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چکیذه
دػتگبه فؼل دس گویؾ والػوسی مختلبت و ویظگیهبیی داسد وه ن سا دس قمبثهل ثهب صثهب فبسػهی و
دیگش گویؾهبی جنوة غشثی ایشا لهشاس مهیدههذ .حتهی دس مهواسدی ن سا اص ثشخهی اص گهویؾههبی
همخبنوادۀ خود ،نظیش هشصنی ،قبلـی ،قبوؼتبنی ،چبلی ،اؿتهبسدی ،ػهگضاسی ،خیهبسجی و  ...وه گهشوه
صثب هبی ؿمبل غشثی ایشا سا قـىیل میدهنذ و احتمبالً جملگی اص نرسی ثبػهتب منـهؼت ؿهذهانهذ،
متمبیض میونذ .ثشخی اص این ویظگیهب و دس ثشسػیهبی صثبنی اهمیتی خبف داسنذ ػجهبستانهذ اص :صوال
قذسیجی مبدۀ مضبسع و ثنبی اغلت كیغ هبی مـتك اص ن اص مهبدۀ مبیهیس ػهبخض مضهبسع اخجهبسی و
مبیی اػتمشاسی اص ملذسس همؼبنی وبمل كیغ هبی مبیی مغلك و مبیی نملهی الص و قمهبیض ایهن دو
فؼل اص جبیگبه قىی س وبسثشد كفض فبػلی ث ػنوا مبدۀ نینذه و دیگش مختلهبت و ویظگهیههبیی وه دس
ممبلۀ حبیش ث قفلیل ث ننهب خواهیم پشداخض.
واژگان کلیذی :گویؾهبی ایشانی ،نرسی ثبػتب  ،گویؾهبی ؿمبل غشثهی ،گهویؾ والػهوسی ،ػهبختمب
فؼل
 .1اػتبد فشهنگ و صثب هبی ثبػتبنی دانـگبه قجشیض

 chmowlaee@tabrizu.ac.ir
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 -1مقذمه

والػوسی اص گویؾهبی ثبصمبنذۀ نرسی ثبػتب اػض و ههماونهو دس سوػهتبی والػهوس ،دس 89
ویلومتشی اهش و قمشیجبً  42ویلومتشی ولیجش ،قؼذاد انذوی اص دهمبنب مؼمش ثذا قىلهم مهیوننهذ.
این گویؾ وهن ایشانی ثش اثش نفور و گؼتشؽ فضاینذۀ صثهب قشوهی دس منغمه و مههبجشت اغلهت
ثومیب قبتصثب ث مشاوض ؿهشی ،قمشیجبً دس حبل خبموؿی اػض .ؿبیذ چنذ كهجبحی دیگهش نثهبس و
نـبنی اص ن ثبلی نمبنذ و دس سدیف گویؾهبی خبموؽ ایشانی لشاس گیشد.
دسثبسۀ گویؾ والػوسی ث جض اؿبسات ووقبه احؼب یبسؿبعش ث ثشخهی اص مختلهبت نوایهی و
ویظگیهبی دػهتوسی ن ریهل مهبدۀ نرسی دس دانـهنبمۀ ایهشا و اػهال ( )1354و ریهل مهذخل
نرسثبیجب دس دانـنبمۀ ایشانیىب ( )1988گضاسؽ دیگشی منتـش نـذهاػض .سػهبلۀ دوتهشی اكهغشی
( )2008ث ساهنمبیی گبسنیه نػبعوسیب دس ثبة گویؾ والػوسی اػض و مـهتمل ثهش مهواد خهب
ثؼیبس غنی ،و منتـش نـذه و مؤلف اص ػش لغف نؼخ ای اص ن سا دس اختیبس نگبسنذه لشاس داد.
ننچ دس ممبلۀ حبیش مینیذ ،قوكیف ػبختمب فؼل دس این گهویؾ ثهب سویىهشد صثهب ؿنبػهی
قبسیخی قغجیمی اػض .مموالت مختلف فؼل ثب ممهوالت مـهبث و همؼهب دس دیگهش گهویؾههبی
ؿمبل غشثی ،ث ویظه گویؾ هشصنی وه خویـهبونذی ثؼهیبس نضدیىهی ثهب گهویؾ والػهوسی داسد،
ممبیؼ  ،و اكل مـتشن ننهب دس ایشانی میبنۀ غشثی و ایشانی ثبػتب ثشسػی ؿذهاػض.
ػبخض فؼل دس گویؾ والػوسی ،اػبػبً مجتنی ثش دو مبدۀ مبیی و مضبسع اػض ،امب فؼلههبی
مضبسع اخجبسی و مبیی اػتمشاسی اص ملذس ػبخت میؿونذ .دػتگبه فؼهل چههبس وجه اخجهبسی،
التضامی ،امشی و قمنبیی؛ دو ؿمبس مفشد و جمغ؛ و ػ ؿخق اول ،دو و ػو ؿهخق داسد .وجه
اخجبسی ؿبمل صمب هبی مضبسع اخجبسی ،مبیی ػبده ،مبیهی اػهتمشاسی ،مبیهی نملهی و مبیهی
ثؼیذس و وج التضامی ؿبمل مضبسع التضامی و مبیی التضامی میؿود .اص مبیی و مضبسع قمنبیی نیهض
نمون هبیی دس دػض اػض ،گشچ ػبخض مضبسع قمنبیی ػخض مـىون مینمبیذ .فؼل نینهذه یهب
مؼتمجل ،ػبخض ویظهای داسد و ثب خواقم كشفی وه دس ػهبختمب مبیهی مغلهك الص نیهض دیهذه
میؿود ،اص كفض فبػلی ػبخت مهیؿهود .دػهت ای اص مهبدهههبی افؼهبل ،الص و دػهت ای دیگهش
متؼذی هؼتنذ ،امب لواحمی نیض وجود داسد و اص الحبق ننهب ث مبدۀ مبیی ،مهیقهوا فؼهل الص سا
ث فؼل متؼذی و فؼل متؼذی سا ث واداسی یب ػججی قجذیل وشد .كفضههبی فهبػلی و مفؼهولی ،ثهب
لواحك خبف خود ،هش دو اص مبدۀ مبیی ػبخت میؿونذ .دس این دػهتگبه فؼلهی همچنهین نهوػی
مضبسع اػتمشاسی وجود داسد و ػبخض ن مجتنی ثش كفض فبػلی اػض.
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 -2مادههای فعل

 -1-2مبدۀ مضبسع
مبدههبی مضبسع دس گویؾ والػوسی ثبصمبنذۀ مبدههبی مضهبسع دوسۀ ثبػهتب انهذ .ساثغهۀ میهب
مبدههبی مضبسع و مبیی (ث جض مبدههبی مبیی جؼلی) ػمبػی اػض .مبدههبی مبیهی جؼلهی،
ث ؿشحی و خواهذ نمذ ،ثب افضود  -stث مبدۀ مضبسع ػبخت میؿونذ .ثب حهز ایهن پؼهونذ،
ث ػهولض میقوا ث مبدۀ مضبسع دػض یبفض (نه .ملبدس مختو ث  .)-steؿهىل الص مهبدهههبی
مضبسػی و ثب پؼونذ  -unمتؼذی ؿذهانذ ،ثب حز همب پؼونذ ،ث دػض مینیهذ (نهه .ملهبدس
مختو ث  .)-neاغلت مبدههبی مضبسع و مبیی سیـۀ واحذی داسنذ ،امب ثه دلیهل قحهوالت نوایهی
صثب متفبوت ث نظش میسػنذ:
مادۀ ماضی

ایرانی باستان

bārd-

< bṛta-

dur-

< dāta-

hārd-

< xwṛta-

mārd-

< mṛta-

šer-

< šuta-

žar-

< jata-

*
*

*

*

ایرانی باستان

مادۀ مضارع
ba(r)-

<  bara-اص سیـۀ « bar-ثشد »

da-

>  *dadā-اص سیـۀ « dā-داد »

har-

<  * xwara-اص سیـۀ « xwar-خوسد »

mār-

<  mṛya-اص سیـۀ « mar-مشد »

*

*

*

šu- < š(e)-

*

ža(n)-

*

<  ، š(y)ava-اص سیـۀ « š(y)av-ؿذ  ،سفتن»
*

<  ،* jan-اص سیـۀ « gan-صد »

مبدههبی مضهبسع و مبیهی اص ملهذس « umareنمهذ » همبننهذ صثهب فبسػهی اص دو سیـهۀ
مختلفانذ :مبدۀ مبیی  umar-اص ایشانی ثبػتب  *āgmata-مأخور اص  ،ā + gam-و مهبدۀ مضهبسع
)( u(yلغ .فبسػی نهو« :ن(ی)  ،فبسػهی میبنه  )āy-اص ایشانهی ثبػهتب  *ā-i-aاص سیـهۀ i-/ay-«سفتن ،حشوض وشد » مـتك ؿذهانذ.
دس گویؾ والػوسی نوػی مبدۀ مضبسع وجود داسد وه ثهب افهضود پؼهونذ  -āndaثه مهبدۀ
مبیی ػبخت میؿود ،اكل این مبدههبی مضبسع سا میقوا دس كفبت فهبػلی مختهو ثه -ant
پیذا وشد ،مبننذ  šerānda-دس اكل «سونذه» ،اص مبدۀ مبیی ( šer-اص ملذس « šereسفهتن») و یهب
 utāndaدس اكل «گوینذه» اص مبدۀ مبیی ( ut-اص ملذس « uteگفتن») .این نوع كهفبت فهبػلیو ث ػنوا مبدۀ مضبسع فمظ دس ػبختمب فؼل مضبسع اخجبسی منفی ث وبس میسونذ (نه .فؼهل
منفی) مشحل ای وهنقش اص صثب سا نـب میدهنذ .دس حبل حبیهش ثهشای ثنهبی كهفض فهبػلی ،اص
گونۀ قملیلیبفتۀ این پؼونذ ،یؼنی  -aniاػتفبده میؿود (نه .كفض فبػلی).
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 -2-2فؼلهبیی و اص مبدۀ مضبسع ػبخت میؿونذ:
 -1مضبسع التضامی :فؼل مضبسع التضامی اص مبدۀ مضبسع و ؿنبػه ههبی خهبف التضامهی ػهبخت
میؿودس پیؾ اص مبدۀ مضبسع پیـونذ  be-مینیذ .این پیـونذ ث كوستههبی  b-/ ba-/ bišنیهض
ظبهش میؿود .ثبةهبی الص و متؼذی ؿنبػ هبی مـتشن داسنذ .كهیغۀ اول ؿهخق مفهشد ثهب
ؿنبػۀ  -emػبخت میؿود -i .ؿنبػۀ مـتشن دو و ػو ؿخق مفهشد اػهضس دس اول ،دو و
ػو ؿخق جمغ ،ث قشقیت اص ؿنبػ ههبی  -ir ،-āmو  -endاػهتفبده مهیؿهود .جهذول صیهش
كش فؼل مضبسع التضامی اص ملذس « umareنمذ » سا نـب میدهذ:
جمع

مفرد

اول ؿخق

buy-em

«ثیبیم»

اول ؿخق

buy-ām

«ثیبییم»

دو ؿخق

buy-i

«ثیبیی»

دو ؿخق

buy-ir

«ثیبییذ»

ػو ؿخق

buy-i

«ثیبیذ»

ػو ؿخق

buy-end

«ثیبینذ»

دس مواسدی و مبدۀ مضبسػی نبپذیذ ؿذه ثبؿذ ،مهبدۀ مبیهی جبنـهین ن مهیؿهود ،مهالالً
ملذس « uteگفتن» دس والػوسی مبدۀ مضبسع نذاسد ،ث همین جهض مبدۀ مبیی  <( ut-ایشانهی
ثبػتب  )*auxta-جبنـین ن ؿذه و فؼل مضبسع التضامی اص همین مبده ثنب ؿذهاػض .دس چنهین
مواسدی فؼل مضبسع التضامی اص پیـونذ  beو گون ههبی دیگهش ن  ،یؼنهی  b-/ ba-/ bišپهیؾ اص
مبدۀ مبیی و ؿنبػ هبی خبف فؼل مضهبسع التضامهی ،قـهخیق داده مهیؿهود .وهبسثشد مهبدۀ
مضبسع  ösa-دس گویؾ هشصنی (نه .مشقضوی )476 :1341 ،نـب میدهذ و دس گویؾ والػهوسی
نیض مبدۀ مضبسع اص سیـۀ  aug-وجود داؿت  ،امب ػپغقش اص صثب خبسج ؿذهاػض .دس مالهبلههبی
صیش  bešemفؼل مضبسع التضامی اػض و اص مبدۀ مضبسع  š(e)-ػبخت ؿذه ،امب  bemāndiفؼهل
مضبسع التضامی اػض و اص مبدۀ مبیی  mānd-ثنب ؿذهاػض:
«من میخواهم اص این ده ث ن ده ثشو )1( mān enim nešde em diānda av di ru bešem. ».
)2( delem ave ušde ke te engü bemāndi.
«دلم میخواهذ و قو اینجب ثمبنی».

 -2فؼل امش :فؼل امش فمظ دو كیغۀ دو ؿهخق مفهشد و جمهغ داسد .امهش دو ؿهخق مفهشد
ؿنبػ ای نذاسد و مبدۀ مضبسع مؼتمیمبً امش والغ میؿود .ؿنبػهۀ امهش دو ؿهخق جمهغ -ān
اػض و ث مبدۀ مضبسع افضوده میؿود .اگش مبدۀ مضبسع ث ملوت ختم ؿود ،ثین ملوت مهبده
و ملوت ؿنبػ واج میبنجی  yمینیذ .پیؾ اص هش دو كیغۀ فؼل امش ،پیـونذ  beو گونه ههبی
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دیگش ن مینیذ .دس جذول صیش امش دو ؿهخق مفهشد و جمهغ قؼهذادی اص ملهبدس دس گهویؾ
والػوسی روش میؿود:
امر دوم شخص مفرد

مصذر

« be-bəramثگشی (; گشی ون)»

bəramesde

«گشیؼتن»

hārde

«خوسد »

ba-ha

seresde

«خنذیذ »

be-ser

serune

«خنذانذ »

« biš-serunثخنذا »

šere

«سفتن»

be-š

umare

«نمذ »

b-u

«ثیب»

ute

«گفتن»

be-ut

«ثگوی»

امر دوم شخص جمع
be-bəram-ān

«ثگشییذ»

«ثخوس»

ba-har-ān

«ثخوسیذ»

«ثخنذ»

be-ser-ān

«ثخنذیذ»

biš-serun-ān

«ثخنذانیذ»

«ثشو»

be-š-ān

«ثشویذ»

b-uy-ān

«ثیبییذ»

be-ut-ān

«ثگوییذ»

مبدۀ مضبسع دس كیغۀ دو ؿخق مفشد فؼل امش ثشخی اص ملبدس ث كوست ووقبهؿذه ظهبهش
مههیؿههود ،مبننههذ « biš-baثجَههش» اص ملههذس « bārdeثههشد »« biš-va ،ثیههبوس» اص ملههذس vārde
«نوسد »« biš-ka ،ثىُن» اص ملذس « kādeوشد » (لغ« māčka .مبچ وُن» اص ملهذس مشوهت
« māčkādeمبچ وهشد »« büka ،ثهو وُهن» اص ملهذس مشوهت « bükādeثهو وهشد ») .وهبسثشد
گون هبی ووقبهؿذۀ مبدۀ مضبسع دس كیغۀ امش دو ؿخق مفشد ،دس گهویؾ هشصنهی ههم دیهذه
میؿود (نه .هنینگ.)172-171 :1954 ،
 -3-2ملذس و مبدۀ مبیی
دس گویؾ والػوسی ،اغلت كیغ هبی مختلف افؼبل اص مبدۀ مبیی و ملذس ثنب مهیؿهونذ .مهبدۀ
مضبسع قمشیجبً جبی خود سا ث مبدۀ مبیی دادهاػض و وبسثشد ن دس ونهبس مهبدۀ مبیهی فمهظ دس
فؼل مضبسع التضامی و فؼل امش دیذه میؿود ،حتی دس این دو مهوسد نیهض غلجه ثهب مهبدۀ مبیهی
اػض .مبدههبی مبیی دس این گویؾ ،همبننذ دیگش گویؾههبی ایشانهی ػمومهبً ثبصمبنهذۀ كهفض
مفؼولی دوسۀ ثبػتب انذ ،امب دس این گویؾ نیض قؼذادی مبدۀ مبیی وجود داسد و مغبثك الگهوی
دػتوسی صثب هبی ایشانی میبنۀ غشثی اص مبدۀ مضبسع ػبخت ؿذهانذ .ثذین قشقیت وجود دو نهوع
مبدۀ مبیی لذیم یب اكلی و ثبنوی یب جؼلی دس ن وبمالً محشص اػض .ملذس اص پیوػهتن پؼهونذ -e
(و ظبهشاً كوست ووقهبه ؿهذۀ  < -anایشانهی ثبػهتب  -tanaịاػهض) ثه مهبدۀ مبیهی ػهبخت
میؿود .پؼونذ ملذسػبص و واج پیـین ن ثشاػبع قحوالت نوایی واج  <( tایشانی ثبػهتب –ta
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پؼونذ ػبصنذۀ كفض مفؼولی اص سیـ ) دس والػوسی و نیض ثب دس نظش گشفتن پؼونذ ػبصنذۀ مهبدۀ
مبیی جؼلی دس این گویؾ ث پنج كوست ظبهش میؿود:
 -1ملبدس مختو ث :-te
الف) دس قؼذادی اص مبدههبی مبیی ،واج ثبػتبنی  tپغ اص كبمضهبی ثیوان ،ثذو قحول ثهبلی
مبنذه ،ث همین جهض ملبدسی و اص این مبدههب ثنب ؿذهانذ ،مختو ث  -teهؼتنذ:
مصذر

« bāsteثؼتن»
« heteخفتن»
« kāšteوبؿتن»
« nevešteنوؿتن»

مادۀ ماضی
bāst
het

توضیحات

< ایشانی ثبػتب
< ایشانی ثبػتب  ،*xwafta-اص سیـۀ xwap-
< ایشانی ثبػتب  ،*kāršta-اص سیـۀ kar-
< ایشانی ثبػتب  *nipišta-اص سیـۀ ni + pais-
*

 basta-اص سیـۀ band-

*

kāšt
nevešt

ة) دس صثب هبی ایشانی ثبػتب  ،سیـ هبیی و ث ثؼضواج نهش وهبمی ثهیوان  kو یهب ثؼهضواج
نش وبمی وانثش  gختم میؿذنذ ،ث هنگب الحبق پؼونذ  -taثه سیـه  ،ثهشای ػهبختن كهفض
مفؼولی ،ث واج نش وبمی ػبیـی  xثذل میؿذنذ .ثشاػبع قحولی نوایی دس والػوسی و ثشخهی
گویؾهبی همخبنوادۀ ن نظیش هشصنی ،قبوؼتبنی و چبلی ،واج  xپیؾ اص  tحز ؿذهاػض .ثه
دنجبل این قحول ،ثب اینى واج  tپغ اص ملوت لشاس گشفت  ،امب ث ؿىل وانثش خود ثذل نـهذه و
ث كوست لذیم ثبلی مبنذهاػض:
مصذر

مادۀ ماضی

« pāteپختن»

pāt

« reteسیختن»

ret

« duteدوختن»

dut

توضیحات

< ایشانی ثبػهتب

*

 paxta-اص سیـهۀ  ،pak-هشصنهی ( poteنهه.

مشقضوی ،)464 :1341 ،لغ .چبلی ( petنه .یبسؿبعش.)184 :1969 ،

< ایشانههی ثبػهههتب

 * rixta-اص سیـههۀ  ، raik-هشصنهههی rete

(مشقضوی)462 :1341 ،س قبوؼتبنی ( ritنه .یبسؿبعش.)184 :1969 ،

dete

«دوؿیذ »

det

< ایشانههی ثبػههتب  ،*dauxta-اص سیـههۀ  ،dauk-هشصنههی
(düteمشقضوی ،)463 :1341 ،چبلی ( dutنه .یبسؿبعش.)184 :1969 ،
< ایشانههی ثبػههتب  ،*duxta-اص سیـههۀ  ،daug-هشصنههی ،dete
(مشقضوی.)463 :1341 ،

 -2ملبدس مختو ث :-re
قجذیل واج  tمیب واوی دوسۀ ثبػتب ث ( rنه .یبسؿبعش65 :1354 ،س نیض همهو )244 :1988 ،اص قحوالت
كوقی خبف گویؾ والػوسی و هشصنی اػض .این قحول كوقی ،دس والػوسی ،دس مهبدۀ مبیهی
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نمود ثیـتشی داسد و عجیؼتبً كوست لذیمقشؽ دس ایشانی ثبػتب  ،محیظ نوایی منبػهجی ثهشای
ن ث وجود مینوسد .ملذسهبیی و اص این مبدههبی مبیی ثنب ؿذهانذ ث  -reختم میؿونذ:
مصذر

« umareنمذ »
« bereثود  ،ؿذ »
« dureداد »
« šereؿذ  ،سفتن»
« žareصد »

مادۀ ماضی
umar
ber
dur
šer
žer

توضیحات

< ایشانی ثبػتب
< ایشانی ثبػتب
< ایشانی ثبػتب
< ایشانی ثبػتب
< ایشانی ثبػتب

*

 ، āgmataاص سیـۀ  ،gam-هشصنی âmâre*

 ، būtaاص سیـۀ  ،bav-هشصنی bere*

 ، dāta-اص سیـۀ  ،dā-هشصنی döre

 ،* šutaاص سیـۀ  ،šav-هشصنی šere ،* jata-اص سیـۀ  ،gan-هشصنی yare

اص عشیك این قحول كوقی میقهوا ثهشای قجهذیل  t/dثه  rدس نهب اػهفنذیبس (< اوػهتبیی
 )spǝntō.dātaنیض قوجی نوایی لبنغوننذهای یبفض .ثؼیذ نیؼض و این قحول دس نب اػهفنذیبسدس للمشو صثب نرسی ثبػتب اقفبق افتبده و ػپغ ث منبعك دیگش گؼتشده ؿذه ثبؿذ .مهیقهوا
یمین داؿض و واطههبی « boirثوی» و « xoirدػتبس ػش ،قهبج گهل»؛ لغهبت دخیهل ایشانهی دس
صثب اسمنی (نه .هویـمب  ،)160 ،122 :1897 ،اص عشیك نرسی ثبػتب واسد ن صثب ؿذهاػض (لغ.
هنینگ.)173 :1954 ،

 -3ملبدس مختو ث :-de
دس قؼذادی اص مبدههبی مبیی ،واج  tپغ اص واجهبی  rو  nث واج وانثهش  dقجهذیل ؿهذهاػهض.
ملذسهبی مـتك اص این مبدههب ث  -deختم میؿونذ:
ملذس

قوییحبت

مبدۀ مبیی

« bārdeثشد »

bārd

< ایشانی ثبػتب

 ، bṛta-اص سیـۀ bar-

« hārdeخوسد »

hārd

< ایشانی ثبػتب

 ،* xwarta-اص سیـۀ xwar-

« mārdeمشد »

mārd

< ایشانی ثبػتب

« hāndeخوانذ »

hānd

< ایشانی ثبػتب  ، xwanta-اص سیـۀ « xwan-كذا وشد »

« mundeمبنذ »

mund

< ایشانی ثبػتب  ، mānta-اص سیـۀ « mān-كجش وشد »

*

*

 ، mṛtaاص سیـۀ mar-*

*

منـ هأ گههشوه كههوقی  ārدس ملههبدسی نظیههش  ،bārde, mārdeواج  ṛواو ه ای ( )vocalicدس
صثب هبی ایشانی ثبػتب اػض و دس صثب هبی ایشانی میبنۀ غشثی ثؼذ اص كبمضهبی لجهی ثه  urو
پغ اص كبمضهبی غیشلجی ث  irثذل ؿذهاػض ،امب دس گویؾ والػوسی ثؼذ اص كبمضهبی لجهی،
چنبنى مالبلهب نـب میدهذ ،ث  ārقحول یبفت  ،و پغ اص كبمضهبی غیشلجی ث ملهوت ػهبدۀ
 āقجذیل ؿذه ،مبننذ مبدۀ مبیی ( kādملذس« kāde :وهشد ») وه اص ایشانهی ثبػهتب  kṛta-اص
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سیـۀ  kar-مـتك ؿذهاػض (مؼبدل هش ػ واطۀ والػوسی ،ثه قشقیهت دس صثهب فبسػهی میبنه
 burd ،murdو  ،kirdو دس فبسػی نو «مُشد ،ثُشد و وشد» اػض).
 -4ملبدس مختو ث :-ste
دس این دػت غبلجبً ملذسهبی جؼلی لشاس مهیگیشنهذ وه خهود اص مهبدۀ مبیهی جؼلهی ػهبخت
ؿذهانذ .این مبدههب ػمومبً سیـ هبیی سا دس ثش میگیشنذ و كفض مفؼهولی لهذیم ننههب ثه دوسۀ
جذیذ نشػیذهاػض و ث همین منبػجض اهل صثب ثشای ججشا وؼهشی ن  ،ثهب افهضود جهض st
(لغ .وبسثشد پؼونذ  -istدس فبسػی میبن ) ث مبدۀ مضبسع ،مبدۀ مبیهی ثهبنوی ػهبخت انهذ .اگهش
مبدۀ مضبسع ث كبمض ختم ؿود ،ثهین مهبدۀ مضهبسع و جهض مهبدهػهبص ،واج میهبنجی  eفبكهل
میانذاصد .این لبػذه دس گویؾهبی قبقی جنوثی هم دیذه میؿود (نه .یبسؿبعش:)182 :1969 ،
مصذر

مادۀ مضارع

ریشۀ افعال در ایرانی باستان

der-

ایشانی ثبػتب

dar-

zan(u)-

ایشانی ثبػتب

zan-

bəram-

ایشانی ثبػتب

 ،bram-اوػتبیی bram-

suste

«ػود »

su-

ایشانی ثبػتب

su-

čereste

«ثشگـتن»

čer-

ایشانی ثبػتب « čar-حشوض وشد »

dereste
zanuste

«دسیذ  ،پبسه وشد »
«دانؼتن»

« bəramesteگشیؼتن»

 -5ملبدس مختو ث :-ne
ثنبی این دػت اص ملبدس ،ن ثش كفضهبی مفؼولی دوسۀ ثبػتب اػض ،ن مبدۀ مبیی جؼلی ،ثه
همین لحبػ قوجی ننهب دس وهلۀ نخؼض دؿواس مینمبیذ ،امب لشاینهی هؼهض وه اثهبمهبت سا قهب
حذودی ثشعش میونذ .این لشاین ػجبستانذ اص:
الف) اغلت این ملبدس مؼبنی متؼذی و المب و قلمین الضا فؼل داسنذ و غبلجبً دس ونبس ههش یهه
اص ننهب ،ؿىل دیگشی اص همب ملذس وجهود داسد وه ثهش مفههو الص داللهض مهیونهذ ،مبننهذ
« beruneپوػبنذ »« bereste ،پوػیذ »س « tārsuneقشػبنذ »« tāreste ،قشػهیذ »س kelune
«جوؿههبنذ »« keleste ،جوؿههیذ »س « seruneخنذانههذ »« sereste ،خنذیههذ »س derune
«دسانذ »« dereste ،دسیذ ».
ة) اص قغجیك و ممبثلۀ گون هبی الص و متؼذی این ملذسهب (لهغ )serune .وهبمالً نؿهىبس
میؿود و جض  (u)nو دس ؿىل الص ن (لغ )sereste .حضوس نذاسد ،ػهجت داللهض وهشد
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ملذس ثش مفهو متؼذی ؿذهاػض .پغ قشدیهذی نمهیقهوا داؿهض وه  (u)nدس اینجهب نمهؾ
متؼذی وشد افؼبل الص سا داسد.
ج) هشگبه كیغ هبی مبیی ػبدۀ این ملبدس سا دس نظش ثگیشیم ،مـبهذه میونهیم وه ایهن
ػنلش متؼذیػبص ،دس همۀ كیغ هب ث كوست  (u)nirظبهش میؿود ،چنبنى مالالً كهیغۀ مبیهی
مغلك ػو ؿخق مفشد ملذسهبی مزووس دس ثنهذ الهف ثه قشقیهت ػجهبستانهذ اصberunirča :
«پوػهههبنیذ»« tārsunirča ،قشػهههبنیذ»« kelunirča ،جوؿهههبنیذ»« serunirča ،خنذانیهههذ»،
« derunirčaدسانیذ» و « rāsunirčaسػبنیذ».
نتبیج حبكل اص این لشاین وبمالً سوؿن اػض و نـب میدهذ وه  (u)nو  (u)nirثهیگمهب
پؼونذهبیی هؼتنذ و دس این كیغ هب نمؾ متؼذی وشد افؼبل الص سا ثش ػههذه داسنهذس (u)n
پؼونذی اػض و مبدۀ مضبسع الص سا متؼذی میونذ و  (u)nirاص مبدۀ مضبسع الص  ،مبدۀ مبیی
متؼذی میػبصد .ػبثمۀ قبسیخی این دو پؼونذ و وبسوشد ننهب ث صثهب ههبی ایشانهی میبنهۀ غشثهی
میسػذ (u)n .ثیگمب ثبصمبنذۀ پؼونذ  -ēnدس ایشانی میبنۀ غشثی اػض و اص مهبدۀ مضهبسع الص ،
مبدۀ متؼذی و یب واداسی میػهبخض .مهالالً اص مهبدهههبی مضهبسع الص « raw-سفهتن» و ward-
«گـتن ،گشدیذ » ،ثهب افهضود ایهن پؼهونذ ،كهوستههبی واداسی « rawēn-سوانه وهشد » و
« wardēnگشدانیذ » حبكل میؿذ .میدانیم و مبدۀ مبیی همهۀ افؼهبل متؼهذی یهب واداسیدوسۀ میبن و ثب پؼونذ  -ēnػبخت میؿذنذ ،ثذو اػتالنب جؼلی ثودنذ ،یؼنهی ثهب افهضود -īd
(< ایشانی ثبػتب  )-itaث مبدۀ مضبسع ػبخت میؿذنذ ،چنبنى مبدهههبی مبیهی ههش دو مهبدۀ
مضبسع مزووس ،ث قشقیت ث كوست « raw-ēn-īdسوان وشد» و « ward-ēn-īdگشدانیذ» ،ثه وهبس
سفت انذ .ثذین قشقیت اص قشویت  ēn + īdدس مبدۀ مبیی ،كوسقی پذیذ مینیذ وه ثهب قوجه ثه
قحول  tمیب واوی ث  rدس والػوسی ،وبمالً محتمل اػض و دس ایهن گهویؾ ثه  -(u)nirثهذل
ؿذه ثبؿذ .ثنبثشاین میقوا یمین داؿض و دس این دػت اص ملهبدس ،پؼهونذ ملذسػهبص  -eثه
جبی ننى مغبثك لبػذه ث مبدۀ مبیی (مهالالً  )serunirافهضوده ؿهود ،ثه مهبدۀ مضهبسع (مهالالً
 )serunافضوده ؿذه و ؿىل جذیذی اص ملذس ث وجود نوسدهاػض .قحهض قهأثیش ایهن دػهت اصملبدس ،گبه ملذسهبیی سا میثینیم و دس ننهب ػالمهض ملهذس ثه مهبدهههبی مضهبسػی افهضوده
ؿذهاػض و واج  nدس ننهب اكلی (ثبصمبنذۀ پؼونذ  nau-دس ایشانهی ثبػهتب ) اػهض و سثغهی ثه
پؼونذ متؼذی وشد افؼبل الص نذاسد ،مبننذ « čeneچیذ » ،لغ .فبسػی نو «چین »-فبسػهی
میبن  ،čīn-ایشانی ثبػتب  ،*čīnau-اص سیـۀ « čī-چیذ » (نه .اثوالمبػمی.)49 :1373 ،
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 -4-2فؼلهبیی و اص ملذس ػبخت میؿونذ:
دس گویؾ والػوسی ،فؼلهبی مضبسع اخجبسی و مبیی اػتمشاسی ،هش دو اص ملذس ثنب میؿهونذ.
یگبن ػبملی و ػجت قـخیق این دو فؼل اص هم میؿود ،ؿنبػ هبی كهشفی منفلهل ممهذ
ثش فؼل اػض و وبمالً متفبوت اص همانذ.
 -1مضبسع اخجبسی :دس فؼل مضبسع اخجبسی ملذس دس هش ؿؾ كیغ كوست واحذ و ثهبثتی داسد
و ؿخق و ؿمبس فؼل سا ؿنبػ هبی كشفی منفلهل ممهذ ثهش فؼهل مـهخق مهیونهذ .ایهن
ؿنبػ هب و قفبوقی دس ثبة الص و متؼذی نذاسنذ ،ثه قشقیهت ثهشای اول ،دو و ػهو ؿهخق
مفشد ػجبستانذ اص ،ava ،eniš ،enim/avim :و ثشای اول ،دو و ػو ؿخق جمغ ػجهبستانهذ اص:
 .avind ،avir/anir ،enimunثشای مالبل ،دس صیش كهش ملهذس « umareنمهذ » (الص ) و žare
«صد » (متؼذی) روش میؿود:
كش فؼل الص « umareنمذ »
جمع

مفرد
اول ؿخق

« enim umareمینیم»

اول ؿخق

« enimun umareمینییم»

دو ؿخق

eniš umare

«مینیی»

دو ؿخق

avir umare

«مینییذ»

ػو ؿخق

ava umare

«مینیذ»

ػو ؿخق

avind umare

«مینینذ»

كش فؼل متؼذی « žareصد »
جمع

مفرد

اول ؿخق

« enim žareمیصنم»

اول ؿخق

enimun žare

«میصنیم»

دو ؿخق

eniš žare

«میصنی»

دو ؿخق

avir žare

«میصنیذ»

ػو ؿخق

ava žare

«میصنذ»

ػو ؿخق

avind žare

«میصننذ»

دس جمالت صیش  eniš hānesteفؼل مضبسع اخجبسی دو ؿهخق مفهشد و  enim pesteفؼهل
مضبسع اخجبسی اول ؿخق مفشد اػض:
«مگش دیـت قو نخواثیذی و چشت میصنی؟»
«من ثچ هبی ننهب سا خیلی دوػض داس ».

?)3( magar ziršav te nehetiš eniš hāneste
)4( mān čāven herdanun qalaba enim peste.

 -2مبیی اػتمشاسی :فؼل مبیهی اػهتمشاسی نیهض همبننهذ فؼهل مضهبسع اخجهبسی ،اص پیوػهتن
ؿنبػ هبی كشفی منفلل ممذ ثش فؼل ث ملذس و دس هش ؿؾ كیغ ثبص كوست ثهبثتی داسد،
ػبخت میؿود .ؿنبػ هب دس مبیی اػتمشاسی نیض ،دس كیغ ههبی الص و متؼهذی یىؼهب انهذ و
قفبوقی نذاسنذ .دس كیغ هبی اول ،دو و ػو ؿخق مفهشد ثه قشقیهت اص ؿنبػه ههبی ،avum

زبان فارسی و گویشهای ایرانی /سال اول ،دورة دوم ،پاییس و زمستان 5931

فعل در گویش کالسوری

53

 avišو  avuو دس كیغ هبی اول ،دو و ػو ؿخق جمغ ث قشقیت اص ؿنبػه ههبی ،avumun
 avurو  avundاػتفبده میؿود .جذولهبی صیش ،كهش ملهذس « šereؿهذ  ،سفهتن» (الص ) و
« uteگفتن» (متؼذی) سا نـب میدهذ:
كش فؼل الص « šereسفتن»
جمع

مفرد

اول ؿخق

« avum šereمیسفتم»

اول ؿخق

« avumun šereمیسفتیم»

دو ؿخق

« aviš šereمیسفتی»

دو ؿخق

avur šere

«میسفتیذ»

ػو ؿخق

avu šere

«میسفض»

ػو ؿخق

avund šere

«میسفتنذ»

كش فؼل متؼذی « uteگفتن»
جمع

مفرد

اول ؿخق

avum ute

«میگفتم»

اول ؿخق

avumun ute

«میگفتیم»

دو ؿخق

aviš ute

«میگفتی»

دو ؿخق

avur ute

«میگفتیذ»

ػو ؿخق

avu ute

«میگفض»

ػو ؿخق

avund ute

«میگفتنذ»

دس جمالت صیش  avur šereفؼهل مبیهی اػهتمشاسی دو ؿهخق جمهغ الص و avund bere

فؼل مبیی اػتمشاسی ػو ؿخق جمغ متؼذیانذ:
)5( šemen zir di ru avur šere.

«ؿمب دیشوص ث ده میسفتیذ».

«ننهب دس جنگل دسختب سا میثشیذنذ)6( ave nesu āndā durum avund bere. ».

 -5-2فؼلهبیی و اص مبدۀ مبیی ػبخت میؿونذ:
 -1مبیی مغلك :این فؼل اص مبدۀ مبیی و ؿنبػ هبی خبف ن ػبخت میؿهود .ؿنبػه ههبی
ثبة الص و متؼذی متفبوتانذ .دس ثبة الص اص ؿنبػ هبی  -iš ،-imو  -aدس كیغ ههبی اول ،دو
و ػو ؿخق مفشد و اص ؿنبػ هبی  -ir ،-imunو  -indدس كیغ هبی اول ،دو و ػهو ؿهخق
جمغ اػتفبده میؿود .ثشای مالبل كش فؼل الص « čeresdeثشگـتن» ث این ؿشح اػض:
جمع

مفرد

اول ؿخق

« čeresd-imثشگـتم»

اول ؿخق

« čeresd-imunثشگـتیم»

دو ؿخق

« čeresd-išثشگـتی»

دو ؿخق

čeresd-ir

«ثشگـتیذ»

ػو ؿخق

čeresd-a

«ثشگـض»

ػو ؿخق

čeresd-ind

«ثشگـتنذ»

دسثبة متؼذی ثشای ػبختن مبیی مغلك دس كیغ هبی اول ،دو و ػو ؿهخق مفهشد ثه
مبدۀ مبیی متؼذی ؿنبػ هبی  -ra ،-maو  -čaو دس كیغ هبی اول ،دو و ػو ؿخق جمهغ،

54

زبان فارسی و گویشهای ایرانی /سال اول ،دورة دوم ،پاییس و زمستان 5931

چنگیس موالیی

ؿنبػ هبی  -runa ،-munaو  -čunaافضوده میؿودس ثشای نمون كش مبیهی مغلهك متؼهذی
فؼل « uteگفتن» ثذین گون اػض:
جمع

مفرد

اول ؿخق

ut-ma

«گفتم»

اول ؿخق

ut-muna

«گفتیم»

دو ؿخق

ut-ra

«گفتی»

دو ؿخق

ut-runa

«گفتیذ»

ػو ؿخق

ut-ča

«گفض»

ػو ؿخق

ut-čuna

«گفتنذ»

دس مبدههبی مبیی متؼذی و ث  rdیهب  ndخهتم مهیؿهونذ ،مبننهذ مهبدۀ مبیهی  hārd-اص
ملذس « hārdeخوسد » و مبدۀ مبیی  vind-اص ملذس « vindeدیذ » واج  dثشای جلوگیشی اص
اجتمبع ػ كبمض ،پیؾ اص خواقم كشفی حهز مهیؿهود ،لهغ« mān qaδām hārma .مهن
غزایم سا خوسد « te qaδār hārra ،».قو غزایض سا خهوسدی ».و « av qaδāš hārčaاو غهزایؾ سا
خوسد ،».دس این مالبلهب « hārmaخوسد »« hārra ،خوسدی» و « hārčaخوسد» ث دنجبل حهز
 dث قشقیت ث جهبی  *hārdra ،*hārdmaو  *hārdčaنمهذهانهذ .دس مهبدۀ مبیهی  vind-پهغ اص
حز  dاحتمبل داسد و  nدس كیغ ههبی اول ؿهخق مفهشد و جمهغ ،قحهض قهأثیش واج  mدس
ؿنبػۀ فؼل ،ثهذل ثه  mؿهودس لهغ« mān avem zemi-āndā vimma .مهن او سا دس مضسػه
دیذ » .اػمبط واج  dدس این دػت اص مبدههبی مبیی و نیض قجذیل  nثه  mدس كهیغ ههبی اول
ؿخق مفشد و جمغ مبیی مغلك اص ملذس  vindeدس گویؾ هشصنی هم دیهذه مهیؿهود (نهه.
مشقضوی 62 :1342س لغ .هنینگ.)170 :1954 ،

دس اینى ػبخض مبیی مغلك متؼذی دس گویؾ والػوسی قب حذودی قهبثغ ػهبخض مبیهی
مغلك متؼذی دس ایشانی میبنۀ غشثهی اػهض ،قشدیهذی نهذاسیم .ثه یمهین مهیقهوا گفهض وه
ؿنبػ هبی مبیی ػبدۀ متؼذی ،فمظ ثب قحوالت نوایی ویظۀ گویؾ والػهوسی ،یؼنهی قجهذیل t
ث  rدس دو ؿخق مفشد و جمغ ،قجذیل  šث  čدس ػو ؿخق مفشد و جمغ و قجهذیل  āثه u
دس هش ػ كیغۀ جمغ ،همب یمبیش ؿخلی متلل غیشفبػلیانذ و دس دوسۀ میبنه ثه ػنهوا
ػبمل لجل اص مبدۀ مبیی افؼبل متؼذی ث وبس میسفتنذ .مالالً فؼل متؼهذی « guftanگفهتن» دس
فبسػی میبن ث كوست صیش كش میؿذهاػض:
جمع

مفرد

اول ؿخق

« -m guftگفت ؿذ ث وػیلۀ من»

اول ؿخق

« -mān guftگفت ؿذ ث وػیلۀ مب»

دو ؿخق

« -t guftگفت ؿذ ث وػیلۀ قو»

دو ؿخق

« -tān guftگفت ؿذ ث وػیلۀ ؿمب»

ػو ؿخق

« -š guftگفت ؿذ ث وػیۀ او»

ػو ؿخق « -šān guftگفت ؿذ ث وػیلۀ ننهب»
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ثب این قفبوت و دس گویؾ والػوسی ػالوه ثش قحوالت كوقی یبد ؿهذه ،ثه دنجهبل متهشون
ؿذ نظب كشفی لذیم ،یمبیش ؿخلی متلل غیشفبػلی مزووس ،همهشاه ثهب یهه جهض ثهبنوی،
یؼنی  aث ػنوا خواقم كشفی پغ اص مبدۀ مبیی متؼذی اػهتؼمبل مهیؿهود ،ثؼیهذ ثه نظهش
نمیسػذ و این  aانتمبلی اص مبدۀ نملی یب همب اػم مفؼول (مبدۀ مبیی  +پؼونذ  )aثبؿذ.
قوجی ؿنبػ هبی فؼل مبیی مغلك الص دس والػهوسی ،ثهشخال مبیهی مغلهك متؼهذی،
لذسی دؿواس ث نظش میسػذ .دس وهلۀ نخؼهض ،چنهب مهینمبیهذ وه گهویؾ والػهوسی ایهن
ؿنبػ هب سا همبننذ صثب فبسػی ،ؿبیذ ثب نونوسیههبیی ،اص ؿنبػه ههبی فؼهل مضهبسع اخجهبسی
صثب هبی ایشانی میبنۀ غشثی و خود ثبصمبنذۀ ؿنبػ هبی فؼل مضبسع گزسا دس ایشانی ثبػتب انهذ،
گشفت ثبؿذ .امب لشاینی هؼض و نـب میدهذ والؼیض غیش اص این اػهض .پهیؾ اص ههش ثحالهی،
ثهتش اػض این ؿنبػ هب ثبس دیگش ث گونۀ ػبمبنمنذی دس جذول نـب داده ؿود:
جمع

مفرد

اول ؿخق

-im

اول ؿخق

-imun

دو ؿخق

-iš

دو ؿخق

-ir

ػو ؿخق

-a

ػو ؿخق

-ind

اص لحبػ نواؿنبػی ،احتمبل التجبع این ؿنبػ هب اص ؿنبػ هبی فؼل مضهبسع اخجهبسی دوسۀ
ایشانی میبنۀ غشثی ،حذالل دس اول ؿخق مفشد ،دو ؿخق و ػو ؿخق جمغ میقوانذ لبثهل
لجول ثبؿذ ،امب والؼیض این اػض و حضوس ػنلش نؼجتبً وهن ( -išمهأخور اص « ahiهؼهتی») دس
كیغۀ دو ؿخق مفشد و ( aمأخور اص « astiاػض») دس ػهو ؿهخق مفهشد ،ایهن احتمهبل سا
قأییذ نمیونذ .حضوس  -išدس كیغۀ دو ؿخق مفشد و دس ػبخض قؼهذادی دیگهش اص افؼهبل اص
جمل مضبسع اخجبسی الص و متؼذی ،مبیهی اػهتمشاسی الص و متؼهذی و مبیهی ثؼیهذ الص و
متؼذی نیض دیذه مهیؿهود و ثه دالیهل حضهوس ن دس ایهن كهیغ ههب اؿهبسه خواههذ ؿهذ ،اص
خلوكیبت ویهظۀ كهشفی صثهب ههبی منـهؼت اص نرسی ثبػهتب ثه ؿهمبس مهیسود و دس اغلهت
گویؾهبی ؿمبل غشثی دیذه میؿود .دس گویؾ وشینگبنی این ؿنبػ اكهالً وهبسثشد ػهب داسد.
دس ؿبهشودی قمشیجبً دس همۀ افؼبل جض مضبسع اخجبسی و امش و دس اػبلمی دس همۀ افؼهبل غیهش اص
امش و مضبسع التضامی ،دس ػنجشانی دس مبیی اػتمشاسی و دس قبلـی ؿمبلی ث عوس ػمو ثه وهبس
میسود (نه .یبسؿبعش  .)67 :1354ث گفتۀ هنینگ ( )163 :1954اص صثب هبی جنوة غشثی ایهشا دس
ثشخی اص گویؾهبی السػتبنی دس ػبحل خلیج فبسع مـبهذه ؿذه و دس صثب هبی ایشانهی میبنهۀ
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ؿشلی ،دس صثب ػُغذی ث وبس سفت اػض (گشیـهوی  .)116 :1954 ،ؿنبػهۀ ػهو ؿهخق مفهشد a

ثذو قشدیذ ث گونۀ وهن  astiمشثوط میؿود ،چ همهین ػنبكهشی وه خهواقم كهشفی فؼهل
مبیی مغلك الص ث ؿمبس میسونذ ،دس جمالت اػهمی  ،دلیمهبً همبننهذ «اػهض» و كهیغ ههبی
دیگش ن دس صثب فبسػی ،نمؾ ثشلشاسی اسقجبط ثین مؼنذالی و مؼنذ سا ثشػهذه داسنذ .چنبنىه
دس این جمالت ث ویهوح دیهذه مهیؿهود« mān jitān im :مهن وـهبوسصَ »« te jitān iš ،قهو
وـبوسصی»« av jitān a ،او وـبوسص اػهض»« amen jitān mun ،مهب وـهبوسصیم» šemen jitān ir
«ؿمب وـبوسصیذ»« ave jitān ind ،ننب وـبوسصنذ».
لشاینی و ث اختلبس دس اینجب مغشح ؿذ ،نـب میدهذ و ث احتمبل لهوی ،ؿنبػه ههبی
فؼل مبیی مغلك الص دس گویؾ والػوسی نیض همبننذ ؿنبػه ههبی فؼهل مبیهی مغلهك الص
ایشانی میبنۀ غشثی مـتمبقی اص كیغ هبی مضبسع اص سیـۀ « ah-ثود » هؼتنذ .نىتۀ مهم حضوس
یمیش اول ؿخق جمغ متلل  )-mān <( -munث جبی  -ēm /-āmدس ایشانی میبن اػض .ایهن
نونوسی ممىن اػض قحض قأثیش ػبخض فؼل مبیی متؼذی دوسۀ میبن ثبؿذ .دس متنهبی لهذیم
فبسػی هم دس مواسدی ث جبی ؿنبػۀ اول ؿهخق جمهغ «-یهم» ،یهمیش اول ؿهخق جمهغ
متلل « -مب » نمذهاػض ،مبننذ «نمذمب » ث جبی «نمذیم» دس این ػجبست اص ػهیشت سػهول
اهلل« :مشا حشیفبنی چنذ ثودنذ و مشا مجلؼی مؼین ثود و هش ؿهت ن جبیگهبه جمهغ نمهذمبنی،
چنبنى لبػذۀ جبهلیض ثود» (نه .اثوالمبػمی  .)237 :1375قأمل دس ػهبختبس ؿنبػه ههبی كهشفی
ممذ ثش فؼل مبیی اػتمشاسی و مضبسع اخجبسی ث ویوح نـب میدهذ و ؿنبػ هبی كهشفی
افؼبل مزووس اص قشویت همین ؿنبػ هبی فؼل مبیی مغلك الص ثهب ثشخهی اص یهمبیش ػهبخت
ؿذهانذ ،ثذین مؼنی و اص قشویت ؿنبػ هبی یبد ؿذه ثب یمیش غیشفبػلی منفلل ػو ؿهخق
مفشد « avاو» (مأخور اص  awēدس ایشانی میبنۀ غشثی) ؿنبػ ههبی فؼهل مبیهی اػهتمشاسی و اص
قشویت ننهب ثب یمیش اؿبسۀ ( ēnدس كیغ هبی اول ؿخق مفشد و جمغ و دو ؿهخق مفهشد) و
یمیش ػو ؿخق مفشد ( avدس كیغ هبی ػو ؿهخق مفهشد و دو و ػهو ؿهخق جمهغ)
ؿنبػ هبی فؼل مضبسع اخجبسی ػبخت ؿذهانذ ،ث همین لحبػ ؿنبػۀ دو ؿهخق مفهشد -iš
دس این دػت اص افؼبل نیض دیذه میؿود.
 -2مبیی نملی :كش فؼل مبیی نملی الص دس گویؾ والػوسی ،همبننهذ كهش فؼهل مبیهی
مغلك الص اػض و قب حذودی میقوا گفض و قمبیض ثین این دو ،دس كش اص ثین سفته اػهض.
دس گویؾ چبلی  -اص گویؾهبی قبقی جنوثی -هم مبیی ػبدۀ الص و مبیی نملهی الص دس ههش
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ػ ؿخق و ؿمبس كوست واحذی داسنذ و فمظ جبیگبه قىی  ،این دو فؼل سا متمبیض میونهذ .دس
مبیی مغلك قىی دس هجبی پبیبنی مبدۀ مبیی و دس مبیی نملی ،سوی قىواط مبدۀ نملهی ،یؼنهی
 aوالغ میؿود ،این قىواط دس ونبس واوۀ  iدس ؿنبػ  ،قجذیل ثه  e/iمهیؿهود .ثهش اػهبع ننچه
گفت ؿذ « bettát-imقبختم /دویذ » مبیی مغلك اول ؿهخق مفهشد و « bettat-ímقبخته ا /
دویذها » مبیی نملی اول ؿخق مفشد اػض (نه .یبسؿبعش .)229-227 ،197 :1969 ،همین لبػهذه
دس گویؾ والػوسی نیض ملذاق داسد و دلیمبً جبیگبه قىی مبیی مغلك الص سا اص مبیهی نملهی
الص متمبیض میػبصد .اگش قىی دس هجبی پبیبنی مبدۀ مبیی والغ ؿود ،فؼل ،مبیی مغلك اػهض
و اگش قىی سوی قىواط ػبصنذۀ مبدۀ نملی یب همب اػم مفؼهول والهغ ؿهود ،فؼهل مبیهی نملهی
خواهذ ثود .ثنبثشاین « šér-imسفتم» مبیهی مغلهك اول ؿهخق مفهشد و )*šerá-im<( šer-ím
«سفت ا » مبیی نملی اول ؿخق مفشد اػض .ثشاػبع ننچ گفتیم كیغ ههبی مختلهف مبیهی
نملی الص اص همب ملذس « šereسفتن» سا میقوا ثذین كوست نـب داد:
جمع

مفرد

اول ؿخق « šer-ímسفت ا »
دو ؿخق « šer-íšسفت ای»
ػو ؿخق « šer-áسفت اػض»

اول ؿخق
دو ؿخق
ػو ؿخق

šer-ímun
šer-ír
šer-índ

«سفت ایم»
«سفت ایذ»
«سفت انذ»

دس گویؾ والػوسی نوػی مبیی نملی متؼذی وجود داسد و دلیمبً همبننهذ مبیهی مغلهك
متؼذی اػضس فؼل مبیی نملی اص مبدۀ مبیهی و خهواقم كهشفی  -ra ،-maو ( -čaدس اول ،دو و
ػو ؿهخق مفهشد) و  -runa ، -munaو ( -čunaدس اول ،دو و ػهو ؿهخق جمهغ) ػهبخت
میؿود .امب ث نظش میسػذ این ػبخض دس اكل مجتنی ثش مهبدۀ نملهی یهب همهب اػهم مفؼهول
(داسای قىواط قىی داس ػبصنذۀ مبدۀ نملی) و ؿنبػ هبی مزووس ثوده ،مهالالً ملهذس « uteگفهتن»
ثذین كوست كش میؿذهاػض:
مفرد

اول ؿخق
دو ؿخق ut(á)-ra
ػو ؿخق ut(á)-ča

ut(á)-ma

جمع

«گفت ا »
«گفت ای»
«گفت اػض»

اول ؿخق
دو ؿخق ut(á)-runa
ػو ؿخق ut(á)-čuna

ut(á)-muna

«گفت ایم»
«گفت ایذ»
«گفت انذ»

این احتمبل سا ػبخض فؼهل مبیهی نملهی دس گهویؾ هشصنهی وه اص خویـهبونذا نضدیهه
والػوسی اػض قأییذ میونذ .دس این گویؾ فؼل مبیی نملی اص افضود خهواقم كهشفی مبیهی
نملی ث اػم مفؼول ػبخت میؿود (نه .مشقضوی .)70-69 :1342 ،خواقم كشفی ثب جضئی اختال
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نوایی ،همب خواقم كشفی مبیی مغلك متؼذی و مبیی نملی متؼذی دس گویؾ والػوسیانهذ،
مالالً مبیی نملی اص ملذس « bǝsdeثؼتن» دس هشصنی ث ؿشح صیش كش میؿود:
مفرد

اول ؿخق
دو ؿخق
ػو ؿخق

bǝsdâ-mâ
bǝsdâ-râ
bǝsdâ-yâ

جمع

«ثؼت ا »
«ثؼت ای»
«ثؼت اػض»

اول ؿخق
دو ؿخق
ػو ؿخق

bǝsdâ-munâ
bǝsdâ-runâ
bǝsdâ-ynâ

«ثؼت ایم»
«ثؼت ایذ»
«ثؼت انذ»

چنین ػبختی گشچ دس صثب وجود داسد و ث عوس پشاونذه ثه وهبس مهیسود ،چنبنىه دس دو
مالبل صیش افؼبل  hesdarmaو  kešmaث ػنوا فؼل مبیی نملی متؼذی اول ؿهخق مفهشد ثه
وبس سفت انذ:
)7( em estekān nālbaki tuža hesdarma.
«این اػتىب نؼلجىی سا قبصه خشیذها ».
)8( ezanas dadaš kešma ke ava mān ru qiya qāde.
«انگبس پذسؽ سا وـت ا و ػش داد میصنذ».

امب وبسوشد چنذانی نذاسد ،چو خود گویـوسا هم دچبس اؿهتجبه مهیؿهونذ و فؼهل مبیهی
مغلك و نملی متؼذی سا ث جبی هم ث وبس میثشنذ .سایجقشین ػبخض ثهشای ثیهب مبیهی نملهی
متؼذی دس گویؾ والػوسی اػتفبده اص ػبخض ػبملداس ،یؼنی اػتؼمبل اػم مفؼهول (ثشاثهش ثهب
مبدۀ نملی) فؼل ثب یه اػم یب یمیش ث ػنوا ػبمل یب وننذۀ منغمی اػض ،مالالً دس جملهۀ صیهش
« duraداده» اػم مفؼول (اص ملذس « dureداد ») ،و یمیش اول ؿخق « mānمن» ػبمهل ن
اػض و اػم مفؼول ثب ػبمل خود ث ػنوا مبیی نملی ث وبس سفت اػض ،الص ث روش اػهض وه
دس این ػبخض یه یمیش متلل ،اص لحبػ ؿخق و ؿمبس ثشاثش ثب ػبمل جمل  ،ث ػنوا ؿنبػه
همواسه پیؾ اص اػم مفؼول ث وبس میسود:
«من خود سا ث این =وبس< ػبدت دادها )9( mān öšdānim ru ādat-em dura. ».
روش چنذ مالبل دیگش ؿبیذ خبلی اص فبیذه نجبؿذ:
«خبن هبی صیبدی سا ػیل ثشدهاػض».

)10( qalaba karun sel-eš bārda.

 bārdaاػم مفؼول اص ملذس « bārdeثشد » و « selػیل» ػبمل ن اػض.
«ننهب ث ؿمب چ ثذی وشدهانذ؟»

?)11( ave šemen ru če pisa ti-šun kāda

 kādaاػم مفؼول اص ملذس « kādeوشد » و « aveننهب» ػبمل ن اػض.
«پؼش وصیش مشا فشػتبدهاػض».

)12( vaziri zuray mān-eš verānda.

 verāndaاػم مفؼول اص ملذس « verāndeفشػتبد » و « zuraپؼش» ػبمل ن اػض.
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 -3مبیی ثؼیذ :مبیی ثؼیذ الص اص مبدۀ مبیی الص و ؿنبػ ههبی  -uš ، -umو  -uدس اول ،دو
و ػو ؿخق مفهشد و ؿنبػه ههبی  -uš ، -umunو  -undدس اول ،دو و ػهو ؿهخق جمهغ
ػبخت میؿود .ثشای نمون كیغ هبی مختلف مبیی ثؼیذ ملذس الص « ništeنـؼهتن» ثهذین
ؿشح اػض:
جمع

مفرد

اول ؿخق

« ništ-umنـؼت ثود »

اول ؿخق

« ništ-umunنـؼت ثودیم»

دو ؿخق

« ništ-ušنـؼت ثودی»

دو ؿخق

ništ-uš

«نـؼت ثودیذ»

ػو ؿخق

ništ-u

ػو ؿخق

ništ-und

«نـؼت ثودنذ»

«نـؼت ثود»

چنذ مالبل ثشای مبیی ثؼیذ الص :
«اگش صود سفت ثودیم ،حتمبً ث او سػیذه ثودیم)13( aga tez šerumun hatman ave ru žātumun. ».
?)14( ešde zur čevaqt madrasay kün umaru
«پؼشت وی اص مذسػ نمذه ثود؟»

مبیی ثؼیذ متؼذی ،اص مبدۀ مبیی متؼذی و ؿنبػ ههبی  -ru ،-muو  -čuدس اول ،دو و ػهو
ؿخق مفشد و ؿنبػ هبی  -runa ، -munaو  -čunaدس اول ،دو و ػو ؿخق جمهغ ػهبخت
میؿود .ثشای نمون فؼل « uteگفتن» سا كش میونیم:
جمع

مفرد

اول ؿخق

ut-mu

«گفت ثود »

اول ؿخق

« ut-munaگفت ثودیم»

دو ؿخق

ut-ru

«گفت ثودی»

دو ؿخق

ut-runa

«گفت ثودیذ»

ػو ؿخق

ut-ču

«گفت ثود»

ػو ؿخق

ut-čuna

«گفت ثودنذ»

«وبؽ اص اول حمیمض سا ث او گفت ثود )15( kāš avvalānda ave ru haqiqatem utmu. ».
)16( te kar-er vinru.
«قو خبن سا دیذه ثودی».

 -4نینذه :اػبع فؼل نینذه مجتنی ثش كفض فبػلی اػض وه ثهب افهضود پؼهونذ  -aniثه مهبدۀ
مبیی ػبخت میؿود .ث ػجبست دیگش ،كفض فبػلی ،مبدۀ نینذه والغ میؿود .ؿنبػ هب دس ههش
دو ثبة الص و متؼذی یىؼب انذ و قفبوقی ثب ههم نذاسنهذ .دس اول ،دو و ػهو ؿهخق مفهشد اص
ؿنبػ هبی  -a ،-iš ،-imو دس اول ،دو و ػو ؿخق جمغ اص ؿنبػه ههبی  -ir ،-imunو -ind
اػتفبده میؿود .ملوت  iدس مبدۀ نینذه ثب ملوت  iدس خواقم كشفی ادغب میؿهود ،دس كهیغۀ
ػو ؿخق مفشد ثین ؿنبػۀ  aو واوۀ  iدس مبده ،واج میبنجی  yظبهش میؿود .دس جهذول صیهش
كش فؼل نینذه اص ملذس « šereسفتن» داده میؿود:
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جمع

مفرد

اول ؿخق

šeran-im

«خواهم سفض»

اول ؿخق

« šeran-imunخواهیم سفض»

دو ؿخق

šeran-iš

«خواهی سفض»

دو ؿخق

šeran-ir

«خواهیذ سفض»

ػو ؿخق

« šerani-y-aخواهذ سفض»

ػو ؿخق

šeran-ind

«خواهنذ سفض»

دسگویؾ هشصنی نیض فؼل نینذه ،ث همین عشیك ػبخت میؿود ،جض اینى ؿنبػ ههبی فؼهل
نینذه دس هشصنی لذسی متفبوت اص خواقم كشفی دس گویؾ والػوسی اػهض .مشقضهوی (نهه:1342 .
 )73قلوس میوشد و دس هشصنی فؼل نینذه ثب ؿنبػ هبی خبف نینذه اص اػم مفؼول ثنب مهیؿهود،
ثذین مؼنی و دس اول ،دو و ػو ؿخق مفشد ،ث اػم مفؼول فؼل ؿنبػ ههبی)،nin (= ninen
 -niو  -niyaو دس اول ،دو و ػههو ؿههخق جمههغ ) -nur ،-num(/nomو ) -not (/nutافههضوده
میؿود .این ػبدهقشین ساه قوجی ػبختمب فؼل نینذه اػض ،امب ثبیذ ث یبد داؿض و ث لحهبػ
قبسیخی واج  nدس ؿنبػ سا نمیقوا قوجی وشد .ثؼیذ ث نظش نمیسػذ و دس هشصنهی نیهض -ani
كوست ووقبه ؿذۀ پؼونذ كفض فبػلی  -andaثبؿذ .ایهن پؼهونذ دس والػهوسی دس مهواسدی ثه
كوست  -anišنیض ظبهش میؿود ،مبننذ  ،vindanišimدس ونبس  vindanimهش دو فؼل نینهذۀ اول
ؿخق مفشد اص ملذس « vindeدیذ » š .احتمهبالً دس ایهن كهیغ ههب گؼتشؿهی اص الحمهۀ ،-iš
ؿنبػۀ دو ؿخق مفشد اػض.
 -5فؼل مبیی قمنبیی :ػبخض مبیی قمنبیی دس ثبة الص و متؼذی متفبوت اػض .دسوالغ قنههب
نمونۀ مغمئن اص فؼل مبیی قمنبیی ،همین نهوع اخیهش ،یؼنهی مبیهی قمنهبیی متؼهذی اػهض.
ػبخض مبیی قمنبیی الص لذسی مجهم اػض و اجضا و ػنبكش ػبصنذۀ ن سا ثه دلهض نمهیقهوا
قحلیل وشد .ػالمض قمنبیی ( i /yلغ .فبسػی-« :ی» ،فبسػی میبن ) < ē(hفبسػهی ثبػهتب )-ait
اػض و ظبهشاً ث اػم مفؼول فؼل افضوده میؿود .دس ثبة الص اػهم مفؼهول ثهب پیـهونذ )b(e
همشاه میؿود و ؿنبػ هب همب خواقم كشفی فؼل مبیی مغلك الص انذ ،دس كیغۀ اول ؿهخق
مفشد ظبهشاً  -ai-imدس پبیب واطه ث  -imػبده میؿود .كیغ هبی مختلف فؼل مبیهی قمنهبیی
الص اص ملذس  šereثذین ؿشح اػض« kāš mān bešerim :وبؽ مهیسفهتمkāš te bešeraiš ،».
«وبؽ قو میسفتی« kāš av bešeraye ،».وبؽ او میسفض« kāš amen bešerayimun،».وبؽ
مب میسفتیم« kāš šemen bešerayir ،».وبؽ ؿمب میسفتیهذ« kāš ave bešerayind ،».وهبؽ
ننهب میسفتنذ.».
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ثشػىغ ػبخض نوع متؼذی فؼل مبیی قمنبیی الص وبمالً سوؿن اػض .فؼهل دس ههش ؿهؾ
كیغ ؿىل ثبثتی داسد و ث لحبػ كوسی ثشاثش ثب كیغۀ ػو ؿخق مفهشد مبیهی قمنهبیی الص
اػض ،یؼنی قشویجی اػض اص اػم مفؼول  +ػالمض قمنبیی  + i / yؿنبػۀ ػهو ؿهخق مفهشد،
مبننذ ( utayeاص ملذس « uteگفتن»)( žataye ،اص ملذس « žateصد ») .ؿخق و ؿهمبس فؼهل سا
دس اكل ػبمل یب وننذۀ منغمی نـب میدهذ ،ثنبثشاین یمبیش متلهل غیشفهبػلی وه دس حىهم
خواقم كشفیانذ ،دس قشویت ثب پیـونذ ) b(eپیؾ اص كیغۀ ثبثض فؼل روش میؿونذ .كش فؼهل
مبیی قمنبیی متؼذی اص ملذس  žateسا ث كوست صیش میقوا نـب داد:
« kāš mān b-im žatayeوبؽ من میصد « kāš te b-ir žataye ،».وبؽ قهو مهیصدیkāš ،».
« av b-iš žatayeوبؽ او مهیصد« kāš amen b-imun žataye ،».وهبؽ مهب مهیصدیهمkāš ،».
« šemen b-irun žatayeوههبؽ ؿههمب مههیصدیههذ« kāš ave b-išun žataye ،».وههبؽ ننهههب
میصدنذ.».
 -6مـتكهبی اػمی و كفتی:
الف) كفض فبػلی :كفض فبػلی ثب افضود پؼونذ ( -aniاحتمبالً كوست ووقبه ؿهذۀ  -andaلهغ.
فبسػی نو «-نذه» ،فبسػی میبن  -endagو خود دس اكل مـتمی اػض اص  -antپؼهونذ ػهبصنذۀ
كفض فبػلی گزسا دس ایشانی ثبػتب  +پؼونذ ثبنوی  )-akaث مبدۀ مبیی ػبخت میؿود ،مبننهذ
« hārdaniخوسنذه» اص مبدۀ مبیی  hārdاص ملهذس « hārdeخهوسد »س « mārdaniمیشنهذه» ،اص
مبدۀ مبیی  mārdاص ملذس « mārdeمهشد »س « šeraniسونهذه» ،اص مهبدۀ مبیهی  šerاص ملهذس
« šereسفتن»س « utaniگوینذه» اص مبدۀ مبیی  utاص ملذس « uteگفتن».
دس ػبختمب فؼل نینذه ،چنبنى گزؿض ،اص كفض فهبػلی ثه ػنهوا مهبدۀ نینهذه اػهتفبده
میؿود .دس جمالت اػمی  ،كفض فبػلی دس مواسدی ثش مفهو مضبسع مؼتمش داللض میونذ:
«ن مشدی و داسد میسود (قحضاللفظی :ن مشد سونذه) ثشادس اػض)17( a šerani merd brum a. ».
)18( a hārdani herdan berum zur a
«ن وودوی و داسد غزا میخوسد (قحضاللفظی :ن وودن خوسنذه) ،پؼش ثشادس اػض».
)19( a qaskādani čāmān zur a
«ن و داسد ػخن میگویذ (قحضاللفظی :ن ػخنگوینذه) پؼش من اػض».

ة) اػم مفؼول :اػم مفؼول ثب افضود  <( aایشانی میبن  )agث مبدۀ مبیی ػهبخت مهیؿهود.
اگش مبدۀ مبیی الص ثبؿذ ،اػم مفؼول ثش مفهو كفض فبػلی گزؿهت داللهض مهیونهذ ،و اگهش
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متؼذی ثبؿذ ،كفض مفؼولی گزؿت اػض .چنذ مالبل ثشای كفض فبػلی گزؿت « šera :سفته »س
« umaraنمههذه»س « mārdaمههشده»س « žātaسػههیذه» (ایشانههی ثبػههتب  jāta-اص سیـههۀ gam-
«نمذ ») .چنهذ مالهبل ثهشای كهفض مفؼهولی گزؿهت « kešta :وُـهت »س « dutaدوخته »س uta
«گفت »س « mastaؿنیذه» .دس ثشخی مواسد اػم مفؼهول  beraاص ملهذس « bereثهود  ،ؿهذ »
پیؾ اص كفض مفؼولی گزؿت مینیذ و كفض مفؼولی گزؿتۀ مجهول میػبصدbera nevešta :
«نوؿت ؿذه»س « bera hārdaخوسده ؿذه»س « bera berestaپوػیذه ؿذه».
دس ػبختمب فؼل مبیی نملی ،اػم مفؼول ث ػنوا مبدۀ نملی ث وهبس مهیسود (نهه .مبیهی
نملی الص و متؼذی).

 -3فعل نهی:

دس گویؾ والػوسی  <( maایشانی میبنۀ غشثی  < ma / māفبسػهی ثبػهتب  )māنـهبنۀ نههی
اػض و پیؾ اص فؼل امش مینیذ و ن سا قجذیل ث فؼل نهی میونذ .ث هنگب ثنبی فؼل نههی،
پیـونذ ( beو گون هبی دیگش ن یؼنی  )ba/ biš/ bحز میؿود .چنذ مالبل ثشای فؼهل نههی:
« mahaمخوس» و « maharānمخوسیذ» (فؼل نهی اص ملذس « hārdeخوسد »)س « mašمهشو» و
« mašānمشویههذ» (فؼههل نهههی اص ملههذس « šereسفههتن»)س « mahetمخههواة» و mahetān
«مخواثیذ» (فؼل نهی اص ملذس « heteخُفتن»)س « mautمگو» و « mautānمگوییذ» (فؼل نههی
اصملذس « uteگفتن»).
 -4فعل منفی

نـبنۀ نفی ) <( n(eایشانی میبنۀ غشثی  < nēفبسػهی ثبػهتب  )naiyاػهض وه اغلهت پهیؾ اص
كیغ هبی مالجض افؼبل مینیذ و ننهب سا منفی میونذ .ث هنگب الحبق نـهبنۀ نفهی ،كهیغ ههبی
ثشخی اص افؼبل ثذو قغییش ثبلی میمبنذ و كش ننهب دلیمبً ثب كیغ هبی مالجض مغبثمض میونذ،
افؼبل مبیی مغلك الص  ،مبیی نملی الص و مبیی ثؼیذ الص و متؼهذی ،مضهبسع التضامهی جهض
این دػت انذ .دس اینجب ثشای نمونه فمهظ ثه كهیغۀ اول ؿهخق مفهشد ننههب اؿهبسه مهیؿهود:
« nehétimنخواثیههذ » دس ونههبس « hétimخواثیههذ »س « nešerímنشفتهه ا » دس ونههبس šerím
«سفت ا »س « neneštumننـؼت ثهود » دس ونهبس « neštumنـؼهت ثهود »س « nežarmuنهضده
ثههود » دس ونههبس « žarmuصده ثههود »س « nešemنههشو » دس ونههبس « bešemثههشو » (دس مضههبسع
التضامی حش نفی  neجبیگضین پیـونذ  beدس كیغۀ مالجض فؼل میؿود).
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هنگب منفی وشد مبیی مغلك متؼهذی و مبیهی نملهی متؼهذی ،ػهبختمب فؼهل قغییهش
میونذ .دس مبیی مغلك متؼذی ،اػم مفؼول جبیگضین مبدۀ مبیی میؿود ،نـبنۀ نفی پیؾ اص
اػم مفؼول و یمبیش متلل غیشفبػلی و ثش ؿخق و ؿمبس فؼل داللض میوننذ ،ثؼذ اص مفؼهول
جمل مینینذ .این لبػذه سا میقوا دس لبلت فوسمول صیش خالك وشد :مفؼول جمل یهب همىهشد
فؼل  +یمبیش متلل غیشفبػلی  +نـبنۀ نفی  +كفض مفؼولی فؼل موسد نظش .مالبلهبی صیهش ایهن
لبػذه سا وبمالً سوؿن میوننذ:
)20( zan-eš javāb-iš ne-dura.
«صنؾ جواة نذاد».
«هش چ ث قو گفتم ،گوؽ نذادی)21( čeqada te ru utma, güš-ir ne-dura. ».
دس مبیی نملی متؼذی ،یمبیش متلل غیشفبػلی ث پیـونذ نفی الحبق میؿهونذ و پهیؾ اص
مبدۀ نملی مینینذ:
«او اص ؿمب جض نیىی نذیذهاػض».

)22( av šemen čuka tikün n-iš vinda.

ثشای منفی وشد فؼل مضبسع اخجبسی اص مبدۀ مضبسػی اػتفبده میؿود و ثهب جهض -ānda

اص مبدۀ مبیی ػبخت میؿود (نه .مبدۀ مضبسع) ،مبننذ šerāndaس  .utāndaنـبنۀ نفهی ثهین مهبدۀ
مضبسع و خواقم كشفی مینیذ ،مالالً مبدۀ  utāndaث كوست صیش كش میؿود:
جمع

مفرد

اول ؿخق

« utānda-n-imنمیگویم»

اول ؿخق

« utānda-n-imunنمیگوییم»

دو ؿخق

« utānda-n-išنمیگویی»

دو ؿخق

utānda-n-ir

«نمیگوییذ»

ػو ؿخق

utānda-ni

«نمیگویذ»

ػو ؿخق

utānda-n-ind

«نمیگوینذ»

ػبخض فؼل نینذۀ منفی همبننذ فؼل مضبسع اخجبسی منفی اػض .دس فؼل نینذه نیض پیـهونذ
نفی ) n(eثین مبدۀ نینذه و همب كفض فبػلی اػض و خواقم كشفی لشاس میگیشدmasdani- ،
« n-imنخواهم ؿنیذ»« masdani-n-iš ،نخواهی ؿنیذ»س « masdani-niنخواهذ ؿنیذ».
 -5نتیجهگیری

ثشسػی قبسیخی ػبختمب فؼل دس گویؾ والػوسی نـب میدههذ وه دػهتگبه فؼهل دس ایهن
گویؾ دس قحول اص دوسۀ ثبػتب قب دوسۀ جذیذ دػهتخوؽ قحهوالت و دس مهواسدی ثشخهوسداس اص
نونوسیهبیی ؿذهاػض و ن سا اص دیگش گویؾهبی ایشانی و حتی ث مالحظبقی اص گهویؾههبی
همخبنوادۀ خود نظیش هشصنی ،قبلـی ،قبوؼتبنی و چبلؼتبنی متمبیض میونذ .مبدۀ مضبسع دس ایهن
گویؾ ث قذسیج صوال یبفت و دس اغلت مواسد ،مبدۀ مبیی جبنـین ن ؿذهاػض ،ث گون ای وه
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اص مبدۀ مضبسع فمظ دس ثنبی افؼبل مضبسع التضامی و امشی اػتفبده میؿود ،حتی دس ایهن مهوسد
نیض غلج ثب مبدۀ مبیی اػض .ثب وجود این ،نوػی مبدۀ مضبسع دس این گویؾ وجهود داسد وه ثه
لحبػ قبسیخی ،ثبصمبنذۀ كفض فبػلی گزسا اص دػتگبه مضهبسع دس دوسۀ ثبػهتب اػهض .ایهن مهبدۀ
مضبسع فمظ دس ػبخض فؼل مضبسع اخجبسی منفی ث وبس میسود .ػبختمب ملذس نیض وه غبلجهبً
ثب افضود ػالمض ملذس ث مبدۀ مبیی ػبخت میؿود ،ثب نونوسیهبیی همشاه اػض .ثذین مؼنهی
و گبه ػالمض ملذس ث جبی مبدۀ مبیی ،ث مبدۀ مضبسع ،ث ویظه مبدههبی مضهبسع الصمهی وه
ثب الحمۀ  –unمتؼذی ؿذهانذ ،ایبف مهیؿهود .نىتهۀ دیگهش حضهوس ملهذس وبمهل دس ػهبخض
فؼلهبی مضبسع اخجبسی و مبیهی اػهتمشاسی اػهض وه ظهبهشاً اص مختلهبت فؼهل دس گهویؾ
والػوسی اػض.
دس ػبختمب افؼبل مبیی ،ؿبهذ دو نىتۀ مهم هؼتیم :نخؼض اینى ؿنبػ هبی فؼهل مبیهی
مغلك الص  ،ثش خال صثب فبسػی و ؿنبػ هبی خود سا اص ؿنبػ هبی فؼل مضبسع اخجهبسی دوسۀ
میبن التجبع وشدهاػض ،همبننذ ؿنبػ هبی فؼل مبیی مغلك الص ایشانی میبنهۀ غشثهی مـهتمبقی
اص كیغ هبی مضبسع اص سیـۀ « ah-ثود »انذ .دس این میب وبسثشد ػنلش وهن -išث ػنوا ؿنبػهۀ
دو ؿخق مفشد ،اص خلوكیبت كشفی گویؾهبی منـؼت اص نرسی ثبػتب اػض و دس اغلهت
گویؾهبی ؿمبل غشثی دیذه میؿود؛ دیگهش اینىه دس گهویؾ والػهوسی ،ثه لحهبػ كهوسی
قفبوقی میب ػبخض فؼل مبیی مغلك الص و فؼل مبیی نملی الص ث چـم نمیخوسد و ننچه
این دو ػبخض سا اص هم متمبیض میػبصد ،جبیگبه قىی اػض .دس میب گویؾهبی ؿهمبل غشثهی،
این ویظگی دس گویؾ چبلؼتبنی نیض وجود داسد .ػبخض فؼهل مبیهی نملهی متؼهذی ػبمهلداس،
یؼنی اػتفبده اص اػم مفؼول فؼل ثب یه اػم یب یمیش ث ػنوا ػبمل یب وننهذۀ منغمهی ،یىهی
دیگش اص نىبت مهم دس ػبختمب افؼبل مبیی دس گویؾ والػوسی اػض.
كفض فبػلی و ثب پؼونذ  –aniاص مبدۀ مبیی ػبخت میؿود ،ػالوه ثش وبسوشد اكلی خهود،
دو وبسوشد دیگش نیض داسد؛ دس ػبختمب فؼل نینذه ،مهبدۀ نینهذه والهغ مهیؿهود و دس جمهالت
اػمی دس مواسدی ثش مفهو فؼل مضبسع مؼتمش داللض میونذ .مبدۀ قمنبیی ثب افهضود ػالمهض
قمنبیی ث اػم مفؼول ػبخت میؿود .فؼل مبیی قمنهبیی الص ثهب ؿنبػه ههبی فؼهل مبیهی
مغلك الص كش میؿود و فؼل مبیی قمنبیی متؼذی اص ػهبخض ػبمهلداس قجؼیهض مهیونهذ.
ثشاػبع ننچ گفت ؿذ ،اػتفبده اص كفض فبػلی ث ػنوا مهبدۀ نینهذه و ػهبخض جذیهذ مهبدۀ
قمنبیی اص اػم مفؼول ثب ػالمض قمنبیی ،اص نونوسی گویـوسا والػوسی دس ػبخض كهیغ ههبی
مختلف افؼبل اػض.
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