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 چکیذه

وه  ن  سا دس قمبثهل ثهب صثهب  فبسػهی و      د داسهبیی بت و ویظگیفؼل دس گویؾ والػوسی مختل دػتگبه

ههبی  سا اص ثشخهی اص گهویؾ  ن  دس مهواسدی   یحته  .دههذ هبی جنوة غشثی ایشا  لهشاس مهی  دیگش گویؾ

وه  گهشوه    ...خبنوادۀ خود، نظیش هشصنی، قبلـی، قبوؼتبنی، چبلی، اؿتهبسدی، ػهگضاسی، خیهبسجی و    هم

انهذ،  دهنذ و احتمبالً جملگی اص نرسی ثبػهتب  منـهؼت ؿهذه   هبی ؿمبل غشثی ایشا  سا قـىیل میصثب 

صوال  :نهذ اص اخبف داسنذ ػجهبست  یبنی اهمیتهبی صثهب و  دس ثشسػیونذ. ثشخی اص این ویظگیمتمبیض می

هبی مـتك اص ن  اص مهبدۀ مبیهیس ػهبخض مضهبسع اخجهبسی و      یجی مبدۀ مضبسع و ثنبی اغلت كیغ قذس

هبی مبیی مغلك و مبیی نملهی الص  و قمهبیض ایهن دو    مشاسی اص ملذسس همؼبنی وبمل كیغ مبیی اػت

ههبیی وه  دس   بدۀ نینذه و دیگش مختلهبت و ویظگهی  مقىی س وبسثشد كفض فبػلی ث  ػنوا   جبیگبهفؼل اص 

 .ممبلۀ حبیش ث  قفلیل ث  ننهب خواهیم پشداخض
 

ػهبختمب    ،گهویؾ والػهوسی   ،هبی ؿمبل غشثهی گویؾ ،نرسی ثبػتب  ،هبی ایشانیگویؾ واژگان کلیذی:

 فؼل
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 مقذمه -1

 89اونهو  دس سوػهتبی والػهوس، دس    هبی ثبصمبنذۀ نرسی ثبػتب  اػض و  ههم والػوسی اص گویؾ

وننهذ.  انذوی اص دهمبنب  مؼمش ثذا  قىلهم مهی  قؼذاد ویلومتشی ولیجش،  42ویلومتشی اهش و قمشیجبً 

فور و گؼتشؽ فضاینذۀ صثهب  قشوهی دس منغمه  و مههبجشت اغلهت      اثش ن ثشاین گویؾ وهن ایشانی 

ؿبیذ چنذ كهجبحی دیگهش نثهبس و     .صثب  ث  مشاوض ؿهشی، قمشیجبً دس حبل خبموؿی اػضثومیب  قبت

 هبی خبموؽ ایشانی لشاس گیشد.نـبنی اص ن  ثبلی نمبنذ و دس سدیف گویؾ

ث  ثشخهی اص مختلهبت نوایهی و     ثبسۀ گویؾ والػوسی ث  جض اؿبسات ووقبه احؼب  یبسؿبعشدس

و ریهل مهذخل    (1354) دانـهنبمۀ ایهشا  و اػهال    هبی دػهتوسی ن  ریهل مهبدۀ نرسی دس    ویظگی

سػهبلۀ دوتهشی اكهغشی    اػض. گضاسؽ دیگشی منتـش نـذه (1988)دانـنبمۀ ایشانیىب نرسثبیجب  دس 

ثهش مهواد خهب      و مـهتمل دس ثبة گویؾ والػوسی اػض ث  ساهنمبیی گبسنیه نػبعوسیب   (2008)

 لشاس داد. ای اص ن  سا دس اختیبس نگبسنذهاص ػش لغف نؼخ مؤلف  منتـش نـذه وو   ،ثؼیبس غنی

ؿنبػهی  نیذ، قوكیف ػبختمب  فؼل دس این گهویؾ ثهب سویىهشد صثهب     ننچ  دس ممبلۀ حبیش می

ههبی  مموالت مختلف فؼل ثب ممهوالت مـهبث  و همؼهب  دس دیگهش گهویؾ      .قبسیخی قغجیمی اػض

ویظه گویؾ هشصنی وه  خویـهبونذی ثؼهیبس نضدیىهی ثهب گهویؾ والػهوسی داسد،         مبل غشثی، ثؿ

 اػض.ثشسػی ؿذهو اكل  مـتشن ننهب دس ایشانی میبنۀ غشثی و ایشانی ثبػتب   ،ممبیؼ 

ههبی   فؼل امب ،ػبخض فؼل دس گویؾ والػوسی، اػبػبً مجتنی ثش دو مبدۀ مبیی و مضبسع اػض

ؿونذ. دػتگبه فؼهل چههبس وجه  اخجهبسی،     ػتمشاسی اص ملذس ػبخت  میمضبسع اخجبسی و مبیی ا

وجه   داسد. دو  و ػو  ؿهخق   ،و ػ  ؿخق اول ؛دو ؿمبس مفشد و جمغ ؛التضامی، امشی و قمنبیی

هبی مضبسع اخجبسی، مبیی ػبده، مبیهی اػهتمشاسی، مبیهی نملهی و مبیهی      صمب  ؿبملاخجبسی 

ؿود. اص مبیی و مضبسع قمنبیی نیهض  ی و مبیی التضامی میمضبسع التضام و وج  التضامی ؿبملثؼیذس 

نمبیذ. فؼل نینهذه یهب   چ  ػبخض مضبسع قمنبیی ػخض مـىون میهبیی دس دػض اػض، گشنمون 

ای داسد و ثب خواقم كشفی وه  دس ػهبختمب  مبیهی مغلهك الص  نیهض دیهذه       مؼتمجل، ػبخض ویظه

ای دیگهش  ههبی افؼهبل، الص  و دػهت    همهبد  ای اصؿهود. دػهت   ؿود، اص كفض فبػلی ػبخت  مهی  می

قهوا  فؼهل الص  سا    ب لواحمی نیض وجود داسد و  اص الحبق ننهب ث  مبدۀ مبیی، مهی متؼذی هؼتنذ، ام

ههبی فهبػلی و مفؼهولی، ثهب      ث  فؼل متؼذی و فؼل متؼذی سا ث  واداسی یب ػججی قجذیل وشد. كفض

نذ. دس این دػهتگبه فؼلهی همچنهین نهوػی     ؿولواحك خبف خود، هش دو اص مبدۀ مبیی ػبخت  می

 مضبسع اػتمشاسی وجود داسد و  ػبخض ن  مجتنی ثش كفض فبػلی اػض.
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 های فعلماده -2

 مبدۀ مضبسع -2-1

نهذ. ساثغهۀ میهب     اهبی مضهبسع دوسۀ ثبػهتب   هبی مضبسع دس گویؾ والػوسی ثبصمبنذۀ مبدهمبده

هبی مبیهی جؼلهی،   ی( ػمبػی اػض. مبدههبی مبیی جؼلجض مبده هبی مضبسع و مبیی )ثمبده

 ثب حهز  ایهن پؼهونذ،    .ؿونذث  مبدۀ مضبسع ػبخت  می st-ث  ؿشحی و  خواهذ نمذ، ثب افضود  

ههبی  ؿهىل الص   مهبده   (.ste-ملبدس مختو  ث   .)نهقوا  ث  مبدۀ مضبسع دػض یبفض ث  ػهولض می

ملهبدس   .)نهه نیهذ  نذ، ث  دػض میانذ، ثب حز  همب  پؼومتؼذی ؿذه un-مضبسػی و  ثب پؼونذ 

امب ثه  دلیهل قحهوالت نوایهی      ،هبی مضبسع و مبیی سیـۀ واحذی داسنذاغلت مبده (.ne-مختو  ث  

 سػنذ:صثب  متفبوت ث  نظش می
 

 ایرانی باستان مادۀ مضارع ایرانی باستان مادۀ ماضی
bārd- < bṛta- * ba(r)- < bara- *  اص سیـۀbar- « ثشد» 
dur- < *dāta- da- > *dadā-  اص سیـۀdā- « داد» 

hārd- < xwṛta- * har- < xwara- *  اص سیـۀxwar- « خوسد» 
mārd- < mṛta-

* mār- < mṛya-
 «مشد » -marاص سیـۀ  *

šer-   < *šuta- š(e)- < *šu-
 

< š(y)ava- * اص سیـۀ ،š(y)av- «ؿذ ، سفتن» 
žar- < jata- * ža(n)- < jan- * اص سیـۀ ،gan- « صد» 

 
همبننهذ صثهب  فبسػهی اص دو سیـهۀ     « نمهذ  » umareهبی مضهبسع و مبیهی اص ملهذس    مبده

*اص ایشانی ثبػتب   -umarمبدۀ مبیی  انذ:مختلف
āgmata-  مأخور اصā + gam-،    و مهبدۀ مضهبسع

u(y)- ی(»فبسػی نهو:   .)لغ(فبسػهی میبنه     ن ،āy-    اص ایشانهی ثبػهتب )*
ā-i-a   اص سیـهۀi-/ay- 

 انذ.مـتك ؿذه« فتن، حشوض وشد س»

ثه  مهبدۀ    -ndaāدس گویؾ والػوسی نوػی مبدۀ مضبسع وجود داسد وه  ثهب افهضود  پؼهونذ     

 ant-قوا  دس كفبت فهبػلی مختهو  ثه     هبی مضبسع سا میؿود، اكل این مبدهمبیی ػبخت  می

و یهب  «( سفهتن » šere)اص ملذس  -šer، اص مبدۀ مبیی «سونذه»دس اكل  -šerāndaپیذا وشد، مبننذ 

utānda-  اص مبدۀ مبیی « گوینذه»دس اكلut-  اص ملذس(ute «گفتن .)»   این نوع كهفبت فهبػلی

فؼهل   .)نهسونذ و  ث  ػنوا  مبدۀ مضبسع فمظ دس ػبختمب  فؼل مضبسع اخجبسی منفی ث  وبس می

بػلی، اص دهنذ. دس حبل حبیهش ثهشای ثنهبی كهفض فه     قش اص صثب  سا نـب  میای وهنمشحل  منفی(

 .)نه. كفض فبػلی(ؿود اػتفبده می ani-یبفتۀ این پؼونذ، یؼنی گونۀ قملیل
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 ؿونذ:  هبیی و  اص مبدۀ مضبسع ػبخت  میفؼل -2-2

ههبی خهبف التضامهی ػهبخت      مضبسع التضامی: فؼل مضبسع التضامی اص مبدۀ مضبسع و ؿنبػه   -1

نیهض   b-/ ba-/ bišههبی  یـونذ ث  كوستنیذ. این پمی -beؿودس پیؾ اص مبدۀ مضبسع پیـونذ  می

هبی مـتشن داسنذ. كهیغۀ اول ؿهخق مفهشد ثهب     هبی الص  و متؼذی ؿنبػ ؿود. ثبةظبهش می

ؿنبػۀ مـتشن دو  و ػو  ؿخق مفهشد اػهضس دس اول، دو  و    i-ؿود. ػبخت  می em-ؿنبػۀ 

جهذول صیهش    ؿهود. اػهتفبده مهی   end-و  ām ،-ir-ههبی  ػو  ؿخق جمغ، ث  قشقیت اص ؿنبػ 

 دهذ:سا نـب  می« نمذ » umareكش  فؼل مضبسع التضامی اص ملذس 
 

 جمع مفرد

 «ثیبییم»                 buy-ām اول ؿخق  «ثیبیم»           buy-em اول ؿخق

 «ثیبییذ»                   buy-ir دو  ؿخق «ثیبیی»              buy-i دو  ؿخق

 «ثیبینذ»                buy-end ػو  ؿخق «ثیبیذ»              buy-i ػو  ؿخق
 

مهالالً   ،ؿهود دس مواسدی و  مبدۀ مضبسػی نبپذیذ ؿذه ثبؿذ، مهبدۀ مبیهی جبنـهین ن  مهی    

ایشانهی   >) -utدس والػوسی مبدۀ مضبسع نذاسد، ث  همین جهض مبدۀ مبیی « گفتن» uteملذس 

*ثبػتب  
auxta-اػض. دس چنهین  ضامی اص همین مبده ثنب ؿذه( جبنـین ن  ؿذه و فؼل مضبسع الت

پهیؾ اص   b-/ ba-/ biš ههبی دیگهش ن ، یؼنهی   و گون  beمواسدی فؼل مضبسع التضامی اص پیـونذ 

وهبسثشد مهبدۀ    ؿهود. هبی خبف فؼل مضهبسع التضامهی، قـهخیق داده مهی    مبدۀ مبیی و ؿنبػ 

هذ و  دس گویؾ والػهوسی  دنـب  می (476: 1341 ،مشقضوی .)نهدس گویؾ هشصنی  -ösaمضبسع 

ههبی  اػض. دس مالهبل قش اص صثب  خبسج ؿذهوجود داؿت ، امب ػپغ -augنیض مبدۀ مضبسع اص سیـۀ 

فؼهل   bemāndiامب  ،ػبخت  ؿذه -š(e)فؼل مضبسع التضامی اػض و  اص مبدۀ مضبسع  bešemصیش 

 اػض:ثنب ؿذه -māndمضبسع التضامی اػض و  اص مبدۀ مبیی 
  (1) mān enim nešde em diānda av di ru bešem . «.خواهم اص این ده ث  ن  ده ثشو من می»  
  (2) delem ave ušde ke te engü bemāndi .                    «.خواهذ و  قو اینجب ثمبنیدلم می»   

 
امهش دو  ؿهخق مفهشد     داسد.فؼل امش: فؼل امش فمظ دو كیغۀ دو  ؿهخق مفهشد و جمهغ     -2

 ān-ؿود. ؿنبػهۀ امهش دو  ؿهخق جمهغ     مبدۀ مضبسع مؼتمیمبً امش والغ می ای نذاسد وؿنبػ 

ؿود. اگش مبدۀ مضبسع ث  ملوت ختم ؿود، ثین ملوت مهبده  اػض و  ث  مبدۀ مضبسع افضوده می

ههبی  و گونه   be. پیؾ اص هش دو كیغۀ فؼل امش، پیـونذ نیذمی yی و ملوت ؿنبػ  واج میبنج
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امش دو  ؿهخق مفهشد و جمهغ قؼهذادی اص ملهبدس دس گهویؾ       . دس جذول صیش نیذمیدیگش ن  

 ؿود:والػوسی روش می

 امر دوم شخص جمع امر دوم شخص مفرد مصذر

bəramesde     «گشیؼتن» be-bəram  «)ثگشی ); گشی  ون   » be-bəram-ān     «ثگشییذ» 

hārde            « خوسد» ba-ha       «ثخوس» ba-har-ān         «ثخوسیذ» 

seresde         « خنذیذ» be-ser      «ثخنذ» be-ser-ān         «ثخنذیذ» 

serune          « خنذانذ» biš-serun  « ثخنذا» biš-serun-ān     «ثخنذانیذ» 

ereš             «سفتن» be-š         «ثشو» be-š-ān            «ثشویذ» 

umare          « نمذ               »      b-u          «ثیب» b-uy-ān            «ثیبییذ» 

ute              «گفتن» be-ut        «ثگوی» be-ut-ān           «ثگوییذ» 
   

ؿذه ظهبهش  مبدۀ مضبسع دس كیغۀ دو  ؿخق مفشد فؼل امش ثشخی اص ملبدس ث  كوست ووقبه
 vārdeاص ملههذس « ثیههبوس» biš-va ،«ثههشد » bārdeاص ملههذس « جَههشث » biš-baمبننههذ  ،ؿههودمههی

اص ملهذس مشوهت   « مبچ وُن» māčka .)لغ« وشد » kādeاص ملذس « ثىُن» biš-ka، «نوسد »
māčkāde «  مبچ وهشد» ،büka «  اص ملهذس مشوهت   « ثهو وُهنbükāde «   وهبسثشد  «(. ثهو وهشد

ه ؿذۀ مبدۀ مضبسع دس كیغۀ امش دو  ؿخق مفشد، دس گهویؾ هشصنهی ههم دیهذ    هبی ووقبه گون 
 (.172-171: 1954 ،هنینگ .)نهؿود می

 
 ملذس و مبدۀ مبیی -2-3

ؿهونذ. مهبدۀ   هبی مختلف افؼبل اص مبدۀ مبیی و ملذس ثنب مهی دس گویؾ والػوسی، اغلت كیغ 
اػض و وبسثشد ن  دس ونهبس مهبدۀ مبیهی فمهظ دس     مضبسع قمشیجبً جبی خود سا ث  مبدۀ مبیی داده

ی دس این دو مهوسد نیهض غلجه  ثهب مهبدۀ مبیهی       ؿود، حته میفؼل مضبسع التضامی و فؼل امش دیذ
ههبی ایشانهی ػمومهبً ثبصمبنهذۀ كهفض      هبی مبیی دس این گویؾ، همبننذ دیگش گویؾاػض. مبده

دس این گویؾ نیض قؼذادی مبدۀ مبیی وجود داسد و  مغبثك الگهوی  امب  ،نذامفؼولی دوسۀ ثبػتب 
ثذین قشقیت وجود دو نهوع  . انذدۀ مضبسع ػبخت  ؿذههبی ایشانی میبنۀ غشثی اص مبدػتوسی صثب 

 e- مبدۀ مبیی لذیم یب اكلی و ثبنوی یب جؼلی دس ن  وبمالً محشص اػض. ملذس اص پیوػهتن پؼهونذ  
اػهض( ثه  مهبدۀ مبیهی ػهبخت        tanaị-ایشانهی ثبػهتب     > an-)و  ظبهشاً كوست ووقهبه ؿهذۀ   

 ta–ایشانی ثبػهتب    >) tوالت نوایی واج ن  ثشاػبع قحپیـین ػبص و واج ؿود. پؼونذ ملذس می
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پؼونذ ػبصنذۀ كفض مفؼولی اص سیـ ( دس والػوسی و نیض ثب دس نظش گشفتن پؼونذ ػبصنذۀ مهبدۀ  
 ؿود:  كوست ظبهش می پنجمبیی جؼلی دس این گویؾ ث  

 :te-ملبدس مختو  ث   -1
ل ثهبلی  وان، ثذو  قحویهبی ثپغ اص كبمض tهبی مبیی، واج ثبػتبنی الف( دس قؼذادی اص مبده

 هؼتنذ: te-انذ، مختو  ث  هب ثنب ؿذهمبنذه، ث  همین جهض ملبدسی و  اص این مبده
 توضیحات مادۀ ماضی مصذر

bāste  «ثؼتن» bāst <   ایشانی ثبػتب*basta-  اص سیـۀband- 

hete «خفتن» het <   ایشانی ثبػتب*xwafta- اص سیـۀ ،xwap- * 

kāšte «وبؿتن» kāšt <   ایشانی ثبػتب*kāršta- اص سیـۀ ،kar-
 

nevešte «نوؿتن» nevešt <   ایشانی ثبػتب *nipišta- اص سیـۀni + pais- 
 

واج و یهب ثؼهض   kوان وهبمی ثهی  واج نهش  هبیی و  ث  ثؼضهبی ایشانی ثبػتب ، سیـ ة( دس صثب 
سیـه ، ثهشای ػهبختن كهفض      ثه   ta-ؿذنذ، ث  هنگب  الحبق پؼونذ ختم می gثش وبمی واننش 

ثشخهی  س والػوسی و دنوایی  یقحولثشاػبع ؿذنذ. ثذل می xوبمی ػبیـی  مفؼولی، ث  واج نش 
ثه    .اػضحز  ؿذه tپیؾ اص  xخبنوادۀ ن  نظیش هشصنی، قبوؼتبنی و چبلی، واج هبی همگویؾ

ثش خود ثذل نـهذه و  وانؿىل پغ اص ملوت لشاس گشفت ، امب ث   tدنجبل این قحول، ثب اینى  واج 
 اػض:ث  كوست لذیم ثبلی مبنذه

 توضیحات مادۀ ماضی مصذر

pāte «پختن» pāt <    ایشانی ثبػهتب*paxta-   اص سیـهۀpak-  هشصنهی ،pote  نهه(. 

 .(184: 1969 ،یبسؿبعش .)نه petچبلی  .لغ ،(464: 1341 ،مشقضوی

rete «سیختن» ret <    ایشانههی ثبػهههتبrixta- *   اص سیـههۀraik-  هشصنهههی ،rete 
 .(184: 1969 ،یبسؿبعش )نه. ritس قبوؼتبنی (462: 1341)مشقضوی، 

dute «دوختن» dut <    ایشانههی ثبػههتب*dauxta- اص سیـههۀ ،dauk-  هشصنههی ، 

düteچبلی (، 463: 1341 ،)مشقضویdut .(184: 1969 ،یبسؿبعش )نه. 
dete 

 «دوؿیذ »
det <    ایشانههی ثبػههتب*duxta- اص سیـههۀ ،daug- هشصنههی ،dete ،

 (.463: 1341)مشقضوی، 

 

 :re-ملبدس مختو  ث   -2
اص قحوالت  (244: 1988 ،همهو س نیض 65: 1354 ،یبسؿبعش .)نه rواوی دوسۀ ثبػتب  ث  میب  tقجذیل واج 

دس والػوسی، دس مهبدۀ مبیهی    ل كوقی،هشصنی اػض. این قحو والػوسی و كوقی خبف گویؾ
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محیظ نوایی منبػهجی ثهشای   قشؽ دس ایشانی ثبػتب ، بً كوست لذیمنمود ثیـتشی داسد و  عجیؼت
 ؿونذ:ختم می re-انذ ث  هبی مبیی ثنب ؿذهنوسد. ملذسهبیی و  اص این مبدهوجود می  ن  ث

 توضیحات مادۀ ماضی مصذر

umare « نمذ» umar <   ایشانی ثبػتب*āgmata- اص سیـۀ ،gam- هشصنی ،âmâre   

bere « ثود ، ؿذ» ber <   ایشانی ثبػتب*būta- اص سیـۀ ،bav- هشصنی ،bere 

dure « داد» dur <   ایشانی ثبػتب*dāta- اص سیـۀ ،dā- هشصنی ،döre 

ereš «ؿذ ، سفتن» šer <   ایشانی ثبػتبšuta- * اص سیـۀ ،šav- هشصنی ،ereš 

arež « صد» žer <   ایشانی ثبػتبjata- * اص سیـۀ ،gan- هشصنی ،yare 
 

اوػهتبیی   >دس نهب  اػهفنذیبس )   rثه    t/dقهوا  ثهشای قجهذیل    ل كوقی میاص عشیك این قحو
spǝntō.dāta-ل دس نب  اػهفنذیبس  نیؼض و  این قحو. ثؼیذ یبفض ایوننذه( نیض قوجی  نوایی لبنغ

قهوا   دس للمشو صثب  نرسی ثبػتب  اقفبق افتبده و ػپغ ث  منبعك دیگش گؼتشده ؿذه ثبؿذ. مهی 
لغهبت دخیهل ایشانهی دس     ؛«دػتبس ػش، قهبج گهل  » xoirو « ثوی» boirهبی داؿض و  واطهیمین 

 .)لغاػض ثبػتب  واسد ن  صثب  ؿذه اص عشیك نرسی(، 160 ،122: 1897 ،هویـمب  .)نهصثب  اسمنی 

 (.173: 1954 ،هنینگ

 :de-ملبدس مختو  ث   -3
اػهض.  قجهذیل ؿهذه   dثهش  ث  واج وان n و rهبی پغ اص واج tهبی مبیی، واج دس قؼذادی اص مبده

 ؿونذ:ختم می de-هب ث  ملذسهبی مـتك اص این مبده
 قوییحبت مبدۀ مبیی ملذس

bārde « ثشد» bārd <   ایشانی ثبػتب*bṛta- اص سیـۀ ،bar- 

hārde « خوسد» hārd <   ایشانی ثبػتبxwarta- * اص سیـۀ ،xwar- 

mārde « مشد» mārd <  ایشانی ثبػتب mṛta- * اص سیـۀ ،mar- 

hānde « خوانذ» hānd <   ایشانی ثبػتبxwanta- * اص سیـۀ ،xwan- « كذا وشد» 

munde « مبنذ» mund <   ایشانی ثبػتبmānta- * اص سیـۀ ،mān- « كجش وشد» 
 

( دس vocalicای )واوهه  ṛ، واج bārde, mārdeدس ملههبدسی نظیههش  rāگههشوه كههوقی  أمنـهه

و  urهبی لجهی ثه    هبی ایشانی میبنۀ غشثی ثؼذ اص كبمضی ثبػتب  اػض و  دس صثب هبی ایشان صثب 

هبی لجهی،  ثؼذ اص كبمضوالػوسی ب دس گویؾ اػض، امثذل ؿذه irث   لجیهبی غیشپغ اص كبمض

هبی غیشلجی ث  ملهوت ػهبدۀ   ل یبفت ، و پغ اص كبمضقحو ārذ، ث  دهنـب  میهب بلالمچنبنى  

ā ذ مبدۀ مبیی قجذیل ؿذه، مبننkād  :ملذس(kāde «  وهشد )»     وه  اص ایشانهی ثبػهتبkṛta-  اص
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والػوسی، ثه  قشقیهت دس صثهب  فبسػهی میبنه        ۀواطاػض )مؼبدل هش ػ  مـتك ؿذه -karسیـۀ 

murd ،burd  وkird،  اػض(.« مُشد، ثُشد و وشد»و دس فبسػی نو 

 :ste-ملبدس مختو  ث   -4

گیشنهذ وه  خهود اص مهبدۀ مبیهی جؼلهی ػهبخت         ی لشاس مهی دس این دػت  غبلجبً ملذسهبی جؼل

و  كفض مفؼهولی لهذیم ننههب ثه  دوسۀ     گیشنذ میدس ثش هبیی سا هب ػمومبً سیـ انذ. این مبده ؿذه

 st اػض و ث  همین منبػجض اهل صثب  ثشای ججشا  وؼهشی ن ، ثهب افهضود  جهض      جذیذ نشػیذه

انهذ. اگهش   مبدۀ مضبسع، مبدۀ مبیهی ثهبنوی ػهبخت     دس فبسػی میبن ( ث  ist-)لغ. وبسثشد پؼونذ 

فبكهل    eػهبص، واج میهبنجی   مهبده  مبدۀ مضبسع ث  كبمض ختم ؿود، ثهین مهبدۀ مضهبسع و جهض      

 (:182: 1969 ،. یبسؿبعش)نهؿود هبی قبقی جنوثی هم دیذه میاین لبػذه دس گویؾ انذاصد. می

 ریشۀ افعال در ایرانی باستان مادۀ مضارع مصذر

dereste      « دسیذ ، پبسه وشد» der-   ایشانی ثبػتبdar- 

zanuste       «دانؼتن» zan(u)-   ایشانی ثبػتبzan-   

bərameste    «گشیؼتن» bəram-   ایشانی ثبػتبbram- اوػتبیی ،bram- 

suste           « ػود» su-   ایشانی ثبػتبsu- 

eresteč        «ثشگـتن» čer- تب  ایشانی ثبػčar- « حشوض وشد» 
 
 :ne-ملبدس مختو  ث   -5

ثه    ،هبی مفؼولی دوسۀ ثبػتب  اػض، ن  مبدۀ مبیی جؼلیثنبی این دػت  اص ملبدس، ن  ثش كفض

لشاینهی هؼهض وه  اثهبمهبت سا قهب      امب نمبیذ، همین لحبػ قوجی  ننهب دس وهلۀ نخؼض دؿواس می

 نذ اص:اونذ. این لشاین ػجبستحذودی ثشعش  می

و قلمین الضا  فؼل داسنذ و غبلجبً دس ونبس ههش یهه    لت این ملبدس مؼبنی متؼذی و المبالف( اغ

ونهذ، مبننهذ   اص ننهب، ؿىل دیگشی اص همب  ملذس وجهود داسد وه  ثهش مفههو  الص  داللهض مهی      

berune « پوػبنذ» ،bereste « س «پوػیذtārsune « قشػبنذ» ،tāreste «  س «قشػهیذkelune 

 deruneس «خنذیههذ » sereste، «خنذانههذ » seruneس «جوؿههیذ » keleste، «جوؿههبنذ »

 «.دسیذ » dereste، «دسانذ »

وهبمالً نؿهىبس   ( serune .ملذسهب )لهغ هبی الص  و متؼذی این ة( اص قغجیك و ممبثلۀ گون 

ض وهشد   دالله ػهجت   ،( حضوس نذاسدsereste .و  دس ؿىل الص  ن  )لغ n(u) جض   و  ؿودمی
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دس اینجهب نمهؾ    n(u)قهوا  داؿهض وه     . پغ قشدیهذی نمهی  اػضؿذهفهو  متؼذی ملذس ثش م

 متؼذی وشد  افؼبل الص  سا داسد.

ونهیم وه  ایهن    هبی مبیی ػبدۀ این ملبدس سا دس نظش ثگیشیم، مـبهذه میج( هشگبه كیغ 

ؿود، چنبنى  مالالً كهیغۀ مبیهی   ظبهش می nir(u)هب ث  كوست ػبص، دس همۀ كیغ ػنلش متؼذی

 berunirča :نهذ اص امغلك ػو  ؿخق مفشد ملذسهبی مزووس دس ثنهذ الهف ثه  قشقیهت ػجهبست     

، «خنذانیهههذ» serunirča، «جوؿهههبنیذ» kelunirča، «قشػهههبنیذ» tārsunirča، «پوػهههبنیذ»

derunirča «و « دسانیذrāsunirča «سػبنیذ.» 

گمهب   ثهی   nir(u)و  n(u)دهذ وه   نتبیج حبكل اص این لشاین وبمالً سوؿن اػض و نـب  می

 n(u)هب نمؾ متؼذی وشد  افؼبل الص  سا ثش ػههذه داسنهذس   و  دس این كیغ  پؼونذهبیی هؼتنذ

اص مبدۀ مضبسع الص ، مبدۀ مبیی  nir(u)ونذ و پؼونذی اػض و  مبدۀ مضبسع الص  سا متؼذی می

ی میبنهۀ غشثهی   ههبی ایشانه  ػبصد. ػبثمۀ قبسیخی این دو پؼونذ و وبسوشد ننهب ث  صثهب  متؼذی می

دس ایشانی میبنۀ غشثی اػض و  اص مهبدۀ مضهبسع الص ،    ēn-گمب  ثبصمبنذۀ پؼونذ ثی n(u)سػذ. می

 -wardو « سفهتن » -rawههبی مضهبسع الص    مهالالً اص مهبده   .ػهبخض مبدۀ متؼذی و یب واداسی می

 و« سوانه  وهشد   » -rawēnههبی واداسی  ، ثهب افهضود  ایهن پؼهونذ، كهوست     «گـتن، گشدیذ »

wardēn- « دانیم و  مبدۀ مبیی همهۀ افؼهبل متؼهذی یهب واداسی     ؿذ. میحبكل می« گشدانیذ

 -dīجؼلی ثودنذ، یؼنهی ثهب افهضود      ؿذنذ، ثذو  اػتالنبػبخت  می ēn-دوسۀ میبن  و  ثب پؼونذ 

ههبی مبیهی ههش دو مهبدۀ     ؿذنذ، چنبنى  مبده( ث  مبدۀ مضبسع ػبخت  میita-ایشانی ثبػتب   >)

، ثه  وهبس   «گشدانیذ» ward-ēn-īdو « سوان  وشد» raw-ēn-īdزووس، ث  قشقیت ث  كوست مضبسع م

نیذ وه  ثهب قوجه  ثه      دس مبدۀ مبیی، كوسقی پذیذ می ēn + īdانذ. ثذین قشقیت اص قشویت سفت 

ثهذل   nir(u)-دس والػوسی، وبمالً محتمل اػض و  دس ایهن گهویؾ ثه      rواوی ث   میب  tقحول 

ثه    e-قوا  یمین داؿض و  دس این دػت  اص ملهبدس، پؼهونذ ملذسػهبص    این میؿذه ثبؿذ. ثنبثش

( افهضوده ؿهود، ثه  مهبدۀ مضهبسع )مهالالً       serunirجبی ننى  مغبثك لبػذه ث  مبدۀ مبیی )مهالالً  

serun-اػض. قحهض قهأثیش ایهن دػهت  اص     وجود نوسده  ( افضوده ؿذه و ؿىل جذیذی اص ملذس ث

ههبی مضهبسػی افهضوده    نیم و  دس ننهب ػالمهض ملهذس ثه  مهبده    ثیملبدس، گبه ملذسهبیی سا می

دس ایشانهی ثبػهتب ( اػهض و سثغهی ثه        -nauثبصمبنذۀ پؼونذ دس ننهب اكلی ) nاػض و  واج  ؿذه

فبسػهی  « -چین»، لغ. فبسػی نو «چیذ » čeneپؼونذ متؼذی وشد  افؼبل الص  نذاسد، مبننذ 

*، ایشانی ثبػتب   -čīnمیبن 
čīnau-یـۀ ، اص سčī- « (.49: 1373 ،لمبػمیااثو .)نه« چیذ 
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 ؿونذ:هبیی و  اص ملذس ػبخت  میفؼل -2-4

ؿهونذ.  هبی مضبسع اخجبسی و مبیی اػتمشاسی، هش دو اص ملذس ثنب میدس گویؾ والػوسی، فؼل

هبی كهشفی منفلهل  ممهذ     ؿود، ؿنبػ یگبن  ػبملی و  ػجت قـخیق این دو فؼل اص هم می

 نذ.اوبمالً متفبوت اص همثش فؼل اػض و  

مضبسع اخجبسی: دس فؼل مضبسع اخجبسی ملذس دس هش ؿؾ كیغ  كوست واحذ و ثهبثتی داسد   -1

نهذ. ایهن   وهبی كشفی منفلهل ممهذ  ثهش فؼهل مـهخق مهی      و ؿخق و ؿمبس فؼل سا ؿنبػ 

هب و  قفبوقی دس ثبة الص  و متؼذی نذاسنذ، ثه  قشقیهت ثهشای اول، دو  و ػهو  ؿهخق      ؿنبػ 

نهذ اص:  ا، و ثشای اول، دو  و ػو  ؿخق جمغ ػجهبست enim/avim ،eniš ،avaنذ اص: اشد ػجبستمف

enimun ،avir/anir ،avindكهش  ملهذس   دس صیش  ،مالبلشای . ثumare «  الص ( و « نمهذ(žare 

 ؿود:)متؼذی( روش می« صد »
 «نمذ » umareكش  فؼل الص  

 جمع مفرد

 «نییممی»   enimun umare اول ؿخق «نیممی»    enim umare اول ؿخق

 «نییذمی»        avir umare دو  ؿخق «نییمی»      eniš umare دو  ؿخق

 «نینذمی»      avind umare ػو  ؿخق «نیذمی»       ava umare ػو  ؿخق
 

 «صد » žareكش  فؼل متؼذی 
 جمع مفرد

 «صنیممی»     enimun žare اول ؿخق «صنممی»    enim žare اول ؿخق

 «صنیذمی»          avir žare دو  ؿخق «صنیمی»     eniš žare دو  ؿخق

 «         صننذمی»        avind žare ػو  ؿخق «صنذمی»      ava žare ػو  ؿخق
 

فؼهل   enim pesteفؼل مضبسع اخجبسی دو  ؿهخق مفهشد و    eniš hānesteدس جمالت صیش     

 ول ؿخق مفشد اػض:مضبسع اخجبسی ا
  (3) magar ziršav te nehetiš eniš hāneste?      «صنی؟مگش دیـت قو نخواثیذی و  چشت می»  
  (4) mān čāven herdanun qalaba enim peste .     «.هبی ننهب سا خیلی دوػض داس من ثچ »   

وػهتن  مبیی اػتمشاسی: فؼل مبیهی اػهتمشاسی نیهض همبننهذ فؼهل مضهبسع اخجهبسی، اص پی        -2

هبی كشفی منفلل ممذ  ثش فؼل ث  ملذس و  دس هش ؿؾ كیغ  ثبص كوست ثهبثتی داسد،  ؿنبػ 

نهذ و  اههبی الص  و متؼهذی یىؼهب    هب دس مبیی اػتمشاسی نیض، دس كیغ ؿود. ؿنبػ ػبخت  می

، avumههبی   هبی اول، دو  و ػو  ؿخق مفهشد ثه  قشقیهت اص ؿنبػه     قفبوقی نذاسنذ. دس كیغ 
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aviš  وavu   ههبی  هبی اول، دو  و ػو  ؿخق جمغ ث  قشقیت اص ؿنبػه  و دس كیغavumun ،

avur  وavund ملهذس   هبی صیش، كهش  جذولؿود. اػتفبده میšere «  الص ( و « ؿهذ ، سفهتن(

ute «ذدهنـب  می سا )متؼذی(« گفتن: 
 «سفتن» šereكش  فؼل الص  

 جمع مفرد

 «سفتیممی»   avumun šere اول ؿخق «سفتممی»  avum šere اول ؿخق

 «سفتیذمی»        avur šere دو  ؿخق «سفتیمی»    aviš šere دو  ؿخق

 «  سفتنذمی»      avund šere ػو  ؿخق «سفضمی»     avu šere ػو  ؿخق
 

 «گفتن» uteی كش  فؼل متؼذ
 جمع مفرد

 «تیمگفمی»      avumun ute اول ؿخق «گفتممی»     avum ute اول ؿخق

 «گفتیذمی»           avur ute دو  ؿخق «گفتی می»       aviš ute دو  ؿخق

 «گفتنذمی»         avund ute ػو  ؿخق «گفضمی»       avu ute ػو  ؿخق
 

 avund bereفؼهل مبیهی اػهتمشاسی دو  ؿهخق جمهغ الص  و       avur šereدس جمالت صیش     

 نذ:اذیفؼل مبیی اػتمشاسی ػو  ؿخق جمغ متؼ

  (5) šemen zir di ru avur šere .                            «.سفتیذؿمب دیشوص ث  ده می»   

  (6) ave nesu āndā durum avund bere .   «.ثشیذنذننهب دس جنگل دسختب  سا می»  
 ؿونذ:هبیی و  اص مبدۀ مبیی ػبخت  میفؼل -2-5
ههبی  ؿهود. ؿنبػه   هبی خبف ن  ػبخت  میمبیی مغلك: این فؼل اص مبدۀ مبیی و ؿنبػ  -1

ههبی اول، دو   دس كیغ  a-و  im ،-iš-هبی نذ. دس ثبة الص  اص ؿنبػ ای متفبوتثبة الص  و متؼذ
هبی اول، دو  و ػهو  ؿهخق   دس كیغ   ind-و imun ،-ir-هبی و ػو  ؿخق مفشد و اص ؿنبػ 

 اػض: ؿشح این ث « ثشگـتن» čeresdeمالبل كش  فؼل الص  شای ؿود. ثجمغ اػتفبده می
 جمع مفرد

 «ثشگـتیم»   eresd-imunč اول ؿخق «ثشگـتم»   eresd-imč اول ؿخق

 «ثشگـتیذ»        eresd-irč دو  ؿخق «ثشگـتی»    eresd-išč دو  ؿخق

 «ثشگـتنذ»      eresd-indč ػو  ؿخق «ثشگـض»     eresd-ač ػو  ؿخق

هبی اول، دو  و ػو  ؿهخق مفهشد ثه     لك دس كیغ دسثبة متؼذی ثشای ػبختن مبیی مغ

هبی اول، دو  و ػو  ؿخق جمهغ،  و دس كیغ  ča-و   ma،-ra-هبی مبدۀ مبیی متؼذی ؿنبػ 
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نمون  كش  مبیهی مغلهك متؼهذی    شای ؿودس ثافضوده می -unačو  muna ،-runa-هبی ؿنبػ 

 :ثذین گون  اػض« گفتن» uteفؼل 
 جمع مفرد

 «گفتیم»     ut-muna اول ؿخق «گفتم»     ut-ma اول ؿخق

 «گفتیذ»       ut-runa دو  ؿخق «گفتی»       ut-ra دو  ؿخق

 «گفتنذ»       ut-čuna ػو  ؿخق «گفض»      ut-ča ػو  ؿخق
 

اص  -hārdؿهونذ، مبننهذ مهبدۀ مبیهی     خهتم مهی   ndیهب   rdهبی مبیی متؼذی و  ث  دس مبده

ثشای جلوگیشی اص  dواج « دیذ » vindeاص ملذس  -vindی و مبدۀ مبی« خوسد » hārdeملذس 

مهن  » mān qaδām hārma .لهغ  ،ؿهود اجتمبع ػ  كبمض، پیؾ اص خواقم كشفی حهز  مهی  

او غهزایؾ سا  » av qaδāš hārčaو « .قو غزایض سا خهوسدی » te qaδār hārra، «.غزایم سا خوسد 

ث  دنجبل حهز   « خوسد» hārčaو  «خوسدی» hārra، «خوسد » hārmaهب ، دس این مالبل«.خوسد

d   ث  قشقیت ث  جهبی*
hārdma ،*

hārdra  و*
hārdča  انهذ. دس مهبدۀ مبیهی    نمهذهvind-   پهغ اص

دس  mههبی اول ؿهخق مفهشد و جمهغ، قحهض قهأثیش واج       دس كیغ  nاحتمبل داسد و   dحز  

مهن او سا دس مضسػه    » mān avem zemi-āndā vimma. ؿهودس لهغ   mؿنبػۀ فؼل، ثهذل ثه    

ههبی اول  دس كهیغ   mثه    nهبی مبیی و نیض قجذیل دس این دػت  اص مبده dاػمبط واج «. دیذ 

 .)نهه ؿهود  دس گویؾ هشصنی هم دیهذه مهی   vindeؿخق مفشد و جمغ مبیی مغلك اص ملذس 

 (.  170: 1954 ،هنینگ .لغ س62: 1342مشقضوی 

ػهبخض مبیهی    دس اینى  ػبخض مبیی مغلك متؼذی دس گویؾ والػوسی قب حذودی قهبثغ 

قهوا  گفهض وه     مغلك متؼذی دس ایشانی میبنۀ غشثهی اػهض، قشدیهذی نهذاسیم. ثه  یمهین مهی       

 tهبی مبیی ػبدۀ متؼذی، فمظ ثب قحوالت نوایی ویظۀ گویؾ والػهوسی، یؼنهی قجهذیل     ؿنبػ 

 uثه    āدس ػو  ؿخق مفشد و جمغ و قجهذیل   čث   šجمغ، قجذیل  دس دو  ؿخق مفشد و rث  

نذ و  دس دوسۀ میبنه  ثه  ػنهوا     اجمغ، همب  یمبیش ؿخلی متلل غیشفبػلی دس هش ػ  كیغۀ

دس « گفهتن » guftanمالالً فؼل متؼهذی   .سفتنذػبمل لجل اص مبدۀ مبیی افؼبل متؼذی ث  وبس می

 اػض: ؿذهكش  می كوست صیشفبسػی میبن  ث  
 جمع مفرد

 « وػیلۀ مب  ؿذ ثگفت » mān guft- اول ؿخق «وػیلۀ من  ؿذ ثگفت » m guft- اول ؿخق

 «وػیلۀ ؿمب  ؿذ ثگفت » tān guft- دو  ؿخق «وػیلۀ قو  ؿذ ثگفت » t  guft- دو  ؿخق

 «وػیلۀ ننهب  ؿذ ثگفت » šān guft- ػو  ؿخق «وػیۀ او  ؿذ ثگفت »  š   guft- ػو  ؿخق
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  دنجهبل متهشون   ثب این قفبوت و  دس گویؾ والػوسی ػالوه ثش قحوالت كوقی یبد ؿهذه، ثه      

ثهبنوی،   ؿذ  نظب  كشفی لذیم، یمبیش ؿخلی متلل غیشفبػلی مزووس، همهشاه ثهب یهه جهض      

ؿهود، ثؼیهذ ثه  نظهش     ث  ػنوا  خواقم كشفی پغ اص مبدۀ مبیی متؼذی اػهتؼمبل مهی   aیؼنی 

 ( ثبؿذ.  aمبیی + پؼونذ  انتمبلی اص مبدۀ نملی یب همب  اػم مفؼول )مبدۀ aسػذ و  این  نمی

هبی فؼل مبیی مغلك الص  دس والػهوسی، ثهشخال  مبیهی مغلهك متؼهذی،        ؿنبػ قوجی

نمبیهذ وه  گهویؾ والػهوسی ایهن      سػذ. دس وهلۀ نخؼهض، چنهب  مهی   لذسی دؿواس ث  نظش می

ههبی فؼهل مضهبسع اخجهبسی     ههبیی، اص ؿنبػه   هب سا همبننذ صثب  فبسػی، ؿبیذ ثب نونوسیؿنبػ 

نهذ،  اهبی فؼل مضبسع گزسا دس ایشانی ثبػتب ؿنبػ  ثبصمبنذۀ یشانی میبنۀ غشثی و  خودهبی ا صثب 

 ،. پهیؾ اص ههش ثحالهی   اػهض دهذ والؼیض غیش اص این و  نـب  میهؼض گشفت  ثبؿذ. امب لشاینی 

 هب ثبس دیگش ث  گونۀ ػبمبنمنذی دس جذول نـب  داده ؿود:ثهتش اػض این ؿنبػ 
 جمع مفرد

 imun- اول ؿخق im- اول ؿخق

 ir- دو  ؿخق iš- دو  ؿخق

 ind- ػو  ؿخق a- ػو  ؿخق
 

هبی فؼل مضهبسع اخجهبسی دوسۀ   هب اص ؿنبػ اص لحبػ نواؿنبػی، احتمبل التجبع این ؿنبػ 

لبثهل  قوانذ میایشانی میبنۀ غشثی، حذالل دس اول ؿخق مفشد، دو  ؿخق و ػو  ؿخق جمغ 

دس «( هؼهتی »ahi اص  )مهأخور  iš-ض این اػض و  حضوس ػنلش نؼجتبً وهن یلجول ثبؿذ، امب والؼ

دس ػهو  ؿهخق مفهشد، ایهن احتمهبل سا      «( اػض» asti)مأخور اص  aكیغۀ دو  ؿخق مفشد و 

و  دس ػبخض قؼهذادی دیگهش اص افؼهبل اص     دس كیغۀ دو  ؿخق مفشد iš-ونذ. حضوس قأییذ نمی

  و جمل  مضبسع اخجبسی الص  و متؼذی، مبیهی اػهتمشاسی الص  و متؼهذی و مبیهی ثؼیهذ الص     

ههب اؿهبسه خواههذ ؿهذ، اص     كهیغ  ایهن  ؿهود و ثه  دالیهل حضهوس ن  دس     متؼذی نیض دیذه مهی 

سود و دس اغلهت  ههبی منـهؼت اص نرسی ثبػهتب  ثه  ؿهمبس مهی      خلوكیبت ویهظۀ كهشفی صثهب    

ؿود. دس گویؾ وشینگبنی این ؿنبػ  اكهالً وهبسثشد ػهب  داسد.    هبی ؿمبل غشثی دیذه می گویؾ

همۀ افؼبل جض مضبسع اخجبسی و امش و دس اػبلمی دس همۀ افؼهبل غیهش اص   دس ؿبهشودی قمشیجبً دس 

امش و مضبسع التضامی، دس ػنجشانی دس مبیی اػتمشاسی و دس قبلـی ؿمبلی ث  عوس ػمو  ثه  وهبس   

دس  هبی جنوة غشثی ایهشا  اص صثب  (163: 1954) هنینگگفتۀ ث   (.67: 1354یبسؿبعش  .)نهسود می

هبی ایشانهی میبنهۀ   دس صثب مـبهذه ؿذه و سػتبنی دس ػبحل خلیج فبسع هبی الثشخی اص گویؾ
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 aؿنبػهۀ ػهو  ؿهخق مفهشد      .(116: 1954 ،ـهوی  ی)گش اػضسفت  وبسث  غذی ؿشلی، دس صثب  ػُ

ؿود، چ  همهین ػنبكهشی وه  خهواقم كهشفی فؼهل       مشثوط می astiثذو  قشدیذ ث  گونۀ وهن 

ههبی  و كهیغ  « اػهض »ت اػهمی ، دلیمهبً همبننهذ    سونذ، دس جمالمبیی مغلك الص  ث  ؿمبس می

چنبنىه    ػی، نمؾ ثشلشاسی اسقجبط ثین مؼنذالی  و مؼنذ سا ثشػهذه داسنذ.دیگش ن  دس صثب  فبس

قهو  » te jitān iš، «مهن وـهبوسصَ   » mān jitān imؿهود:  جمالت ث  ویهوح دیهذه مهی   این دس 

 šemen jitān ir« مهب وـهبوسصیم  » amen jitān mun، «او وـبوسص اػهض » av jitān a، «وـبوسصی

 «.ننب  وـبوسصنذ» ave jitān ind، «ؿمب وـبوسصیذ»

ههبی  ذ و  ث  احتمبل لهوی، ؿنبػه   دهلشاینی و  ث  اختلبس دس اینجب مغشح ؿذ، نـب  می

ههبی فؼهل مبیهی مغلهك الص      فؼل مبیی مغلك الص  دس گویؾ والػوسی نیض همبننذ ؿنبػه  

حضوس ۀ مهم هؼتنذ. نىت« ثود » -ahهبی مضبسع اص سیـۀ اص كیغ ایشانی میبنۀ غشثی مـتمبقی 

دس ایشانی میبن  اػض. ایهن   ēm /-ām-( ث  جبی mān- >) mun-یمیش اول ؿخق جمغ  متلل 

هبی لهذیم  نونوسی ممىن اػض قحض قأثیش ػبخض فؼل مبیی متؼذی دوسۀ میبن  ثبؿذ. دس متن

یهمیش اول ؿهخق جمهغ    ، «یهم -»مهغ   فبسػی هم دس مواسدی ث  جبی ؿنبػۀ اول ؿهخق ج 

  ػهیشت سػهول  دس این ػجبست اص « نمذیم»ث  جبی « نمذمب »اػض، مبننذ نمذه« مب  -»متلل  
جمهغ نمهذمبنی،   مشا حشیفبنی چنذ ثودنذ و مشا مجلؼی مؼین ثود و هش ؿهت ن  جبیگهبه   : »اهلل

ههبی كهشفی   س ؿنبػه  . قأمل دس ػهبختب (237: 1375اثوالمبػمی  .)نه« ض ثودچنبنى  لبػذۀ جبهلی

هبی كهشفی  دهذ و  ؿنبػ فؼل مبیی اػتمشاسی و مضبسع اخجبسی ث  ویوح نـب  می ممذ  ثش

هبی فؼل مبیی مغلك الص   ثهب ثشخهی اص یهمبیش ػهبخت      افؼبل مزووس اص قشویت همین ؿنبػ 

هبی یبد ؿذه ثب یمیش غیشفبػلی منفلل ػو  ؿهخق  انذ، ثذین مؼنی و  اص قشویت ؿنبػ ؿذه

ههبی فؼهل مبیهی اػهتمشاسی و اص     دس ایشانی میبنۀ غشثی( ؿنبػ  awē)مأخور اص « او» avفشد م

هبی اول ؿخق مفشد و جمغ و دو  ؿهخق مفهشد( و   )دس كیغ  ēnقشویت ننهب ثب یمیش اؿبسۀ 

هبی ػو  ؿهخق مفهشد و دو  و ػهو  ؿهخق جمهغ(      )دس كیغ  avیمیش ػو  ؿخق مفشد 

 iš-انذ، ث  همین لحبػ ؿنبػۀ دو  ؿهخق مفهشد   خت  ؿذههبی فؼل مضبسع اخجبسی ػبؿنبػ 

 ؿود.دس این دػت  اص افؼبل نیض دیذه می

مبیی نملی: كش  فؼل مبیی نملی الص  دس گویؾ والػوسی، همبننهذ كهش  فؼهل مبیهی      -2
اػهض.  قوا  گفض و  قمبیض ثین این دو، دس كش  اص ثین سفته  مغلك الص  اػض و قب حذودی می

هم مبیی ػبدۀ الص  و مبیی نملهی الص  دس ههش    -هبی قبقی جنوثیاص گویؾ -دس گویؾ چبلی 
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ونهذ. دس  قىی ، این دو فؼل سا متمبیض میجبیگبه ػ  ؿخق و ؿمبس كوست واحذی داسنذ و فمظ 
مبیی مغلك قىی  دس هجبی پبیبنی مبدۀ مبیی و دس مبیی نملی، سوی قىواط مبدۀ نملهی، یؼنهی   

a دس ونبس واوۀ ؿود، این قىواط والغ میi    دس ؿنبػ ، قجذیل ثهe/i  ثهش اػهبع ننچه      .ؿهود مهی
ا / قبخته  » bettat-ímمبیی مغلك اول ؿهخق مفهشد و   « قبختم/ دویذ » bettát-imگفت  ؿذ 

. همین لبػهذه  (229-227 ،197: 1969 ،یبسؿبعش .)نهمبیی نملی اول ؿخق مفشد اػض « ا  دویذه
ىی  مبیی مغلك الص  سا اص مبیهی نملهی   جبیگبه قیمبً نیض ملذاق داسد و دلوالػوسی دس گویؾ 

ػبصد. اگش قىی  دس هجبی پبیبنی مبدۀ مبیی والغ ؿود، فؼل، مبیی مغلك اػهض  الص  متمبیض می
مبیهی نملهی   و اگش قىی  سوی قىواط ػبصنذۀ مبدۀ نملی یب همب  اػم مفؼهول والهغ ؿهود، فؼهل     

*>) šer-ímاول ؿهخق مفهشد و   مبیهی مغلهك   « سفتم» šér-imثشاین خواهذ ثود. ثنب
šerá-im )

ههبی مختلهف مبیهی    كیغ ننچ  گفتیم اػبع مبیی نملی اول ؿخق مفشد اػض. ثش «ا سفت »
 كوست نـب  داد:ذین قوا  ثسا می« سفتن» šereنملی الص  اص همب  ملذس 

 جمع مفرد

 «ایمسفت »      šer-ímun اول ؿخق «ا سفت »   šer-ím اول ؿخق

 «ایذسفت »           šer-ír دو  ؿخق «ایسفت »    er-íšš دو  ؿخق

 «انذسفت »         šer-índ ػو  ؿخق «سفت  اػض»     šer-á ػو  ؿخق
 

دس گویؾ والػوسی نوػی مبیی نملی متؼذی وجود داسد و  دلیمبً همبننهذ مبیهی مغلهك    
)دس اول، دو  و  ča-و  ma ،-ra-متؼذی اػضس فؼل مبیی نملی اص مبدۀ مبیهی و خهواقم كهشفی    

)دس اول، دو  و ػهو  ؿهخق جمهغ( ػهبخت       čuna-و  muna  ،-runa-ػو  ؿهخق مفهشد( و   
سػذ این ػبخض دس اكل مجتنی ثش مهبدۀ نملهی یهب همهب  اػهم مفؼهول       ؿود. امب ث  نظش می می

« گفهتن » uteمهالالً ملهذس    ،هبی مزووس ثودهداس ػبصنذۀ مبدۀ نملی( و ؿنبػ )داسای قىواط قىی 
 اػض:ؿذهكش  می ذین كوستث

 جمع مفرد

 «ایمگفت »       ut(á)-muna اول ؿخق «ا گفت »      ut(á)-ma اول ؿخق

 «ایذگفت »         ut(á)-runa دو  ؿخق «ایگفت »        ut(á)-ra دو  ؿخق

 «انذگفت »         ut(á)-čuna ػو  ؿخق «گفت  اػض»        ut(á)-ča ػو  ؿخق
   

اص خویـهبونذا  نضدیهه   این احتمبل سا ػبخض فؼهل مبیهی نملهی دس گهویؾ هشصنهی وه            
ونذ. دس این گویؾ فؼل مبیی نملی اص افضود  خهواقم كهشفی مبیهی    قأییذ می والػوسی اػض

. خواقم كشفی ثب جضئی اختال  (70-69: 1342 ،مشقضوی .)نهؿود نملی ث  اػم مفؼول ػبخت  می
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 ،ذانه فی مبیی مغلك متؼذی و مبیی نملی متؼذی دس گویؾ والػوسینوایی، همب  خواقم كش
 ؿود:كش  می صیشدس هشصنی ث  ؿشح « ثؼتن» bǝsdeمالالً مبیی نملی اص ملذس 

 جمع مفرد

 «ایمثؼت »     bǝsdâ-munâ اول ؿخق «ا ثؼت »          bǝsdâ-mâ اول ؿخق

 «ایذثؼت »       bǝsdâ-runâ دو  ؿخق «ایثؼت »            bǝsdâ-râ دو  ؿخق

 «انذثؼت »        bǝsdâ-ynâ ػو  ؿخق «ثؼت  اػض»          bǝsdâ-yâ ػو  ؿخق
 

سود، چنبنىه  دس دو  چنین ػبختی گشچ  دس صثب  وجود داسد و ث  عوس پشاونذه ثه  وهبس مهی       
شد ثه   ث  ػنوا  فؼل مبیی نملی متؼذی اول ؿهخق مفه   kešmaو  hesdarmaمالبل صیش افؼبل 

 انذ:وبس سفت 

  (7) em estekān nālbaki tuža hesdarma .        «.ا این اػتىب  نؼلجىی سا قبصه خشیذه»   

  (8) ezanas dadaš kešma ke ava mān ru qiya qāde  .  
 «.صنذا  و  ػش  داد میانگبس پذسؽ سا وـت »                 

 

ؿهونذ و فؼهل مبیهی    وسا  هم دچبس اؿهتجبه مهی  امب وبسوشد چنذانی نذاسد، چو  خود گویـ    

قشین ػبخض ثهشای ثیهب  مبیهی نملهی     ثشنذ. سایجمغلك و نملی متؼذی سا ث  جبی هم ث  وبس می

داس، یؼنی اػتؼمبل اػم مفؼهول )ثشاثهش ثهب    متؼذی دس گویؾ والػوسی اػتفبده اص ػبخض ػبمل

مالالً دس جملهۀ صیهش    ،ۀ منغمی اػضوننذ مبدۀ نملی( فؼل ثب یه اػم یب یمیش ث  ػنوا  ػبمل یب

dura «اص ملذس « داده( اػم مفؼولdure « داد)» و یمیش اول ؿخق ،mān «ػبمهل ن   « من

اػض، الص  ث  روش اػهض وه    ث  وبس سفت اػض و اػم مفؼول ثب ػبمل خود ث  ػنوا  مبیی نملی 

ث  ػنوا  ؿنبػه   دس این ػبخض یه یمیش متلل، اص لحبػ ؿخق و ؿمبس ثشاثش ثب ػبمل جمل ، 

 :سودث  وبس میهمواسه پیؾ اص اػم مفؼول 

  (9) mān öšdānim ru ādat-em dura .   «.ا ػبدت داده >وبس=من خود سا ث  این »   

 روش چنذ مالبل دیگش ؿبیذ خبلی اص فبیذه نجبؿذ:
  (10) qalaba karun sel-eš bārda.             «.اػضهبی صیبدی سا ػیل ثشدهخبن » 

bārda  اػم مفؼول اص ملذسbārde « و « ثشدsel «ػبمل ن  اػض.« ػیل 
  (11) ave šemen ru če pisa ti-šun kāda?        «انذ؟ننهب ث  ؿمب چ  ثذی وشده»  

kāda  اػم مفؼول اص ملذسkāde « و « وشدave «ػبمل ن  اػض.« ننهب 
  (12) vaziri zuray mān-eš verānda.                «.اػضپؼش وصیش مشا فشػتبده»

verānda  اػم مفؼول اص ملذسverānde « و « فشػتبدzura «ػبمل ن  اػض.« پؼش 
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دس اول، دو   u-و  um  ،-uš-ههبی  مبیی ثؼیذ: مبیی ثؼیذ الص  اص مبدۀ مبیی الص  و ؿنبػ  -3

دس اول، دو  و ػهو  ؿهخق جمهغ     und-و  umun  ،-uš-ههبی  و ػو  ؿخق مفهشد و ؿنبػه   

ثهذین   «نـؼهتن » ništeهبی مختلف مبیی ثؼیذ ملذس الص  نمون  كیغ  شاید. ثؿوػبخت  می

 :ؿشح اػض
 جمع مفرد

 «نـؼت  ثودیم»    ništ-umun اول ؿخق «نـؼت  ثود »  ništ-um اول ؿخق

 «نـؼت  ثودیذ»         ništ-uš دو  ؿخق «نـؼت  ثودی»    ništ-uš دو  ؿخق

 «نـؼت  ثودنذ»       ništ-und ػو  ؿخق «نـؼت  ثود»      ništ-u ػو  ؿخق
 
 چنذ مالبل ثشای مبیی ثؼیذ الص :  

 (13) aga tez šerumun hatman ave ru žātumun.   «.اگش صود سفت  ثودیم، حتمبً ث  او سػیذه ثودیم» 

  (14) ešde zur čevaqt madrasay kün umaru?                         «پؼشت وی اص مذسػ  نمذه ثود؟»
 

دس اول، دو  و ػهو    -učو  mu ،-ru-ههبی  مبیی ثؼیذ متؼذی، اص مبدۀ مبیی متؼذی و ؿنبػ 

دس اول، دو  و ػو  ؿخق جمهغ ػهبخت     čuna-و  muna  ،-runa-هبی ؿخق مفشد و ؿنبػ 

 ونیم:كش  میسا « گفتن» uteؿود. ثشای نمون  فؼل می
 جمع مفرد

 «گفت  ثودیم»    ut-muna اول ؿخق «گفت  ثود »      ut-mu اول ؿخق

 «گفت  ثودیذ»       ut-runa دو  ؿخق «گفت  ثودی»       ut-ru دو  ؿخق

 «گفت  ثودنذ»      ut-čuna ػو  ؿخق «گفت  ثود»        ut-ču ػو  ؿخق
   

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

 
ثه  مهبدۀ    ani- نینذه: اػبع فؼل نینذه مجتنی ثش كفض فبػلی اػض وه  ثهب افهضود  پؼهونذ     -4

هب دس ههش  ػ ؿود. ؿنبكفض فبػلی، مبدۀ نینذه والغ می ،ؿود. ث  ػجبست دیگشمبیی ػبخت  می

ذ و قفبوقی ثب ههم نذاسنهذ. دس اول، دو  و ػهو  ؿهخق مفهشد اص      اندو ثبة الص  و متؼذی یىؼب 

 ind-و  imun ،-ir-ههبی  و دس اول، دو  و ػو  ؿخق جمغ اص ؿنبػه   im ،-iš ،-a-هبی ؿنبػ 

یغۀ ؿهود، دس كه  دس خواقم كشفی ادغب  می iدس مبدۀ نینذه ثب ملوت  iؿود. ملوت اػتفبده می

ؿود. دس جهذول صیهش   ظبهش می yدس مبده، واج میبنجی  iو واوۀ  aػو  ؿخق مفشد ثین ؿنبػۀ 

 ؿود:داده می« سفتن» šereكش  فؼل نینذه اص ملذس 
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 جمع مفرد

 «خواهیم سفض»  eran-imunš اول ؿخق  «خواهم سفض»      šeran-im اول ؿخق

 «خواهیذ سفض»       eran-irš دو  ؿخق «خواهی سفض»       eran-išš دو  ؿخق

 «خواهنذ سفض»     eran-indš ػو  ؿخق «خواهذ سفض»    erani-y-aš ػو  ؿخق
 

 ههبی فؼهل  ؿود، جض اینى  ؿنبػ دسگویؾ هشصنی نیض فؼل نینذه، ث  همین عشیك ػبخت  می

: 1342)نهه.  مشقضهوی   .نینذه دس هشصنی لذسی متفبوت اص خواقم كشفی دس گویؾ والػوسی اػهض 

ؿهود،  هبی خبف نینذه اص اػم مفؼول ثنب مهی وشد و  دس هشصنی فؼل نینذه ثب ؿنبػ قلوس می (73

، nin (= ninen)ههبی ثذین مؼنی و  دس اول، دو  و ػو  ؿخق مفشد، ث  اػم مفؼول فؼل ؿنبػ 

-ni  و-niya دو  و ػههو  ؿههخق جمههغ و دس اول ،-num(/nom) ،-nur  و-not (/nut)  افههضوده

قشین ساه قوجی  ػبختمب  فؼل نینذه اػض، امب ثبیذ ث  یبد داؿض و  ث  لحهبػ  ن ػبدهای .ؿود می

 ani-سػذ و  دس هشصنهی نیهض   قوا  قوجی  وشد. ثؼیذ ث  نظش نمیدس ؿنبػ  سا نمی nقبسیخی واج 

پؼهونذ دس والػهوسی دس مهواسدی ثه      ایهن   ثبؿذ. anda-كوست ووقبه ؿذۀ پؼونذ كفض فبػلی 

هش دو فؼل نینهذۀ اول   vindanim، دس ونبس vindanišimمبننذ  ،ؿودبهش مینیض ظ aniš-كوست 

، iš-ههب گؼتشؿهی اص الحمهۀ    احتمهبالً دس ایهن كهیغ     š«. دیذ » vindeؿخق مفشد اص ملذس 

 ؿنبػۀ دو  ؿخق مفشد اػض.

فؼل مبیی قمنبیی: ػبخض مبیی قمنبیی دس ثبة الص  و متؼذی متفبوت اػض. دسوالغ قنههب   -5

مغمئن اص فؼل مبیی قمنبیی، همین نهوع اخیهش، یؼنهی مبیهی قمنهبیی متؼهذی اػهض.        نمونۀ 

قهوا   و ػنبكش ػبصنذۀ ن  سا ثه  دلهض نمهی    منبیی الص  لذسی مجهم اػض و اجضاػبخض مبیی ق

 (ait-فبسػهی ثبػهتب     > ē(h)، فبسػی میبن  «ی-»)لغ. فبسػی:  y  i/قحلیل وشد. ػالمض قمنبیی

 b(e)ؿود. دس ثبة الص  اػهم مفؼهول ثهب پیـهونذ     فؼول فؼل افضوده میاػض و  ظبهشاً ث  اػم م

ذ، دس كیغۀ اول ؿهخق  انهب همب  خواقم كشفی فؼل مبیی مغلك الص ؿود و ؿنبػ همشاه می

هبی مختلف فؼل مبیهی قمنهبیی   ؿود. كیغ ػبده می im-دس پبیب  واطه ث   ai-im-مفشد ظبهشاً 

 kāš te bešeraiš، «.سفهتم وبؽ مهی » kāš mān bešerim ن ؿشح اػض:ذیث šereالص  اص ملذس 

وبؽ » kāš amen bešerayimun،«.سفضوبؽ او می» kāš av bešeraye، «.سفتیوبؽ قو می»

وهبؽ  »  kāš ave bešerayind،«.سفتیهذ وبؽ ؿمب می» kāš šemen bešerayir، «.سفتیممب می

 «..سفتنذننهب می
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وبمالً سوؿن اػض. فؼهل دس ههش ؿهؾ     نبیی الص فؼل مبیی قمػبخض نوع متؼذی ػىغ ثش

كیغ  ؿىل ثبثتی داسد و ث  لحبػ كوسی ثشاثش ثب كیغۀ ػو  ؿخق مفهشد مبیهی قمنهبیی الص     

+ ؿنبػۀ ػهو  ؿهخق مفهشد،     i / yاػض، یؼنی قشویجی اػض اص اػم مفؼول + ػالمض قمنبیی 

ؿخق و ؿهمبس فؼهل سا    .(«صد » žate)اص ملذس  žataye، «(گفتن» ute)اص ملذس  utayeمبننذ 

یمبیش متلهل غیشفهبػلی وه  دس حىهم     ثنبثشاین دهذ، دس اكل ػبمل یب وننذۀ منغمی نـب  می

كش  فؼهل   .ؿونذپیؾ اص كیغۀ ثبثض فؼل روش می b(e)نذ، دس قشویت ثب پیـونذ اخواقم كشفی

 قوا  نـب  داد:می كوست صیشسا ث   žateمبیی قمنبیی متؼذی اص ملذس 

kāš mān b-im žataye «صد وبؽ من می.» ،kāš te b-ir žataye «  صدیوبؽ قهو مهی.» ،kāš 

av b-iš žataye « صدوبؽ او مهی.» ،kāš amen b-imun žataye «   صدیهم وهبؽ مهب مهی.» ،kāš 

šemen b-irun žataye «صدیههذوههبؽ ؿههمب مههی.» ،kāš ave b-išun žataye « وههبؽ ننهههب

 «..صدنذ می
 
 هبی اػمی و كفتی:مـتك -6

 .لهغ  anda-)احتمبالً كوست ووقبه ؿهذۀ   ani-الف( كفض فبػلی: كفض فبػلی ثب افضود  پؼونذ 

پؼهونذ ػهبصنذۀ    ant-و  خود دس اكل مـتمی اػض اص  endag-، فبسػی میبن  «نذه-»فبسػی نو 

ؿود، مبننهذ  ( ث  مبدۀ مبیی ػبخت  میaka-كفض فبػلی گزسا دس ایشانی ثبػتب  + پؼونذ ثبنوی 

hārdani «اص مبدۀ مبیی « خوسنذهhārd   اص ملهذسhārde «  س «خهوسدmārdani « اص «میشنهذه ،

اص ملهذس   šer، اص مهبدۀ مبیهی   «سونهذه » šeraniس «مهشد  » mārdeاص ملذس  mārdمبدۀ مبیی 

šere «س «سفتنutani «اص مبدۀ مبیی « گوینذهut  اص ملذسute «گفتن.» 

بػلی ثه  ػنهوا  مهبدۀ نینهذه اػهتفبده      دس ػبختمب  فؼل نینذه، چنبنى  گزؿض، اص كفض فه 

 ونذ:  دس مواسدی ثش مفهو  مضبسع مؼتمش داللض می فبػلی ؿود. دس جمالت اػمی ، كفض می

  (17) a šerani merd brum a ..«   : ن  مشد سونذه( ثشادس  اػضیاللفظسود )قحضن  مشدی و  داسد می»   
  (18) a hārdani herdan berum zur a  

 «: ن  وودن خوسنذه(، پؼش ثشادس  اػض.یاللفظخوسد )قحضو  داسد غزا مین  وودوی »    

  (19) a qaskādani čāmān zur a  
 «گوینذه( پؼش من اػض.: ن  ػخنیاللفظگویذ )قحضن  و  داسد ػخن می»    
 

 .ؿهود ( ث  مبدۀ مبیی ػهبخت  مهی  agایشانی میبن   >) aة( اػم مفؼول: اػم مفؼول ثب افضود  

ونهذ، و اگهش   دۀ مبیی الص  ثبؿذ، اػم مفؼول ثش مفهو  كفض فبػلی گزؿهت  داللهض مهی   اگش مب
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س «سفته  » šeraمتؼذی ثبؿذ، كفض مفؼولی گزؿت  اػض. چنذ مالبل ثشای كفض فبػلی گزؿت : 

umara «س «نمههذهmārda «س «مههشدهžāta «ایشانههی ثبػههتب   « سػههیذه(jāta-  اص سیـههۀgam- 

 utaس «دوخته  » dutaس «وُـهت  » keštaؼهولی گزؿهت :   چنهذ مالهبل ثهشای كهفض مف     .«(نمذ »

« ثهود ، ؿهذ   » bereاص ملهذس    beraدس ثشخی مواسد اػم مفؼهول «. ؿنیذه» mastaس «گفت »

 bera neveštaػبصد: نیذ و كفض مفؼولی گزؿتۀ مجهول میپیؾ اص كفض مفؼولی گزؿت  می

 «.ه ؿذهپوػیذ» bera berestaس «خوسده ؿذه» bera hārdaس «نوؿت  ؿذه»

مبیهی   .)نهه سود دس ػبختمب  فؼل مبیی نملی، اػم مفؼول ث  ػنوا  مبدۀ نملی ث  وهبس مهی  

 نملی الص  و متؼذی(.
 
 فعل نهی:   -3

نههی   نـهبنۀ  (māفبسػهی ثبػهتب     > ma / māایشانی میبنۀ غشثی  >) maدس گویؾ والػوسی 

نذ. ث  هنگب  ثنبی فؼل نههی،  ونیذ و ن  سا قجذیل ث  فؼل نهی میاػض و  پیؾ اص فؼل امش می

ؿود. چنذ مالبل ثشای فؼهل نههی:   ( حز  میba/ biš/ bهبی دیگش ن  یؼنی )و گون  beپیـونذ 

maha «و « مخوسmaharān «فؼل نهی اص ملذس « مخوسیذ(hārde « خوسد)» سmaš « و « مهشو

mašān «فؼههل نهههی اص ملههذس   « مشویههذ(šere «سفههتن)» سmahet «و « مخههواةmahetān 

)فؼل نههی  « مگوییذ» mautānو « مگو» mautس «(خُفتن» hete)فؼل نهی اص ملذس « خواثیذم»

 «(.گفتن»  uteاصملذس
 
 فعل منفی   -4

( اػهض وه  اغلهت پهیؾ اص     naiyفبسػهی ثبػهتب     > nēایشانی میبنۀ غشثی  >) n(e)نـبنۀ نفی 

ههبی  نـهبنۀ نفهی، كهیغ    ونذ. ث  هنگب  الحبق نیذ و ننهب سا منفی میهبی مالجض افؼبل میكیغ 

ونذ، هبی مالجض مغبثمض میذ و كش  ننهب دلیمبً ثب كیغ مبنثشخی اص افؼبل ثذو  قغییش ثبلی می

 افؼبل مبیی مغلك الص ، مبیی نملی الص  و مبیی ثؼیذ الص  و متؼهذی، مضهبسع التضامهی جهض      

ؿهود:   بسه مهی نمونه  فمهظ ثه  كهیغۀ اول ؿهخق مفهشد ننههب اؿه        شای دس اینجب ث .نذااین دػت 

nehétim « دس ونههبس « نخواثیههذhétim « س «خواثیههذnešerím « دس ونههبس « ا نشفتههšerím 

نهضده  » nežarmuس «نـؼهت  ثهود   » neštumدس ونهبس  « ننـؼت  ثهود  »  neneštumس«ا  سفت »

)دس مضههبسع « ثههشو » bešemدس ونههبس « نههشو » nešemس «صده ثههود » žarmuدس ونههبس « ثههود 

 ؿود(.دس كیغۀ مالجض فؼل می beجبیگضین پیـونذ  neفی التضامی حش  ن
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هنگب  منفی وشد  مبیی مغلك متؼهذی و مبیهی نملهی متؼهذی، ػهبختمب  فؼهل قغییهش        

ؿود، نـبنۀ نفی پیؾ اص ونذ. دس مبیی مغلك متؼذی، اػم مفؼول جبیگضین مبدۀ مبیی می می

وننذ، ثؼذ اص مفؼهول  لض میاػم مفؼول و یمبیش متلل غیشفبػلی و  ثش ؿخق و ؿمبس فؼل دال

  یهب همىهشد   قوا  دس لبلت فوسمول صیش خالك  وشد: مفؼول جملاین لبػذه سا می نینذ.جمل  می

ایهن  هبی صیهش  مالبل .فبػلی + نـبنۀ نفی + كفض مفؼولی فؼل موسد نظشفؼل + یمبیش متلل غیش

 وننذ:  سا وبمالً سوؿن میه ػذلب

  (20) zan-eš javāb-iš ne-dura .                                      «.جواة نذاد صنؾ»    

  (21) čeqada te ru utma, güš-ir ne-dura .   «.هش چ  ث  قو گفتم، گوؽ نذادی»   

ؿهونذ و پهیؾ اص   دس مبیی نملی متؼذی، یمبیش متلل غیشفبػلی ث  پیـونذ نفی الحبق می

 نینذ:مبدۀ نملی می
  (22 ) av šemen čuka tikün n-iš vinda.         «.اػضاو اص ؿمب جض نیىی نذیذه» 

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

نـبنۀ نفهی ثهین مهبدۀ     .utāndaس šerāndaمبننذ  ،مبدۀ مضبسع( .)نهؿود اص مبدۀ مبیی ػبخت  می

 ؿود:كوست صیش كش  میث   utānda مبدۀمالالً  ،نیذمضبسع و خواقم كشفی می
 جمع مفرد

 «گوییمنمی»  utānda-n-imun اول ؿخق «  گویمنمی»   utānda-n-im اول ؿخق

 «گوییذنمی»       utānda-n-ir دو  ؿخق «گویینمی»    utānda-n-iš دو  ؿخق

 «گوینذنمی»     utānda-n-ind ػو  ؿخق «گویذنمی»       utānda-ni ػو  ؿخق
 

نینذۀ منفی همبننذ فؼل مضبسع اخجبسی منفی اػض. دس فؼل نینذه نیض پیـهونذ   ػبخض فؼل

-masdaniگیشد، ثین مبدۀ نینذه و  همب  كفض فبػلی اػض و خواقم كشفی لشاس می n(e)نفی 

n-im «نخواهم ؿنیذ» ،masdani-n-iš «س «نخواهی ؿنیذmasdani-ni «نخواهذ ؿنیذ.» 
 

 گیرینتیجه -5
وه  دػهتگبه فؼهل دس ایهن      دههذ می نـب تمب  فؼل دس گویؾ والػوسی ثشسػی قبسیخی ػبخ

گویؾ دس قحول اص دوسۀ ثبػتب  قب دوسۀ جذیذ دػهتخوؽ قحهوالت و دس مهواسدی ثشخهوسداس اص     
ههبی  هبی ایشانی و حتی ث  مالحظبقی اص گهویؾ اػض و  ن  سا اص دیگش گویؾهبیی ؿذهنونوسی

ونذ. مبدۀ مضبسع دس ایهن  وؼتبنی و چبلؼتبنی متمبیض میخبنوادۀ خود نظیش هشصنی، قبلـی، قبهم
ای وه   اػض، ث  گون گویؾ ث  قذسیج صوال یبفت  و دس اغلت مواسد، مبدۀ مبیی جبنـین ن  ؿذه
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ؿود، حتی دس ایهن مهوسد   اص مبدۀ مضبسع فمظ دس ثنبی افؼبل مضبسع التضامی و امشی اػتفبده می
این، نوػی مبدۀ مضبسع دس این گویؾ وجهود داسد وه  ثه     ثب وجود  .نیض غلج  ثب مبدۀ مبیی اػض

لحبػ قبسیخی، ثبصمبنذۀ كفض فبػلی گزسا اص دػتگبه مضهبسع دس دوسۀ ثبػهتب  اػهض. ایهن مهبدۀ      
سود. ػبختمب  ملذس نیض وه  غبلجهبً   مضبسع فمظ دس ػبخض فؼل مضبسع اخجبسی منفی ث  وبس می

هبیی همشاه اػض. ثذین مؼنهی  ؿود، ثب نونوسیثب افضود  ػالمض ملذس ث  مبدۀ مبیی ػبخت  می
هبی مضهبسع الصمهی وه     ویظه مبده و  گبه ػالمض ملذس ث  جبی مبدۀ مبیی، ث  مبدۀ مضبسع، ث

 ؿهود. نىتهۀ دیگهش حضهوس ملهذس وبمهل دس ػهبخض       انذ، ایبف  مهی متؼذی ؿذه un–ثب الحمۀ 
لهبت فؼهل دس گهویؾ    هبی مضبسع اخجبسی و مبیهی اػهتمشاسی اػهض وه  ظهبهشاً اص مخت     فؼل

 اػض.والػوسی 
هبی فؼهل مبیهی   دس ػبختمب  افؼبل مبیی، ؿبهذ دو نىتۀ مهم هؼتیم: نخؼض اینى  ؿنبػ 

هبی فؼل مضبسع اخجهبسی دوسۀ  هبی خود سا اص ؿنبػ مغلك الص ، ثش خال  صثب  فبسػی و  ؿنبػ 
میبنهۀ غشثهی مـهتمبقی     هبی فؼل مبیی مغلك الص  ایشانیاػض، همبننذ ؿنبػ میبن  التجبع وشده

ث  ػنوا  ؿنبػهۀ   iš- نذ. دس این میب  وبسثشد ػنلش وهنا«ثود » -ahهبی مضبسع اص سیـۀ اص كیغ 
هبی منـؼت اص نرسی ثبػتب  اػض و  دس اغلهت  دو  ؿخق مفشد، اص خلوكیبت كشفی گویؾ

 دیگهش اینىه  دس گهویؾ والػهوسی، ثه  لحهبػ كهوسی        ؛ؿودهبی ؿمبل غشثی دیذه میگویؾ
 خوسد و ننچه  قفبوقی میب  ػبخض فؼل مبیی مغلك الص  و فؼل مبیی نملی الص  ث  چـم نمی

 ،هبی ؿهمبل غشثهی  ض. دس میب  گویؾاػ ػبصد، جبیگبه قىی این دو ػبخض سا اص هم متمبیض می
داس، این ویظگی دس گویؾ چبلؼتبنی نیض وجود داسد. ػبخض فؼهل مبیهی نملهی متؼهذی ػبمهل     

یىهی   ،اػم مفؼول فؼل ثب یه اػم یب یمیش ث  ػنوا  ػبمل یب وننهذۀ منغمهی  یؼنی اػتفبده اص 
 دس ػبختمب  افؼبل مبیی دس گویؾ والػوسی اػض.مهم دیگش اص نىبت 

ؿود، ػالوه ثش وبسوشد اكلی خهود،  اص مبدۀ مبیی ػبخت  می ani–كفض فبػلی و  ثب پؼونذ 
ؿهود و دس جمهالت   ۀ نینهذه والهغ مهی   دس ػبختمب  فؼل نینذه، مهبد  ؛دو وبسوشد دیگش نیض داسد

ونذ. مبدۀ قمنبیی ثب افهضود  ػالمهض   اػمی  دس مواسدی ثش مفهو  فؼل مضبسع مؼتمش داللض می
ههبی فؼهل مبیهی    ؿود. فؼل مبیی قمنهبیی الص  ثهب ؿنبػه    قمنبیی ث  اػم مفؼول ػبخت  می

 ونهذ. یهض مهی  داس قجؼؿود و فؼل مبیی قمنبیی متؼذی اص ػهبخض ػبمهل  مغلك الص  كش  می
شاػبع ننچ  گفت  ؿذ، اػتفبده اص كفض فبػلی ث  ػنوا  مهبدۀ نینهذه و ػهبخض جذیهذ مهبدۀ      ث

ههبی  وسا  والػوسی دس ػبخض كهیغ  ثب ػالمض قمنبیی، اص نونوسی گویـ قمنبیی اص اػم مفؼول
 .اػضمختلف افؼبل 
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