بررسی و توصیف فعل در زویش ل َمزانی
محمدصالح ارزنکار

1

چکیده
گویش لمزانی در فاصلۀ بین گویش پسکرانهای استان هرمزگان؛ یعنی خانوادۀ گویشهای الرسـتانی و
گویش کرانههای خلیج فارس؛ یعنی گویش بندری واقع شده است .گویش این شهر و بخش مهران از
خانوادۀ گویشهای الرستانی است که به علت بکرماندن منطقه ،بسیاری از ویژگیهای فارسـی کهـن
در آن پویا و زنده است .یکی از جنبههای حائز اهمیت این پژوهش آن است که گـویش لمزانـی از یـک
سو به گویشهای جنوب فارس؛ یعنی دری الرستانی تعلق دارد و از سویی دیگر ،مردم ایـن منطقـه بـه
عنوان آخرین گویشوران الرستانی با بندریزبانها در ارتباط و تعامل مستقیم هستند و از این رهگـذر،
توصیف مشخصههای دستوری و صرفی این گویش میتواند در شـناخت بهتـر گویشهـای کرانـهای و
پسکرانهای هرمزگان سهمی بسزا داشته باشد .مواد زبانی و دادههای گویشی این پژوهش ،طی ده سال
تهیه شده است و برای تلفظ صحیح و رفع خطاهای آوایی ،از افراد کهنسال و میانسال کمـک گرفتـه
شده است و در نهایت ،پژوهشگر با استفاده از شم زبانی خود به تجزیه و تحلیل دادهها پرداخته اسـت.
برآیند نهایی تحقیق نشان میدهد کـه تـداول برخـی سـاختهای کهـن فعلـی ،ویژگـی ارگـاتیو ،نقـش
برجسته و تمایزی تکیه در تصریف افعـال ،وجـود نداشـتن سـاخت آینـده ،اسـتفاده از بـن گذشـته در
ساخت حال مستمر و استعمال وندهای کهن فارسی ،از مشخصههای این گویش است.
کلمات کلیدی :گویش ِلمزانی ،ساخت فعل،صرف ،بن فعل ،وندهای فعلی.

 .1کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه هرمزگان.
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 .1مقدمه
شهر لمزان ،مرکز بخش تازهتأسیس «مهران» از توابع شهرستان بندر لنگه است که در محـدودۀ شـمال
شرقی این شهرستان ،جنوب شرقی شهرستان بستک و غرب شهرستان بندر خمیر واقع شده است .در
بخش مهران به طور کلی سه گویش وجود دارد؛ در قسمت مرکزی بخش ،مردم شـهر لمـزان و سـیزده
روستای کوچک و بزرگ به گویشی تکلم میکنند که از نواحی شرقی و غربی بخش متمایز اسـت و بـه
اعتبار مرکز بخش مهران ،به گویش لمزانی موسوم است .این گـویش ،هـم بـا گـویش جنـوب فـارس
موسوم به «الرستانی »همخانوادگی و قرابت دارد و هـم بـه گـویش قسـمتی از غـرب هرمزگـان شـبیه
است.
در استان هرمزگان به دلیل موقعیت خاص استراتژیک اقتصادی ،مجاورت و آمـد و شـد مکـرر بـا
کشورهای حوزۀ خلیج فارس و نیز محرومیت روستاها و معضل کم آبی و بارش بسیار کـم بـاران و بـه
تبع آن رغبت به شهرنشینی روستائیان ،مسئلۀ صیانت از گویشها بیش از پیش مهم مینمایـد؛ زیـرا در
روند رو به رشد فناوریها و فراگیری زبان معیـار و نیـز تغییـرات گسـترده در بخـش فرهنـگ ،زنـدگی
اجتماعی و روند اقتصادی ،عامل وحدتبخش نواحی و قومیتها که گویش محلی است ،در معـر
زوال و نابودی قرار گرفته است .در بخش مهران و شهر لمزان نیز به تبـع متـرو مانـدن شـیوۀ زیسـتن
ً
قدیم و رویآوردن به فرهنگ زندگی شهرنشینی ،خصوصا اهتمام بسیاری از خانوادهها به تکلم فارسـی
معیار با خردساالن خود و سعی در همراه کردن خود با فرهنگ روز جامعه و جهان ،گـویش و فرهنـگ
محلی در معر بی توجهی و آسیب پذیری قرار گرفته است .این امر اقتضا مینماید که توجهی جـدی
به این گنجینۀ باارزش و اصیل که معرف واقعی فرهنگ جامعه است صورت گیرد.
.1-1پیشینۀ تحقیق
تاکنون هیچ محققی در بارۀ گویش و فرهنگ و زبان این منطقه ،پـژوهش خاصـی انجـام نـداده اسـت.
هرچند با وجود جداشدن جغرافیایی لمزان از الرستان چنین به نظر میرسد که گـویش ایـن شـهر بایـد
زیرمجموعۀ گویشهای هرمزگان باشد ،ولی شباهتهای ظـاهری و سـاختاری بسـیار آن بـا خـانوادۀ
گویشهای الرستانی ایجاب میکند که آن را به عنوان یکی از گویشهای ناشناخته و معرفـی نشـده از
خانوادۀ گویشهای الرستانی فر کنیم .در مورد گویشهای الرستانی و بستکی تحقیقـات متعـددی
ً
صورت گرفته است که ذیال به آنها اشاره میشود:
بنیهاشمی( )1388در مورد ادبیات شفاهی بستک و الالییها ،پژوهشهـایی را در قالـب پایـاننامـۀ
کارشناسی ارشد مدون نموده است .وی مطالب خود را در دو بخش تنظیم کرده است .فصـل پـنجم از
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بخش اول این پایاننامه به طور مختصر به واج ،واژه ،صرف فعل الزم و متعدی و نیـز سـاختار نحـوی
جمله اختصاص دارد.
بالود( )1384در کتاب «فرهنگ عامه در منطقۀ بستک»  -همان گونه که قاعـده و عـرف ایـن گونـه
ً
پژوهشهاست -بخشی مختصر را به معرفی لهجه و گویش و عمدتا صرف فعل اختصاص داده است.
وی در مورد انواع لهجههای گویش بستکی نیز تحقیق نموده و اظهار میدارد«:گـویش بسـتکی دارای
لهجههای متعددی است ،اما در تکلم ،همه زبان همدیگر را به راحتی میفهمند .مهمتـر ین لهجـههای
گویش بستکی عبارتند از :بستکی ،فرامرزی ،گودهای و جناحی»(بـالود .)18:1384،همـانگونـه کـه ایـن
پژوهشگر به دست داده است ،گویش لمزانی علیرغم مجاورت با بسـتکیزبانـان،در زمـرۀ لهجـههای
بستکی یا زیر مجموعۀ گویشی بستکی محسوب نمیشود.
نیرومند( ،)1390دستور و ساختمان فعل در گـویش شهرسـتان بسـتک را بـا عنـوان «پژوهشـی در
دستور زبان گویش بستکی» در قالب پایان نامۀ کارشناسی ارشد تدوین کـرده اسـت کـه نزدیـکتـر ین
تحقیق گویشی مناطق همجوار به گویش لمزانی اسـت .نیرومنـد در فصـل دوم تحقیـق خود،بـه طـور
مختصر به ارتباط گویش بستکی با الرستانی و نیز فارسی پهلـوی پرداختـه اسـت .همچنـین در فصـل
پنجم ،انواع فعل در گویش بستکی را بررسی و صرف نموده است .گویش بستکی جنوبیتـرین گـویش
شناختهشده از خـانوادۀ گویشهـای الرسـتانی اسـت و از لحـاج جغرافیـایی نزدیـکتـرین منطقـه از
زیرمجموعۀ گویشی الرستانی به گویش لمزانی است.
در مورد زبان الرستانی ،محققانی برجسته همچـون اقتـداری( )1334در «فرهنـگ کهـن الرسـتانی» و
وثوقی ()1369در کتاب «الر ،شهری به رنگ خـا » پژوهشهـای ارزنـدهای بـه دسـت دادهانـد و نیـز
خنجی( )1387در کتاب «نگرشی تفصیلی بر زبان الرستانی و گویش خنجی» به طور مفصل با تکیه بـر
گویش خنجی به مباحث اسم،صفت ،ضمیر ،قید ،حروف اضافه و فعـل پرداختـه اسـت و فرآینـدهای
آوایی الری و نیز صرف فعل را به صورت تخصصی و علمی ارائه نموده است.
سالمی( )1383در دفتر پـنجم از «گنجینـۀ گـویششناسـی فـارس» مطـابق بـا الگـوی جمـع آوری
گویشها که از سوی فرهنگستان زبان و ادب فارسی ارائه شده است ،به بررسی گویشهـای الرسـتانی
پرداخته است که در آن به گویشهای کمتـر پرداختـه شـدۀ ایـن خـانواده نظیـر جـویمی و بنارویـهای،
فداغی ،اشکنانی ،گلهداری ،بیرمی و ...توجه نموده است.
البته از پژوهشهای زبانشناسان خارجی نیز نباید غافل مانـد؛ کامیوکـا -محقـق ژاپنـی -در سـال
 1979اولین اثر خود از مجموعۀ مطالعات الرستانی را با عنوان «لغات اساسی الری» منتشر سـاخت.
وی در این اثر ،بیش از  2000واژه را به صورت الفبایی و به دو زبـان فارسـی و انگلیسـی بـه دسـت داده
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است .نامبرده در ادامۀ تحقیقات خود و در سال  1986دومین اثر خو یش را با نام «واژههـای تطبیقـی
الری و خنجی» منتشر ساخت که مقدمۀ آن مشتمل بر ویژگیهای زبانشناسی الری و خنجی است.
مالچانوا -محقق روسی -در سال  1982مقالهای با عنوان «زبان الرستانی» را انتشار داد که در آن نظام
واکه ،همخوان ،صرف ریشۀ اسامی ،کلمهسازی ،ضمیر و افعال را بررسی نموده است.
بعدها محققان داخلی نیز به گویش الری پرداختند که از جملۀ آنها میتوان کلباسی را نام برد کـه در
مقالۀ «دسـتگاه فعـل در گـویش الری»( )1367انـواع فعـل را از نظـر سـاختمان در سـه دسـتۀ سـاده،
پیشوندی و مرکب بررسی نموده است .همچنین وی در مقالهای دیگر با عنوان «ساخت واژه در گویش
الری»( )1369به بررسی مبحث اسم در گویش شهر الر پرداخته است و در این مقاله ،واژهها را از منظـر
ساختمان در سه دستۀ بسیط ،مشتق و مرکب بررسی نموده ،سپس از نظر دستوری ،سـه دسـتۀ واژگـان
اسمی و فعلی و حرفی را به دست داده است.
عشقی (« ،)1388ارگتیو در زبان الرستانی» را در قالب پایاننامـۀ کارشناسـی ارشـد بررسـی نمـوده و
معتقد است نظام ارگتیو تنها در ساخت گذشته رواج دارد ودر ساخت حـال ،الگـوی فـاعلی-مفعـولی
است.
دبیرمقدم در کتاب «ردهشناسی زبانهای ایران» با رویکرد زبانشناسی زایشی بـه بررسـی و مطابقـۀ
دوازده زبان ایرانی از منظر ردهشناسی پرداخته است؛ فصل پنجم این کتاب به زبان الرستانی -به عنوان
یکی از زبانهای ایرانی غربی-جنوبی اختصاص دارد .دبیر مقدم گویشهای الری ،گراشـی ،خنجـی،
اوزی ،بستکی و بیخهای را به عنوان خانوادۀ گویشهای الرستانی قلمداد نموده و در کنار شـواهدی از
گویش مردم الر ،واژههایی نیز از گویش خنجی ارائه نموده است .وی معتقد اسـت «بـه دلیـل شـباهت
فوقالعاده زیاد بین ویژگیهای ردهشناسـی زبـان الرسـتانی و زبـان فارسـی در مولفـۀ ترتیـب واژههـا،
احتمـــال همگرایـــی بـــین ایـــن زبـــان بـــه عنـــوان الیـــۀ زیـــرین فارســـی دور از انتظـــار نخواهـــد
بود»(دبیرمقدم .)401:1392،شاهد مثالهای فراوان و صرف کامـل فعلهـا از ویژگیهـای قابـل توجـه ایـن
کتاب است.
مقالۀ حاضر به بررسی گویشی میپردازد که تا به حال مورد اعتنا واقع نشده و معرفی نگردیده است.
گویش ناشناخته اسـت
این پژوهش اولین گام برای معرفی و به دستدادن ساخت و صرف فعل در این
ِ
که به علت بکر ماندن و بسته بودن منطقه ،بسیاری از خصوصیات کهـن را تـا بـه ایـن زمـان در خـود
حفظ نموده است و حد فاصل گویشهای استان فارس و هرمزگان یعنی الرستانی و بندری محسوب
میشود.
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.1-2روش تحقیق
از آن جا که پیرامون گویش مذکور هیچ گونه مطالعهای انجام نگرفته است و هیچ منبعـی در ایـن بـاره
موجود نیست ،این تحقیق به صورت میدانی انجام گرفته است .بـا وجـود ایـن کـه پژوهشـگر ،خـود از
گویشوران بومی است و طی ده سال به ثبت و ضبط دادههـای گویشـی اهتمـام ورزیـده اسـت ،جهـت
سنجش بهتر و باالبردن دقت پژوهش در تلفظ دقیق و تصحیح خطاهای احتمالی ،از گویشوران اصیل
و مدرسهندیده ،اعم از کهنسال و میانسال و نیز تعدادی گویشور میانسال باسـواد و آشـنا بـه لغـت و
شم زبانی استفاده نموده است .شایان ذکر است که تجزیه و تحلیـل دادههـا در پایـان ایـن پـژوهش ،بـا
دانش زبانی نویسنده انجام گرفته است .چون این گویش فاقد خط نوشتاری است ،مثالهـای گویشـی
استفاده شده در این پژوهش با نهایت دقت و بـا در نظـر گـرفتن تغییـرات آوایـی و بـروز واجگونـههای
واکهای و همخوانی در مواضع مختلف واژه و هجا ،واجنویسی شده است.

 .2فعل در زویش لمزانی
فعل در کنار اسم ،یکی از نخستین کلماتی است که در مباحث زبانی به آن توجه شـده اسـت .در سـنت
دستورنویسی فارسی ،فعل به عنوان یکی از مهمترین انواع کلمه مورد بحث قـرار میگیـرد«.تحـوالت
زبانشناسی در قرن اخیر و مرکزیتیافتن مطالعات نحوی از نیمۀ دوم قـرن بیسـتم ،اهمیـت فعـل را در
مطالعات زبانی در عصر حاضر به شدت افزایش داده است»(سامعی .)106:1393 ،دستورنویسـان ایرانـی
تعاریف متعددی از فعل ارائه داده اند؛ از جمله خانلری در «دسـتور زبـان فارسـی» مینویسـد« :فعـل
کلمهای است که کاری یا حالتی را میرساند و معنی آن با زبان رابطه دارد»(خانلری .)18:1392،خیامپور
نیز فعل را کلمهای میداند که همیشه مسند باشد (خیام پـور .)68:1392،بر مبنای دسـتور زبـان انـوری و
احمدی گیوی «فعل در جمله ،جایگاه اسناد را اشغال میکند؛ یعنی یا خود به نهـاد اسـناد میشـود یـا
کلمهای را به نهاد اسناد میدهد و به تنهایی یا به کمک وابستههایی ،در ِآن واحد اغلب به چهار مفهـوم
داللت میکند-1:مفهوم شخص-2مفهـوم شـمار -3مفهـوم زمـان -4یکـی از مفهومهـای انجـام دادن
کاری ،واقع شدن کار بر کسی یا چیزی ،پذیرفتن حالتی یا صفتی ،اسناد یا وجود داشتن مالکیت یا دارا
بودن (»...انوری و احمدی گیـوی .)20:1389،باطنی( )17:1356فعل را یکی از انواع کلمه میداند که وقوع
عمل ،حرکت یا حالت را در جمله نشان میدهد .با وجود این ،تعریف جامع و مانع فعل بسـیار دشـوار
است«،چون این کلمه بیش از آن که با ویژگیهای صوری و معنایی اش متمایز شود ،از طریـق کـارکرد
نحوی و رابطهاش با دیگر عناصر جمله شناخته میشود»(سامعی.)106:1393،
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برای شناخت بهتر فعل در گویش لمزانی و با توجه به این که تا به حال هیچ توصیفی از ایـن گـویش
به عمل نیامده است ،همراه با مطابقت و مقایسۀ این گویش با فارسی معیـار ،بـه توصـیف ویژگیهـای
فعلی آن در محورهای ذیل پرداختـه مـیشـود :بـن فعـل ،شناسـه ،ونـدهای فعلـی ،سـاخت و صـرف
گروههای مختلف فعلی.
 .2-1بن فعل در زویش لمزانی
بن فعل یا مادۀ فعل «معنی اصلی فعل را میرساند و نقش مرکزی صیغۀ فعلـی را دارد .در فارسـی هـر
فعلی دارای دو مادۀ مضارع و ماضی اسـت .مـادۀ مضـارع بـر زمـان حـال و آینـده داللـت میکنـد و
مادۀماضی بر زبان گذشته»(الزار .)157:1384،افعال در گویش لمزانی همانند فارسی معیار ،دارای دو بن
گذشته و حال هستند ،اما تفاوت محسوسی که این گویش با زبان فارسی دارد در کاربرد بن فعل است:
الف -بن زذشته(ماضی)

بن ماضی در گویش لمزانی همانند زبان فارسی با حذف نشانۀ مصدر ساخته میشود .نشانۀ مصـدر در
این گویش واکه است که پس از حذف «ن» پایانی بر سر نشانۀ گذشته باقی میماند:
بن ماضی

مصدر
(افتادن) kata

kat

(زدن) zata

zat

(آمدن) honda

hond

بن ماضی در گویش لمزانی نسبت به زبان فارسی ،دچار تغییراتی در آواهـا میشـود .بنهـایی کـه
مختوم به نشانۀ گذشته هستند ،در زمان گذشتۀ ساده (گـذرا) بـا حـذف نشـانۀ گذشـته و نیـز تغییـر در
واکهها،کوتاه میشوند:
xard

←

xᴐ

←

(خوردم) ?om-xā

nad

←

nᴐ

←

(نهادید) toŋ-nā

dad

←

dᴐ

←

(دادی) ?ot-dā

افعال ناگذر گذشتۀ ساده نیز در صیغۀ سوم شخص مفرد بـا حـذف نشـانۀ گذشـته مـذکور و تغییـر
حرکت واکه همراهند:
rased

←

(رسید) rasi

čared

←

(چرید) čari
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برای بعضی افعال نیز دو نوع بن گذشته مشاهده میشود:
فعل

بن زذشتۀ 1

بن زذشتۀ 2

شنید
پخت
مشت (جارو زد)
کاشت
سوخت
ریخت

šenoft

šenowed

pot

pazed

mošt

mal

kašt

kared

sot

soxed

lat

lazed

ب :بن حال(مضارع)

بن فعلهای حال در زبان فارسی با حـذف « بِــ » امـری سـاخته میشـود؛ ماننـد بخـور ← خـور
(ر: .انوری وگیوی .)21:1389،در گویش لمزانی نیز بن حال(مضارع) با حذف « بِــ » امـری یـا حـذف
نشانههای گذشته ساخته میشود که در برخی موارد با تغییرات آوایی همراه است:
 )1حذف نشانۀ زذشته بدون تغییر در واکه
فعل

بن زذشته

بن حال

رسید
خرید

rased

ras

xaled

xal

 )2حذف نشانۀ زذشته همراه با تغییر آوایی
 تغییر واکۀ  /o/به /e/فعل

بن زذشته

بن حال

برد
کند
گرفت

bord

ber

kond

ken

gorat

ger

 تغییر واکۀ  /a/به /e/فعل

بن زذشته

بن حال

شاشید
بست
ستاند

mass

mey

bassa

wen

sass

sey
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 تغییر واکۀ  /ā/به /a/فعل

خست ،گزید
(نان) پخت

بن زذشته

بن حال

xāss

xay

lāss

lay

 تغییر نشانۀ زذشته (همخوان پایانی)فعل

سوخت
رقصید
(غذا) پخت

بن زذشته

بن حال

sot

sox

čat

čax

pot

pax

 باقی ماندن ریشه به عنوان بن حالفعل

بن زذشته

بن حال

آمد
شد
گفت

hond

t

boz

b

got

g

 )3بن فعلهایی که فهرست معدود و ثابتی دارن د و نس بت ب ه دو ن وع پیش ین ،بس امد ب االیی
ندارند.

بن حال این نوع افعال نسـبت بـه ریشـه و بـن گذشـته تغییـرات و دگرگونیهـای بـی قاعـدهای دارد.
ابوالقاسمی اعتقاد داردکه این فعلها «بازماندۀ افعال دورۀ میانه هستند ،بن حـال آنهـا بـا بـن گذشـته
ارتباط دستوری ندارد» (ابوالقاسمی.)17:1385،
فعل

بن زذشته

بن حال

نشست
افتاد
بست
هشت
مشت
دید

šenass

ni

kat

kow

bass

ben

hašt

her

mošt

mal

dez

ben
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 .2-2شناسه در زویش لمزانی
شناسه مفهوم شخص و نیز مفهوم افراد و جمع مشخص میکند .بعضـی از دسـتورشناسـان بـا اطـالق
کلی عنوان شناسه موافق نیستند .فرشیدورد معتقد است«:برخی از دستورنویسان ،شناسه را بـه جـای
ضمایر فاعلی به کار برده و آن را وارد کتابهای درسی کردهاند که مناسب نیسـت ،زیـرا ایـنهـا فاعـل
میشوند .بنابراین ضمیراند نه شناسه»(فرشیدورد .)376:1392،در گویش لمزالنی ،شناسهها دارای ویژگـی
ارگاتیو ()ergativeهستند «.ارگاتیو به معنی سبب شدن ،به وقوع رساندن و خلق کردن است و حـالتی
است برای فاعل متعدی در زمان گذشته که به آن عامل گفتـه میشـود»(کلباسـی .)9:1389،شناسـههای
فعلی – و به تعبیری ضمایر فاعلی و مفعولی متصل  -که معرف شخص و شمار هستند ،در این گـویش،
بسته به الزم و متعدی بودن افعال گذشته ،به چهار دستۀ کلی(دو نوع شناسۀ پسـین و دو نـوع شناسـۀ
پیشین) تقسیم میشوند .ابتدا این نوع تقسیمبندی را کلباسی برای دستهبندی شناسههای گـویش الری
به کار برده است(ر . .کلباسی.)149:1367،
الف -شناسۀ پسین
 ) 1شناسۀ پسین نوع اول
?em, ?eš/?ey, d
, ?om, ?i , ?en
ً
این نوع شناسه مخصوص افعال الزم-عمدتا در صرف حال -است و در صیغههای گذشـته ،در دو
زمان «گذشتۀ التزامی الزم» و «گذشتۀ بعید التزامی الزم» کـاربرد دارد .در مـورد شناسـۀ دوم شـخص
مفرد باید این نکته را متذکر شد که هر دو شناسه( )?eš/?eyکاربرد دارند.
honde bew-em
xata boze bew-it
hā-t-em

آمده باشم
خوابیده بوده باشد
بدهم

 )2شناسۀ پسین نوع دوم
?em, ?eš/ey
,
)?om , ?i , ?en(d
ً
این شناسهها عمدتا در صرف افعال الزم زمانهای گذشتۀ ساده ،استمراری ،نقلی ،نقلـی مسـتمر،
بعید ،بعید نقلی ،ابعد ،گذشتۀ مستمر و نیز زمان حال مستمر به کار میرود.
xat-em
hond-es-i
?o-rart-ez-em
kar-raft-om

خوابیدم
آمده اید
داشتیم میرفتیم
داریم میرویم
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ب -شناسۀ پیشین

این شناسهها ضمایر شخصی پیوسته هستند که میتوان گفت بازماندۀ شناسـههای ارگـاتیو (عامـلدار)
در دورۀ میانهاند و در زبان فارسی امروز وجود ندارند .خانلری در صرف افعـال الزم و متعـدی فارسـی
میانه ،دو صورت صرفی برای افعال متعدی بر میشمارد و مینویسد «:در فعلهای متعدی دو صـورت
صرفی وجود دارد :الف -مادۀ فعل همان صفت مفعولی است و شناسه کـه پـیش از آن واقـع میشـود،
ضمیرهای مفعولی و اضافه است مانند ِ -م+کرد -ِ،ت+کرد -ِ،ش+کـرد؛ِ -مـان+کرد -ِ،تـان+کرد -ِ ،
شان +کرد؛ ب -صورت صرفی دیگر ماضی متعدی آن است که ضـمیرهای منفصـل ،مقـدم بـر صـفت
مفعولی قرار میگیرند :من+گفت ،تو +گفت ،اوی +گفت؛ ایما +گفت ،شوما+گفت ،اوشـان +گفـت»
(خانلری.)78:1388،
شناسههای پیشین گویش لمزانی نیز همانند شناسههای پسین به دو دسته تقسیم میشوند:
 .1شناسۀ پیشین نوع اول
moŋ ,toŋ ,šoŋ

,

?om, ?ot, ?oš/?oy

کاربرد این نوع شناسه در افعال متعدی زمانهای گذشـتۀ سـاده ،نقلـی ،بعیـد ،بعیـد نقلـی ،ابعـد،
التزامی و بعید التزامی است .چگونگی قرارگرفتن این شناسهها در افعال مرکب ،ساده و پیشـوندی ایـن
گونه است:
 -1این شناسهها چنانچه با واژۀ دیگری یا جزء غیر صرفی در فعل مرکب همراه باشند در حالت مفـرد
به ابتدای جزء فعلی(صرفی) و در حالت جمع به ابتدای جزء غیر صرفی میچسبند:
saxt om-zat
rox oy-dā
moŋ-yād dā
toŋ-zemeŋ zat

سخت زدمش
رخ داد
یادش دادیم
زمین زدید

 -2این شناسهها چنانچه با فعل ساده بیایند ،همه در اول فعل قرار میگیرند.
?om-keši
moŋ-zat
?ot-šāwi
?oy-got

کشیدم
زدیم
توانستی
گفت
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 -3این شناسهها در افعال پیشوندی نیز قبل از پیشوند فعل واقع میشوند:
برداشت
سر کشیدیم
باز گرداندید

?oy-vā-sᴐ
moŋ-vā-keši
toŋ-bar-gardenǎ
 .2شناسۀ پیشین نوع دوم

mo/me, te, še

, moŋ ,toŋ ,šoŋ

این نوع شناسه نیز در گذشتههای متعدی(استمرای ،نقلی استمراری،بعید اسـتمراری،بعید نقلـی و
التزامی استمراری) کاربرد دارد  .چگونگی قرارگرفتن این شناسهها در ساختمان فعلی ،این گونه است:
 در افعال مرکب قبل از جزء غیر صرفی میآیند:mo-row kašt
te-gǎz dǎ
moŋ-dar hawǎ

راه اندازی اش کردم
رسوایش کردی
بیرون آوردیم

 در افعال پیشوندی در اول وند فعلی میآیند:še-vā-lapi
šoŋ-vā-sᴐ

میلیسید
برداشتند

 گاهی در اول افعال ساده قرار میگیرند:te-ressā
šoŋ-mošta

میفرستادی
جارو کرده اند

 .2-3اجزای پیشین فعل
«غیر از سادهترین ساختهای فعل ،بقیه ساختها عالوه بر بن و شناسه ،با اجزایی سـاخته میشـوند
که آن را جزء پیشین فعل مینامیم .اجزای پیشین فعل عبارتند از :می ،بـــ  ،نـــ  ،مـــ در فعـل نهـی»
(انوری وگیوی  .)23:1389،گویش لمزانی نسبت به زبان فارسـی ،پیشـوندهای فعلـی متفـاوتی دارد.ایـن
پیشوندها عبارتند از:
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« ?oا»این پیشوند ،نشانۀ استمرار و معادل «می» در زبان فارسـی اسـت کـه در ابتـدای افعـال گذشـتۀ
استمرای ،گذشتۀ بعید ،گذشتۀ ابعد ،گذشتۀ مستمر و حال اخباری به کار میرود:
?o-kat-ez-em
?o-š-it
?o-xat-es-om
toŋ-?o-barenᴐ

داشتم میافتادم
میرود
میخوابیدهایم
میریختید

َ
« Karکر»این وند از اختصاصات این گویش است و تنها در زمان حـال مسـتمر کـاربرد دارد .ایـن پیشـوند
فعلی ،نشانۀ استمرار است و به همراه بن گذشته در ساختمان حال مستمر بـه کـار مـیرود .امـروزه در
اکثر افعال با حذف واج آخر ،نمود مییابد که در این صورت اولین واج فعلی ،مشدد ادا میشود:
kar-hond-em
ka-zzat-en
ka-ššenassa

دارم میآیم
دارند میزنند
دارد مینشیند

پیشوند فوق در افعال پیشوندی ،قبل از پیشوند و در افعال مرکب ،قبل از جزء صرفی واقع میشود:
gapkar-vā-zata
ka-vvā-sez-em
nak kar-kᴐrz-om
sowār ka-bboza

دارد بازگو میکنند
دارم بر میدارم
داریم درست میکنیم
دارد سوار میشود

« beبِـ»این وند ،نشانگر حال التزامی و فعل امر د این گویش است:
be-sox-eš
be-ke

بسوزی (حال الزامی)
بینداز (فعل امر)

این وند ،متناظر با محیط آوایی کلمه ،گونههای مختلفی دارد که از اختصاصات این گویش در تقابل بـا
فارسی معیار به شمار میرود .این وندها از نظر کاربرد و مفهوم تفاوتی با هم ندارنـد و همـه در سـاخت
وجوه التزامی و امری به کار میروند.
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گونههای زیر نمودهای آوایی این پیشوند هستند:

« boبُـ»در این گویش نیز همانند زبان فارسی گاهی پیشوند «ﺑِــ » به «ﺑُـ » تبدیل میشود:
bo-xᴐ
bo-vol-ed
bo-ra

بخور
ِببرد
برو

«vāوا»این پیشوند نیز در مفهوم تأ کید و با همان کارکرد «ﺑِــ » به کار میرود:
vā-wen-em
vā-mal-en
vā-jeyi

ببندم
بروبند،جاروکنند
بجویید

« hāها»خانلری در«دستورتاریخی زبان فارسی» دربارۀ این وند مینویسـد« :در بعضـی از متـون ایـن دوره
[دورۀ تکوین فارسی دری] در صیغههای ماضی مطلق ،به جای جزء پیشین «ب» جزء«هـا» بـه کـار
رفته است .مقدسی دربارۀ زبان مردم قومس و جرجان نوشته است که میگویند« :هاده» و «هـاکن».
امروزه نیز در گویشهای محلی مازندران ،این جزء در سر بعضی از فعلهـا در ماضـی ،مضـارع و امـر
میآید» (خانلری .)84:1388،میتوان گفت این پیشوند از بازماندههای زبان فارسی میانـه در ایـن گـویش
است که در بین گویشوران کهنسال ،در بسیاری از مواضع به جای پیشـوند کنـونی ( )beکـاربرد دارد.
ً
پیشوند( )hāدر اکثر موارد کوتاه میشود و به صورت ( )hoوبعضا( )?oتلفظ میشود.
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hā-tom
hā-ze
ho-nes-i
ho-neŋ
?o-ros
?o-šom
?o-xat-i

بدهیم
بده
بگذارید
بنشین
بلند شو
برویم
بخوابید

تمامی پیشوندهای التزامی و امری ذکر شده ،در افعال مرکب ،قبل از جزء صرفی قرار میگیرنـد؛
مثال:
larḎ be-ke
kowl hā-ti

دور بینداز
قول بدهید

« vāوا»این پیشوند ،یکی از وندهای پیچیدۀ گـویش لمزانـی و خـانوادۀ گویشهـای الرسـتانی محسـوب
میشود .کلباسی در توصیف دستگاه فعلهای الری آن را در معنای «باء تأکیـد» دانسـته اسـت (ر: .
کلباسی .)157:1367،رحیمیان آن را پیشوندی فرادستوری در گویش شیرازی میداند که نقـش دسـتوری
ایفا نمیکند ،اما باعث تفاوت معنایی میشود(ر : .رحیمیان .)59:1390،این وند در گـویش لمزانـی بـر
خالف وندهای ذکرشدۀ پیشین ،پیشوندی صرفی محسوب نمیشود ،بلکه وندی ثابت و اشتقاقی اسـت
که در ساختمان فعل ،نمود یافته است.
کارکردهای متفاوت این وند در این گویش چنین است:
الف -در اول افعال پیشوندی واقع میشود و معنی را عوض نمیکند:

به جای«فرو» ← ( vā-xarzaفروبردن آب در حلق یا فرورفتن آب در زمین)مثالzemeŋ ?ow-e xoš ?oy vā-xarza :
برگردان :زمین آب خود را فرو برده است(خشک شده است).
به جای«فرا»← ( vā-rasezaفرا رسیدن)مثالrotab vā-raseza :
برگردان[ :زمان] رطب فرا رسیده است.
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 به جای«باز» ← ( vā-garz-enazaباز گرداندن)مثال?az rye serā še bar vā-garz-enaz-em :
برگردان( :از دم درب حیاط مرا باز گرداند).
ب -با اضافهشدن به اول افعال ،تغییر معنایی ایجاد میکند:
( nazaنهاد)

←

vā- naza

( zataزد)

←

vā- zata

( ?ēškassaشکست)

←

vā-škassa

( bozaشد)

←

vā- boza

رفع کرد
(قرائت را) غلطگیری کرد
(زخم) عفونتکرد
بی میل یا دلزده شد

مثال:
xassa-rā.y ?ᴐm vā- naða
mollā hami γalatāš še-vā-zat
?az dars xonda vā-b-oss-em

(خستگی راه را رفع نمودهام)
(مال ،مدام اشتباهاتش را میگرفت)
(از درسخواندن دلزده شدهام)

« na-نـَـ»

همانند فارسی معیار ،این وند نشانۀ نفی است:na-bossi
na-šen

نبودید
نروند

در افعال مرکب ،قبل از جزء صرفی واقع میشود:kamak toŋ na-kᴐ

کمک نکردید

« maمَـ»این پیشوند در در گویش لمزانی ،نشانۀ نهی است:
bal ma-baren-i
har če te he: zara rasi ma-gi
bečā ?enke γazer ma-koni
?ge kesi dar ?oy zat dar vāz ma-kᴐ

خا نریزید
هرچه به مخیلهات خطور کرد ،نگو
بچهها این جا اذیت نکنید
اگر کسی در زد ،در [را] باز نکن
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 .2-4زمان و سابت فعل در زویش لمزانی
در فارسی معیار ،زمان فعل از ساخت آن مشخص میشـود .زمانهـای اصـلی فعـل در زبـان فارسـی،
گذشته ،حال و آینده هستند .تفاوت گویش لمزانی با فارسی معیار در این است کـه در گـویش لمزانـی
ساخت آینده وجود ندارد؛ بدین معنی که افعال آینده با همان ساخت مضارع اخباری ساخته میشـوند
و تمایز آنها در کاربرد واحد زبرزنجیری(نواخت) است.
 .2-4-1سابت فعل زذشته(ماضی)در زویش لمزانی

افعال گذشتۀ این گویش به دو دستۀ الزم(ناگذر) و متعدی(گذرا) تقسیم میشوند کـه بـا مشخصـۀ
ً
ً
ارگاتیو در افعال متعدی از فارسی معیار کامال متمایز هستند «.فعل الزم در جمله الزاما با فاعل یا نهاد
ً
آن ارتباط دارد و معموال نیازمند هیچ سازۀ دیگری نیست»(مشکور )80:1350 ،و فعل متعدی «برخالف
فعل الزم برای حضور در جمله نیازمند سازۀ دیگری است که بـه آن مفعـول میگوینـد(.ر : .همـان).
انواع افعال گذشته در این گویش در قیاس با فارسی معیار در دو دستۀ کلی زیر جای میگیرند:
.2-4-1-1سابتهایی که در زبان فارسی معیار و زویش لمزانی مشترکند:
الف) سابت زذشتۀ ساده در زویش لمزانی

گذشتۀ ساده در زبان فارسی از بن گذشته  +شناسه ساخته میشود .در گویش لمزانی هم بدین سـیاق
ساخته میشود .در این گویش ،شناسۀ پسین نوع دوم برای افعال الزم و شناسۀ پیشـین نـوع اول بـرای
افعال متعدی است:
ساخت گذشتۀ ساده الزم :بن گذشته  +شناسۀ پسین نوع دوم
ساخت گذشتۀ ساده متعدی :بن گذشته +شناسۀ پیشین نوع اول
الزم
xat-em
xat-ey
xat
xat-om
xat-i
xat-en

متعدی
خوابیدم
خوابیدی
خوابید
خوابیدیم
خوابیدید
خوابیدند

?om-zat
?ot-zat
?oy-zat
moŋ-zat
toŋ-zat
šoŋ-zat

زدم
زدی
زد
زدیم
زدید
زدند
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ب)سابت زذشتۀ نقلی در زویش لمزانی

در گویش لمزانی ،گذشتۀ نقلی به شیوۀ فارسی قدیم از صفت مفعـولی و فعـل کمکـی «اسـتن»صـرف
میشود .خانلری مینویسد«:در فارسی میانه(پارسیک) این زمان از مادۀ ماضی ،یعنی صـفت مفعـولی
با صیغههای مضارع اخباری فعل ایستادن ساخته میشود :آمده ایسـتیدآآمده اسـت؛ گفتـه ایسـتیدآ
گفته شده است .این ساختمان ماضی نقلی از پهلوی به فارسی نرسیده اسـت و بـه جـای آن سـاختمان
تازهای به وجود آمده است»(خـانلری .)93:1388،وی در ادامۀ این مباحث و در بررسی ماضی نقلـی (در
فارسی دری) ،یکی از صورتهای صرفی ماضی نقلی در فارسی دری را همراه با استعمال «اسـت» بـه
صورت مثالهای «کردستم» و «گفتستم» میداند«:گفتا مردی از راه آمدستم»(ر : .همان.)96 :
ساخت نقلی الزم :بن گذشته  +صرف فعل استن +شناسۀ پسین نوع دوم
ساخت نقلی متعدی :شناسۀ پیشین نوع اول  +صفت مفعولی
الزم
hond-es-em
hond-es-ey
honda
hond-es-om
hond-es-i
hond-es-en

متعدی
آمدهام
آمدهای
آمده است
آمدهایم
آمدهاید
آمدهاند

om-kešeza
ot-kešeza
oy-kešeza
moŋ-kešeza
toŋ-kešeza
šoŋ-kešeza

کشیدهام
کشیدهای
کشیده است
کشیدهایم
کشیدهاید
کشیدهاند

ج)سابت زذشتۀ استمراری در زویش لمزانی

در گویش لمزانی ،گذشته استمراری با پیشوند استمرار در افعال الزم و ضمایر فاعلی ارگاتیو(عاملدار)
در ساخت متعدی ساخته میشوند .در ساخت مفرد افعال متعدی  ،وند استمرار وجـود نـدارد ،امـا در
صیغههای جمع بین شناسۀ پیشین(ضمیر فاعلی) و بن فعل ،وند استمرار قرار میگیرد .بن گذشته کـه
با شناسۀ پیشین میآید ،با حذف نشانۀ گذشته همراه است.
ساخت گذشتۀ استمراری الزم :پیشوند استمرار  +بن گذشته+شناسۀ پسین نوع دوم
ساخت گذشتۀ استمراری متعدی :شناسۀ پیشین نوع دوم +بن گذشته
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متعدی

الزم
میآمدم
میآمدی
میآمد
میآمدیم
میآمدید
میآمدند

?o-tond-em
?o-tond-ey
?o-tond
?o tond-om
?o-tond-i
?o-tond-en

میفرستادم
میفرستادی
میفرستاد
میفرستادیم
میفرستادید
میفرستادند

mo-ressǎ
te-ressǎ
še-ressǎ
moŋ-o-ressǎ
toŋ-o-ressǎ
šoŋ-o-ressǎ

د)سابت زذشتۀ نقلی مستمر در زویش لمزانی

در زبان فارسی معیـار ،ایـن سـاخت همـان گذشـتۀ نقلـی اسـت کـه در آغـاز آن جـزء پیشـین «مـی»
میآید(ر: .انوری وگیوی .)52:1389،در گویش لمزانی ،نقلی مستمر ،همان ساخت نقلـی اسـت کـه در
افعال الزم به ابتدای آن ،وند استمرار اضافه میشود و در افعال متعدی نیز پیشوند استمرار بـین شناسـۀ
فاعلی و بن فعل قرار میگیرد .الزم به ذکر است که در صـرف افعـال مفـرد متعـدی ،پیشـوند اسـتمرار
وجود ندارد بلکه واکۀ ( )aدر پایان بن فعل -که آن را به صفت مفعولی تبدیل میکند -نشانۀ نقلی بودن
فعل است.
ساخت نقلی مستمر الزم :پیشوند استمرار  +بن گذشته  +صرف فعل استن +شناسۀ پسین نوع دوم
ساخت نقلی مستمر متعدی :شناسۀ پیشین نوع دوم +پیشوند+صفت مفعولی
الزم
?o - tond-es?o - tond- em es-ey
?o - tonda
?o - tond-es-om
?o - tond-es-i
?o - tond-es-en

متعدی
میآمدهام
میآمدهای
میآمده است
میآمدهایم
میآمدهاید
میآمدهاند

mo-ressazte-ressaza
še-ressaza
moŋ-o-ressaza
toŋ-o-ressaza
šoŋ-o-ressaza

میفرستادهام
میفرستادهای
میفرستاده است
میفرستادهایم
میفرستادهاید
میفرستاده اند

ه) سابت زذشتۀ بعید در زویش لمزانی

گذشتۀ بعید ،فعلی است که در زمانی دور اتفاق افتاده باشد .در زبان فارسی ،گذشـتۀ بعیـد از سـاخت
صفت مفعولی و ماضی سادۀ «بودن» ساخته میشود(ر : .انوری وگیوی .)53:1389،این فعـل در گـویش
لمزانی نیز از صفت مفعولی و گذشتۀ سادۀ « »denدر معنای «بودن» ساخته میشود .با توجه بـه ایـن
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که صفت مفعولی در این زمان ،به فعل «بودن» میچسبد ،در پایان ،کسره میگیرد.الزم بـه ذکـر اسـت
که فعل کمکی « »denفاقد مصدر است و در گویش بستکی نیز به همین شکل و با همین کاربرد ،یکی
از افعال کمکی محسوب شده است(ر : .نیرومنـد .)90:1390،کلباسـی آن را در گـویش الری از مصـدر
« »andaدانسته است(ر : .کلباسـی )64:1367،و لطفعلی خنجی در صرف افعال گویش خنجی ،آن را بـا
شکل سوم شخص مفرد « »hodضبط و معرفی نموده است (خنجی .)90:1388،بـا توجـه بـه ایـن کـه در
گویش لمزانی ،این فعل با ریشۀ « »dبه شناسه میچسبد و صرف میشود ،همانند گـویش بسـتکی،آن
را به شکل صرفی سوم شخص مفرد؛ یعنی « »denنوشتهایم.
ساخت گذشتۀ بعید الزم  :صفت مفعولی  +صرف فعل +hadشناسۀ پسین نوع دوم
ساخت گذشتۀ بعید متعدی :شناسۀ پیشین نوع اول +صفت مفعولی +فعل کمکی«»den
الزم
raseze-d-em
raseze-d-ey
raseze-d-en
raseze -d-om
raseze-d-i
raseze –d-en

متعدی
رسیده بودم
رسیده بودی
رسیده بود
رسیده بودیم
رسیده بودید
رسیده بودند

?om-xarze-d-en
?ot- xarze-d-en
?oy- xarze-d-en
moŋ- xarze-d-en
toŋ- xarze-d-en
šoŋ- xarze-d-en

خورده بودم
خورده بودی
خورده بود
خورده بودیم
خورده بودید
خورده بودند

و) سابت زذشتۀ ابعد در زویش لمزانی

گذشتۀ ابعد در زبان فارسی از صفت مفعولی و ماضی نقلی بودن ساخته میشود؛ مانند «خـورده بـوده
ام»(ر : .انوری وگیوی .)54:1389،در گویش لمزانـی بـا مختصـر تفـاوتی در سـاخت ،از دو فعـل کمکـی
استفاده میشود .فعل کمکی «استن» که به صورت ثابت « »esoŋدر پایان ساخت فعل میآید در واقـع
شکل کوتاه شدۀ « »esoŋ-denاست که ابتدا به« »eson-dوسپس «»soŋبدل گشته است.
در این گـویش ،افعـال کمکـی ()den(،)essaو( ، )bozaدر دو سـاخت «ابعـد» و «بعیـد نقلـی»
کاربرد دارند .دو فعل « »boza+essaدر صرف بعید نقلی و دو فعل «  »essa+denدر صـرف گذشـتۀ
ابعد پس از فعل اصلی به کار میروند.
ساخت گذشتۀ ابعد الزم :صفت مفعولی +صرف دو فعل کمکی «استن» و« +»denشناسـۀ پسـین
نوع اول
ساخت گذشتۀ ابعد متعدی :شناسۀ پیشین نوع دوم +صفت مفعولی فعـل اصـلی  +فعـل کمکـی
استن
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الزم
kate- -soŋ-d-em
kate- -soŋ-d-ey
kate-soŋ-d
kate -soŋ-d-om
kate-soŋ-d-i
kate-soŋ-d-en

متعدی
افتاده بوده بودم
افتاده بوده بودی
افتاده بوده بود
افتاده بوده بودیم
افتاده بوده بودید
افتاده بوده بودند

mo-borze-soŋ
te-bo rze-soŋ
še-bo rze-soŋ
moɳ-o-borze-soŋ
toɳ-o-borze-soŋ
šoɳ-o-borze-soŋ

میبرده بودم
میبرده بودی
میبرده بود
میبرده بودیم
میبرده بودید
میبرده بودند

ز) سابت زذشتۀ التزامی در زویش لمزانی
در زبان فارسی ،مضارع التزامی از صفت مفعولی ومضارع سـادۀ «باشـیدن» سـاخته میشـود(ر: .

انوری وگیوی .)55 :1389،در گویش لمزانی ،به جای «باشـیدن» از فعـل کمکـی ببـودن «بوم...بونـد»
ساخته میشود و این ساخت در زبان فارسی دری کاربرد داشته است .خانلری در دستور تاریخی زبـان
فارسی مینویسد«:دو صورت «بوم...بوند» و«باشم...باشند» بـرای مضـارع وجـه اخبـاری و وجـه
التزامی هر دو به کار میرود اما هریک از این دو صورت ،هرگاه با صـفت مفعـولی فعلـی دیگـر ترکیـب
شود؛ یعنی فعل معین قرار بگیرد بر زمان ماضی از وجه التزامی داللت میکند»(خانلری.)113:1388،
ساخت گذشتۀ التزامی الزم :صفت مفعولی +فعل کمکی +شناسۀ پسین نوع اول
ساخت گذشتۀ التزامی متعدی :شناسۀ پیشین نوع اول +صفت مفعولی فعل اصلی  +فعل کمکی
الزم
honde-bew-em
honde-bew-eš
honde-bew-id
honde-bew-om
honde-bew-i
honde-bew-en

متعدی
آمده باشم
آمده باشی
آمده باشد
آمده باشیم
آمده باشید
آمده باشند

om-hawarze-bew-id
ot-hawarze-bew-id
oy-hawarze-bew-id
moŋ-hawarze-bew-id
toŋ-hawarze-bew-id
šoŋ-hawarze-bew-id

آورده باشم
آورده باشی
آورده باشد
آورده باشیم
آورده باشید
آورده باشند

ح) سابت زذشتۀ مستمر(ملمو ) در زویش لمزانی

در گویش لمزانی با اضافهشدن فعل« »denبه گذشتۀ استمراری و صرف آن پس از فعل اصـلی ،زمـان
ً
گذشتۀ مستمر(ملموس) ساخته میشود .معموال ریشۀ اصلی « ،»denیعنی « »dبه گونـۀ ناسـودۀ «»z
تلفظ میشود.این قاعده در صیغۀ سوم شخص مفرد رعایت نمیشود و ساخت سـوم شـخص مفـرد در
گذشتۀ استمرای و گذشتۀ مستمر یکسان است و واحد زبرزنجیری تکیه ،استمراری یا مستمربودن فعل
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را در سوم شخص مفرد مشخص میکند .در گذشتۀ استمراری ،تکیه در هجـای اول فعـل و در گذشـتۀ
مستمر در هجای آخر فعل است و چون فعل در صیغۀ سوم شخص ،یک هجا بیشتر ندارد ،این تکیه در
گذشتۀ مستمر به ابتدای پیشوند استمرار منتقل میشود:

 ←'o-tondداشت میآمد

 ← o-'tondمیآمد

ساخت گذشتۀ مستمر الزم :نشانۀ استمرار +بن گذشتۀ +فعل کمکی +شناسۀ پسین نوع دوم
ساخت گذشتۀ مستمر متعدی:شناسۀ پیشین نوع دوم+عالمت استمرار +بن گذشتۀ +فعل کمکی
?o-xat-ez-em
?o-xat-ez-eš
?o-xat
?o-xat-ez-em
?o-xat-ez-em
?o-xat-ez-em

الزم
داشتم میخوابیدم
داشتی میخوابیدی
داشت میخوابید
داشتیم میخوابیدیم
داشتید میخوابیدید
داشتند میخوابیدند

متعدی
mo-got- ez-en
داشتم میگفتم (به آنها)
te-got- ez-en
داشتی میگفتی (به آنها)
še-got- ez-en
دشت میگفت(به آنها)
moŋ-o-got- ez-en
داشتیم میگفتیم(به آنها)
 toŋ-o-got- ez-enداشتید میگفتید(به آنها)
 šoŋ-o-got- ez-enداشتند میگفتند(به آنها)

 .2-4-1-2سابتهای متداول در زویش لمزانی که در فارسی معیار رایج نیست:
الف) سابت زذشتۀ بعید نقلی در زویش لمزانی

گذشتۀ بعید نقلی ،ساختی کهن دارد که با کمک فعل «بودن» و «استن» صـرف میشـود .امـروزه در
ساخت فعل نقلی فارسی معیار  ،فعل کمکی«است» تنها برای سوم شخص مفرد به کار میرود ،اما در
این گویش« ،استن» برای تمام صیغهها بجز سوم شخص مفرد ،صرف میشود.
ساخت بعید نقلی الزم :صفت مفعولی+مخفف دو فعل کمکی «بودن» و«استن» +شناسه پسین
ساخت بعید نقلی متعدی  :شناسۀ پیشین  +صفت مفعولی فعل اصلی  +صفت مفعولی «بودن»
الزم
xate-boss-em
xate-boss-ey
xate-boza
xate-boss-om
xate-boss-i
xate-boss-en

متعدی
خوابیده بودهام
خوابیده بودهای
خوابیده بوده است
خوابیده بودهایم
خوابیده بودهاید
خوابیده بودهاند

om-gote-boza
ot-gote-boza
oy-gote-boza
moŋ-gote-boza
toŋ-gote-boza
šoŋ-gote-boza

گفته بودهام
گفته بودهای
گفته بوده است
گفته بودهایم
گفته بودهاید
گفته بودهاند
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ب) سابت زذشتۀ التزامی بعید در زویش لمزانی

این ساخت در فارسی معیار امروز تداول ندارد و در گویش لمزانی در موارد الـزام و شـرط کـاربرد
دارد.
ابوالقاسمی در «دستور تاریخی مختصر فارسی» صرف «ماضی التزامی بعید» را بـه عنـوان فعـل
فارسی دری این گونه آورده است:
گفته بوده باشیم
گفته بوده باشم
گفته بوده باشید
گفته بوده باشی
گفته بوده باشند
گفته بوده باشد
و معــادل فعــل «باشــیدن» را «ببــودن» از ریشــۀ« »bawدانس ـته اســت(ر : .ابوالقاســمی.)134:1391 ،
گویشوران لمزانی نیز در ساخت این فعل،به جای « باشیدن » از ریشۀ کهن« »bawاستفاده میکنند.
ساخت بعید التزامی الزم :صفت مفعولی فعل اصلی +صفت مفعولی از فعل  + bozaفعل کمکـی+
شناسۀ پسین نوع اول
ساخت بعید التزامی متعدی :شناسۀ پیشین نوع اول  +صفت مفعولی فعل اصلی  +فعل کمکی بـه
صیغۀ سوم شخص مفرد
الزم
xata-boze-bew-em
xata-boze-bew-eš
xata-boze-bew-id
xata-boze-bew-om
xata-boze-bew-i
xata-boze-bew-en

خوابیده بوده باشم
خوابیده بوده باشی
خوابیده بوده باشد
خوابیده بوده باشیم
خوابیده بوده باشید
خوابیده بوده باشند

متعدی
om-xaṛze-bew-id
ot-xaṛze-bew-id
oy--xaṛze-bew-id
moŋ-xaṛze-bew-id
toŋ-xaṛze-bew-id
šoŋ-xaṛze-bew-id

خورده بوده باشم
خورده بوده باشی
خورده بوده باشد
خورده بوده باشیم
خورده بوده باشید
خورده بوده باشند

 .2-4-2سابت زمان حال(مضارع) در زویش لمزانی
در فارسی معیار «مضارع ،فعلی است که بر حال یا آینده داللت کند و دارای سه گونـه اسـت :مضـارع
افعال زمان حـال
اخباری ،مضارع التزامی و مضارع مستمر»(انوری وگیوی .)58:1389:در گویش لمزانیِ ،
در دو ساخت اخباری و التزامی با بن حال ساخته میشـوند و شناسـههای پسـین میگیرنـد .در زمـان
حال مستمر که از شاخصههای این گویش در تقابل با زبان فارسی است ،فعـل بـا بـن گذشـته سـاخته
میشود و دارای شناسههای پیشین فاعلی و مفعولی در افعال متعدی است .همچنین زمان آینده نیز بـر
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خالف زبان فارسی که با بن گذشته ساخته میشود ،در این گویش با بن حال ساخته میشود و سـاخت
آن با فعل حال اخباری یکسان است .
الف) سابت حال ابباری در زویش لمزانی
در زبان فارسی ،این فعل با جزء پیشین «می» همراه با بن حال و شناسه سـاخته میشـود(ر : .انـوری

وگیـوی .)58:1389،در گویش لمزانی نیز به همین شیوه و البته با تفاوت در نوع جزء پیشین فعلی ساخته
میشود.
ساخت حال اخباری :عالمت استمرار +بن حال +شناسه پسین نوع دوم
حال ابباری از فعل «شدن»
o-š-em
o-š-ey
o-š-id
o-š-om
o-š-i
o-š-en

میروم
میروی
میرود
میرویم
میروید
میروند

زمان آینده نیز به همین سیاق ساخته میشود ،این تمایز ،تنها از روی معنا و در ارتباط بـا سـایر عناصـر
جمله و نیز نواخت تأکیدی ،استنباط و در میشود:
حال ابباری
o- 'xat-em
o- 'xat-ey
o- 'xat-ed
o-'xat -om
o-'xat-i
o-'xat-en

میخوابم
میخوابی
میخوابد
میخوابیم
میخوابید
میخوابند

آینده
o- 'xat-em
o- 'xat-ey
o- 'xat-ed
o-'xat -om
o-'xat-i
o-'xat-en

خواهم خوابید
خواهی خوابید
خواهد خوابید
خواهیم خوابید
خواهید خوابید
خواهند خوابید

ب) سابت حال التزامی در زویش لمزانی
در زبان فارسی ،این فعل با جزء پیشین «بِـ» و بن مضارع و شناسه ساخته میشـود(ر : .انـوری و

گیوی .)60:1389،این زمان در گویش لمزانی با دو تفاوت نسبت به حال اخباری ساخته میشود؛ ایـن دو
تفاوت ،یکی تغییر پیشوند و دیگری تغییر جای تکیه است.
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تکیه در زمان حال التزامی بر خالف زمان زمان حال اخباری ،روی پیشوند فعلی است.
ساخت حال التزامی :پیشوند التزامی +بن حال  +شناسه پسین نوع اول.
حال التزامی با پیشوند «ب » () be

حال التزامی با پیشوند « هُـ »()ho

بیندازم
بیندازی
بیندازد
بیندازیم
بیندازید
بیندازند

بنهم
بنهی
بنهد
بنهیم
بنهید
بنهند

'be-kerz-em
'be-kerz-ey
'be-kerz-ed
'be-kerz-om
'be-kerz-i
'be-kerz-en

'ho-nes-em
'ho-nes-eš
'ho-nes-ed
'ho-nes-om
'ho-nes-i
'ho-nes-en

ج) سابت حال مستمر در زویش لمزانی

حال مستمر در زبان فارسی از حال اخباری به اضافۀ حال سادۀ فعل «داشتن» ساخته میشود؛ ماننـد
«دارم میروم» .در این زمان ،هم فعل کمکی صرف میشود و هم فعل اصلی و نیز سـاخت منفـی آن در
زبان فارسی کاربرد ندارد(ر  .انوری وگیوی .)62:1389،در گویش لمزانی تفاوتی اساسی با زبـان فارسـی
معیار در ساخت این فعل به چشم میخورد .در این گویش ،بر خالف فارسی معیار ،این فعل بـا کمـک
پیشوند و نیز بن گذشته ساخته میشـود و در سـاخت آن فعـل کمکـی نقـش نـدارد .پیشـوند اسـتمرار
«کر»( )karکه در اکثر مواضع به «ﻛـَ » ( )kaبدل میشود ،پیشوندی است که مخصـوص ایـن زمـان
است و به عنوان خصیصۀ این گویش در تقابل با اکثر گویشهـای خـانوادۀ زبانهـای الرسـتانی نمـود
دارد .همچنین بر خالف زبان فارسی که در این زمان ساخت منفی ندارد ،شکل منفی حـال مسـتمر در
این گویش کاربرد دارد و پیشوند نفـی «نــَ»( )naقبـل از پیشـوند قـرار میگیـرد .در اکثـر افعـال کـه
پیشوند« ﻛ َـ » ( )kaجایگزین «کر»( )karمیشود حرف اول فعل ،مشدد تلفظ میگردد.
ساخت حال مستمر :پیشوند استمرار +بن گذشته  +شناسه پسین نوع دوم
َ
حال مستمر با پیشوند ]» [karکر»

Kar-hawārz-em
Kar-hawārz-ey
Kar-hawārza
Kar-hawārz-om
Kar-hawārz-i
Kar-hawārz-en

دارم میآورم
داری میآوری
دارد میآورد
داریم میآوریم
دارید میآورید
دارند میآورند

حال مستمر با پیشوند ]) [karﻛَـ)
ka-zzat-em
ka-zzat-eš
ka-zzata
ka-zzat-om
ka-zzat-i
ka-zzat-en

دارم میزنم
داری میزنی
دارد میزند
داریم میزنیم
دارید میزنید
دارند میزنند
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 .3نتیجهزیری
با بررسی گویش لمزانی در مباحث بن فعل ،شناسه ،وندهای فعلی و ساخت و صرف افعـال مشـخص
گردید که بعضی از افعال در این گویش ،دارای دو بن« بازمانده از فارسی میانـه» و «جعلـی» هسـتند؛
بعضی از افعال مانند «رفتن» در زمان گذشته و حال از دو مصدر جداگانه صرف میشوند؛ شناسههای
این گویش ،با توجه به الزم یا متعدیبودن به دو دستۀ پیشین و پسـین تقسـیم میشـوند و شناسـههای
پیشین با کارکرد ضمایر فاعلی دارای ویژگی ارگاتیو هستند؛ همچنـین در مباحـث پیشـوندهای فعلـی،
تنوع وندها و کهنبودن برخی از آنها مشهود است .ساختهای گذشتۀ ساده ،گذشـتۀ نقلـی ،گذشـتۀ
استمراری ،گذشتۀ ابعد ،گذشتۀ مستمر ،حال اخباری ،حال التزامی و حال مستمر در گویش لمزانـی و
زبان فارسی معیار ،مشتر است و در ساختهای گذشتۀ بعید نقلی و گذشـتۀ التزامـی بعیـد ،گـویش
لمزانی از فارسی معیار متمایز است .تفاوت اساسی صـرف فعـل در حـال اخبـاری و حـال التزامـی در
جایگاه تکیه است؛ تکیه در زمان حال التزامی بر خالف زمان حال اخباری ،روی پیشـوند اسـت .ایـن
گویش ،ساخت فعلی آینده ندارد و حال اخباری جایگزین آن میشود .همچنین ساخت حـال مسـتمر
بر خالف فارسی با پیشوند و بن گذشته سـاخته میشـود و بـر خـالف فارسـی معیـار ،شـکل منفـی آن
متداول است.
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