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چکیده

گویش اردکان فارس یکی از گویشهای جنوب غربی ایران است که در بعضی از مناطق شهرستان
سپیدان استان فارس از جمله مرکز آن؛ یعنی شهر اردکان رایج است .در این پژوهش سعی شده است با
گویشوران باالی  35سال،
تجزیه و تحلیل دادههای جمع آوریشده از طریق پرسشنامه و مصاحبه با
ِ
به بررسی و توصیف موشکافانۀ دستگاه فعلی گویش اردکان فارس پرداخته شود و مباحث مصدر،
ر یشۀ فعل ،افزونههای صرفی ،زمانهای مختلف ،وجه ،افعال سببی و مجهول بررسی گردد .از آنجا
که گویش اردکان فارس دارای ساخت ارگاتیو است در این پژوهش برای نشان دادن این ساخت،
چگونگی صرف افعال الزم و متعدی در زمانهای مختلف گذشتۀ ساده ،گذشتۀ نقلی ،گذشتۀ
استمراری ،گذشتۀ ملموس ،گذشتۀ دور و گذشتۀ التزامی و کاربرد آنها در جمله با هم مقایسه و به
وجوه مختلف فعل در این گویش ازجمله وجه اخباری ،وجه التزامی و وجه امری پرداخته شده است.
همچنین طرز تشکیل افعال سببی و مجهول نیز بررسی گردیده است.
کلمات کلیدی :دستگاه فعلی ،زبان فارسی میانه ،ساخت ارگاتیو ،گویش اردکان فارس
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.1مقدمه
اردکان ،مرکز شهرستان سپیدان با مساحتی حدود  375هکتار در فاصلۀ  75کیلومتری شمال غرب
شیراز در استان فارس واقع شده است .شهرستان سپیدان شامل سه بخش مرکزی ،بیضا و همایجان
است .بخش مرکزی خود عالوه ب ر شهر اردکان شامل روستاهای خفری و کمهر نیز است .گویش
اهالی این دو روستا نوعی از گویش لری است .اما مردم اردکان با گویشی صحبت میکنند که به زبان
پهلوی یا فارسی میانه بسیار نزدیک است.
1
گویش اردکان فارس را میتوان یکی از گویشهای ارگاتیو به حساب آورد در واقع بعضی از
خصوصیاتی که کلباسی ( )1367برای زبانهای ارگاتیو مطلق در نظر میگیرد در این گویش مشاهده
میشود .کلباسی ( )1367خصوصیات زیر را برای زبانهای ارگاتیو مطلق در نظر میگیرد:
3
 )1نهاد فعلهای متعدی و الزم با هم متفاوتند؛  )2نهاد فعلهای الزم 2و مفعول فعلهای متعدی
شکل یکسانی دارند؛  )3فعل های متعدی از نظر شخص ،تعداد و جنس با مفعول مطابقت دارند؛ )4
نهاد فعلهای متعدی نشاندار یا ارگاتیو هستند در حالی که مفعول بینشان یا مطلق است.
گویش اردکان فارس ساخت ارگاتیو را در زمان گذشتۀ فعلهای متعدی نشان میدهد.
هدف این تحقیق بررسی علمی و توصیف دستگاه فعلی گویش اردکان فارس است و در راستای
این هدف به پرسشهایی از قبیل این که ریشههای فعل و افزونههای صرفی در این گویش کدامند؟
صرف افعال الزم و متعدی در زمانهای مختلف به چه صورت است؟ وجوه مختلف فعل کدامند؟
افعال سببی و مجهول چگونه ساخته میشوند؟ پاسخ داده میشود.
در گردآوری دادهها و انتخاب گویشوران به دو عامل سن و مهاجرت توجه شده است .زیرا
گویشوران جوان ممکن است تحت تأثیر زبان معیار که در مدرسه میآموزند و یا در رسانههای ارتباط
جمعی مورد استفاده قرار میگیرد قرار بگیرند .از طرف دیگر ،گویشوری که به مناطق دیگر سفر نموده
ً
و یا دائما در سفر باشد ممکن است تحت تأثیر گویشهای دیگر قرار گیرد.
دادهها از طریق مصاحبه و ارائۀ پرسشنامه به گویشوران جمع آوری گردید و برای پاسخ به
پرسشهای مطرح شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .پرسشنامه مورد استفاده برگرفته از شای
( )1968است و بر اساس کیا ( )1336و کلباسی ( )1362و رحیمیان ( )1995اصالح و تنظیم گردیده
است.

1

ergative
intransitive
3
transitive
2
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 .1-1پیشینۀ پژوهش
با وجود اهمیت این گویش ،تاکنون پژوهشهای چشمگیری بر روی آن صورت نگرفته اسـت .ازجملـه
تحقیقات انجام شده بر روی این گویش میتوان به "بررسی حرف تعریـف در گـویش اردکـان فـارس در
چارچوب نحو کمینه گرا" (کریمی دوستان و تجلی " ،)1394بررسی تطبیقی و تاریخی ساخت فعـل ارگـاتیو در
گویشهای اردکانی ،دشتی ،دشتکی ،کلیمیان یـزد و الری" (حاجیـانی  ،)1388کتـاب "واژه نامـه گـویش
اردکان فارس" (امبری اردکانی  ،)1381و "نگین کوهستان زاگرس" اعظمی ( )1381اشاره کرد.
کریمـی دوسـتان و تجلـی ( )1394سـاختار تـوزیعی حـرف تعریـف در گـویش اردکـان فــارس را در
چارچوب برنامۀ کمینمه گرا مورد بررسی قرار میدهند .آنان نشان میدهند که در ساختار گروه تعریـف
این گویش ،دو حرف تعریف معرفه مشاهده میشود که یکی از آنها به اسم و صفت و دیگـری تنهـا بـه
صفت متصل میشود .حرف تعریف معرفۀ اول  /- eku/و همچنین قسمت دوم حرف تعریـف نکـره /-i/

در هستۀ گروه معرفۀ بزرگ تولید میشود و حرف تعریف معرفۀ دوم  /-u/در هستۀ گروه معرفـۀ کوچـک
قرار میگیرد که تنها در صورت حضور گروه صفت تولید میشود .اسم ملکی در هستۀ گروه اسم ملکـی
تولید میشود که با هستۀ گروه معرفۀ بزرگ در توزیع تکمیلی است .برای اضافه کردن بعضی از عناصـر
به یکدیگر در ساختار گروه تعریف از گروه حرف اضافه با خاصیت تکرارپذیری اسـتفاده مـیشـود .بـا
وجود اینکه نشانۀ اضافه در گویش اردکانی در بیشتر موارد فاقد نمود آوایی آشکار اسـت ،گـروه اضـافه
در ساختار گروه تعریف این گویش تولید میشود و نشانۀ اضافه در هستۀ آن قرار میگیرد.
حاجیانی( )1388ساخت ارگاتیو را در گویشهای اردکانی ،دشتی ،دشتکی ،کلیمیان یزد و الری که
جزو گویشهای جنوب غربی ایران هستند مورد بررسی قـرار مـیدهـد .وی نتیجـه مـیگیـرد کـه ایـن
گویشها ادامۀ زبان فارسی میانه و گویشی از این زبان هسـتند .سـاخت ارگـاتیو در ایـن گویشهـا در
ً
زمان گذشتۀ افعال متعدی نمودی کامال آشکار و برجسته دارد و دارای ویژگیهای زیر است:
 )1کاربرد ضمایر اول شخص ،دوم شخص و سوم شخص منفصل پیشین در نقش فاعلی؛
 )2کاربرد ضمایر شخصی متصل پیشین در نقش فاعل منطقی؛
 )3مطابقت فعل با مفعول؛
 )4کاربرد ارگاتیو در ماضی ساده ،نقلی ،بعید ،استمراری ،التزامی ،ابعد؛
 )5کاربرد و استعمال ارگاتیو در فعلهای کمکی و استثنایی وجه مضارع اخباری و التزامی کـه در نـوع
ً
خود کامال نو و بی نظیر است؛
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 )6با توجه به ویژگیهای یاد شده ،گویشهای مـذکور جـزو زبانهـاا و گویشهـای ارگـاتیو مطلـق و
کامل هستند.
امیری ( )1381قبل از ارائۀ واژنامۀ گویش اردکـان فـارس دسـتگاه فعلـی آن را مـورد بررسـی قـرار
می دهد .از نظر او در گویش اردکان صرف فعل از نظر شخص و زمان بـا اسـتفاده از ضـمایر شخصـی
جدا و پیوسته به دو روش صورت میگیرد .برای نمونه ،شکل صرفی فعـل "گفـتن" بـرای اول شـخص
مفرد در زمان گذشته به دو صورت  /goft-om/یا  /mom-go/امکان پذیر است.
اعظمی ( )1381ضمن ارائۀ اطالعاتی در بارۀ جغرافیا ،فرهنگ و تاریخ اردکان نکاتی را در بارۀ
گویش اردکان مطرح میکند .او به این نکته اشاره میکند که تمامی ساکنین شهر اردکان و بعضی از
روستاهای اطراف از جمله دالین ،خالر ،شول و بهرغان از گویشوران این گویش به حساب میآیند.
او همچنین تعدادی ضرب المثل رایج در این مناطق را ارائه میدهد.
 .2تجزیه و تحلیل دادهها
با تجزیه و تحلیل دادهها توانستیم دستگاه فعلی گویش اردکان فارس را به صورت زیر استخراج کنیم.
 .1-2مصدر

1

در گویش اردکان فارس مصدر با افزودن پسوند یا نشانۀ مصدر  /-an/به بن ماضی فعل ساخته
میشود .قبل از نشانۀ مصدر ممکن است یکی از سه صوت  /t/ ،/d/یا  /s/بیاید .نمونههای ( )1تا ()3
را مشاهده کنید.
"خوردن"
/xardan/) 1
/šoštan/) 2

"شستن"

/ša:san/) 3

"نشستن" "توانستن"

 .2-2ر یشۀ فعل

2

فعل در این گویش همانند فارسی معیار ،دو ریشۀ گذشته و غیرگذشته دارد.

infinitive
verb stem

1
2
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 .1-2-2ر یشۀ گذشته

1

ریشۀ گذشته در این گویش در ساخت صورتهای زمانگذشته ،صفت مفعولی و مصدر شرکت
میکند .از ریشۀ " /xard/خورد" در نمونۀ ( )4زمان گذشتۀ سادۀ اول شخص مفرد ،در نمونۀ ()5
صفت مفعولی و در نمونۀ ( )6مصدر ساخته شده است.
"خوردم"
/xard-om/) 4
/xard-a/) 5

"خورده"

/xard-an/) 6

"خوردن"

 .2-2-2ر یشۀ غیرگذشته

2

در این گویش ،ریشۀ غیرگذشته در ساخت صورتهای زمان حال و آینده و امری به کار میرود .از
ریشۀ " /xor/خور" در نمونۀ ( )7زمان حال سادۀ اول شخص مفرد ،در نمونۀ ( )8زمان آیندۀ اول
شخص مفرد و در نمونۀ ( )9صورت امری ساخته شده است.
"میخورم".
/me-rx-am/) 7
/m-eskâ(ren) be-rx-am/) 8

"خواهم خورد".

/bo-xo/) 9

"بخور".

 .3-2افزونههای صرفی

3

افزونههای صرفی گویش اردکان که نشانگر شخص و عدد فعل هستند در جدول ( )1ارائه شدهاند.
جمع

مفرد

/-um/

/-am/

اول شخص

/-it/

/-e/

دوم شخص

/-en/

/Ø/, /-end/, /-ut/, /-t/,etc

سوم شخص

جدول ( )1افزونههای صرفی
1

past stem
non-past stem
3
verb ending
2
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این افزونهها به فعلهای الزم در تمام زمانها افزوده میشوند .ولی به فعلهای متعدی در زمان
گذشته افزوده نمیشوند .در این مورد ضمایر شخصی پیوسته ،1جدول ( )2میتوانند به فعل افزوده
شوند.
جمع
ما
شما
آنها

/-emu/
/-etu/
/-ešu/

مفرد
من
تو
او

اول شخص
دوم شخص
سوم شخص

/-om/
/-ot/
/-oš/

جدول ()2ضمایر شخصی پیوسته
 .4-2زمان

2

در گویش اردکان فارس ،فعل در یکی از زمانهای گذشته ، 3حال 4و آینده 5رخ میدهد.
 .1-4-2زمان گذشته
در این گویش ،زمان گذشته شامل گذشتۀ ساده ،6گذشتۀ نقلی ،7گذشتۀ استمراری ،8گذشتۀ ملموس،9
گذشتۀ دور 10و گذشتۀ التزامی 11است .زمان گذشتۀ فعلهای متعدی ساخت ارگاتیو دارند .در این
حالت ضمایر شخصی پیوسته میتوانند از فعل جدا شده و به اجزا دیگر جمله یعنی نهاد ،مفعول و …
متصل شوند .این امر میتواند به عنوان گواهی برای این ادعا که گویش اردکان فارس بازماندۀ زبان
فارسی میانه است در نظر گرفته شود.

1

attached personal pronouns
temse
3
past
4
present
5
future
6
simple past
7
present perfect
8
past imperfective
9
past continuous
10
past perfect
11
past subjunctive
2
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 .1-1-4-2گذشتۀ ساده
در این گویش گذشتۀ سادۀ فعلهای متعدی از افزودن ضمایر شخصی پیوسته (جدول  )2به ریشۀ
گذشتۀ فعل ساخته میشود.
"گفتم".
/goft-om/) 10
/goft-ot/) 11

"گفتی".

/goft-oš/) 12

"گفت".

/goft-emu/) 13

"گفتیم".

/goft-etu/) 14

"گفتید".

/goft-ešu/) 15

"گفتند".

وقتی نهاد یا مفعول در جمله ظاهر شوند ،ضمایر شخصی پیوسته به جای فعل به آنها افزوده
میشوند .در این صورت نکتۀ قابل توجه این است که ریشۀ گذشتۀ فعل ،به صورت ّ
مرخم به کار برده
میشود .نمونههای ( )16تا ( ) 21اتصال این ضمایر را به ضمایر شخصی جدا و نمونۀ ( )22اتصال آنها
را به مفعول و نمونۀ ()23اتصال آنها را به قید نشان میدهند .همانطور که مشاهده میشود در تمام این
نمونهها ریشۀ گذشتۀ ّ
مرخم فعل یعنی  /go/به کار رفته است.
/mo-m go/) 16

"من گفتم".

/to-t go/) 17

"تو گفتی".

/voy-š go/) 18

"او گفت".

/(mâ)-mu go/) 19

"ما گفتیم".

/(šomâ)-tu go/) 20

"شما گفتید".

/(?unâno)-šu go/) 21

"آنها گفتند".

/(mo) dar-om bas/) 22

"من در را بستم".

/voy ziyâd-oš xon/) 23

"او زیاد خواند".

درمورد فعلهای الزم ،گذشتۀ ساده از افزودن افزونههای صرفی (جدول  )1به ریشۀ گذشتۀ فعل
ساخته میشود .نمونههای ( )24تا ( )29را مشاهده کنید.
/mo raft-am/) 24

"من رفتم".

/to raft-e/) 25

"تو رفتی".

/voy ra:-Ø/) 26

"او رفت".
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/mâ raft-um/) 27

"ما رفتیم".

/šomâ raft-it/) 28

"شما رفتید".

/?unâno raft-en/) 29

"آنها رفتند".

همان طور که از طرز تشکیل فعل زمان آینده مشاهده خواهیم کرد ،در این گویش ،هرگاه فعل از
نظر واجی با  /es-/یا  /eš-آغاز شود ،ضمایر شخصی پیوسته (جدول )2پس از حذف واکۀ آغازین به
جای آخر فعل به ابتدای فعل افزوده میشوند .البته در مورد اول ،دوم و سوم شخص جمع برای
جلوگیری از التقای مصوتها واج میانجی /v /بین فعل و ضمیر شنخصی پیوسته ظاهر میشود .به
نمونههای( )30تا ( )35توجه کنید.
/m-ešnoft/ ) 30

"من آن را شنیدم".

/t-ešnoft/ ) 31

"تو آن را شنیدی".

/š-ešnoft/ ) 32

"او آن را شنید".

/mu-v-ešnoft/ ) 33

"ما آن را شنیدیم".

/tu-v-ešnoft/ ) 34

"شما آن را شنیدید".

/šu-v-ešnoft/ ) 35

"آنها آن را شنیدند"

در این حالت ،در صورت ظاهر شدن نهاد در جمله ،ضمایر شخصی پیوسته به نهاد متصل
نمیشوند (نمونههای  36تا  .)41در حالیکه ،چنانچه مفعول در جمله ظاهر شود ،این ضمایر از فعل
جدا شده و به مفعول افزوده میشوند (نمونههای  42تا .)47
/mo m-ešnoft/) 36

"من شنیدم".

/to t-ešnoft/) 37

"تو شنیدی".

/voy š-ešnoft/) 38

"او شنید".

/mâ mu-v-ešnoft/) 39

"ما شنیدیم".

/šomâ tu-v-ešnoft/) 40

"شما شنیدید".

/?unâno šu-v-ešnoft/) 41

"آنها شنیدند".

/mo sedâ-šu-m šenoft/) 42

"من صدای آنها را شنیدم".

/to sedâ-šu-t šenoft/) 43

"تو صدای آنها را شنیدی".

/voy sedâ-šu-š šenoft/) 44

"او صدای آنها را شنید".
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/mâ sedâ-šu-mu šenoft/) 45

"ما صدای آنها را شنیدیم".

/šomâ seda-šu-tu šenoft/) 46

"شما صدای آنها را شنیدید".

/?unâno seda-šu-šu šenoft/) 47

"آنها صدای آنها را شنیدند".

 .2-1-4-2گذشتۀ نقلی
در این گویش گذشتۀ نقلی از افزودن ضمایر شخصی پیوسته به صفت مفعولی فعل مورد نظر ساخته
میشود و نشان می دهد که عمل در گذشته انجام گرفته و هنوز ادامه دارد یا اثر و نتیجۀ آن تا حال باقی
است .واکۀ آغازین ضمایر شخصی پیوسته در اثر افزودن به صفت مفعولی برای جلوگیری از کنار هم
قرار گرفتن دو واکه حذف میشود .به نمونههای ( )48تا ( )53نگاه کنید.
"خوردهام".
/xard-a-m/) 48
/xard-a-t/) 49

"خوردهای".

/xard-a-š/) 50

"خوردهاست".

/xard-a-mu/) 51

"خوردهایم".

/xard-a-tu/) 52

"خوردهاید".

/xard-a-šu/) 53

"خوردهاند".

وقتی نهاد یا مفعول در جمله ظاهر شوند ضمایر شخصی پیوسته به آنها متصل میشوند .در این
حالت ،صورت مصدر فعل به کار برده میشود .در نمونههای ( )54تا  )591ضمایر شخصی پیوسته به
نهاد جمله پیوستهاند و در نمونههای ( )60تا ( )65این ضمایر به مفعول پیوستهاند.
/mo-m xard-an/) 54

"من خوردهام".

/to-t xard-an/) 55

"تو خوردهای".

/voy-š xard-an/) 56

"او خورده است".

/(mâ)-mu xard-an/) 57

"ما خوردهایم".

/(šomâ)-tu xard-an/) 58

"شما خوردهاید".

/(?unâno)-šu xard-an/) 59

"آنها خوردهاند".

/mo nâštâ-m xard-an/) 60

"من ناهار خوردهام".

/to nâštâ-t xard-an/) 61

"تو ناهار خوردهای".

/voy nâštâ-š xard-an/) 62

"او ناهار خورده است".

/mâ nâštâ-mu xard-an/) 63

"ما ناهار خوردهایم".
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/šomâ nâštâ-tu xard-an/) 64

"شما ناهار خوردهاید".

/?unâno nâštâ-šu xard-an/) 65

"آنها ناهار خوردهاند".

 .3-1-4-2گذشتۀ استمراری
گذشتۀ استمراری فعل های متعدی در این گویش از افزودن پیشوند یا نشانۀ استمرار  /me-/و ضمایر
شخصی پیوسته (جدول  )2به ریشۀ گذشتۀ فعل ساخته میشود و تکرار یا استمرار عمل را در گذشته
نشان میدهد .نمونههای ( )66تا ( )71را نگاه کنید.
"میبردم".
/me-bord-om/) 66
/me-bord-ot/) 67

"میبردی".

/me-bord-oš/) 68

"میبرد".

/me-bord-emu/) 69

"میبردیم".

/me-bord-etu/) 70

"میبردید".

/me-bord-ešu/) 71

"میبردند".

وقتی نهاد یا مفعول در جمله ظاهر میشوند ،ضمایر شخصی پیوسته به جای فعل به آنها افزوده
میشود .در این حالت هم مانند گذشتۀ ساده ریشۀ گذشتۀ فعل به صورت ّ
مرخم به کار برده میشود.
به نمونههای ( )72تا ( )77توجه کنید.
/mo-m me-go/) 72

"من میگفتم".

/to-t me-go/) 73

"تو میگفتی".

/voy-š me-go/) 74

"او میگفت".

/mâ-mu me-go/) 75

"ما میگفتیم".

/šomâ-tu me-go/) 76

"شما میگفتید".

/?unâno-šu me-go/) 77

"آنها میگفتند".

در مورد فعلهای الزم ،گذشتۀ استمراری با افزودن نشانۀ استمرار  /me-/و افزونههای صرفی
(جدول  )1به ریشۀ گذشتۀ فعل ساخته میشود .نمونههای ( )78تا ( )83را مشاهده کنید.
/(mo) me-raft-am/) 78

میرفتم".

/(to) me-raft-e/) 79

"میرفتی".

/(voy) me-ra:-Ø/) 80

"میرفت".
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/(mâ) me-raft-um/) 81

"میرفتیم".

/(šomâ) me-raft-it/) 82

"میرفتید".

/(?unâno) me-raft-en/) 83

"میرفتند".

در مورد فعلهایی که با تکواژهای  /var-/ ،/vâ-/یا  /voy-/شروع میشوند ،نشانۀ استمرار /me-/

بعد از این تکوازها قرار میگیرند .نمونههای ( )84تا ( )86را مشاهده کنید.
/vâ-me-jost-om/) 84

"میجستم".

/var-me-gašt-um/) 85

"برمیگشتیم".

/voy-me-sed-en/) 86

"میایستادند".

 .4-1-4-2گذشتۀ ملمون
در گویش اردکان فارس ،گذشتۀ ملموس فعلهای متعدی با افزودن ضمایر شخصی پیوسته(جدول )2
به شکل گذشتۀ فعل معین" /bidan/ 1داشتن" یعنی / bid/و آوردن آن قبل از شکل گذشتۀ
استمراری فعل ساخته میشود و نشان میدهد که عمل در گذشته در جریان بوده است .نکتۀ قابل
توجه در مورد این زمان این است که بخاطر وجود فعل معین  /bidan/ضمایر شخصی پیوسته به نهاد
متصل نمیشوند .نمونههای ( )87تا ( )92را مشاهده کنید.
"داشتم میخوردم".
/(mo) bid-om me-xard-om/) 87
/(to) bid-ot me-xard-ot/) 88

"داشتی میخوردی".

/(voy) bid-oš me-xard-oš/) 89

"داشت میخورد".

/(mâ) bid-emu me-xard-emu/) 90

"داشتیم میخوردیم".

/(šomâ) bid-etu me-xard-etu/) 91

"داشتید میخوردید".

/(?unâno) bid-ešu me-xard-ešu/) 92

"داشتند میخوردند".

چنانچه مفعول در جمله ظاهر شود ،ضمایر شخصی پیوسته به آن متصل میشود ،در این حالت
شکل ّ
مرخم گذشتۀ استمراری فعل به کار برده میشود .نمونههای ( )93و ( )94را مشاهده کنید.
/(mo) bid-om nâštâ-m me-xa:/) 93

"من داشتم ناهار میخوردم".

/(?unâno) bid-ešu nâštâ-šu me-xa:/) 94

"آنها داشتند ناهار میخوردند".

auxiliray

1
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گذشتۀ ملموس فعلهای الزم با افزودن ضمایر شخصی پیوسته به شکل گذشتۀ فعل معین
" /bidan/داشتن" و آوردن آن قبل از شکل گذشتۀ استمراری فعل الزم ساخته میشود .نمونههای
( )95تا ( )100را مشاهده کنید.
/(mo) bid-om me-raft-am/) 95

"داشتم میرفتم".

/(to) bid-ot me-raft-e/) 96

"داشتی میرفتی".

/(voy) bid-oš me-ra:-Ø/) 97

"داشت میرفت".

/(mâ) bid-emu me-raft-um/) 98

"داشتیم میرفتیم".

/(šomâ) bid-etu me-raft-it/) 99

"داشتید میرفتید".

/(?unâno) bid-ešu me-raft-en/) 100

"داشتند میرفتند".

 .5-1-4-2گذشتۀ دور
گذشتۀ دور در گویش اردکان فارس ،با افزودن ضمایر شخصی پیوسته (جدول  )2به شکل گذشتۀ
فعل معین " /bidan/بودن" یعنی  /bid/و آوردن آن بعد از صفت مفعولی فعل مورد نظر ساخته
میشود و نشان می دهد که عمل در گذشتۀ دور یا در گذشته قبل از عمل دیگری انجام گرفته است .به
نمونههای ( )101تا ( )106توجه کنید.
"خورده بودم".
/ xard-a bid-om/) 101
/ xard-a bid-ot/) 102

"خورده بودی".

/ xard-a bid-oš/) 103

"خورده بود".

/ xard-a bid-emu/) 104

"خورده بودیم".

/ xard-a bid-etu/) 105

"خورده بودید".

/ xard-a bid-ešu/) 106

"خورده بودند".

در مورد فعل های متعدی وقتی نهاد یا مفعول در جمله ظاهر میشوند ضمایر شخصی پیوسته از
فعل معین جدا میشوند و به نهاد یا مفعول متصل میشوند .در این حالت صورت ّ
مرخم شکل گذشتۀ
فعل معین " /bidan/بودن" یعنی  /bi/به کار برده میشود .در نمونههای ( )107تا ( )112ضمایر شخصی
پیوسته به نهاد و در نمونههای ( )113تا ( )118به مفعول متصل شدهاند.
/mo-m xard-a bi/) 107

"من خورده بودم".

/to-t xard-a bi/) 108

"تو خورده بودی".

/voy-š xard-a bi/) 109

"او خورده بود".
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/(mâ)-mu xard-a bi/) 110

"ما خورده بودیم".

/(šomâ)-tu xard-a bi/) 111

"شما خورده بودید".

/(šomâ)-tu xard-a bi/) 112

"آنها خورده بودند".

/(mo) nâštâ-m xard-a bi/) 113

"من ناهار خورده بودم".

/(to) nâštâ-t xard-a bi/) 114

"تو ناهار خورده بودی".

/(voy) nâštâ-š xard-a bi/) 115

"او ناهار خورده بود".

/(mâ) nâštâ-mu xard-a bi/) 116

"ما ناهار خورده بودیم".

/(šomâ) nâštâ-tu xard-a bi/) 117

"شما ناهار خورده بودید".

/(?unâno) nâštâ-šu xard-a bi/) 118

"آنها ناهار خورده بودند".

گذشتۀ دور فعلهای الزم با افزودن افزونههای صرفی به شکل گذشتۀ فعل معین  /bidan/و
آوردن آن بعد از صفت مفعولی فعل مورد نظر ساخته میشود .نمونههای ( )119تا ( )124را مشاهده
کنید.
/(mo) raft-a bed-am/) 119

"رفته بودم".

/(to) raft-a bed-e/) 120

"رفته بودی".

/(voy) raft-a bi-Ø/) 121

"رفته بود".

/(mâ) raft-a bid-um/) 122

"رفته بودیم".

/(šmoâ) raft-a bed-it/) 123

"رفته بودید".

/(?unâno) raft-a bed-en/) 124

"رفته بودند".

 .6-1-4-2گذشتۀ التزامی
گذشتۀ التزامی فعلهای متعدی که مانند دیگر زمانهای گذشته ساخت ارگاتیو دارد با افزودن ضمایر
شخصی پیوسته (جدول  )2به شکل غیر گذشتۀ فعل معین " /bidan/بودن" یعنی  /but/و آوردن آن بعد
از صفت مفعولی ساخته میشود و نشان میدهدکه عمل در گذشته همراه با شک و تردید یا آرزو اتفاق
ً
افتاده است .فعلهای التزامی معموال با قیدهای  /šâyat/یا " /gâs/شاید" همراه است .به نمونههای
( )125تا ( )130توجه کنید.
"شاید خورده باشم".
/ šâyat xard-a but-om/) 125
/ šâyat xard-a but-ot/) 126

"شاید خورده باشی".

/ šâyat xard-a but-oš/) 127

"شاید خورده باشد".
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/ šâyat xard-a but-emu/) 128

"شاید خورده باشیم".

/ šâyat xard-a but-etu/) 129

"شاید خورده باشید".

/ šâyat xard-a but-ešu/) 130

"شاید خورده باشند".

همانند زمانهای گذشتۀ دیگر فعلهای متعدی که تاکنون بررسی کردهایم ،چنانچه نهاد و مفعول در
جمله ظاهر شوند ،ضمایرشخصی پیوسته از فعل معین جدا شده و به نهاد یا مفعول متصل میشوند.
در این حالت ،صورت ّ
مرخم شکل غیر گذشتۀ فعل معین  /bidan/یعنی  /bu/به کار برده میشود .در
نمونههای ( )131تا ( )136ضمایر شخصی پیوسته به نهاد و در نمونههای ( )119تا ( )124به مفعول
متصل شده است.
/ šâyat mo-m xard-a bu/) 131

"شاید من خورده باشم".

/ šâyat to-t xard-a bu/) 132

"شاید تو خورده باشی".

/ šâyat voy-š xard-a bu/) 133

"شاید او خورده باشد".

/ šâyat (mâ)-mu xard-a bu/) 134

"شاید ما خورده باشیم".

/ šâyat (šomâ)-tu xard-a bu/) 135

"شاید شما خورده باشید".

/ šâyat (?unâno)-šu xard-a bu/) 136

"شاید آنها خورده باشند".

/ šâyat (mo) nâštâ-m xard-a bu/) 137

"شاید من ناهار خورده باشم".

/ šâyat (to) nâštâ-t xard-a bu/) 138

"شاید تو ناهار خورده باشی".

/ šâyat (voy) nâštâ-š xard-a bu/) 139

"شاید او ناهار خورده باشد".

/ šâyat (mâ) nâštâ-mu xard-a bu/) 140

"شاید ما ناهار خورده باشیم".

/ šâyat (šomâ) nâštâ-tu xard-a bu/) 141

"شاید شما ناهار خورده باشید".

/ šâyat (?unâno) nâštâ-šu xard-a bu/) 142

"شاید آنها ناهار خورده باشند".

/šâyat (mo) raft-a b-am/) 143

"شاید رفته باشم".

/šâyat (to) raft-a b-e/) 144

"شاید رفته باشی".

/šâyat (voy) raft-a b-i/) 145

"شاید رفته باشد".

گذشتۀ التزامی فعلهای الزم با افزودن افزونههای صرفی (جدول  )2به صورت ّ
مرخم شکل غیر
گذشتۀ فعل معین " /bidan/بودن" یعنی  /bu/و آوردن آن بعد از صفت مفعولی فعل مورد نظر ساخته
میشود .در این حالت ،صدای پایانی صورت ّ
مرخم؛ یعنی واکۀ  /u/برای جلوگیری از کنار هم قرار
گرفتن دو واکه حذف میشود .نمونههای ( )143تا ( )148را مشاهده کنید.
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/šâyat (mâ) raft-a b-um/) 146

"شاید رفته باشیم".

/šâyat (šomâ) raft-a b-it/) 147

"شاید رفته باشید".

/šâyat (?unâno) raft-a b-en/) 148

"شاید رفته باشند".

 .2-4-2زمان حال
در این گویش ،زمان حال شامل حال ساده ،1حال ملموس 2و حال التزامی 3است.
 .1-2-4-2حال ساده
در گویش اردکان فارس ،حال سادۀ تمامی فعلها چه الزم و چه متعدی با افزودن جزء پیشین  /me-/و
افزونههای صرفی ( جدول  )1به ریشۀ غیرگذشتۀ فعل ساخته میشود که برای بیان عمل در زمان حال
و آینده و همچنین برای بیان عادت و تکرار به کار برده میشود .در جملههای ( )149تا ( )154فعل
متعدی و در جملههای ( )155تا ( )160فعل الزم به کار رفته است.
"من ناهار میخورم".
/(mo) nâštâ me-rx-am/) 149
/(to) nâštâ me-rx-e/) 150

"تو ناهار میخوری".

/(voy) nâštâ me-x-ord/) 151

"او ناهار میخورد".

/(mâ) nâštâ me-rx-um/) 152

"ما ناهار میخوریم".

/(šomâ) nâštâ me-rx-it/) 153

"شما ناهار میخورید".

/(?unâno) nâštâ me-rx-en/) 154

"آنها ناهار میخورند".

/(mo) me-š-am/) 155

"من میروم".

/(to) me-š-e/) 156

"تو میروی".

/(voy) mu-š-ut/) 157

"او میرود".

/(mâ) mu-š-um/) 158

"ما میرویم".

/(šomâ) mi-š-it/) 159

"شما میروید".

/(?unâno) me-š-en/) 160

"آنها میروند".

1

simple present
present continuous
3
present subjunctive
2
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.2-2-4-2حال ملمون
در گویش اردکان فارس ،حال ملموس تمامی فعلها چه الزم و چه متعدی با افزودن ضمایر شخصی
پیوسته (جدول  )2به شکل غیر گذشتۀ فعل معین"/bidan/داشتن" یعنی /hes/و آوردن آن قبل از
صورت حال سادۀ فعل ساخته میشود و نشان میدهد که فعل در حال وقوع است .در جملههای
( )161تا ( )166فعل متعدی و در جملههای ( )167تا ( )172فعل الزم به کار رفته است.
"من دارم ناهار میخورم".
/(mo) hes-om nâštâ mer-x-am/) 161
/(to) hes-ot nâštâ me-rx-e/) 162

"تو داری ناهار میخوری".

/(voy) hes-oš nâštâ me-x-ord/) 163

"او دارد ناهار میخورد".

/(mâ) hes-emu nâštâ me-rx-um/) 164

"ما داریم ناهار میخوریم".

/(šomâ) hes-etu nâštâ me-rx-it/) 165

"شما دارید ناهار میخورید".

/(?unâno) hes-ešu nâštâ me-rx-en/) 166

"آنها دارند ناهار میخورند".

/(mo) hes-om me-š-am/) 167

"من دارم میروم".

/(to) hes-ot me-š-e/) 168

"تو داری میروی".

/(voy) hes-oš mu-š-ut/) 169

"او دارد میرود".

/(mâ) hes-emu mu-š-um/) 170

"ما داریم میرویم".

/(šomâ) hes-etu mi-š-it/) 171

"شما دارید میروید".

/(?unâno) hes-ešu me-š-en/) 172

"آنها دارند میروند".

.3-2-4-2حال التزامی
در گویش اردکان فارس ،حال التزامی تمامی فعل ها چه الزم و چه متعدی با افزودن جزء پیشین /be-/

و افزونههای صرفی ( جدول  )1به ریشۀ غیرگذشتۀ فعل ساخته میشود و نشان میدهدکه عمل در
ً
زمان حال همراه با شک و تردید یا آرزو اتفاق میافتد .فعل در این زمان همانند گذشتۀ التزامی معموال
با قیدهای  /šâyat/یا " /gâs/شاید" همراه است .در جملههای ( )173تا ( )178فعل متعدی و در
جملههای ( )179تا ( )184فعل الزم به کار رفته است.
/šâyat (mo) nâštâ be-rx-am/) 173

"شاید من ناهار خورده باشم".

/šâyat (to) nâštâ be-rx-e/) 174

"شاید تو ناهار خورده باشی".

/šâyat (voy) nâštâ be-x-ord/ ) 175

"شاید او ناهار خورده باشد".
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/šâyat (mâ) nâštâ be-rx-um/ ) 176

"شاید ما ناهار خورده باشیم".

/šâyat (šomâ) nâštâ be-rx-it/ ) 177

"شاید شما ناهار خورده باشید".

/šâyat (?unâno) nâštâ be-rx-en/ ) 178

"شاید آنها ناهار خورده باشند".

/šâyat (mo) be-š-am/ ) 179

"شاید من بروم".

/šâyat (to) be-š-e/ ) 180

"شاید تو بروی".

/šâyat (voy) bu-š-ut/ ) 181

"شاید او برود".

/šâyat (mâ) bu-š-um/ ) 182

"شاید ما برویم".

/šâyat (šomâ) bi-š-it/ ) 183

"شاید شما بروید".

/šâyat (?unâno) be-š-en/ ) 184

"شاید آنها بروند".

 .3-4-2آینده
در گویش اردکان فارس ،زمان آینده با افزودن ضمایر شخصی پیوسته (جدول  )2به ابتدای فعل معین
" /eskâ(ren)/خواستن" و آوردن آن قبل از شکل حال التزامی فعل ساخته میشود .هنگام ترکیب
ضمایر شخصی پیوسته با فعل معین  ، /eskâ(ren)/واکههای آغازین ضمایر شخصی پیوسته حذف
میشوند .به نمونههای ( )185تا ( )190توجه کنید.
/sovâ m-eskâ(ren) be-š-am-e shiraz/) 185

"من فردا به شیراز خواهم رفت".

/sovâ t-eskâ(ren) be-š-e shiraz/) 186

"تو فردا به شیراز خواهی رفت".

/sovâ š-eskâ(ren) bu-š-ut-e shiraz/) 187

"او فردا به شیراز خواهد رفت".

/sovâ mu-v-eskâ(ren) be-š-um-e shiraz/) 188

"ما فردا به شیراز خواهیم رفت".

/sovâ tu-v-eskâ(ren) bi-š-it-e shiraz/) 189

"شما فردا به شیراز خواهید رفت".

/sovâ šu-v-eskâ(ren) be-š-en-e shiraz/) 190

"آنها فردا به شیراز خواهند رفت".
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 .5-2وجه

1

در گویش اردکان فارس ،فعل دارای سه وجه اخباری ،2التزامی 3و امری 4است.
 .1-5-2وجه اخباری
وجه اخباری که از وقوع قطعی فعل خبر میدهد ،در گویش اردکان فارس برای تمام زمانها بجز
زمانهای گذشته التزامی و حال التزامی بکار برده میشود.
 .2-5-2وجه التزامی
وجه التزامی که وقوع فعل را همراه با شرط و تردید بیان میکند ،در گویش اردکان فارس برای
ّ
زمانهای گذشته و حال التزامی بکار برده میشود .همانطور که قبال گفته شد زمان حال التزامی با
افزودن جزء پیشین  /be/و افزونههای صرفی به ریشۀ غیر گذشتۀ فعل ساخته میشود .در این مورد،
بسته به فعل ،ممکن است از واجگونههای دیگر جزء پیشین  /be/یعنی  /bu/و  /bi/استفاده شود.
) 191

/šâyat (?unâno) be-š-en/

"شاید آنها بروند".

) 192

/šâyat (mâ) bu-š-um/

) 193

/šâyat (šomâ) bi-š-it/

"شاید ما برویم".
"شاید شما بروید.

.3-5-2وجه امری
همانند فارسی معیار ،وجه امری در گویش اردکان فارس فقط برای دوم شخص مفرد و جمع بکار
میرود و با افزودن جزء پیشین  /be/به ریشۀ غیر گذشتۀ فعل ساخته میشود .در مورد دوم شخص
جمع عالوه بر جزء پیشین  ،/be/افزونۀ صرفی  /-it/نیز به ریشۀ غیر گذشتۀ فعل افزوده میشود.
) 194

/nâštâ-t bo-xo-Ø/

"ناهارت را بخور".

) 195

/nâštâ-tu be-rx-it/

"ناهارتان را بخورید".

در مورد فعلهایی که با  /var/ ،/vâ/یا  /voy/آغاز میشوند ،جزپیشین  /be-/افزوده نمیشود.
"بایست".
/voysâ-Ø/) 196
1

mood
indicative mood
3
subjunctive mood
4
imperative mood
2
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در مورد فعل " /dâdan/دادن" به جای  /he-/ ،/be-/افزوده میشود.
"کتاب را به من بده".
/ketâb-aku he-de-Ø mo/) 197
در مورد فعل " /ša:san/نشستن" به جای  /?o-/ ،/be-/افزوده میشود.
"بشین".
/?o-ši-Ø/
) 198
 .6-2نفی

1

برای بیان نفی یعنی انجام نگرفتن کار یا نداشتن حالت در گویش اردکان فارس همانند فارسی معیار از
نشانۀ  /na-/که بر سر فعل اصلی میآید استفاده میشود .بسته به محیطهای واجی مختلف،ممکن
است واجگونههای دیگر  /na-/یعنی  /ne-/یا  /ni-/به کار برده شود.
"من نبردم".
/mo-m na-bo/) 199
/mo zada vâ-ni-m-bid-am/) 200

"من زده نشدم".

در حالت التزامی و امری نشانۀ  /na-/جانشین  /be-/میشود.
"در را نبند".
/dar-aku na-ban-Ø/) 201
/šâyat na-š-am/) 202

"شاید نروم".

هرگاه فعل با یکی از پیشوندهای  /var-/ ، /vâ-/یا  /voy-/آغاز شود ،نشانۀ نفی بعد از این اجزا
قرار میگیرد.
"من این جا نمیایستم".
/mo ?injo voy-na-me-s-am/) 203
 .7-2افعال دو وجهی

2

در این گویش ،بعضی از افعال مانند " /reftan/ریختن" و " /?eškassan/شکستن" گاهی به صورت
الزم و گاهی به صورت متعدی به کار میروند.
"آب ریخت".
/?ow-aku reft-i/) 204
/(mo) ?ow-aku-m ref/) 205

 .8-2افعال سببی

"من آب را ریختم".

3

افعال سببی ،در گویش اردکان فارس ،با افزودن تکواژ  /-un/به بعضی از فعلها ساخته میشوند.
1

nagation
pseudo -intransitive verb
3
causative verb
2
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/čiyey maryam varše:ri-Ø/) 206

"لباس مریم پاره شد".

/maryam čiya-š-oš varše:rund/) 207

"مریم لباسش را پاره کرد".

 .9-2فعل مجهول

1

فعل مجهول در گویش اردکان فارس با افزودن فعل صرف شدۀ " /vâbodan/شدن" به اسم مفعول فعل
اصلی ساخته میشود .در اینجا اشکال مجهول فعل " /xardan/خوردن" در زمانهای مختلف آورده
شده است.
 گذشتۀ ساده
"شام خورده شد".

/šum-aku xarda vâbi-Ø/) 208

 گذشتۀ نقلی
"شام خورده شده است".

/šum-aku xarda vâodan-Ø/) 209

 گذشتۀ استمراری
"شام خورده میشد".

/šum-aku xarda vâ-m-bi-Ø/) 210

 گذشتۀ ملموس
/šum-aku bid-oš xarda vâ-m-bi-Ø/) 211

"شام داشت خورده میشد".

 گذشتۀ دور
/šum-aku xarda vâ-bod-a bi-Ø/) 212

"شام خورده شده بود".

 گذشتۀ التزامی
"/ šâyat šum-aku xarda vâ-bod-a bu-Ø/) 213شاید شام خورده شده باشد".
 حال ساده
/šum-aku xarda vâ-m-bu-Ø/) 214

"شام خورده میشود".

 حال ملموس
"/šum-aku hes-oš xarda vâ-m-bu-Ø/) 215شام دارد خورده میشود".
 حال التزامی
/šâyat šum-aku xarda vâbu-Ø/) 216

"شاید شام خورده شود".

passive voice

1
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 .3نتیجه گیری
در این پژوهش ،دستگاه فعلی گویش اردکان فارس به طور کامل بررسی گردید .در مورد صرف فعل در
زمانهای مختلف مشاهده گردید که صرف افعال الزم و متعدی متفاوت است .به این صورت که افعال
الزم در تمام زمانها با افزودن افزونههای صرفی به آخر فعل صرف میشوند .برای صرف افعال متعدی
زمانهای غیر گذشته نیز مانند افعال الزم ،افزونههای صرفی به آخر فعل افزوده میشوند .در حالی که
در زمان گذشتۀ افعال متعدی اگر غیر از فعل ،جزء دیگری از قبیل نهاد ،مفعول و  ...در جمله موجود
باشد؛ ضمیر شخصی پیوسته به جای فعل به یکی از آن اجزاء افزوده میگردد و این همان ساخت
ارگاتیو مربوط به زبان فارسی میانه است که در این گویش هنوز حفظ شده است .البته مشاهده گردید
که اگر فعل با  /es-/یا  /eš-/آغاز شود ضمایر شخصی پیوسته ضمن از دست دادن واکۀ آغازین خود به
جای آخر فعل ،به ابتدای فعل افزوده میشوند.
در این گویش ،فعل معین  /bidan/با دو معنی متفاوت برای صرف افعال گذشتۀ ملموس و گذشتۀ
دور به کار میرود .از شکل گذشتۀ آن؛ یعنی  /bid/در معنی "داشتن" برای صرف فعل گذشتۀ ملموس
و در معنی "بودن" برای صرف فعل گذشتۀ دور به کار میرود .در مورد فعلهای متعدی ،همان طور که
مشاهده گردید وقتی ضمیر شخصی پیوسته از فعل معین جدا میشود و به نهاد یا مفعول متصل
میشود از صورت ّ
مرخم آن؛ یعنی /bi/استفاده میشود .از شکل غیر گذشتۀ فعل معین " /bidan/بودن"
یعنی  /but/برای صرف فعل گذشتۀ التزامی استفاده میشود و شکل ّ
مرخم آن؛ یعنی  /bu/هم در مورد
افعال متعدی وقتی که جزء غیر فعل در جمله موجود باشد و هم در مورد افعال الزم به کار میرود.
شکل غیر گذشتۀ فعل معین " /bidan/داشتن"؛ یعنی /hes/برای صرف افعال الزم و متعدی در زمان
حال ملموس به کار میرود .فعل معین " /eskâ(ren)/خواستن" برای صرف فعل در زمان آینده به کار
ً
میرود و نهایتا فعل معین " /vâbodan/شدن" برای صرف فعل مجهول در زمانهای مختلف استفاده
میشود.
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