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 چکیده
 در را «رفننر » و «شنن  » فعنن  دو کننارک د تننا آننن   بنن  جسننرار اینن  در

 گنویش  دو و ب ست منظور ب ی  .کن  ب رسی خ اسا فارسی  های گویش
 چهنار  و ،ب رسی پژوهش ای  در شمالی و جنوبی ،رضوی هایخ اسا  از

 و کمکنی  فعن   اسنادی، فع  اصلی، ح کری فع  شام  افعال ای  کارک د
 ،افعنال  این   کنارک د  بنه  توجنه  بنا . انن  گ فره ق ار تحل   موردوجهی  فع 

ا دهکارک  ب خی در و ش ه تقس   دسره سه به خ اسا فارسی  هایگویش
 بن ای  همچنن   . اسنت  شن ه  ارائنه  ن ن   هنایی زی دسنره  هنا دسره ب خی ب ای

 دیگنن  از شننواه ی نننو ةدور در افعننال اینن  وضننع ت شنن   تنن روشنن 

10.22051/JLR.2017.16137.1362(: DOI) شناسه دیج رال 1
 Sh-sharifi@um.ac.ir؛ مشه  )نویسن ه مسئول(دانشگاه ف دوسی  ،دانش ار گ وه زبانشناسی 2
n.sabouri@ pnu.gilan. ac.ir شناسی دانشگاه پ ام نور، ته ا ؛اسرادیار گ وه زبا  3



168 / بررسی کارکرد فعل های »شدن« و »رفتن« در گویش های فارسی خراسان

 و کن دی  چنو   ای اننی  هنای زبا  دیگ  از هاییگونه و ای انی های گویش
 را باسن  ةدور از افعنال  این   تاریخی س   به توجه با .است ش ه ارائه بلوچی

 افعنال  ای  کارک د در که است تغ   اتی ب انگ  پژوهش ای  نرایج تاکنو ،
 از تنهنا  ننه  را آنها که ایگونهبه ،افراده اتفاق خ اسا  هایگویش ب خی در
 سناخره  مرمنای   ن ن   امن وز  فارسنی  از بلکنه  م اننه،  و باسرا  ای انی یها زبا

 ةدور در ح کرنی  فعن   عننوا   بنه  که «رفر » فع  کارک د مثال ب ای. است
 مشنه ی،  چنو   هنایی گنویش  در ایگوننه به ش ه، فارسی زبا  وارد م انه

 را «ش  » جای «رفر » فع  که ش ه داده تعم   دلب ی و ادکانی کاشم ی،
 عننوا   به ادکانی چو  گویشی در حری کمکی، و اسنادی فع  عنوا  به ه 

– محسنو   ننو  فارسنی  بن ای  حرنی  ننو  کنارک دی  اصوالً کهوجهی  فع 
 تحنوال   ب شنر   شنناخت  در پنژوهش  این   نرنایج . اسنت  گ فرنه  شنود،  می

  .باش  راهگشا توان می فارسی زبا  و خ اسا فارسی  هایگویش
 

خ اسنا ، فعن    فارسنی   هنای گنویش  رفنر ،  شن  ، : کلیدی هایواژه
 ، فع  اسنادیوجهیمجهول، فع  

 
 مقدمه. 1

ه ر سه اسرا  خ اسا  رضوی، جنوبی و شمالی بن که ام وزه درا خ اسا  فارسی های گویش
 ای اننی  هنای گویش و هازبا زبا  فارسی، در شمار  ةزی مجموع در ، غالباًشودنها تکل  میآ
بنا  . (Hassandoust, 2010: 18 (vol 2))نن::   دهنن  غ بی ق ار می جنو  ةشاخ غ بی، نو

 ؛اسنت  پذی فرنه انجنام   اسنا  خ  های فارسنی گویشن   از های دیگ ی بن یتقس   ،همهای 
زبنا  فارسنی بنه دو گن وه     هنای  گونهضم  تقس   ( Lazard, 2004: 475) الزارب ای مثال 

وینن فور   دهن . شن قی جنای منی   گن وه   ةهنای خ اسنا  را در زمن    غ بی و شن قی، گنویش  
(Windfuhr, 2009: 417 )   گن وه  هنای فارسنی خ اسنا ،    گوننه ن   ب  ای  عق  ه اسنت کنه

 ای هسرن  که از ش ق ته ا  تا م ز افغانسرا  گسنر   دارنن .  مرمای  و عم ه ایِف عی منطقه
ای کنه  گونهبه ،دارن رهای مخرلف زبانی از تنوع زیادی ب خولحاظ ویژگیها بهای  گویش

 .نمای می دشوارو ذی  ی: دسره  نها در ی: مجموعهآ ةهمگاه ق ار داد  

محن  دیگن  از فعن      شن   از محلنی بنه    ا  ح کت و روا ب ای ب ام وز در زبا  فارسی 
این  دو فعن     تاریخنگاهی به فعلی اسنادی و کمکی است. « ش  »شود و می اسرفاده« رفر »

 ،هنای ای اننی باسنرا  و م اننه    ده  کنه  در زبنا   می نشا  از جمله فارسی های ای انی در زبا
 های ای انی شن ه م انه وارد زبا  ةتنها از دور«  رفر»و  ،کارب د داشره« رفر »به مفهوم « ش  »

   از فع  اصلی به فع  اسنادی یا کمکی ن« ش  »تغ    کارک د  آی  کهمین   چن   ب  است.
ه  زبنانی از  ای و شنو سن شنایشنه ر :2)نن:: بخنش    اسنت  ای انی نو صنور  گ فرنه   ةدر دور

هننا و از اینن  دو فعنن  در زبننا هن  ینن:   همچننن   .(غ بننی ةم انننای انننی باسننرا  و هنای   دوره
 ،این   بناب  .استدارای کارک دی خاص ک ده و  مس   تحول خود را طیهای ای انی  گویش

هنا چنه بنوده و    ای از گنویش هنا ینا دسنره   از گنویش  ین:  ه  خصوصکه ای  مس   در  ای 
شن     تن  در روشن   ن  اال  سئوو پاسخ به ای   باش  الئوس توان  موردمی ،ش ه چگونه طی

 .راهگشا خواه  بودای انی  های   تغ   ا  زبا  فارسی و دیگ  گویشس

 و «شن   » افعنال  کنارک د  خصنوص  در چنن انی  آثنار  داننن  منی  نگارنن گا   که آنجا تا
 آ  کنه در  ثناری آ از یکنی . است نش ه منرش  تاکنو  فارسی زبا  در یا هاگویش در «رفر »

توسن    ،شن ه  ه  در زبنا  فارسنی مع نار پ داخرنه     از دی گاه معناشناخری آ « ش  »به فع  
 ,Golfam, Bahrami Khorshidi &Varhagen)گلفنام، به امنی خورشن  ی و ورهناگ      

در فارسی امن وز بن  اسنا     « ش  »ست. در ای  اث  انواع کارک دهای ا ش هنگاشره  (2011
 ن ن  ویسنن گا   اسنت و ن « رفر »معنی شخص ش ه )البره ج  نوع اول که بههمشه ی م ةپ ک 

این    دارنن  کنه   عق ن ه داننن  و  زبنا  فارسنی منی    ةرا م بنو  بنه گذشنر   « ش  »ای  کارک د 
با توجه به این  کارک دهنا   تال  ب  آ  بوده است( و  ش ه کارک د در فارسی ام وز مروقف

 در پنژوهش شنود.   شنخص با توجنه بنه دین گاه شنناخری در فارسنی م      «ش  »فضای معنایی 
 عنوا  ج ء فعلی ساخت مجهنول بنوده  به« ش  »لی نگارن گا  ب  کارک د تأک   اصمذکور 

در « شن   »این  اسنت کنه کنارب د فعن        ،ای که از ای  پنژوهش حاصن  شن ه   است و نر جه
ساخت مجهول، کارب دی معنادار و ه فمن  است و ای  کارک د حاص  بس  معنایی دیگن   

ادیا  و نژادانصاری مهابادی )زی چاپ( م  در زبا  فارسی ام وز است.« ش  »کارک دهای 
عنوا  فع  وجهی و معانی غ  مع فرنی آ  در تقابن  بنا دو فعن  وجهنی      به« ش  »ه  به فع  
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محن  دیگن  از فعن      شن   از محلنی بنه    ا  ح کت و روا ب ای ب ام وز در زبا  فارسی 
این  دو فعن     تاریخنگاهی به فعلی اسنادی و کمکی است. « ش  »شود و می اسرفاده« رفر »

 ،هنای ای اننی باسنرا  و م اننه    ده  کنه  در زبنا   می نشا  از جمله فارسی های ای انی در زبا
 های ای انی شن ه م انه وارد زبا  ةتنها از دور«  رفر»و  ،کارب د داشره« رفر »به مفهوم « ش  »

   از فع  اصلی به فع  اسنادی یا کمکی ن« ش  »تغ    کارک د  آی  کهمین   چن   ب  است.
ه  زبنانی از  ای و شنو سن شنایشنه ر :2)نن:: بخنش    اسنت  ای انی نو صنور  گ فرنه   ةدر دور

هننا و از اینن  دو فعنن  در زبننا هن  ینن:   همچننن   .(غ بننی ةم انننای انننی باسننرا  و هنای   دوره
 ،این   بناب  .استدارای کارک دی خاص ک ده و  مس   تحول خود را طیهای ای انی  گویش

هنا چنه بنوده و    ای از گنویش هنا ینا دسنره   از گنویش  ین:  ه  خصوصکه ای  مس   در  ای 
شن     تن  در روشن   ن  اال  سئوو پاسخ به ای   باش  الئوس توان  موردمی ،ش ه چگونه طی

 .راهگشا خواه  بودای انی  های   تغ   ا  زبا  فارسی و دیگ  گویشس

 و «شن   » افعنال  کنارک د  خصنوص  در چنن انی  آثنار  داننن  منی  نگارنن گا   که آنجا تا
 آ  کنه در  ثناری آ از یکنی . است نش ه منرش  تاکنو  فارسی زبا  در یا هاگویش در «رفر »

توسن    ،شن ه  ه  در زبنا  فارسنی مع نار پ داخرنه     از دی گاه معناشناخری آ « ش  »به فع  
 ,Golfam, Bahrami Khorshidi &Varhagen)گلفنام، به امنی خورشن  ی و ورهناگ      

در فارسی امن وز بن  اسنا     « ش  »ست. در ای  اث  انواع کارک دهای ا ش هنگاشره  (2011
 ن ن  ویسنن گا   اسنت و ن « رفر »معنی شخص ش ه )البره ج  نوع اول که بههمشه ی م ةپ ک 

این    دارنن  کنه   عق ن ه داننن  و  زبنا  فارسنی منی    ةرا م بنو  بنه گذشنر   « ش  »ای  کارک د 
با توجه به این  کارک دهنا   تال  ب  آ  بوده است( و  ش ه کارک د در فارسی ام وز مروقف

 در پنژوهش شنود.   شنخص با توجنه بنه دین گاه شنناخری در فارسنی م      «ش  »فضای معنایی 
 عنوا  ج ء فعلی ساخت مجهنول بنوده  به« ش  »لی نگارن گا  ب  کارک د تأک   اصمذکور 

در « شن   »این  اسنت کنه کنارب د فعن        ،ای که از ای  پنژوهش حاصن  شن ه   است و نر جه
ساخت مجهول، کارب دی معنادار و ه فمن  است و ای  کارک د حاص  بس  معنایی دیگن   

ادیا  و نژادانصاری مهابادی )زی چاپ( م  در زبا  فارسی ام وز است.« ش  »کارک دهای 
عنوا  فع  وجهی و معانی غ  مع فرنی آ  در تقابن  بنا دو فعن  وجهنی      به« ش  »ه  به فع  
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کارب دشنناخری اسنت،   -ب  اسا  م ل دپ ات ه که من لی معننایی  « بایسر »و « توانسر »دیگ  
 ,Pishghadam, Sharifi & Attaran)  عطنارا   و ش یفی پ شق م، را دیگ  اث ان . پ داخره

 زبنا   و مشنه ی  گنویش  در «رفنر  » فعن   کنارک د  ایمقایسنه  ب رسنی  خصوص در( 2014
 فعن   کنه  اسنت  این   ةدهنن  نشنا   انگ سی زبا  و مشه ی گویش ةمقایس. ان نوشره انگل سی

 هنای سناخت  در اسننادی  فعن   ینا  م کنب  افعنال  ب خنی  در همکن د  فع  عنوا به «goرفر /»
 . دارد رواج مشه ی در ه  و انگ سی در ه  «ش  » مفهوم در اسنادی

هنای خ اسنا    نها در گویشآو تنوع کارب د  «رفر »و « ش  » توجه به اهم ت دو فع  با
ها در ای  گویشرا  ای  دو فع  ب  آ  ش ی  به ای  موضوع بپ دازی  و کارک دها و تنوعا 

هنای خ اسنا  رضنوی و    بنه گنویش   صور  عم هبه جسراردر ای   کن  . توص ف و تحل  
 ؛های خ اسا  شمالی اسنت ی مرعلق به گویشان کهای دادهو ش ه  جنوبی پ داخره خ اسا 

و جننوبی در  رضنوی  های خ اسا  صور  م و   از گویشویژه بهههای  ب شر ی بداده چه،
هنا و  نامنه های ای  پنژوهش ب گ فرنه از پاینا    دادهبخشی از است.  دسر   پژوهشگ ا  بوده

ایی کنه از  هن دادهبن ای   .اسنت  شن ه  وریآصور  م  انی گن د بهن    مقاال  است و بخشی
حاصن    ،هایی که فاق  منبنع هسنرن   دادهبناب ای   ،است منبع ذک  ش ه ،ها اخذ ش هنامهپایا 

 ان .یا از گویش خود نویسن گا  مقاله اخذ ش ه بوده،داده از گویشورا   گ دآوری
شنناخری  تحل لنی ریشنه  نخسنت  ، «رفنر  »و « شن   » فع  ادامه، ب ای شناخت ب شر  دودر 

 آ  گناه و  دادههای باسرا  و م انه ارائه نها در دورهآهم اه با شواه ی از چگونگی کارک د 
. در این   شودمی آوردههای خ اسا  های مذکور در ب خی گویشهایی از کارب د فع نمونه

 سنپ   وارائنه   ،انن  های در دسنر   بنوده  بخش شواه ی از ب ست و دو گویش که گویش
بنن ی  این  افعنال توصن ف و دسنره    کنارب د   لحاظ چگونگیهای مذکور را بهگویش شواه 

 اننی  هنای ای هنا و زبنا   یشبه کارک د ای  افعال در ب خی دیگ  از گنو  پ  از آ ،کن  . می
گ ن ی از  کنن   بنا بهن ه   خ  سعی منی آکن  . در بخش می هو بلوچی اشار دیگ  چو  ک دی

تحل   درسنری   ،ها و مالحظا  تاریخیداده ةهای حاص  از مقایسو یافرهش ه های ارائهداده
 ده  . های خ اسا  ارائهاز کارک د ای  افعال در گویش

 

 « شدن و رفتن»شناختی دو فعل بررسی ریشه .2
و  شن ه  گ فرنه آغازی  پیو اروپایی  تا زبا  هن « رفر »و « ش  »دو فع   ةریش در ای  بخش

 .است ش هآورده غ بی ةم انای انی باسرا  و ای انی های از زبا  هایین   جمله
č*ای انی باسرا   ةریش مشرق است از «ش  »فع  


i au- «ةکنه از ریشن  « ک د ، رفنر   ح کت 

kوپایی و ار هن 

i eu- « ک د ، رفنر  ح کت » (Cheung, 2007: 42 )   گ فرنه شن ه اسنت. 

 :Bartholomae, 1961)« کن د  ح کنت  » šiyav- ،-šyav ،-šavاوسنرایی:   ای  ریشنه در  

آم ه است. ( Kent, 1953: 211) «رفر ، رهسپار ش  » -šiyavفارسی باسرا :   درو ( 1714
فارسنی   و درšudan ،šaw- (MacKenzie, 2000, 143 ) مصن ر  زردشنری  فارسی م اننه در 

 -tsuخرننی   در ،(Durkin-Meisterernst, 2004: 319)« رفر » -šawمانوی و پارتی   م انة
 :Gharib, 1995) « رفننر ، شنن  » -šwسننغ ی در ، (Emmerick, 1968: 42) « رفننر »

 :Samadi, 1986)«  ، درگذشنر  رفنر » -ys’w، «ش   س خ» -m|fswخوارزمی در ،(9340

 .است رفره کاربه « -ش  ، شو»فارسی:   و ن   در( 225 ,71
هنن و   که ب گ فره اسنت از « رفر » -rab/f*ریشه ای انی باسرا  مشرق است از «رفر »فع  
 ةفارسنی م انن  در  .(Pokorny, 1994: 853) « درآم  ، جنب   ح کت به » -rebh*اروپایی 

 ,MacKenzie)« کنن د رفنر ، ح کننت  رفننر ، پنن ش » -raftan ،raw  ردر مصنن زردشنری 

-Durkin)« کن د  رفنر ، ح کنت   رفنر ، پن ش   » -rawت فنانی   ة، فارسی م ان(143 :2000

Meisterernst, 2004: 296)  :خرنننی ،ārūh- « کنن د ، ل زینن  ح کننت» (Emmerick, 

 :Cheung, 2007)چئونن    ةبنه عق ن    .آم ه است « -رفر ، رو»فارسی:  و در ،(11 :1968

ای از مورد ت دی  است. وی ای  ریشنه را آم ن ه   -rab* ةو اروپایی ریش خاسرگاه هن ( 184
و  دانسنره اسنت کنه اصنالت هنن      -ram*هماننن    -ar*)و  -ap*وینژه  های ح کری )بهریشه

 اروپایی ن ارد. 
 

 غربی ةمیانایرانی و  ایرانی باستان ةدوراز شواهد زبانی . 3
  ةریش ةپای هایی که ب در فارسی باسرا  و اوسرایی، فع شناسی آم ، ریشه بخش ا  که درچن

č*ای انی باسرا  

i au- «ةریشعبارتی بهیا « ک د ، رفر  ح کت  šiyav-    فارسنی باسنرا ( و(
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 « شدن و رفتن»شناختی دو فعل بررسی ریشه .2
و  شن ه  گ فرنه آغازی  پیو اروپایی  تا زبا  هن « رفر »و « ش  »دو فع   ةریش در ای  بخش

 .است ش هآورده غ بی ةم انای انی باسرا  و ای انی های از زبا  هایین   جمله
č*ای انی باسرا   ةریش مشرق است از «ش  »فع  


i au- «ةکنه از ریشن  « ک د ، رفنر   ح کت 

kوپایی و ار هن 

i eu- « ک د ، رفنر  ح کت » (Cheung, 2007: 42 )   گ فرنه شن ه اسنت. 

 :Bartholomae, 1961)« کن د  ح کنت  » šiyav- ،-šyav ،-šavاوسنرایی:   ای  ریشنه در  

آم ه است. ( Kent, 1953: 211) «رفر ، رهسپار ش  » -šiyavفارسی باسرا :   درو ( 1714
فارسنی   و درšudan ،šaw- (MacKenzie, 2000, 143 ) مصن ر  زردشنری  فارسی م اننه در 

 -tsuخرننی   در ،(Durkin-Meisterernst, 2004: 319)« رفر » -šawمانوی و پارتی   م انة
 :Gharib, 1995) « رفننر ، شنن  » -šwسننغ ی در ، (Emmerick, 1968: 42) « رفننر »

 :Samadi, 1986)«  ، درگذشنر  رفنر » -ys’w، «ش   س خ» -m|fswخوارزمی در ،(9340

 .است رفره کاربه « -ش  ، شو»فارسی:   و ن   در( 225 ,71
هنن و   که ب گ فره اسنت از « رفر » -rab/f*ریشه ای انی باسرا  مشرق است از «رفر »فع  
 ةفارسنی م انن  در  .(Pokorny, 1994: 853) « درآم  ، جنب   ح کت به » -rebh*اروپایی 

 ,MacKenzie)« کنن د رفنر ، ح کننت  رفننر ، پنن ش » -raftan ،raw  ردر مصنن زردشنری 

-Durkin)« کن د  رفنر ، ح کنت   رفنر ، پن ش   » -rawت فنانی   ة، فارسی م ان(143 :2000

Meisterernst, 2004: 296)  :خرنننی ،ārūh- « کنن د ، ل زینن  ح کننت» (Emmerick, 

 :Cheung, 2007)چئونن    ةبنه عق ن    .آم ه است « -رفر ، رو»فارسی:  و در ،(11 :1968

ای از مورد ت دی  است. وی ای  ریشنه را آم ن ه   -rab* ةو اروپایی ریش خاسرگاه هن ( 184
و  دانسنره اسنت کنه اصنالت هنن      -ram*هماننن    -ar*)و  -ap*وینژه  های ح کری )بهریشه

 اروپایی ن ارد. 
 

 غربی ةمیانایرانی و  ایرانی باستان ةدوراز شواهد زبانی . 3
  ةریش ةپای هایی که ب در فارسی باسرا  و اوسرایی، فع شناسی آم ، ریشه بخش ا  که درچن

č*ای انی باسرا  

i au- «ةریشعبارتی بهیا « ک د ، رفر  ح کت  šiyav-    فارسنی باسنرا ( و(
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šiyav- ،-šyav ،-šav  رفنر  » ةمعننای پاین   ةانن ، همگنی درب دارنن    )اوسرایی( ساخره شن ه »
 هسرن .  
 :اوسرایی

1. āat frašūsat zaraөuštra 
    Arəduuī sūra anāhita. 

 اردویسور اناه  . آ  گاه ف از ش  ای زردشت!
    (5)آبا  یشت، بن 

2. šusat xvarənō Yimat hača Vīuuaŋhušāt                                       .  
   )دور ش (.)هنگامی که( ف ه از ج  پس  ویونگها  ش

 (35)زام ادیشت، بن  
 فارسی باسرا :

3. pasāva adam bābirum ašiyavam.    (DBI, 84)                                                                         
 ( Kent, 1953: 118)پ  از آ  م  به باب  رفر . 

4. pasāva Kabūgiya Mudrāyam ašiyava.      (DBI, 33)  
 ( Kent, 1953: 117)پ  از آ  کمبوج ه به مص  رفت. 

ت فنانی و خرننی( بن ای     ةزردشری، فارسی م انن  ةهای ای انی م انه )در فارسی م اندر زبا 
č*اننی باسنرا    ای  ةریشن  ةهایی کنه بن  پاین   ، اف و  ب  فع «رفر »ب ا  مفهوم 


i au- « ح کنت 

-ای انی باسرا   ةهسرن  که ب  اسا  ریش ن   دیگ ی هایشون ، فع ساخره می« ک د ، رفر 
*rab/f- « کنه بن     انن  به کنار رفرنه  هایی ان . در پارتی و ن   سغ ی تنها فع ساخره ش ه« رفر

č*- ةریش ةپای

i au  ةده و از فعلی که ب  اسا  ریشبو - *rab/f در مفهوم ساخره ش ه باش ، 

 است. اسرفاده نش ه« رفر »
 :زردشری ةفارسی م ان

5. čarādīg  kēšawē  ma ō  ānōh  rawē. 
(Denkard the Seventh, 2010: 34) ای دخر  که م  وی، ب انجا ن وی.    

6. ud rāmišnōmandīhā hamē raft hēnd andar andarwāy rōšnōh. 
  (Ardaviraf-nameh, 2003: 61)   رفرن .و شادمانه در روشنی هوا راه می 

7. ō kū šawēm ud nūn kē pad panāh girem.  
  (Menog-e xrad, 2000: 26)   ؟به کجا روم و اکنو  چه کسی را به پناه گ  م  

 :ت فانی ةفارسی م ان
8. čē rāy šud  hē ō xwēš  šahr.  

 ( Boyce, 1975: 41) ؟چ ا به شه  خود ن فری
9. u-m nun-iz  xwad  abāg rawēd.  

 (Boyce, 1975: 31)رود. اکنو  ن   خود با م  می
 :پارتی

10. šawēndō   garδmān rōšnīn. (bp, 3) 
(Esmailpour, 2007: 32)   رون  به گ ودما  روش . 

11.kāmgār pad rōžšawēnd ud āsēnd. (bj, 2) 
     (Esmailpour, 2007: 32) . کامکار )و( ورجاون  رون  و آین

 
 خراسانفارسی های در برخی گویش« رفتن»و « شدن». 4

خنوافی،   ف دوسی، طبسی، بجسرانی،مشه ی، از جمله )خ اسا  فارسی مخرلف  هایگویش
تایبنادی،   ازغنن ی،  قناینی، سب واری، دلب ی، ب  جن ی، کاخکی، خان کی، گنابادی، جامی،

و « شن   »های فع لحاظ کارک د بهرا  (ای، ادکانی و روی نی، س هایدرحی، رقه کاشم ی،
 دسره تقس   ک د:سه به  توا می «رفر »

عننوا  فعن    بنه  «رفنر  »از فارسنی مع نار   زبنا   ماننن   ه هنا ای  گ وه از گنویش  :اول ةدست
هنایی  گنویش  .ینا کمکنی  اسننادی  عنوا  فعن   به« ش  »و از کنن  صلی اسرفاده میح کری ا
در این  دسنره    و ب  جن ی گنابادی ،، قاینیف دوسیجامی،  ،، خوافی، کاخکیدیچو  تایبا

 های زی  توجه کن  :به مثال .گ  ن می ق ار
 :(Kazemi, 2000)  تایبادی

12. kukude kase qâl xo raf به النه خود رفت        فاخره  
13. haq šemâ porra šoda     حق شما کام  ش ه 
14. dida mešem     شوی دی ه می

 :کاخکی

15. mo dir beraf   م  دی  رفر 
16. Ali koštɛšo ش     علی کشره   

17. xeylam xasta šodɛ    امخ لی خسره ش ه
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 :ت فانی ةفارسی م ان
8. čē rāy šud  hē ō xwēš  šahr.  

 ( Boyce, 1975: 41) ؟چ ا به شه  خود ن فری
9. u-m nun-iz  xwad  abāg rawēd.  

 (Boyce, 1975: 31)رود. اکنو  ن   خود با م  می
 :پارتی

10. šawēndō   garδmān rōšnīn. (bp, 3) 
(Esmailpour, 2007: 32)   رون  به گ ودما  روش . 

11.kāmgār pad rōžšawēnd ud āsēnd. (bj, 2) 
     (Esmailpour, 2007: 32) . کامکار )و( ورجاون  رون  و آین

 
 خراسانفارسی های در برخی گویش« رفتن»و « شدن». 4

خنوافی،   ف دوسی، طبسی، بجسرانی،مشه ی، از جمله )خ اسا  فارسی مخرلف  هایگویش
تایبنادی،   ازغنن ی،  قناینی، سب واری، دلب ی، ب  جن ی، کاخکی، خان کی، گنابادی، جامی،

و « شن   »های فع لحاظ کارک د بهرا  (ای، ادکانی و روی نی، س هایدرحی، رقه کاشم ی،
 دسره تقس   ک د:سه به  توا می «رفر »

عننوا  فعن    بنه  «رفنر  »از فارسنی مع نار   زبنا   ماننن   ه هنا ای  گ وه از گنویش  :اول ةدست
هنایی  گنویش  .ینا کمکنی  اسننادی  عنوا  فعن   به« ش  »و از کنن  صلی اسرفاده میح کری ا
در این  دسنره    و ب  جن ی گنابادی ،، قاینیف دوسیجامی،  ،، خوافی، کاخکیدیچو  تایبا

 های زی  توجه کن  :به مثال .گ  ن می ق ار
 :(Kazemi, 2000)  تایبادی

12. kukude kase qâl xo raf به النه خود رفت        فاخره  
13. haq šemâ porra šoda     حق شما کام  ش ه 
14. dida mešem     شوی دی ه می

 :کاخکی

15. mo dir beraf   م  دی  رفر 
16. Ali koštɛšo ش     علی کشره   

17. xeylam xasta šodɛ    امخ لی خسره ش ه
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 :(Raghebi, 2002) ف دوسی
18. xodom beraf خودم رفر                 
19. qazâyo xârda šu   ش غذاها خورده
20. ma xasta šu   م  خسره ش م  

، آین  ب منی  20و  19هنای  گوننه کنه از مثنال   ت که گویش ف دوسنی همنا   قاب  ذک  اس
)نن::   و خنان کی ( Sharifi & Zomorrodian, 2008)نن::   های کاخکیهمچو  گویش

Ekhtiyari, 2015 )که در زمنا  گذشنره دارای سناخت    است های خ اسا  از جمله گویش
در بخنش  کنه   اسنت  ونن  و جاللنه  خالنه  شنه کگفرنه رضنایری    ای  امن  نناق    .استارگر و 
هنایی از تنهنا دو گنویش ب  جنن ی و     ، پ  از ارائه مثنال یشخو ةهای خ اسانی مقالگویش

در » :انن  آوردههنای خ اسنا ،   ب رگ گنویش  ةعنوا  تنها نماین گا  مجموعبه قاینی، ظاه اً
 Rezayati)«شنود نمنی  ارگر و در افعنال ماضنی مرعن ی دین ه    های خ اسانی ساخت گویش

Kisheh-khaleh & Jalalehvand, 2011) .                    

در این    ؛کنارک د دیگن ی هن  دارد   « شن   »فع   ایدر گویش کاخکی و گویش س ه
از فع   «باری  »یا  «آم  »جای فع  به« باری  ب ف آم / بارا /»چو  در جمالتی ها گویش

 شود:می اسرفاده «ش  »
   کاخکی:

    dušna bâru šo .21دیشب بارا  آم / باری    

 عهن ه   ب« ک د »ای فع  و رقه های دیگ ی چو  دلب یرا در گویش «ش  »هم   کارک د 
 دارد:

 : (Delbari, 2001) دلب ی
 bâro kerd .22 آم / باری     بارا 

  :(Asadi, 1999) ایرقه
23. bareš makona بارد   می بارا                                                                                        

عننوا  فعلنی   چنه بنه  « رفنر  »فق  از فعن   رد در تمام موا هاگویش ای  دسره از :دوم ةدست
، مشنه ی هنای  گنویش ب نن .  منی  اسنادی یا کمکنی  بهن ه  عنوا  فع  چه به ،ح کری اصلی

 زی  توجه کن  : هایبه مثال. ان از ای  دسرهو ادکانی  ، روی نیکاشم یدلب ی، ، سب واری
 ادکانی:

24. u raftag رفت         او  
 Ali košta raftag .25    علی کشره ش 

26. Rouhani rais jomhur raftag     روحانی رئ   جمهور ش    
 :(Eshaghi, 1999) کاشم ی

27. šoma xottom meri?        شما خود  ه  می روی؟
28. kalikiš ĵalin raf        قطع ش  انگشرش
29. zeminâ garu rafta      گ ا  ش ه هازم  

 :(Delbari, 2001) دلب ی
30. bereft biyi رفره بودی          
31. mâ diya reftem دی ه ش ی         ما  

32. hâlom xob ref  حال  خو  ش 
 «رفنر  »هنای سنب واری و دلبن ی این  اسنت کنه فعن         گنویش  خصوصجالب در  ةنکر
)رفرنه بنودی( بنا     30 ةجملن  هماننن   ،رودمی کارلی ح کری بهی که در معنای فع  اصهنگام

 اسنرفاده  عنوا  فع  کمکی یا اسنادیاما زمانی که به ،شودمی /  ظاه be-/ تص یفی پ شون 
نناب ای  در این    بشنود.  منی  بن و  این  پ شنون  ظناه     ، 32و  31های جمله همانن  ،شود می–

فعن  اسننادی ینا کمکنی تمنای       عننوا   به« رفر »به عنوا  فع  اصلی و « رفر »ب    هاگویش
 وجود دارد.

اسنرفاده   «رفنر  »و « شن   »  از هن  دو فعن   ی خ اسنا  هنا گنویش  ای  دسنره از  :سوم ةدست
یکنی   فارسی مع ار دق قناً کارک دشا  در با  هااما کارک د ای  افعال در ای  گویش ؛کنن  می

 گ  ن .سره جای میدر ای  دای س هو  طبسی، ایهای رقهگویشن ست. 
 :(Asadi, 1999) ایرقه

33. be koĵa šodi?    کجا رفری؟ 
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عننوا  فعلنی   چنه بنه  « رفنر  »فق  از فعن   رد در تمام موا هاگویش ای  دسره از :دوم ةدست
، مشنه ی هنای  گنویش ب نن .  منی  اسنادی یا کمکنی  بهن ه  عنوا  فع  چه به ،ح کری اصلی

 زی  توجه کن  : هایبه مثال. ان از ای  دسرهو ادکانی  ، روی نیکاشم یدلب ی، ، سب واری
 ادکانی:

24. u raftag رفت         او  
 Ali košta raftag .25    علی کشره ش 

26. Rouhani rais jomhur raftag     روحانی رئ   جمهور ش    
 :(Eshaghi, 1999) کاشم ی

27. šoma xottom meri?        شما خود  ه  می روی؟
28. kalikiš ĵalin raf        قطع ش  انگشرش
29. zeminâ garu rafta      گ ا  ش ه هازم  

 :(Delbari, 2001) دلب ی
30. bereft biyi رفره بودی          
31. mâ diya reftem دی ه ش ی         ما  

32. hâlom xob ref  حال  خو  ش 
 «رفنر  »هنای سنب واری و دلبن ی این  اسنت کنه فعن         گنویش  خصوصجالب در  ةنکر
)رفرنه بنودی( بنا     30 ةجملن  هماننن   ،رودمی کارلی ح کری بهی که در معنای فع  اصهنگام

 اسنرفاده  عنوا  فع  کمکی یا اسنادیاما زمانی که به ،شودمی /  ظاه be-/ تص یفی پ شون 
نناب ای  در این    بشنود.  منی  بن و  این  پ شنون  ظناه     ، 32و  31های جمله همانن  ،شود می–

فعن  اسننادی ینا کمکنی تمنای       عننوا   به« رفر »به عنوا  فع  اصلی و « رفر »ب    هاگویش
 وجود دارد.

اسنرفاده   «رفنر  »و « شن   »  از هن  دو فعن   ی خ اسنا  هنا گنویش  ای  دسنره از  :سوم ةدست
یکنی   فارسی مع ار دق قناً کارک دشا  در با  هااما کارک د ای  افعال در ای  گویش ؛کنن  می

 گ  ن .سره جای میدر ای  دای س هو  طبسی، ایهای رقهگویشن ست. 
 :(Asadi, 1999) ایرقه

33. be koĵa šodi?    کجا رفری؟ 
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34. bešoda bodom be Mašad    رفره بودم به مشه 
اسنرفاده  « شن   »از « رفنر  » ب نا  مفهنوم  ای بن ای  در گنویش رقنه   شودکه مالحظه می چنا 

   توجه کن  :های زیبه عنوا  فع  اسنادی به مثال «ش  »مفهوم  خصوصدر  شود. می
35. Hâšem naxoš šoda هاش  م ی  ش ه         
36. šoma ra ke mabinem xošhâl marem شوی     ب ن   خوشحال میرا که می شما  

بن ای همنا  کنارک د از     36 ةجملش ه و در  اسرفاده «ش  »از فع  اسنادی  35 ةجملدر 
 .  شودمی گ فرهبه هکارک د  دو فع  در ای  ه از که  تو ای  ب ا  معناس ،«رفر »فع  

 ان ازی :ت مجهول در ای  گویش میحال نگاهی به ساخ
37. košta šodan کشره ش ن        
38. košta xanšo خواهن  ش    کشره  
39. košta šoda bodayan ان    ش ه بوده کشره  

 ،های فوق که م بو  به زما  ماضی ساده، آین ه و ماضی نقلنی مجهنول هسنرن    در مثال
 ش ه است. ساخره «ش  »فع  کمکی هم اه بهفع  مجهول 

های زی  توجه کن  :حال به مثال  

40. šošta maravan شون    شسره می   
41. šošta ravan     شسره شون  
42. maxan šošta ravan    خواهن  شسره شون می  
43. maxâstan šošta ravan     خواسرن  شسره شون می 

ینن ه در  آن دین: و   ةینن  آ، هنای حنال )سناده و الر امنی(      به زما های فوق م بومثال
« رفنر  »هنا از فعن  کمکنی    در این  زمنا    ،شودمی هکه مالحظ گذشره مجهول هسرن . چنا 

فعن  در   رفرنه در این  گنویش از هن  دو    هن  شنود. روی جهنول اسنرفاده منی   مب ای سناخت  
                                                                                    شود.مشر ک اسرفاده میکارک دهای 

 :(Attari, 2000) طبسی
44. hamašu beraftan vali ma na   رفرن  ولی م  نه شا همه  
45. mâ emsâl be Mašad naxem šo  امسال به مشه  نخواه   رفت ما  

ی: فع  اصلی ح کری بنه کنار   عنوا  به «رفر » ،44 ةجملشود در که مالحظه می چنا 
البره این  دو فعن  از   ش ه است. « رفر »با هما  مفهوم جایگ ی  « ش  » 45  ةجملرفره و در 

 نظ  زمانی یکسا  ن سرن .  
 به کار رفره است: «ش  »عنوا  ی: فع  اسنادی در مفهوم به «رفر »در مثال زی  

46. elâhi dasâtu xoš nara    ن نشو تا  خش:هایالهی دست

 عنوا  فع  اسنادی دارد:هما  کارک د را به «ش  »نمونه  ای  در
47. havâ ravšan šo هوا روش  ش         

 توا  نر جه گ فت کنه در طبسنی هن  هن  دو فعن  در هن  دو      باال می یهابا توجه به مثال
سن   ررون  و بنه نظن  منی   اصلی ح کری و فع  اسنادی به کار میعنوا  فع  کارک د یعنی به

عنوا  فع  اصلی ح کری بنه کنار   به «رفر »سب واری هنگامی که فع   ن   همچو در طبسی 
 شود./  ظاه  می-be/ تص یفی با پ شون  ،رودمی

تنا   باسرا  ةاز دور« رفر »و « ش  »ب رسی س   کارک د دو فع  های فوق، ب  اسا  یافره
معنایی در زبنا    ه سمت تخص صده  که ای  دو فع  در دوره ج ی  بج ی  نشا  می ةدور

صن فاً فعن  ح کرنی     «رفر »که در فارسی مع ار ام وز  ایبه گونه ؛ان رفره فارسی مع ار پ ش
روال تغ  ن    ،گفره شن  ت  ن   پ شکه  اسنادی یا کمکی. اما چنا  یفعل« ش  »اصلی است و 

ای که در ب خنی  گونهبه ؛است ن فره های خ اسا  مطابق با فارسی مع ار پ شدر تمام گویش
« رفر »و « ش  »است و گاه  را گ فره« ش  »در تمام کارک دها جای « رفر »ها فع  گویش

ای  اسنت کنه   توجه جالب  ةن . نکراش هبا کارک دهای مرفاوتی نسبت به فارسی مع ار ظاه  
هنا  در تمنام کارک د « شن   »ای یافت نش  که در آ  فع  های مورد ب رسی نمونهدر گویش

 کارک دی ن اشره باش . « رفر »ظاه  شود و 
 

 ی ایرانیهاگویشدر دیگر  «رفتن»و  «شدن». 5
« رفنر  »که مفهنوم   ای  است ةدهن ای انی نشا های و گویش هازبا های ب خی هب رسی داد

ای  مطلنب در  شود. ب ا  می« ش  »ها با فع  هنوز در ب شر  ای  گویشعنوا  فع  ح کری به
ها و در ب خی زبا  «او رفت»جمله ب اب   ش .  های ای انی ب رسیها و گویشاز زبا گ وهی 
 :گونه استهای ای انی ای گویش
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ی: فع  اصلی ح کری بنه کنار   عنوا  به «رفر » ،44 ةجملشود در که مالحظه می چنا 
البره این  دو فعن  از   ش ه است. « رفر »با هما  مفهوم جایگ ی  « ش  » 45  ةجملرفره و در 

 نظ  زمانی یکسا  ن سرن .  
 به کار رفره است: «ش  »عنوا  ی: فع  اسنادی در مفهوم به «رفر »در مثال زی  

46. elâhi dasâtu xoš nara    ن نشو تا  خش:هایالهی دست

 عنوا  فع  اسنادی دارد:هما  کارک د را به «ش  »نمونه  ای  در
47. havâ ravšan šo هوا روش  ش         

 توا  نر جه گ فت کنه در طبسنی هن  هن  دو فعن  در هن  دو      باال می یهابا توجه به مثال
سن   ررون  و بنه نظن  منی   اصلی ح کری و فع  اسنادی به کار میعنوا  فع  کارک د یعنی به

عنوا  فع  اصلی ح کری بنه کنار   به «رفر »سب واری هنگامی که فع   ن   همچو در طبسی 
 شود./  ظاه  می-be/ تص یفی با پ شون  ،رودمی

تنا   باسرا  ةاز دور« رفر »و « ش  »ب رسی س   کارک د دو فع  های فوق، ب  اسا  یافره
معنایی در زبنا    ه سمت تخص صده  که ای  دو فع  در دوره ج ی  بج ی  نشا  می ةدور

صن فاً فعن  ح کرنی     «رفر »که در فارسی مع ار ام وز  ایبه گونه ؛ان رفره فارسی مع ار پ ش
روال تغ  ن    ،گفره شن  ت  ن   پ شکه  اسنادی یا کمکی. اما چنا  یفعل« ش  »اصلی است و 

ای که در ب خنی  گونهبه ؛است ن فره های خ اسا  مطابق با فارسی مع ار پ شدر تمام گویش
« رفر »و « ش  »است و گاه  را گ فره« ش  »در تمام کارک دها جای « رفر »ها فع  گویش

ای  اسنت کنه   توجه جالب  ةن . نکراش هبا کارک دهای مرفاوتی نسبت به فارسی مع ار ظاه  
هنا  در تمنام کارک د « شن   »ای یافت نش  که در آ  فع  های مورد ب رسی نمونهدر گویش

 کارک دی ن اشره باش . « رفر »ظاه  شود و 
 

 ی ایرانیهاگویشدر دیگر  «رفتن»و  «شدن». 5
« رفنر  »که مفهنوم   ای  است ةدهن ای انی نشا های و گویش هازبا های ب خی هب رسی داد

ای  مطلنب در  شود. ب ا  می« ش  »ها با فع  هنوز در ب شر  ای  گویشعنوا  فع  ح کری به
ها و در ب خی زبا  «او رفت»جمله ب اب   ش .  های ای انی ب رسیها و گویشاز زبا گ وهی 
 :گونه استهای ای انی ای گویش
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 ای انیهای گونهدر ب خی « رفت او» ةمعادل جمل :1جدول 

č- ةریش «رفتن» -rab– ةریش

i au «شدن» 

 awe či                ی ک مانشاهی: ک د ōa rowey                    ب جاری: ک دی

 au ču                             ک دی ک مانجی: aw roišt                     ک دی سورانی:

 aw ču                            ک دی سنن جی:  ād/ ādalwā                         هورامی: 

 aw ču                                دی جنوبی: ک ō rát                                      ل ی:

 ō če                                        :لکی   raftag ob            :                     زابلی

 u bešiye/ u bešā           سمنانی: 

 no bəšo                 /na bəšu سنگس ی: 

 u bešu                                        ایس خه 

                                                                        vo  beše                                         تاتی:  

                              a ša                                               تالشی: 

    un bešu                                      :گ لکی 

 hãi šow                          بلوچی مک انی: 
 

 ،فنوق  منورد   ههفن  ازاسنت.   ش ه ب ا « او رفت»مفهوم  های باالجملهدر چنا  که گفره ش  
 «رفنر  » *-rab ةریشن  از کنه  و زابلنی  لن ی ، هنورامی ، سنورانی  ک دی ب جاری، ک دی ج هب

č*- ةریشاز  موارد ةبق  در ، کننمی اسرفاده

i au «  اسنرفاده  « رفنر  »ب ای ب نا  مفهنوم    «ش

 .است ش ه
هنای  در ب خنی گنویش  عنوا  فع  اسننادی و کمکنی   به« ش  »های نقش ،اف و  ب  ای 

در بسنره  » ،«بچنه من ی  شن    »، «هوا س د ش » ةجملچهار معادل گویشی ای انی ب رسی ش . 
 :استدیگ ی توجه  ب انگ  نرایج جالبی انی های ادر گویش «علی کشره ش »و  «ش 

 
 

 

 های ای انینهدر نقش فع  کمکی و اسنادی در ب خی از گو« ش  »: 2جدول

های گویش
 کردی:

 ک دی ک مانشاهی:
havā sard bī 
menālaga mariz bī 
daraga bastiyā 
Ali kušyā 

 ک دی ک مانجی:
hawā sārua 
xezān naxoš bua 
dare hātiya gerten 
Alī hātiya košten 

 ک دی سنن جی:
havā sard buga 
mnālka naxoš bu 
daragā basyā 
Ali kužyā 

 ک دی سورانی:
have sard bu 
mnalaka naxoš kvat 
dreaka baseā 
Ali kužeā 

 ک دی جنوبی:
hawā sard bu 
menāla mariz bu 
dara wasyā 
Ali kužyā 

 لکی:
hāwā sard ā- bi 
dar ā- bonyā 
aileha mariz bi 
Ali kwšyā 

 هورامی:
hwā sarda bya 
zawroka nāwaš kawt 
baraka binyā 
Ali kušyā 

  

های گویش
 خزری:

 سمنانی:
havā sard bebi 
vače nāxoš bebiye 
bar dabeste beba 
Ali kešta beba 

 ای:س خه
havā xonek bābu 
vāče nāxoš bebu 
bār debaste bebu 
Ali kušte bebu 

 سنگس ی:
havā bečče 
kote vimor bevo 
bar devine 
Ali bǝkoše 
Ali koštǝ bǝvo 

 تاتی:
havā sard ave 
xorda nāxoš ave 
bardavendis 
Ali- šān bǝkošt 

 تالشی:
havā sardā-va 
xerda mariz beva 
bar dabandista 
Ali- šun kešta 

 گ لکی:
havā sǝrd-a bu 
zak mǝriz-a bu 
dar dǝbǝste bǝbu 
Ali bǝkuštǝ bǝbu 
Ale bǝkuštǝn  

 مازن رانی:
havāsard bayye 
vae mariz bayye 
dar davas bayye 
Ali re bakoštene 

  

 لری:
havāsardbī 
baččaka mariz bī 
dareka bastabī 
Ali kušte bu 
Aliana kuštan 

  

 زابلی:
havā xnak ša 
bača mariz ša 
darbastaša 
Ali kušta šut 

  

 مکرانی:بلوچی 
havā sard- e bi 
čok mariz bi 
dar boste bu 
Ali kuštebu 
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 های ای انینهدر نقش فع  کمکی و اسنادی در ب خی از گو« ش  »: 2جدول

های گویش
 کردی:

 ک دی ک مانشاهی:
havā sard bī 
menālaga mariz bī 
daraga bastiyā 
Ali kušyā 

 ک دی ک مانجی:
hawā sārua 
xezān naxoš bua 
dare hātiya gerten 
Alī hātiya košten 

 ک دی سنن جی:
havā sard buga 
mnālka naxoš bu 
daragā basyā 
Ali kužyā 

 ک دی سورانی:
have sard bu 
mnalaka naxoš kvat 
dreaka baseā 
Ali kužeā 

 ک دی جنوبی:
hawā sard bu 
menāla mariz bu 
dara wasyā 
Ali kužyā 

 لکی:
hāwā sard ā- bi 
dar ā- bonyā 
aileha mariz bi 
Ali kwšyā 

 هورامی:
hwā sarda bya 
zawroka nāwaš kawt 
baraka binyā 
Ali kušyā 

  

های گویش
 خزری:

 سمنانی:
havā sard bebi 
vače nāxoš bebiye 
bar dabeste beba 
Ali kešta beba 

 ای:س خه
havā xonek bābu 
vāče nāxoš bebu 
bār debaste bebu 
Ali kušte bebu 

 سنگس ی:
havā bečče 
kote vimor bevo 
bar devine 
Ali bǝkoše 
Ali koštǝ bǝvo 

 تاتی:
havā sard ave 
xorda nāxoš ave 
bardavendis 
Ali- šān bǝkošt 

 تالشی:
havā sardā-va 
xerda mariz beva 
bar dabandista 
Ali- šun kešta 

 گ لکی:
havā sǝrd-a bu 
zak mǝriz-a bu 
dar dǝbǝste bǝbu 
Ali bǝkuštǝ bǝbu 
Ale bǝkuštǝn  

 مازن رانی:
havāsard bayye 
vae mariz bayye 
dar davas bayye 
Ali re bakoštene 

  

 لری:
havāsardbī 
baččaka mariz bī 
dareka bastabī 
Ali kušte bu 
Aliana kuštan 

  

 زابلی:
havā xnak ša 
bača mariz ša 
darbastaša 
Ali kušta šut 

  

 مکرانی:بلوچی 
havā sard- e bi 
čok mariz bi 
dar boste bu 
Ali kuštebu 
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به کنار  « ش  » آنهاکه در های ای انی از گویش یهایب رسی نمونههای فوق، با توجه به داده
ای و گ لکی، سن خه  همچو  هایییشویژگی جالب دیگ ی است. در گو ةدهن نشا  ،رفره

هایی کنه در  نمونهمعادل گویشی  در کن   ومشاه ه می« ر رف»را در مفهوم « ش  » ،سمنانی
ظناه   « بنود  »هنا فعن    رفره، در ای  گوننه  کار عنوا  فع  اسنادی یا کمکی بهبه« ش  » آنها
وجنود داشنره اسنت.     م اننه ای انی  و باسرا  ای انیوضع ری است که در   است. ای  دق قاً ش ه

عنوا  فعن   به« ش  »ک دی سنن جی تفاوتی ب    مانن ههای ک دی در ب خی گونههمچن   
عنوا  فعن  کمکنی در جمنال     ، و کارک د آ  به«هوا س د ش »مانن  هاسنادی در جمالتی 
« ش   »با مفهوم « بود »فع   ،ب ی  ت ت ب که در جمال  اسنادی ؛کن  مجهول مشاه ه می

عبنار  دیگن  مجهنول    به ؛فع  کمکی وجود ن ارد در ساخت مجهول اساساً ولی ب ا  ش ه،
تکننوا  و بننا افنن وده شنن    ،2نننه تحل لننی کننارب د دارد 1صننور  ت ک بننیدر اینن  گونننه بننه

بنه   -yaاف وده شن    با و  ،شودساخره می مضارع، ماضی مجهول سراکبه yā–  ساز مجهول
هنای لن ی،   . هم   وضع ت در بخر اری، لکی، ب خنی گوننه  سراک مضارع، مضارع مجهول

همچن   در تاتی و تالشنی از تکنوا    شود. ن   دی ه می سورانی(  درeā- ) نیسورا و هورامی
 bǝkanisتناتی   هنای فعن  که در  شودب ای ساخت سراک مجهول اسرفاده می i–ساز  مجهول

در تالشنی  گفرننی اسنت   ) است شکارآ خوبیبه «کن ه ش »kanista  ن   تالشیو  «کن ه ش »
همن اه فعن    ی ب نا  مجهنول از صنفت مفعنولی بنه      اشمالی سراک مجهول وجود ن ارد و بن 

هنا بن ای سناخت    کنه در این  زبنا      -iو ن ن    ya-تکوا هنای   .شنود( اسرفاده منی   beکمکی
بن ای  کنه   هسنرن  ya*- ساز ای اننی باسنرا    تکوا  مجهول ةبازمان رون ، مجهول به کار می

 īh–صور م انه به ر فارسید ای  تکوا . ش به ریشه فع  اف وده میساخت سراک مجهول 
 ,Abolghasemi)نن::   ه اسنت سناخر به سراک مضارع اف وده ش ه و سراک مجهنول منی   

عننوا   کارگ  ی فعلی کامالً مرفاو  بنه هشاه  ب ن   هایشخی گوب  ر. د(166 ,149 :1996
در « آمن   »فع  کمکی در ساخت مجهول هسر  . ب ای مثال در کن دی ک منانجی از فعن     

ماننن  سنگسن ی هن  دو ننوع     ه هنا یشدر ب خی گوهمچن   شود. رفاده میاس« ش  »مفهوم 
گونه اصلی است و به نظ   ،ت ک بی ةو ت ک بی وجود دارد که البره گونمجهول یعنی تحل لی 

                                                           
1 synthetic 
2 analytic 

وجود آم ه و ب شر  توسن    تحل لی تحت تأث   ساخت مجهول فارسی مع ار به ةرس  گونمی
 رود.  جوانا  به کار می

دهن  کنه در   های فنوق نشنا  منی   ها و گونهرسی ساخت مجهول در گویشدر نهایت ب 
جای مجهول وجود دارد. این  تماین  گناه    ای  به اسرفاده از ساخت معلوم بهنها تمآب خی از 

ای که در موارد ان کی ممک  است ساخت مجهول در آ  گوننه  گونهه ب ؛کامالً غالب است
ه تمای  به اسرفاده از سناخت معلنوم تماین  غنالبی     کیا ای  ،کار رود )ک دی ک مانشاهی( به

تناتی و  مازنن رانی،  ) رودکار منی  وم در کنار ساخت مجهول بهای  ساخت معل ن ست و بناب 
با توجنه بنه گ ایشنی    ون  و جالله خاله شهک(. رضایری و ل ی گ لکیو مثال پنج  در  تالشی

با توجنه بنه   ن   جهول وجود دارد و جای مشخص جمع معلوم بهسوم  ةکه به اسرفاده از ص غ
ها اسرفاده از ساخت مجهنول هن  معننی الزم دارد و هن  در منورد      که در ب خی گویش ای 

هنای ای اننی،   کارب د فع  مجهول در گنویش » :ن پذی  ن ست، معرق ها امکا بس اری از فع 
یش کمرن ی بنه   مث  فارسی ام وز، رون ی رو به افول دارد و گویشورا  ای انی ام وزه گن ا 

 .(Rezayati Kisheh-khaleh & Jalalehvand, 2011)« دهن   نشا  میآ
بنه  ینجنا  تنا بنه ا  وضع ت مرفاوتش  دل  بهوجود دارد که « ش  »از فع   کارک د دیگ ی

ها نشا  داد است. ب رسیوجهی عنوا  فع  کمکی به« ش  »  کارک د آ نش  و   پ داخرهآ
 ؛ چننا  کنه  اسنت وجنود ن اشنره   و م اننه باسرا  های در دورهی وجهعنوا  فع  به« ش  »که 

 sazēd، و«شای » šāyēd، «بای » abāyēd، «توا » tuwānعبارتن  از م انه  فارسیوجهی افعال 
ای از عبنار  دیگن  این  کنارک د، کنارک د تنازه      به .(Abolghasemi, 1375: 178) «س د»
 است.  ک دهنو رواج پ  ا ةست که در دورا «ش  »

 هنای خ اسنا   گانه گنویش های سهدر دسرهوجهی عنوا  فع  هب «ش  »ب رسی کارک د 
 ب انگ  نرایج زی  است: ،ک دی  مشخصت  پ شکه 

 مانن  فارسی مع ار است.  هوجهی عنوا  فع  به «ش  »اول کارک د  ةدر دسر-
 کاخکی:

48. meša beri    شه ب یمی 

کنه در گذشنره کنارب د فعن       دسناز مشنخص منی  سنال  البره صحبت با گویشنورا  کهن   
 در ای  کارک د نوپات  است.  « ش  »در ای  کارک د ب شر  بوده و « توانسر »
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به کنار  « ش  » آنهاکه در های ای انی از گویش یهایب رسی نمونههای فوق، با توجه به داده
ای و گ لکی، سن خه  همچو  هایییشویژگی جالب دیگ ی است. در گو ةدهن نشا  ،رفره

هایی کنه در  نمونهمعادل گویشی  در کن   ومشاه ه می« ر رف»را در مفهوم « ش  » ،سمنانی
ظناه   « بنود  »هنا فعن    رفره، در ای  گوننه  کار عنوا  فع  اسنادی یا کمکی بهبه« ش  » آنها
وجنود داشنره اسنت.     م اننه ای انی  و باسرا  ای انیوضع ری است که در   است. ای  دق قاً ش ه

عنوا  فعن   به« ش  »ک دی سنن جی تفاوتی ب    مانن ههای ک دی در ب خی گونههمچن   
عنوا  فعن  کمکنی در جمنال     ، و کارک د آ  به«هوا س د ش »مانن  هاسنادی در جمالتی 
« ش   »با مفهوم « بود »فع   ،ب ی  ت ت ب که در جمال  اسنادی ؛کن  مجهول مشاه ه می

عبنار  دیگن  مجهنول    به ؛فع  کمکی وجود ن ارد در ساخت مجهول اساساً ولی ب ا  ش ه،
تکننوا  و بننا افنن وده شنن    ،2نننه تحل لننی کننارب د دارد 1صننور  ت ک بننیدر اینن  گونننه بننه

بنه   -yaاف وده شن    با و  ،شودساخره می مضارع، ماضی مجهول سراکبه yā–  ساز مجهول
هنای لن ی،   . هم   وضع ت در بخر اری، لکی، ب خنی گوننه  سراک مضارع، مضارع مجهول

همچن   در تاتی و تالشنی از تکنوا    شود. ن   دی ه می سورانی(  درeā- ) نیسورا و هورامی
 bǝkanisتناتی   هنای فعن  که در  شودب ای ساخت سراک مجهول اسرفاده می i–ساز  مجهول

در تالشنی  گفرننی اسنت   ) است شکارآ خوبیبه «کن ه ش »kanista  ن   تالشیو  «کن ه ش »
همن اه فعن    ی ب نا  مجهنول از صنفت مفعنولی بنه      اشمالی سراک مجهول وجود ن ارد و بن 

هنا بن ای سناخت    کنه در این  زبنا      -iو ن ن    ya-تکوا هنای   .شنود( اسرفاده منی   beکمکی
بن ای  کنه   هسنرن  ya*- ساز ای اننی باسنرا    تکوا  مجهول ةبازمان رون ، مجهول به کار می

 īh–صور م انه به ر فارسید ای  تکوا . ش به ریشه فع  اف وده میساخت سراک مجهول 
 ,Abolghasemi)نن::   ه اسنت سناخر به سراک مضارع اف وده ش ه و سراک مجهنول منی   

عننوا   کارگ  ی فعلی کامالً مرفاو  بنه هشاه  ب ن   هایشخی گوب  ر. د(166 ,149 :1996
در « آمن   »فع  کمکی در ساخت مجهول هسر  . ب ای مثال در کن دی ک منانجی از فعن     

ماننن  سنگسن ی هن  دو ننوع     ه هنا یشدر ب خی گوهمچن   شود. رفاده میاس« ش  »مفهوم 
گونه اصلی است و به نظ   ،ت ک بی ةو ت ک بی وجود دارد که البره گونمجهول یعنی تحل لی 

                                                           
1 synthetic 
2 analytic 

وجود آم ه و ب شر  توسن    تحل لی تحت تأث   ساخت مجهول فارسی مع ار به ةرس  گونمی
 رود.  جوانا  به کار می

دهن  کنه در   های فنوق نشنا  منی   ها و گونهرسی ساخت مجهول در گویشدر نهایت ب 
جای مجهول وجود دارد. این  تماین  گناه    ای  به اسرفاده از ساخت معلوم بهنها تمآب خی از 

ای که در موارد ان کی ممک  است ساخت مجهول در آ  گوننه  گونهه ب ؛کامالً غالب است
ه تمای  به اسرفاده از سناخت معلنوم تماین  غنالبی     کیا ای  ،کار رود )ک دی ک مانشاهی( به

تناتی و  مازنن رانی،  ) رودکار منی  وم در کنار ساخت مجهول بهای  ساخت معل ن ست و بناب 
با توجنه بنه گ ایشنی    ون  و جالله خاله شهک(. رضایری و ل ی گ لکیو مثال پنج  در  تالشی

با توجنه بنه   ن   جهول وجود دارد و جای مشخص جمع معلوم بهسوم  ةکه به اسرفاده از ص غ
ها اسرفاده از ساخت مجهنول هن  معننی الزم دارد و هن  در منورد      که در ب خی گویش ای 

هنای ای اننی،   کارب د فع  مجهول در گنویش » :ن پذی  ن ست، معرق ها امکا بس اری از فع 
یش کمرن ی بنه   مث  فارسی ام وز، رون ی رو به افول دارد و گویشورا  ای انی ام وزه گن ا 

 .(Rezayati Kisheh-khaleh & Jalalehvand, 2011)« دهن   نشا  میآ
بنه  ینجنا  تنا بنه ا  وضع ت مرفاوتش  دل  بهوجود دارد که « ش  »از فع   کارک د دیگ ی

ها نشا  داد است. ب رسیوجهی عنوا  فع  کمکی به« ش  »  کارک د آ نش  و   پ داخرهآ
 ؛ چننا  کنه  اسنت وجنود ن اشنره   و م اننه باسرا  های در دورهی وجهعنوا  فع  به« ش  »که 

 sazēd، و«شای » šāyēd، «بای » abāyēd، «توا » tuwānعبارتن  از م انه  فارسیوجهی افعال 
ای از عبنار  دیگن  این  کنارک د، کنارک د تنازه      به .(Abolghasemi, 1375: 178) «س د»
 است.  ک دهنو رواج پ  ا ةست که در دورا «ش  »

 هنای خ اسنا   گانه گنویش های سهدر دسرهوجهی عنوا  فع  هب «ش  »ب رسی کارک د 
 ب انگ  نرایج زی  است: ،ک دی  مشخصت  پ شکه 

 مانن  فارسی مع ار است.  هوجهی عنوا  فع  به «ش  »اول کارک د  ةدر دسر-
 کاخکی:

48. meša beri    شه ب یمی 

کنه در گذشنره کنارب د فعن       دسناز مشنخص منی  سنال  البره صحبت با گویشنورا  کهن   
 در ای  کارک د نوپات  است.  « ش  »در ای  کارک د ب شر  بوده و « توانسر »
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ادکنانی   همچنو  ها گویش در ب خی کن  .مرفاو  ب خورد می ةدوم با سه گون ةدر دسر
« رفنر  »، از فعن   («شن   »چنو  کارک دهنای دیگن      ن ن  در این  کنارک د   ) ،«ش  »جای به
 :شودسرفاده میا

49. mera beri    شه ب یمی 
تحنت تنأث   فارسنی مع نار از      مشنه ی ظناه اً   همچنو   دوم ةهای دسرب خی گویشدر 

 کنن :  اسرفاده می« ش  »
50. meše beri    شه ب یمی  

در دیگ  کارک دهنا  ها در ای  گویشش ،  گفره ت پ شکه  است که چنا  ای  در حالی 
 شود.اسرفاده می «رفر » از «ش  »جای به

( «شن   »و  «رفنر  »غ   از ) دیگ یوجهی فع   از های دسره دوماز گویش سوم ةگوندر 
 شود:  اسرفاده می« توانسر »شود. ب ای مثال در ن شابوری از اسرفاده می

51. metana bera    شه ب همی 
و  اسنت  بنوده م اننه   ةدوروجهنی  هنای  از فعن   یکنی « توانسنر  » فره ش که گ گونه هما 

 . است خود را حفظ ک ده کارک ددر فارسی مع ار ای  ن   اکنو  
 شود:در ای  کارک د اسرفاده می «ش  »از فع  ای و س ه خوافی همچو سوم  ةدر دسر

 :(Amirinejad, 1996) خوافی
 52. maša bari      شه ب یمی 

 :(Afzalinejad, 1998) ایس ه
53. mešɛ  vɛrnɛgi?      شه نگی؟می         

اسنرفاده  وجهنی  هن  از همن   فعن     « شنای  »جنای  بنه  ایجالب آ  کنه در گنویش سن ه   
 شود:   می

54. mešɛ berɛftɛ bɛde   شای  رفره باش 
 ن نن هننای ای انننی زبننا  و هننادر دیگنن  گننویشوجهننی در نقننش فعنن  « شنن  »وضننع ت 

 «شن   »رک دهنا از  کا ةگ لکنی کنه در همن    همچنو  هنا  در ب خی گویش است. توجه  جالب
 «توانسنر  »  از فعن   آجنای  بنه  و وجنود نن ارد  وجهی عنوا  فع  به«   ش» شود،اسرفاده می
 :  کنن اسرفاده می

 گ لکی:  
55. toni bǝši?           شه ب ی؟می    

  آجنای  و بنه  شنود اسرفاده نمنی وجهی در کارک د « ش  »در تاتی و تالشی از همچن   
 :شودمی کار ب دهبه نادر هما  مع «بود »فع  
 تاتی:

56. bu bǝshi شه ب ی      می   
 تالشی:

 57. babi bǝši      ب ی شهمی 
 :ب ن می به ه کارک د ای  در« بود »ن   از فع   سمنانی گویش در

58. mebu baša  شه ب ی   می   
« رفنر  »در مفهنوم  « شن   »  از آگویشنی اسنت کنه  در     به خاط  ب ناوری  کنه سنمنانی   

 «بنود  »از  «شن   »شنود و بن ای دیگن  کارک دهنای     می اسرفاده عنوا  فع  اصلی ح کری به
شنه  )منی  شنود اسنرفاده منی  « شن   »از فعن   وجهنی  با ای  حال در کارک د  .کنن اسرفاده می

ی  کنارک د تحنت تنأث   فارسنی وارد     در ا« ش  »(. احرمال دارد که  mešid bešiyunرفت
                                                  ای  گویش ش ه باش .       

 ة. ب ابن  جملن  شوددر ای  کارک د اسرفاده نمی« ش  »از  ن  ک دی های گویشدر انواع 
 :به ق ار زی  است های مخرلف ک دیدر گونه« شه ب یمی»

 :ک دی جنوبی
59. bubǝ či 

   :ک دی سورانی
60. abē bǝči  

   : ک دی ک مانجی
61. dǝba bǝči  

   :هورامیو ن   در 
  mawo bǝlm .62 «ی شه ب می»

 :  شوداسرفاده می «توانسر »از و گ لکی ن شابوری  همانن  ن  در ل ی 
63. meyni beri     «شه ب یمی» 
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 گ لکی:  
55. toni bǝši?           شه ب ی؟می    

  آجنای  و بنه  شنود اسرفاده نمنی وجهی در کارک د « ش  »در تاتی و تالشی از همچن   
 :شودمی کار ب دهبه نادر هما  مع «بود »فع  
 تاتی:

56. bu bǝshi شه ب ی      می   
 تالشی:

 57. babi bǝši      ب ی شهمی 
 :ب ن می به ه کارک د ای  در« بود »ن   از فع   سمنانی گویش در

58. mebu baša  شه ب ی   می   
« رفنر  »در مفهنوم  « شن   »  از آگویشنی اسنت کنه  در     به خاط  ب ناوری  کنه سنمنانی   

 «بنود  »از  «شن   »شنود و بن ای دیگن  کارک دهنای     می اسرفاده عنوا  فع  اصلی ح کری به
شنه  )منی  شنود اسنرفاده منی  « شن   »از فعن   وجهنی  با ای  حال در کارک د  .کنن اسرفاده می

ی  کنارک د تحنت تنأث   فارسنی وارد     در ا« ش  »(. احرمال دارد که  mešid bešiyunرفت
                                                  ای  گویش ش ه باش .       

 ة. ب ابن  جملن  شوددر ای  کارک د اسرفاده نمی« ش  »از  ن  ک دی های گویشدر انواع 
 :به ق ار زی  است های مخرلف ک دیدر گونه« شه ب یمی»

 :ک دی جنوبی
59. bubǝ či 

   :ک دی سورانی
60. abē bǝči  

   : ک دی ک مانجی
61. dǝba bǝči  

   :هورامیو ن   در 
  mawo bǝlm .62 «ی شه ب می»

 :  شوداسرفاده می «توانسر »از و گ لکی ن شابوری  همانن  ن  در ل ی 
63. meyni beri     «شه ب یمی» 
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 گیریو نتیجهبندی . جمع6
هنای  در شنماری از گنویش   «شن   »و  «رفنر  »بنه ب رسنی کنارک د دو فعن       جسنرار در ای  

کمکنی  و اسننادی   ح کرنی، عنوا  فعن   عال به داخر  . در ابر ا سه کارک د ای  افخ اسا  پ
کنارب د این     های خ اسا  در خصنوص مورد توجه ق ار گ فت که شاه  تنوع رفرار گویش

 ب رسنی قن ار   بعن  کنارک د دیگن ی ن ن  منورد      وهلنة  نها بودی . دردو فع  و کارک دهای آ
این    نر جنة و بنن ی  جمنع بنود. در ادامنه   وجهنی  فعن   عننوا     ظهور ای  افعال بهگ فت و آ

 شود.پژوهش به اجمال ارائه می
 «رفنر  »و  «شن   »های خ اسا  نشا  داد کنه دو فعن    ب رسی ساخت مجهول در گویش

هنا افعنال   هنا و گوننه  ها کارب د دارن . در دیگ  گویشدر ای  ساخت ،که ه  دو الزم هسرن 
شون . امنا  در ساخت فع  مجهول دی ه می ن  « افراد » و« بود »، «آم  »الزم دیگ ی چو  

– کنار  فع  کمکنی مرعن ی در سناخت مجهنول بنه     های مورد ب رسی از گونه ی:در ه چ 

کننن   منی  هی اسرفادهای خ اسا  از مجهول تحل لش  که گویش شخصرود. همچن   م نمی
رسنی مع نار در این     سوم شخص جمع معلنوم همچنو  فا   ةگ چه اسرفاده از ص غ ؛نه ت ک بی

 هنای گ ن د. نرنایج ب رسنی سناخت    منی  اسرفاده قن ار ها در کنار مجهول تحل لی موردگویش
« شن   »در مفهنوم  « بنود  »خ اسا  از فع   ةمطالع موردهای داد که در گویش نشا  اسنادی

 یهنای ای انن  زبنا   و هاشود؛ ای  در حالی است که در دیگ  گویشوجه اسرفاده نمی چه به
 بس ار رایج است.« ش  »در مفهوم « بود »ش ، کارب د فع   نها اشارهآبه  ب رسیکه در ای  

هنای  عننوا  فعن  اصنلی ح کرنی در گنویش     بنه « رفنر  »ا نهن آاز ب رسی جمالتی که در 
گویش از مجمنوع   16) هاای  گویش ب شر ش  که در  ای  یافره حاص  رفره، کار به خ اسا 

شن ه و فقن  در سنه     اسنرفاده « رفنر  »ول و دوم( از فعن   هنای ا دسنره گویش، م بو  بنه   22
ح کرنی  عنوا  فع  اصلی به« ش  »از فع  « رفر »جای گویش )م بو  به دسره سوم( گاه به

را نها آهای ای انی تمای  ب شر  زبا  و هاگویش . ب رسی هم   نکره در دیگ شودمی اسرفاده
 ده . به عنوا  فع  ح کری اصلی نشا  می« رفر »ای جبه« ش  »ب ای اسرفاده از فع  

هن  نشنا  داد کنه امن وزه در ب شنر       وجهنی  عننوا  فعن    فع  بنه  ب رسی کارک د ای  دو
هنا  امنا در ب خنی گنویش    ،وجنود دارد وجهنی  در کارک د  «ش  »های خ اسا  فع  گویش
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فارسنی ج ین     کنه کنارک دی تنازه و م بنو  بنه دورة      مانن  ادکانی حری در ای  کارک ده
هنای  ها ه  همچنا  از فع رود و در ب خی گویشمی کاربه« ش  »جای به« رفر » ن  است، 
وجهنی  عننوا  فعن    به« ش  »نجا که آاز  شود.اسرفاده می« توانسر » م انه چو  ةدوروجهی 

« رفنر  »از « شن   »جنای  ة دوم که در کارک دهنای دیگن  بنه   های دسرحری در ب شر  گویش
« شن   »که این  کنارک د    شای  بروا  چن   نر جه گ فت ،رودمی کار کنن  ه  بهه میاسرفاد

 .استبه وجود آم ه های خ اسا  تحت تأث   زبا  فارسی مع اردرگویش
های باسرا  و م اننه گفرن  ،   که در بخش ب رسی ای  دو فع  در دوره چنا و در نهایت، 

در  ،م اننه وارد زبنا  فارسنی شن ه     ةکنه از دور تن ی اسنت   فع  تازه «ش  »نسبت به  «رفر »
های خ اسا  تمای  ب شر ی به با ای  حال گویش اروپایی دارد. و هن  ةریش «ش  »حالی که 

در ب شر  کارک دهنا  « رفر »ها ای که در ب خی گویشگونهبه ؛«ش  »ان  تا نشا  داده« رفر »
 کنار  در کارک دهنای مخرلنف بنه    را« رفنر  »هنایی کنه   است. گویش ش ه« ش  »جایگ ی  

در اطن اف شنه های مشنه ، سنب وار،      ،را دارنن   «رفنر  »نوعی تعم   کنارک د   هب ن  و ب می
در هن  سنه خ اسنا     با پ اکنن گی مخرلنف   ای   ان . بناب قای ، کاشم  و اسف ای  ق ار گ فره

داد کنه   شنا  در طنول تناریخ زبنا  فارسنی ن    «   شن »ب رسی روال تغ    فع  شون . دی ه می
فعن  اصنلی بنه فعن       معنی که از ب ی  ؛است ش ه ت باسرا  تاکنو  دسروری ةدوراز  «ش  »

 کنار   در همن   کنارک د تنازه بنه    هنای خ اسنا  ام وز در ب شر  گویشو  کمکی تب ی  ش ه
بنه این  معننا کنه      ؛افرناده « رفنر  »ها ه  هم   اتفاق بن ای فعن    رود. اما در ب خی گویش می

هنای  عنوا  فع  کمکی در بعضنی گنویش  ت  ش ه و بهم انه تاکنو  دسروری ةاز دور «رفر »
 هنای گنویش  کنه  گ فنت  نر جنه  تنوا  منی  فوق هاییافره مجموع از رود.می کار خ اسا  به

 دیگن   و فارسنی  هنای گنویش  دیگن   بنه  نسنبت در خصوص کارک د این  دو فعن     خ اسا 
 و انن  گ فره م انه ةدور هایگونه و باسرا  فارسی از یب شر  ةفاصل ای انی های زبا  های گونه

 مشناه ه  هنا گنویش  ای  در زیادی تنوعا  ن   ام وز فارسی با هم اهی بابت از حال ع   در
   .شودمی

در « رفنر  »و « شن   »چنانچه مالحظه ش  در ای  مقاله به توص ف کارک دهنای دو فعن    
باسنرا  تنا ج ین  پ داخرنه      ةرک دهنا از دور های فارسی خ اسا  و روال تغ    ای  کاگویش
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هنا بن  منا    ش  اما دالی  ای  تغ   ا  و وجود تفاو  در کارک د ای  دو فع  در ای  گنویش 
در این    توانن  پ شننهادی بن ای مطالعنا  و تحق قنا  آتنی      ن ست. ای  موضنوع منی   آشکار

 ،وده اسنت ای در دسنر   نبن  هنا پ کن ه  نجا کنه از این  گنویش   همچن   از آباش .  خصوص
بن ناد بروانن    -بن اد. شنای  انجنام تحق قنا  پ کن ه    -بن اد است و نه پ ک ه-تحق ق حاض  نمونه

 ها را روش  کن . نکا  دیگ ی از کارب د ای  دو فع  در ای  گویش
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بن ی آشکار معنانی  قهطب»م ادیا ، غالم ضا، داریو  نژادانصاری مهابادی )زی  چاپ(.  -
-هننای وجهننی توانسننر ، شنن   و بایسننر  بنن  پایننة الگننوی معناشننناخریغ  مع فرننی فعنن 

 .پژوهیمجلة زبا «. کارب دشناخری دپ ات ه
. ت جمنة مهشن   م  فخ اینی.    ف هن  کوچ: زبنا  پهلنوی   (.1379) مکن ی، دیوی ن   -

 .پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعا  ف هنگی: ته ا 
 (. ت جمة احم  تفضلی. ته ا : تو .1379)م نوی خ د  -
وا ی گننویش ب رسننی وتوصنن ف آوایننی و سنناخت . (1393) احسننانه  ننن اف ازغننن ی، -

 .دانشگاه ف دوسی مشه  .کارشناسی ارش  نامةپایا  ازغن ی.
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