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  چکيده
های رودبار جنوب و های آن در شهرستانهایی است که گونهکُرْتَه از جمله گویش

گنج در جنوب استان کرمان رواج دارد و از منظر جغرافيای کاربرد زبان، در قلعه

)=بَشاگَردی( و  های بَشکَردیمرزگاه برخورد گویش رودباری، وابسته به گروه گویش

های ایرانی جنوب غربی، با گویش بلوچی مکرانی از اعضای زبان همتعلق به خانواد

-توان پيشهای ایرانی شمال غربی، واقع گردیده است. لذا به درستی میزبان هخانواد

اتصال این دو  هشناختی نقش حلقهای زبانبينی نمود که گویش مزبور از منظر ویژگی

کوشد زبانی را ایفا می کند. پژوهش حاضر با اتخاذ رویکردی همزمانی، می هخانواد

کُرْتَه رایج در  ههای تصریفی موجود در ساختمان فعل واژگانی خودایستا در گونسازه

زبانی از  هشناختی نماید. برای این منظور، یک پيکرگنج را توصيف زبانشهرستان قلعه

سال به باال و بيسواد  گویشور زن و مرد ميان 7ی گوهاو طریق ضبط گفتار آزاد و گفت

دهد در ساختمان افعال بومی گردآوری و تحليل شده است. نتایج پژوهش نشان می

 -1گيرند: رود که زیر سه عنوان کلی جای میتصریفی به کار می همزبور پانزده ساز
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صفت  هساز، استمرارساز، نشانساز، سببیفعلی: شامل پسوندهای گذشتههای پسْسازه

های عامل فاعلی و بستهای شخصی فاعلی،  واژهمفعولی، فعل ربطی اسنادی، شناسه

فعل از ساخت کُنایی دوگانه نيز بهره  هکُرْتَه در نظام گذشت مفعولی. به عالوه، گویش

 گيرد. می

 .ستایخودا ،یفعل، فعل واژگان یفیتصر هایسازه ،یفیتصر هکُرْتَه، ساختواژ شیگو: يدیکل های واژه
 

 . مقدمه1

های جیرفت، کهنوج، شامل شهرستان -رودبار زمین  هدر استان کرمان و در منطق

کنند که در ای زندگی میجامعه –گنج و فاریاب عنبرآباد، رودبار جنوب، قلعهمَنوجان، 

های زندگی ثیرگذار و بسزایی در میان شاخصاآن، زبان و گویش از جایگاه بسیار ت

گنج و های جنوبی قلعهاجتماعی برخوردار است، امری که حتی در مورد شهرستان

را که در اولین برخورد با افراد، این تعامل تری دارد؛ چکنندهرودبار جنوب نقش تعیین

های اجتماعی از قبیل نژاد، دیگر شاخص هزبانی است که مبنای تعیین و قضاوت دربار

رودبار زمین سه زبان فارسی،  هگسترد هگیرد. در منطقطبقه و رفاه اجتماعی قرار می

های متعدد آن، نهبلوچی و بَراهویی، در کنار گویش غالب منطقه، یعنی رودباری با گو

ترین گویش به بلوچی مکرانی در آن است. به نیز نزدیک (Korta) شود و کُرْتَهتکلم می

 koɾt-en اول، نام این گویش از تلفظ صفت مفعولی مصدر هرسد در درجنظر می

نیا توسط گویشوران آن آمده باشد، هرچند محمدی« کُرْتَه» koɾt-a به صورت« کردن»

داند که به ترتیب دارای می /hو  k ،r ،t/( نام آن را برگرفته از چهار واج 1373)

به  کُرْتَهبه هر روی، )گویش( ترین بسامد کاربرد و وقوع در گویش مزبور هستند.  بیش

گنج و رودبار جنوب از استان های قلعهجغرافیایی کاربرد تنها در شهرستان هلحاظ گستر

ن با استان سیستان و بلوچستان های مرزی این استاکه شهرستانکرمان رواج دارد 

اتصال گویش بلوچی مکرانی به  ههای زبانی نیز نقش حلقباشند و به لحاظ ویژگی می
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های ایرانی شمال غربی با زبان های از زبان بلوچی از اعضای خانوادعنوان گونه

های ایرانی جنوب غربی است، بدان زبان هکند که از خانواد)گویش( رودباری را ایفا می

افزون بر این،  2باشد.زبان بلوچی با رودباری می 1مرزگاه برخورد زبانی کُرْتَهمعنا که 

های : ح( آن را دارای سی هزار گویشور بومی و زیرگروه گویش1373نیا )محمدی

ای سترهداند که در گهای ایرانی جنوب غربی میزبان هبَشاکَرْدی و منتسب به خانواد

 کیلومتر مربع رواج دارد.   900حدود 

 

 لهابيان مس .1-1

 7آکماجیان، (2006) 6و اشْتُنْهام 5باکاتام، (2004) 4کراز (،1998) 3سوندرناز دیدگاه ا

شقاقی و  (1393تجویدی )، (2012) 10کریستال ،(2010) 9و سیمز 8ثهسپلم، (2010)

 یعنی ترکیب -هاساختمان درونی واژهان است که ساختواژه بخشی از دستور زب (1395)

های دیگر را تحلیل و بررسی ها با واژه و روابط آن -هاتکواژها به منظور تشکیل واژه

 تر ها با یکدیگر و ایجاد واحدی بزرگکه نحو با چگونگی ترکیب واژه کند، حال آنمی

ثیر ااز ساختواژه، ت (1: 1995) 11یعنی جمله سر و کار دارد. به عالوه، در تعریف برد

                                                             
1 language contact 

، w ،hwهای از اوستایی به صورت xvشدۀ توان به پیوستار تحواّلت واج لبیبه عنوان شاهدی بر این مدّعا می 2

xw  وx کامل ه به ترتیب در زبان بلوچی، کُرْتَه، رودباری و زبان فارسی اشاره نمود که پیوستاری را از غلب

 دهند. شدگی به سمت حذف کامل آن تشکیل میلبی همشخص
3 Anderson 
4 Kiraz 
5 Katamba 
6 Stonham 
7 Akmajian 
8 Haspelmath 
9 Sims 
10 Crystal 
11 Beard 
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توان دید شناسی، نحو و معناشناسی را به وضوح میهای زبان از جمله واجسایر حوزه

ای از تمام ابزارهای واجی در جهت بیان ارتباط میان که ساختواژه را در اصل مجموعه

 های گروهی در جمله قلمداد نموده و واژه راو سازه ها در گروهها، واژههای واژهزهسا

سویه میان آوا ل از ارتباط درونی و دوای متشکبه عنوان عنصر کلیدی ساختواژه، نشانه

و معنا، و هدف اصلی ساختواژه را ایجاد ارتباط بین آوا و معنا در درون واژه و در میان 

موضوعات اصلی ساختواژه عبارتند از  (1: 1995)  داند. به عالوه، از منظر برْدها میواژه

که  دهد، و اینچه معنای زبانی را شکل می دهد، آنای زبانی را تشکیل میچه آواه آن

شناختی این جا که در مباحث زبان هم در ارتباط هستند و لذا از آنچگونه این دو با

 مطالعات زبانی دانست.  همسائل در جایگاه محوری قرار دارند، باید ساختواژه را هست

اند، شناسان تعاریف متعددی از ساختواژه ارائه نمودهگرچه زبانابه هر حال، باید گفت 

ها ساختار درونی واژه هنظر دارند که ساختواژه مطالعها بر این نکته اتفاق ولی اکثر آن

( 9: 1395ست. با وجود این، از دیدگاه شقاقی )ا هاواحدهای معنادار واژه هیعنی مطالع

به هدف نهایی از انجام مطالعات کدام از تعاریف ارائه شده برای ساختواژه هیچ

ای است که دو منظور زیر را یافتن به نظریه اند که همانا دستای ننمودهساختواژی اشاره

 برآورده سازد:

های زبان و شناسایی قواعد واژه هالف: توصیف دقیق و صریح ساختمان و عناصر سازند

 ساختواژی.

های و تبیین تنوع ساختواژی در زبانای یا جهانی هسته هب: توصیف دستور و ساختواژ

 مختلف دنیا.

های ( هدف نهایی پژوهش6: 2010ز )پلمث و سیمساین در حالی است که ه

و به طور « های بشریتوصیف و تبیین الگوهای ساختواژی در زبان»ساختواژی را 
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شناختی، تبیین  هگرایانتوصیف کارآمد، توصیف واقع»هدف  -تر، شامل چهار ریزخاص

  دانند. می« سازمانی و یک سازوکار محدودکننده برای توصیف رونب

تصریفی و  هساختواژ هشناسی جدید ساختواژه به دو زیرشاخاز سوی دیگر، در زبان

 ه( ساختواژ18: 2010)ز پلمث و سیمسهشود. از دیدگاه اشتقاقی تقسیم می هساختواژ

و  3کند. فاسولْدرا بررسی می 2واژگانی هیک پای 1هایواژه-میان صورت هتصریفی رابط

تصریفی در ساختار واژه دخل و  هدر ساختواژ»معتقدند  (504: 2006) 4نکنر لینت

( نیز 1: 1393تجویدی )«. گردد تا در نقش نحوی مورد نظر جای گیردتصرف ایجاد می

شود، بدین به نقش نحوی واژه پرداخته می»بر این باور است که در این نوع ساختواژه 

معنی که تغییر یا تغییرات به وجود آمده در ساختمان واژه به سبب نقش نحوی آن در 

 (100-99: 2007) 5به عالوه، از دیدگاه بوی«. گیردجمله مورد مطالعه قرار می

ها به ویژه اطالعات واژه 6نحوی-های ساختواژیتصریفی به بررسی مقوله هساختواژ

، 10زمان دستوری، 9جنس دستوری، 8شمار، 7نحوی فعل شامل شخص-ساختواژی

  پردازد.می 13و جهت، 12وجه، 11نمود

در راستای « نحوی-ساختواژی»اعتقاد دارد مفهوم  (38: 2001) 14پهمچنین، استام

گیری صیغگان تصریفی یک زبان در کانون اهمیت قرار دارد و در هر توصیف شکل

                                                             
1 word-forms 
2 lexeme 
3 Fasold 
4 Connor-linton 
5 Booij 
6 morpho-syntactic categories 
7 person 
8 number 
9 gender 
10 tense 
11 aspect 
12 mood 
13 voice 
14 Stump 
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تصریفی در جمله دارای  هزبانی که دارای خصوصیت تصریف است، هر واژ

 (99: 2006) 1نپاینحوی است. به عالوه، -ای از خصوصیات ساختواژی مجموعه

 شمرد:را چنین برمی نحوی-های ساختواژیخصوصیات مقوله

 مند ندارند.یافته و نظامای سازمانبا یکدیگر رابطه . لزوما1 

  . خاص هر زبان هستند و قابل مقایسه با زبان دیگر نیستند. 2 

اشتقاقی به  هساختواژ (18: 2010) مزیهسپلمث و ساز دیدگاه این در حالی است که 

 پردازد.می 2واژگانی ههای قاموسی در یک خانوادمیان واژه هبررسی رابط

افعال  هبه دو دست 3زماندارینظر (، افعال از نقطه2007بوی ) هافزون بر این، بر پای

4خودایستا
شوند. افعال خودایستا بندی میدسته زمانیا بی 5دار و ناخودایستایا زمان 

نحوی زمان، نمود، وجه، جهت، جنس، شخص و شمار -های ساختواژیبرای مقوله

، فاقد 8و وجه وصفی 7اسم مصدر، 6شوند ولی افعال ناخودایستا، شامل مصدرصرف می

ند و بنابراین، هم دارای ویژگی فعلی و هم صفتی یا انحوی-های ساختواژیمقولهاین 

ها نقش مهمی فعل نیز در تحقق انواع این مقوله 9باشند. گفتنی است نوع ستاکفعلی می

 دارد. 

اطالعات یا  هدهند توان انواع عناصر ساختواژی نشانبا توجه به آنچه بیان گردید، می

نحوی موجود در ساختمان تصریفی فعل واژگانی خودایستای -یساختواژهای مقوله

 شناسی همزمانی بررسی، شناسایی و توصیف کرد.کُرْتَه را از منظر زبان

                                                             
1 Payne 
2 word family 
3 tensedness 
4 finite 
5 non-finite 
6 infinitive 
7 gerundive 
8 participle 
9 stem 
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 تحقيق هپيشين. 1-2

شناختی اختصاص یافته به کُرْتَه، به ( به عنوان تنها پژوهش زبان1373نیا )محمدی

منتخب از گویش مزبور در قالب چهار بخش مجزا و به ترتیب از  هبررسی پانصد واژ

پردازد. بخش دوم پژوهش شناختی، ساختواژی، معنایی و کاربردشناختی میمنظر واج

کُرْتَه تنها به معرفی ساختمان هجا، بُرش هجایی، وندها و  هفوق در قالب ساختواژ

ی و میزان تکرار( پرداخته و به ساز )بر اساس معیارهای آوایی، معنایتکواژهای واژه

زبانی هیچ  ههای تصریفی موجود در ساختمان فعل واژگانی خودایستای این گونسازه

های ساختواژی اندکی نیز با محوریت موضوع پژوهش اما بررسی ای ننموده است.اشاره

ین ترهای نزدیک به کُرْتَه صورت پذیرفته است که در ادامه به مهمگویش هحاضر دربار

شناختی است که به های زبان( از جمله پژوهش1385شود. مطلبی )ها اشاره می آن

رودباری رایج در شهرستان رودبار جنوب و به  هبررسی عناصر تصریفی فعل در گون

صدرساز، ساز و مجعلی فعل، پسوندهای سببی ههای حال، گذشته و گذشتمعرفی ماده

های فاعلی، ضمایر نمود و نفی، شناسهوجه،  هدهند صفت مفعولی، وندهای نشان

پردازد. زبانی می هها و وجوه مختلف این گونشخصی فاعلی و تصریف فعل در زمان

بلوچی سرحدی رایج در  ه( نیز در راستای توصیف دستگاه فعلی در گون2007آهنگر )

، های دستوری ذاتی فعل شامل مطابقهگرَنْچین از توابع خاش، به توصیف مقوله همنطق

پردازد که هر زبانی مذکور می های جهت در گونرابطه هزمان، وجه و نمود و نیز مقول

یابند. به عالوه، کدام در قالب عنصر/عناصر تصریفی خاصی در ساختمان فعل تجلی می

بلوچی  هتصریفی و اشتقاقی گون ه( به منظور بررسی ساختواژ1391کریمی دادکان )

نحوی موجود در -کُنارَک، به معرفی عناصر ساختواژی رایج در مناطق ساحلی چابهار و

سازی اشتقاق، طبقات دستوری اسم، فعل، صفت، قید و حرف، و نیز فرایندهای واژه
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-های ساختواژیپردازد و به طور مشخص، مقولهزبانی می هترکیب و تکرار در این گون

زبانی  هاین گوننحوی موجود در فعل شامل زمان، نمود، وجه، مطابقت و جهت را در 

ساختار تصریفی افعال  ه( به مطالع1392نماید. همچنین، آهنگر و همکاران )معرفی می

گرَنْچین  هزبانی بلوچی سرحدی رایج در منطق هخودایستا و ناخودایستای گون

 1تصریفی هزبانی چهار عنصر یا ساز هد و برای افعال خودایستای این گوننپرداز می

فعلی، وندها و فعل ربطی، و برای افعال ناخودایستای آن نیز شامل جزء فعلی، ستاک 

دو عنصر تصریفی کلی شامل ستاک فعلی و پسوندهای خاص مصدر، اسم مصدر و 

شمرد. از دیگر آثار مرتبط با موضوع پژوهش حاضر، دری و همکاران وجه وصفی برمی

وصیف عناصر ( است که با اتخاذ رویکردی سنتی و با نگرشی ادبیاتی، به ت1392)

کوهْشَهری )شهرستان  هرودباری رایج در منطق هموجود در ساختمان گروه فعلی گون

مَنوجان استان کرمان( مبادرت ورزیده است. به طور خاص، پژوهش مزبور به معرفی 

های فعلی، ستاک فعل، پیشوندهای فعلی، صفت مفعولی و تصریف فعل در شناسه

زبانی مورد بررسی  هو نیز ساخت مجهول در گون های مختلف، عامل سببی، مصدرزمان

 پرداخته است.

 

 بحث. 2

های تصریفی فعل پس از طرح مقدمات الزم، اکنون در ادامه به معرفی و بررسی سازه

ها خواهیم  نحوی آن-های ساختواژیواژگانی خودایستای کُرْتَه بر اساس  مقوله

برخی از  هپژوهشگران پیشین دربارهای پرداخت. به عالوه، در جاهای مقتضی دیدگاه

از دیدگاه کلی، در ساختمان افعال واژگانی  عناصر تصریفی فعل نیز مطرح خواهند شد.

 سه عنوان اصلی ادامهگردد که در تصریفی مشاهده می هپانزده سازکُرْتَه خودایستای 

                                                             
1 inflectional constituent or element 
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شامل  1فعلیهای پیشسازه .2شته و حال( فعل؛ ستاک )گذ. 1توصیف خواهند شد: 

ی، وجه امری، وجه التزامی و پیشوندهای نفی، نه، -a(Ɂ) 2بست فعلیپیش

ساز، شامل پسوندهای گذشته 4فعلیهای پسسازه. 3 3بستیهای فاعلی پیش بست واژه

های شخصی شناسه، 5صفت مفعولی، فعل ربطی اسنادی هساز، استمرارساز، نشانسببی

 .7های )عامل( مفعولیبستواژهو ، 6های )عامل( فاعلیبستاعلی، واژهف
 

 ستاک فعل .2-1

( اگر وندهای 2007( و بوی )2006شناسانی چون کاتامبا و اشتنهام )زبان هبه عقید

تواند  خود می هآید که به نوب تصریفی یک واژه را حذف نماییم، ستاک واژه به دست می

فعل( یا مرکب باشد. در کُرْتَه هر فعل واژگانی دارای دو ستاک  هساده )=ریشه یا ماد

ریفی افعال های تصباشد که کاربرد اصلی ستاک گذشته در صورت گذشته و حال می

و کاربرد اصلی ستاک حال در ساختمان افعال خودایستای ، خودایستای نظام گذشته

صدر، فعل حال استمراری به عالوه، ستاک گذشته در ساختمان م. 8است نظام غیرگذشته

(، صفت مفعولی، صفت نسبی، و ستاک حال نیز در ساختار اسم فاعل 3-3-2)ن.ک.

  رود.  می به کاراین گویش 
 

                                                             
1 preverbal 
2 verbal proclitic 
3 subject proclitics 
4 post-verbal 
5 attributive copula 
6 subject clitics 
7 object clitics 

های از نظر زمان دستوری، دستگاه دستوری کُرْتَه اساسا یک تقابل دو شقّی را میان نظام گذشته )شامل زمان  8

 دهد.های حال و آینده( نشان میگذشتۀ ساده، گذشتۀ نقلی و گذشتۀ دور( و نظام غیرگذشته )شامل زمان
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 ستاک گذشته .2-1-1

شود که یک ستاک  ه حاصل میستاک گذشته در کُرْتَ، en- سازبا حذف پسوند مصدر

خود حاصل ترکیب ستاک حال و پسوند  هگردد؛ یعنی به نوبمحسوب می 1پیچیده

 .2(1ساز است )جدول گذشته

 اشتقاق ستاک گذشته از مصدر (1)جدول 

 معنی ستاک گذشته معنی مصدر

wuǝštāt-en ایستادن wuǝštāt ایستاد 

mošt-en جارو زدن mošt جارو زد 

košt-en کشتن košt کشت 

laget-en چسبیدن laget چسبید 

xont-en خواندن xont خواند 

توان گفت در صورت پذیرش اشتقاق ستاک گذشته از مصدر، قریب براین اساس، می

این گویش منظم یا باقاعده هستند، یعنی با حذف پسوند  ههای گذشتبه اتفاق ستاک

های پژوهش حاضر هیچ شوند و در داده از صورت مصدری حاصل می en- مصدرساز

 د.ای مشاهده نشقاعدهبی هستاک گذشت
 

 ستاک حال .2-1-2

فعلی بدون پسوند است؛ بدان معنا که ستاک حال با  هدر کُرْتَه ستاک حال یک ریش

 (.2آید )جدول  از ستاک گذشته به دست می āt- یا، t ،-et-ساز حذف پسوندهای گذشته

                                                             
1 complex 

)انسدادی،  /gʷ/)روان چندزنشی(،  /r/زنشی(، )روانِ تک /ɾ/های ای شامل همخوانکُرْتَه از آواهای ویژه 2

گیرد که در بهره می /uǝ/و  /ɪə/های مرکّب فُرودینِ و واکهشده( لبی-)سایشی، چاکنایی /hʷ/شده(، لبی-نرمکامی

لو )در حال انتشار( نژاد و خلیفهاند؛ گرچه صدیقیها استفاده شده پژوهش حاضر بدون توجّه به پایگاه واجی آن

 اند.( را در واجگان رودباری به اثبات رسانده/hʷ/استقالل واجی تمام آواهای  مزبور )به جز 



  1395 زمستانپایيز و ، دوماول، شماره  سال ،یرانیا یها شیگو یشناس دوفصلنامه زبان   

 

42 

 اشتقاق ستاک حال از ستاک گذشته (2)جدول 

 معنی ستاک حال معنی ستاک گذشته

petāɾ-t
 با ولع خور petāɾ ولع خوردبا  14

der-t پاره شد/کرد der پاره شو/کن 
lag-et چسبید lag چسب 

kaš-et کشید kaš کش 
rast-āt فرستاد rast فرست 

wuəšt-āt ایستاد wuəšt ایست 
 

افعال  ههم همیان ستاک حال و گذشت هاما همانند زبان فارسی، در کُرْتَه نیز رابط

سازی برخی از افعال به صورت نامنظم، باال نیست بلکه ستاکمند و تابع نظم  قاعده

 هتوان رابطسماعی و دارای ماهیت ساختواژی خاص خود است، بدان معنا که نمی

در یک  های ستاک حال و گذشته پیدا کرد.ساختواژی مشخصی میان صورت

 توان به دو نوع تقسیم نمود:سازی نامنظم را میبندی کلی، ستاک تقسیم

فعل وجود  هها هیچ شباهت آوایی بین ستاک حال و گذشت که در آن 1آواالف: افعال غیرهم

 (.3ندارد )جدول 

 

 آواهای گذشته و حال در چند فعل غيرهمستاک (3)جدول 

 معنی ستاک حال معنی ستاک گذشته معنی مصدر
but-en بودن but بود hast هست 
yaht-en آمدن yaht آمد ā آ 
ǰat-en زدن ǰat زد deh زن 

 

                                                             
1 suppletive 
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)های( پایانی متفاوتند و یا همخوان ها از نظر واکه آن هب: افعالی که ستاک حال و گذشت

های زیر قابل بررسی ساز، در گروهها، پس از حذف پسوند گذشته تغییرات آوایی آن

 است:

1. h  پایانی در ستاک گذشته← č/z  (.4در ستاک حال )جدول 

 č/zبه  hتبدیل  )4)جدول 

 معنی ستاک حال معنی ستاک گذشته معنی مصدر
suəht-en سوزاندن suəht سوزاند suəz سوزان 
soht-en سوختن soht سوخت soz سوز 
rɪəht-en )سببی( ریختن rɪəht )سببی( ریخت rɪəč )ریز )سببی 

reht-en )ریختن )غیرسببی reht  ریخت

 )غیرسببی(

reč  ریز

 )غیرسببی(
 

2. s  پایانی در ستاک گذشته← d/z/nd (.5ای( )جدول در ستاک حال )با/بدون تبدیل واکه 

 d/z/ndبه  s تبدیل (5)جدول 

 معنی ستاک حال معنی ستاک گذشته معنی مصدر
bast-en بستن bast بست band بست 
mest-en ادرار کردن mest ادرار کرد mɪəz ادرار کرد 
dist-en دیدن dist دید did دید 

 

3. f  پایانی در ستاک گذشته← s/h/Ø  (.6در ستاک حال )جدول 

 

 s/h/Øبه  fتبدیل  (6)جدول 

 معنی ستاک حال معنی ستاک گذشته معنی مصدر
raft-en رفتن raft رفت r(a) رو 
kaft-en افتادن kaft افتاد kah افت 
hʷaft-en خوابیدن hʷaft خوابید hwas خواب 
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4. š  پایانی در ستاک گذشته← ǰ/nd/s/ɾ (.7ای( )جدول)با/بدون تبدیل واکه در ستاک حال 

 ǰ/nd/s/ɾبه  šتبدیل ( 7) جدول

 معنی ستاک حال معنی ستاک گذشته معنی مصدر
hešt-en گذاشتن hešt گذاشت heɾ گذار 
šošt-en شستن šošt شست šuəɾ شوی 

newešt-en نوشتن newešt نوشت newis نویس 
nešt-en نشستن nešt نشست nend نشسین 

beɾešt-en تفت دادن beɾešt تفت داد beɾɪəǰ تفت ده 

 

5. t  پایانی در ستاک گذشته← h/n (.8ای( )جدول در ستاک حال )با/بدون تبدیل واکه 

 h/nبه  tتبدیل ( .8)جدول 

 معنی ستاک حال معنی ستاک گذشته معنی مصدر

ǰat-en زدن ǰat زد ǰan زن 

dāt-en دادن dāt داد dah ده 

but-en شدن but شد bah شو 

 

 (.9ای در ستاک حال )جدول تبدیل واکه .6

 ای در ستاک حالتبدیل واکه (9)جدول 

 معنی ستاک حال معنی ستاک گذشته معنی مصدر
moɾt-en مردن moɾt مُرد meɾ میر 
hwāɾt-en خوردن hw

āɾt خورد hw
aɾ خور 

rest-en ریسیدن rest ریسید rɪəs ریس 
boɾt-en بردن boɾt بُرد baɾ بَر 
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 1دی خود دارای ساخت کُنایی دوگانهافعال متع هشایان ذکر است کُرْتَه در نظام گذشت

یا  2اند، کنشگرن که دارای فعل متعدیآ هباشد؛ یعنی در تمام جمالت گذشتنیز می

شود که همواره به های فاعلی نشان داده میبستفاعل منطقی جمله به کمک واژه

چسبند و خود ستاک  های ماقبل ستاک فعل متعدی میبستی به یکی از سازهپیصورت 

رود. اما کاربرد ساخت می به کارسوم شخص مفرد  به صورتفعل متعدی همواره 

برآیند واجی حذف  این گویش معموال هساد هکُنایی دوگانه برای جمالت زمان گذشت

ا که در ساخت کُنایی دوگانه که ستاک )های( پایانی را به همراه دارد؛ بدین معنهمخوان

در جایگاه پایانی جمله  بست فاعلی و معمواله پس از واژهفعل متعدی هموار هگذشت

گردد. برای مثال گیرد، یک یا دو همخوان پایانی از ستاک گذشته حذف میقرار می

« کردن» koɾt-en، «زدن» ǰat-en ،«دادن» dāt-enمصدرهای متعدی  هکاربرد ستاک گذشت

hو 
w
āɾt-en «های زیر آورده شده است:در نمونه« خوردن 

(1) bɪəl-et    ey ke dā?  

spade- CLT
3
.SUB

4
.2SG

5
 to whom give.PAST

6
.3SG 

 « بیل را به کی دادی؟»

(2) Ɂey  mon-eš   ǰa.  

of 1
7
SG-CLT.SUB.3PL 

8
hit.PAST.3

9
SG 

 «مرا زدند.»

(3) či-i  ko  wey mɪəš-on   
what-CLT.SUB.3SG do.PAST.3SG with sheep.PL 

h
w
a? 

                                                             
1 split-ergative structure 
2 agent 
3 clitic 
4 subject 
5 singular 
6 past stem 
7 First person 
8 plural 
9 Third person 
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self? 

 «او با گوسفندان خود چه کرد؟»

(4) dawāɾ  Ɂali  šom-om  h
w
ā. 

home  PN
1
  dinner-CLT.SUB.1SG eat.PAST.3SG 

 «من( منزل علی شام خوردم.»)

متعدی در  هساد ه)های( پایانی از ستاک فعل گذشتالبته فرایند واجی حذف همخوان

شود مثال در ساخت کُنایی دوگانه، عمومیت ندارد و موارد نقضی برای آن یافت می

فعل متعدی در جایگاه پایانی جمله قرار گرفته است  هساد ههای زیر ستاک گذشتنمونه

 پایانی دو/سه همخوانی آن حفظ شده است: هدر حالی خوش

(5) bey  če na-t-šošt? 

for  what NEG
2
-CLT.SUB.2SG-wash.PAST.3SG 

 «ها را( نشستی؟چرا )ظرف»

(6) guǝšt-on-eš  toɾomst. 
meat-PL-CLT.SUB.3PL cut.PAST.3SG 

 «ها را خُرد کردند.گوشت»

 هیک جمله باشد )نمون هتشکیل دهند هکه اگر فعل متعدی گذشته، تنها ساز مهم آن هنکت

ولی در صورتی که شود، بستی به آن افزوده میبست فاعلی به صورت پی(، واژه7

بست فاعلی یا به (، واژه8 ه)نمون ساز قبل از ستاک فعل متعدی قرار گیردعنصر منفی

 پیوندد:بستی به ستاک فعل میبستی و یا پیصورت پیش

(7) ǰat(-ent)-om. 

 hit.PAST(-CLT.OBJ
3
.3PL)-CLT.SUB.1SG 

 «)شان(.زدم»

(8) a. na-t-bo? 

NEG-CLT.SUB.2SG-take.PAST.3SG 

                                                             
1 proper noun 
2 negation marker 
3 object 
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 «نبردی؟»

b. na-boɾt-et? 

NEG-take.PAST-CLT.SUB.2SG 

 «نبردی؟»

 

 فعلی های پيشسازه. 2-2

این قسمت به توصیف و معرفی شش عنصر تصریفی فعل واژگانی خودایستای کُرْتَه 

گیرند )به استثنای قرار می اختصاص یافته است که همواره پیش از ستاک فعل

 (. 3-2-2های فاعلی. ر.ک. بست واژه

 

 -a(Ɂ)بست فعلی پيش .2-2-1

در فارسی امروزی ایران است که  -miمعادل کُرْتَه تکواژی در  -a(Ɂ)بست فعلی پیش

رود. براساس آهنگر و  های غیرگذشته و گذشته به کار میبه لحاظ دستوری با نظام

( میان پژوهشگران در مورد تعیین پایگاه این تکواژ به عنوان 27: 1392همکاران )

( 2003پیشوند یا پسوند فعلی وحدت نظر وجود ندارد؛ چرا که برای نمونه بارانزهی )

قبل از فعل  هبستی به واژدانند که به صورت پی( آن را وندی می2006و آکسنوف )

گرچه در ااند نامیده «1جزء فعلی»( آن را 662: 2009ن )خورد ولی جهانی و کُرْپیوند می

اند. در پیش از فعل افزوده هساز ه صورت پسوندی به انتهایشواهد ارائه شده، آن را ب

( با اتخاذ نظرگاهی 1392ان )( و نیز آهنگر و همکار2007آهنگر ) همین راستا،

این در پیوندد. دانند که به ]پایان[ عنصر پیش از فعل می، آن را جزء فعلی میتر روشن

و عنوان جزء فعلی و نه از دمحتاطا (2012حالی است که جهانی و همکاران )

                                                             
1 verbal element 
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نگارندگان پژوهش حاضر بر این  اند. امابرای توصیف آن بهره گرفته «1بست فعلی واژه»

دارتر از آن است؛ چرا هاند که اختالف نظر پژوهشگران در مورد این تکواژ ریشعقیده

بست بودن آن نیز هیچ اتفاق نظری وجود در خصوص وند، جزء فعلی یا واژه که اساسا

بستی برای ( آن را وندی پی2006( و آکسنوف )2003)ندارد، برای نمونه، بارانزهی 

( و نیز آهنگر و همکاران 2009(، جهانی و کُرْن )2007آهنگر ) قبل از فعل، هواژ

اند، کردهپیش از فعل قلمداد  هساز( آن را جزء فعلی، اما به عنوان پسوندی برای 1392)

بست فعلی جزء فعلی و واژه هاز عناوین دوگان (2012در حالی که جهانی و همکاران )

اند. در این میان، نگارندگان پژوهش حاضر بر این باورند که برای نامیدن آن سود برده

بستی را بست پیشنقش و کارکرد یک واژه اساسا -a(Ɂ)در نظام دستوری کُرْتَه، تکواژ 

 هکند، یعنی اغلب به طور ثابت به عنوان یک سازاژگانی یا کمکی( ایفا میبرای فعل )و

. باید گفت گیردفعلی )با/بدون فاصله( قبل از ستاک )گذشته/حال( افعال قرار میپیش

بست فعلی برای اشاره به آن در متن پژوهش حاضر برای سهولت ارجاع، از عنوان پیش

بستی پیوند خوردن تکواژ مزبور به صورت پی هبر این اساس، فرضیاستفاده شده است. 

به انتهای عنصر ماقبل فعل را در این گویش مردود دانسته و شواهد زیر را در حمایت 

 نمایند:ادعا ارائه میاز این 

( یا بالفاصله 9شوند )نمونه در آغاز جمالتی که با فعل شروع می بستپیشالف: کاربرد این 

 (:10)نمونه بعد از وقوع مکث در جمله 

(9) Ɂa-h
w
aɾ-ey yāna?  

V.CLT
2
-eat.PRES

3
-CLT.SUB.2SG or no 

 «خوری یا نه؟غذا( می»)

(10) be-dāɾ,   Ɂa-h
w
aɾ-om. 

                                                             
1 verbal clitic 
2 verbal (pro)clitic/element 
3 present stem 
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IMP

1
-hold.PRES.2SG V.CLT-eat.PRES-CLT.SUB.1SG  

 «خورم.صبر کن، می»

های بستساز و واژهتر بودن آن به ستاک فعل درمقایسه با تکواژهای منفیب: نزدیک

 اند: فعلیهای پیشبستی که هر سه سازهفاعلی پیش

(11) maga  (Ɂa-)na-t-a-donest? 

 whetherV.CLT-NEG-CLT.SUB.2SG-V.CLT-know.PAST.3SG 

 «دانستی؟مگر نمی»

از دو تکواژ  -a(Ɂ)بست فعلی شود پیشمشاهده می (11) هگونه که در نمون همان

تر است به ستاک فعل نزدیک -t-بستی پیشبست فاعلی و واژه -na سازفعلی منفی پیش

تر آن با ستاک فعلی و در نتیجه، مؤید تر و پیوند مستحکمگر ارتباط نزدیک و بیان

. البته 2باشدبست فعلی بودن آن در کُرْتَه میپیشنهادی نگارندگان مبتنی بر پیش هفرضی

ساز ها تکواژ منفی آن که دردر میان گویشوران کُرْتَه  (12) هنمونرواج جمالتی مانند 

پیشنهادی  هبه ستاک فعل است، هیچ منافاتی با فرضی -a(Ɂ)فعلی بست پیشتر از نزدیک

 نگارندگان حاضر ندارد. 

(12) na, Ɂa-na-ra-m. 

no,V.CLT-NEG-go.PRES.1SG 

 «روم.خیر، نمی»

ساز منفیهای کُرْتَه، توالی تکواژ به عالوه، در افعال منفی زمان حال در برخی از گونه

na-  فعلی بست پیشو(Ɂ)a- مجاور و در نتیجه رخداد فرایند  هوقوعی دو واکسبب هم

  (.13 هگردد )نمون، میa هکشش جبرانی، یعنی کشش واک

(13) na-a-ra-m →  na:-ra-m. 

                                                             
1 imperative mood marker 

-2-2بستی )ن. ک. بست فاعلی پیشهای کُرْتَه و در ساختار افعال گذشتۀ متعدّی منفی با واژهدر برخی از گونه  2

باشیم: یکی در اولین جایگاه و دیگری قبل از ستاک فعل که مورد می -a(ɂ)بست فعلی ( شاهد وقوع دوگانۀ واژه6

 دارد. ها عمومیتگونه هدوم در هم



  1395 زمستانپایيز و ، دوماول، شماره  سال ،یرانیا یها شیگو یشناس دوفصلنامه زبان   

 

50 
NEG-V.CLT-go.PRES.1SG→ NEG.V.CLT-go.PRES.1SG 

 «روم.نمی»

و نیز آهنگر و همکاران  (2012جهانی و همکاران ) (،2007آهنگر )همچنین ذکر شد 

ماقبل فعل در  هبستی به انتهای واژاند که به صورت پیبستی دانستهآن را واژه (1392)

 نماید.کُرْتَه را رد میچسبد، اما شواهد زیر وجود این امکان در جمله می

 الف: فعل مرکب:

(14) a. hasan  guǝl-et   a-ǰan. 

PN  gull-CLT.OBJ.2SG V.CLT-hit.PRES.3SG 

 «زند.حسن گولت می»

b. Ɂa-na-ǰan. 

V.CLT-NEG-hit.PRES.3SG 

 «زند.نمی»

 مفعولی:ب: افعال تک

(15) a. māšin-et   Ɂa-foɾuǝš-ey? 

car-CLT.GEN
1
.2

2
SG V.CLT-sell.PRES-2SG 

 «فروشی؟ماشینت را می»

b. na, Ɂa-na-foɾuǝš-om.  

no, V.CLT-NEG-sell.PRES-1SG 

 «فروشم.خیر، نمی»

 ج: افعال دو مفعولی:

(16) a. pā  keyə  pul-on   bā-maɾd   

then when money-PL DIM
3
-man 

Ɂa-dah-ey? 

V.CLT-give.PRES-2SG 

 «دهی؟های )آن( مردیکه را )پس( میپس کی پول»

                                                             
1 genitive (possevive) 
2 Second person 
3 diminutive 
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b. Ɂa-dah-am-i xo. 

V.CLT-give.PRES-1SG-CLT.OBJ.3SG 

 «دهمش.خب، می»

در  -a(Ɂ)بست فعلی کند که جایگاه پیشاثبات می (b16)و  (b15)، (b14)شواهد 

 هنیز همواره قبل از ستاک فعل است، نه در انتهای ساز a16و  a14 ،a15های نمونه

ها از  این جمالت، ناگزیر ازهماقبل فعل؛ چرا که در غیر این صورت با حذف آن س

 نیز حذف گردد، که چنین نشده است.  -aبست فعلی بایست پیش می

در گویش  -a(Ɂ)بست فعلی بودن تکواژ یید ادعای پیشااز دیگر شواهد موجود در ت

 هاین گویش، از جمله لهج هخانوادهای زبانی همکُرْتَه، اشاره به کاربرد آن در گونه

 ( است. 18 ه( و گویش بَشاکَردی جنوبی )نمون17 هبندرعباسی )نمون

(17) mo-a-go     ma-ra! 

CLT.SUB.1PL-V.CLT-tell.PAST.3SG  PROH
1
-go.PRES-2SG 

 «گفتیم )با او( نرو!می»

(18)  š-a-vā      ra-ehn 

CLT.SUB.3PL-V.CLT-want.PRES.3SG SUBJ
2
.go.PRES-3PL 

ba yāngohɾ. 

to Angohrān   

 

 «خواهند به انگُهران بروند.می»

در نظام  -a(Ɂ)نیز مؤید این نکته است که تکواژ  (18)و  (17)شواهد برون گویشی 

به هر روی،  نماید.بست فعلی را ایفا میپیش های بَشاکَردی نقشدستوری گروه گویش

بست فعلی را ایفا در کُرْتَه نقش پیش -a(Ɂ)نمایند تکواژ ثابت می (18)تا  (9)های نمونه

کارکردهای  ادامهدر گردد. اهر میکند که اغلب )با/بدون فاصله( قبل از ستاک فعل ظمی

 شود.بست در گویش مزبور بررسی میاین پیش

                                                             
1 prohibition marker 
2 subjunctive mood marker 
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و آینده ساده بیانگر  های حال سادهدر زمان های حال و آینده(:نظام غيرگذشته )زمان

( 20 ه)نمون 2ن حال استمراری بیانگر نمود ناقص(، و در زما19 ه)نمون 1وجه اخباری

 :است

 الف( حال ساده:

(19) wāš-i  Ɂa-guə-m. 
to-3SG V.CLT-tell.PRES-CLT.SUB.1SG 

 «گویم. به او می»

 ب( حال استمراری:

(20) Ɂa-raft-en-en   saɾ hondeg  yāseɾ.  

 V.CLT-go.PAST-PROG
3
-3PL head wedding PN  

 «.روند دارند به مجلس عروسی یاسر می»

 باشند.استمرار می هنشان en- فعلیبیانگر نمود ناقص و پسوند  -Ɂa، 20 هدر نمون

 ه( و در زمان گذشت21 هساده بیانگر وجه اخباری )نمون هدر زمان گذشت نظام گذشته:

 باشد: ( می22 هنمود ناقص )نمون بیانگراستمراری 

 ساده: هالف( گذشت

(21) haɾ ruəz  g
w
aɾ mon Ɂa-yah. 

every day near me V.CLT.come.PAST.3SG 

 «آمد.هر روز پیش من می»

 استمراری: هگذشتب( 

(22) ham-d(on)  dāšt   Ɂa-h
w
āɾt-i. 

EMPH
4
-herehave.PAST.3SG V.CLT-eat.PAST-CLT.SUB.3SG 

 «خورْد.جا داشت )غذا( میهمین»

                                                             
1 indicative mood 
2 imperfective aspect 
3 progressive marker 
4 emphatic 
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بست آغاز شود، به هنگام افزوده شدن پیش a هکه ستاک فعل با واک قابل ذکر است چنان

شود، یعنی می :a هیکسان سبب کشش جبرانی واک هوقوعی این دو واک، هم-a(Ɂ)فعلی 

 شود؛ مانند:تر تلفظ میبه صورت کشیده

(23) ba nazaɾ-om   Ɂa-aɾz-i. → a:ɾz-i. 

 to opinion-CLT.GEN.1SG  V.CLT-value.PRES-3SG 

 «ارزد.به نظرم می»

های غیرگذشته و در نظام« داشتن» dāšt-enهای تصریفی مصدر گفتنی است صورت

های که صورت (، حال آن24 هروند )نمونبه کار نمی -a(Ɂ)بست فعلی با پیش گذشته

 (:25روند )نمونه به همراه آن به کار می« داشتننگه»این مصدر در معنای 

(24) mo ya mɪəš-ɪə  dāɾ-om. 

 I  onesheep-INDEF have.PRES-1SG 

 «من یک گوسفندی دارم.»

(25) Ɂa-dāɾ-om-i     takon  na-

h
w
ā.  

V.CLT.hold.PRES-1SG-CLT.OBJ.3SG movement NEG-

eat.PRES.3SG 

 دارم تکان نخورَد.نگهش می
 

 نفی پيشوند .2-2-2

های تصریفی تمام با صورتباشد که می (-ne ه)با تکواژگون -naکُرْتَه، ساز پیشوند منفی

مواردی از  های زیررود و نمونه می کاربه  های نظام )غیر(گذشتهر تمام زمانافعال و د

 دهد.کاربرد آن در چند زمان مختلف را نشان می

 الف: حال اخباری:

(26) sabāh-i   Ɂa-na-r-am. 
 morning-this V.CLT.NEG-go.PRES-1SG 

 «روم.امروز صبح نمی»
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   ب: حال التزامی:

(27) xodā  kan   na-r-uə. 

 God  SUBJ.do.PRES.3SG NEG-go.PRES-3SG 

 «خدا کند )که( نرود.»

 اخباری: هگذشتج: 

(28) na,   g
w
aɾ lil  na-raft-en. 

 no,  near PN  NEG-go.PAST-3PL  

 «خیر، پیش لیل نرفتند.»

 نقلی: هد: گذشت

(29) mon   āwuəd(on) na-but-a-m. 

I    there  NEG-be.PAST-PP
1
-1SG 

 «ام.من آنجا نبوده»

 دور: هه: گذشت

(30) kāškiǝ  na-raft-atom. 

I wish  NEG-go.PAST-COP
2
.PAST.1SG 

 «کاش نرفته بودم.»

 پيشوند نهی .2-2-3

ها، )و در برخی گونه -naبرای بیان فعل نهی )= امر منفی( در کُرْتَه از پیشوند فعلی 

ma-) های دوم شود. البته کاربرد فعل نهی مستقیم تنها محدود به مخاطباستفاده می

امکان ساخت فعل نهی  که ( است، حال آن32 ه( و جمع )نمون31 هشخص مفرد )نمون

( نیز 34 ه( و جمع )نمون33 ههای سوم شخص مفرد )نمونغیرمستقیم برای مخاطب

 وجود دارد:

(31) Ɂa-guə-m   kel-i   na-ra! 

   

V.CLT-tell.PRES-1SG with-CLT.OBJ.3SG PROH-go.PRES.2SG 

                                                             
1 past participle marker 
2 copula 
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 «گویم همراهش نرو!به تو( می»)

(32) Ɂa-guə-m   kel-i    

  

V.CLT-tell.PRES-1SG with-CLT.GEN.3SG  

na-ra-y-ə! 

PROH-go.PRES-HI
1
-2PL 

 «گویم همراه او نروید!به شما( می»)

(33) wāš-i    bo-guə   na-r-uə! 

with-CLT.SUB.3SG  IMP-tell.PRES.2SG PROH-go.PRES-3SG 

 «به او بگو نرود.»

(34) goht-et    na-ra-n? 

tell.PAST-CLT.SUB.2SG PROH-go.PRES-3PL 

 «گفتی نروند؟به آنها( »)
 

 پيشوند وجه التزامی .2-2-4

های حال است که با صورت -beغالب وجه التزامی در این گویش نیز پیشوند  هنشان

 رود:التزامی به کار می

(35) Ɂage   be-dah-an  o  be-geɾ-en   

if   SUBJ-give.PRES-3PL and SUBJ-take.PRES-3PL  

xob-en. 

good-COP.PRES.3SG  

 «بگیرند، خوب است. اگر بدهند و»

(، 36 هدور )نمون ههای گذشتنیز با صورت [-Ø]التزامی تهی  هافزون بر این، تکواژگون

 ههای دارای وجه التزامی )نمون(، افعال پیشوندی به تمام زمان37 هالتزامی )نمون هگذشت

 15رود:( به کار می39 ههای دارای وجه التزامی )نمون( و افعال مرکب به تمام زمان38

(36) Ɂage  Ø-dist-atet, 
if   SUBJ-see.PAST-COP.PAST.2SG, 

če-t      a-ko? 

                                                             
1 hiatus 
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what-CLT.SUB.2SG  V.CLT-do.PAST.3SG 

 «کردی؟اگر )او را( دیده بودی، چه می»

(37) Ɂage  Ø-raft-ey,  pa doɾost-en. 

if   SUBJ-go.PAST-2SG,  thus correct-COP.PRES.3SG 

 «است.اگر رفتی، پس درست »

(38) Ɂoɾ-i   Ø-geɾ-ey   hʷaš  ne-h-en.  
up-CLT.OBJ.3SGSUBJ-pick.PRES-2SG nice NEG-HI-

COP.PRES.3SG 

 «آن را برداری خوب نیست.»

(39) wāz-i   Ø-kan-om  xo, gār   

open-CLT.OBJ.3SGSUBJ-do.PRES-1SG then, missing  

a-b-i. 

V.CLT-become.PRES-3SG 

 «شود.گم میاگر( آن را باز کنم که، »)

، تالش (35) ههایی چون فعل التزامی مورد اشاره در نمونکاربرد مثال شود مییادآوری 

را با  (36) هدر نمون [-Ø]التزامی تهی  هبرای یافتن توجیه آوایی برای کاربرد تکواژگون

آغاز  /d/فعلی با همخوان انسدادی واکدار  هسازد؛ چرا که هر دو مادمشکل مواجه می

 هتکواژگون (36) هولی در نمون -beپیشوند التزامی  (35) هشوند، با این حال، در نمونمی

از بررسی فرایندهای آوایی مرتبط با پیشوند وجه  رود.به کار می [-Ø]التزامی تهی 

 شود:التزامی کُرْتَه نتایج زیر حاصل می

رخداد فرایند هماهنگی به دلیل  uəیا  o ،uهای های دارای واکه الف: در اتصال به ستاک

 یابد؛ مانند:نمود آوایی می [-bo] هتکواژگون به صورت 1ایواکه

(40) če-towɾ-en    bo-guǝ-m   

what-soɾt-COP.PRES.3SG SUBJ-tell.PRES-1SG 

bo-koš-en-t-i? 

SUBJ-kill.PRES-3PL-HI-CLT.OBJ.3SG 

                                                             
1 vowel harmony 
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 «چطور است بگویم بکُشندش؟»

 به صورتآغاز شوند،  /hw/و  /gw/ هشدهای لبیهمخوانهایی که با ب: در اتصال به ستاک

 هبه صورت تکواژگون /y/( و قبل از همخوان 42و  41های )نمونه [-bo] هتکواژگون

[bi-] پیشوند با  هفرایند هماهنگی واک هکه نتیج یابدتظاهر آوایی می( 43 ه)نمون

 هحاصل هماهنگی واک [-bo] ههمخوان آغازین ستاک فعل است؛ یعنی کاربرد تکواژگون

 هو کاربرد تکواژگون، 1شدگیلبی هپیشوند امر با همخوان آغازین ستاک فعل در مشخص

[bi-] هپیشوند امر با همخوان آغازین ستاک فعل در مشخص ههماهنگی واک هنتیج 

 است؛ مانند: 2شدگیکامی

(41) bo-h
w
as-in   beh-teɾ-en? 

SUBJ-sleep.PRES-1PL good-COMP
3
-COP.PRES.3SG 

 «بخوابیم بهتر است؟»

(42) mage  bo-g
w
ač-om-i      če 

whether SUBJ-remove.PRES-1SG-CLT.OBJ.3SG  what 

a-b-i? 

V.CLT-become.PRES-3SG 

 «شود؟مگر )از جا( بکَنَمش چه می»

(43) Ɂage  bi-y-ā-y   ǰang  

  

if SUBJ-HI-come.PRES.2SG fight 

a-b-i. 

V.CLT-become.PRES-3SG 

 «گیرد.جنگ درمی اگر بیایی،»

( دارای 46 ه( و مرکب )نمون45 ه(، پیشوندی )نمون44 هج: در برخی از افعال ساده )نمون

 باشد: می [-Ø]التزامی تهی  هتکواژگون

                                                             
1 labialization 
2 palatalization 
3 comparative degree marker 
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(44) Ɂage   Ø-deh-ɪə-t-i, 

if   SUBJ-hit.PRES-CLT.SUB.2PL-HI-CLT.OBJ.3SG, 

šāyad kabul  kan. 

perhapsaccepetence do.PRES.3SG 

 «)کتک( بزنیدش، شاید قبول کند.اگر »

به  (44) هدر نمون« دیدن» dist-enصورت تصریفی مناسب از مصدر  کردنجایگزین 

باشد و بدین سبب می -beخواهد بود که دارای پیشوند التزامی  be-did-ɪə-t-iصورت 

مذکور توجیه آوایی جامع  هدر نمون [-Ø]التزامی تهی  هتوان برای کاربرد تکواژگوننمی

 .کردو مانعی ارائه 

(45) Ɂa-na-tāh-om   Ɂoɾ-i     

V.CLT-NEG-can.PRES-1SG  up-CLT.OBJ.3SG   

Ø-geɾ-om. 

SUBJ-pick.PRES-1SG 

 «توانم آن را بردارم.نمی»

(46) šāyad daɾ wā Ø-kan-en. 

perhapsdooropen SUBJ-do.PRES-3PL 

 .«1شاید در را باز کنند»

 پيشوند وجه امری .2-2-5

باشد که تنها می -beتکواژ غالب برای ساختن امر مستقیم )مثبت( در کُرْتَه پیشوند فعلی 

( به 48 ه( و جمع )نمون47 ههای تصریفی فعل امر دوم شخص مفرد )نموندر صورت

 رود:کار می

(47) hamuǝ-d(on) be-nend   gāw-on   be-ba(ɾ). 

EMPH-thereIMP-sit.PRES.2SG cow-PL  IMP-take.PRES.2SG  

 «همانجا بنشین گاوها را ببَر!»

(48) be-ra-y-ə    dawāɾ-on-uə! 

IMP-go.PRES-HI-2PL  home-PL-CLT.GEN.2PL 

                                                             
 رود.نیز با افعال پیشوندی و مرکب به کار می -beالبتّه پیشوند التزامی   1
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 «تان!  هایبروید خانه»

به منظور بیان وجه امری با  نیز [-Ø]تهی  هبه عالوه، در این گویش تکواژگون

( و 50 ه(، افعال پیشوندی )نمون49 ه)نمون« بودن» but-enهای امری فعل ربطی  صورت

 رود:( به کار می51 هافعال مرکب )نمون

(49) zu  Ø-ba-h-ɪə  

soon IMP-become.PRES-HI-2PL 

be-band-ɪə-t-i. 

IMP-tie.PRES-2PL-HI-CLT.OBJ.3SG 

 « زود باشید آن را ببندید!»

با فعل  [-Ø]امری تهی  هتکواژگونباید افزود یافتن توجیه آوایی مطمئنی برای کاربرد 

مذکور، صورت  هنماید؛ چرا که در نموندشوار می (49) هنموندر  «بودن» but-en ربطی

 /b/با همخوان  «بودن» but-en که همانند فعل ربطی «بردن» boɾt-enصدر امری از م

 ساخته شده است. ،[-Ø]امری تهی  هتکواژگون، و نه -beشود، با کمک تکواژ آغاز می

(50) Ɂoɾ-i   Ø-ge(ɾ/n)! 

up-CLT.OBJ.3SGIMP-pick.PRES.2SG 

 « آن را بردار!»

(51) dar   wā  Ø-kan-ɪə. 

door  open IMP-do.PRES-2PL 

 «در را باز کنید!»

-های فعلی امر غیرمستقیم برای مخاطبالبته همانند پیشوند نهی، امکان ساخت صورت

 دارد.های سوم شخص مفرد و جمع نیز وجود 

(52) bo-guǝ  bo-r-uǝ   boz   

IMP-tell.PRES.2SG IMP-go.PRES-3SG goat 

bi-y-āɾ-i. 

IMP-HI-take.PRES-CLT.SUB.3SG 

 «بگو برود بز را بیاورد.»

(53) bo-guǝ  be-ra-n   boz   
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IMP-tell.PRES.2SG IMP-go.PRES-3PL goat  

bi-y-āɾ-en.  

IMP-HI-take.PRES-CLT.SUB.3PL 

 1«بیاورند. بگو بروند بز را»

 بستیهای فاعلی پيشبستواژه .2-2-6

 ههای تصریفی شخص و شمار افعال گذشتبرای نشان دادن ویژگی کُرْتَهدستگاه فعلی 

 اند.آمده (10)گیرد که در جدول های فاعلی بهره می بست متعدی از واژه

                                                             
به دلیل یکسان بودنِ صورت آوایی پیشوند وجه امری با پیشوند وجه التزامی در کُرْتَه، فرایندهای آوایی مرتبط با   1

 شود:  جا به ذکر یک شاهد از هر کدام اکتفا می در این باشد کهآنها نیز دقیقا یکسان می

 ای به صورتبه دلیل وقوع فرایند هماهنگی واکهو  uəیا  o ،uهای های دارای واکه الف: در اتصال به ستاک

 یابد: نمود آوایی می [-bo]تکواژگونۀ 

(1) bo-suəz-i. 
IPM-burn.PRES.2SG-CLT.OBJ.3SG 

«بسوزانش!»    

( 2)نمونۀ  [-bo]تکواژگونۀ  به صورت، /hʷ/و  /gʷ/شدۀ های آغازینِ لبیهای دارای همخوانبه ستاکب: در اتّصال 

 یابد:( تظاهر آوایی می3)نمونۀ  [-bi]به صورت تکواژگونۀ  /y/و قبل از همخوان 

(2) ta    ham-don  bo-hʷas.  

you EMPH-hereSUBJ-sleep.PRES-1PL 

«جا بخواب!تو همین»  

(3) bi-y-ā    be-nend.  

IPM-HI-come.PRES.2SG  IMP-sit.PRES.2SG 

«بیا بنشین!»  

استفاده   [-Ø]( تکواژگونۀ امری تهی 6( و مرکّب )نمونۀ 5(، پیشوندی )نمونۀ 4ج: در برخی افعال ساده )نمونۀ 

 شود: می

(4) Ø-deh-ɪə-t-i. 

IMP-hit.PRES-CLT.SUB.2PL-HI-CLT.OBJ.3SG  

«بزنیدش!»  

(5) Ɂoɾ   Ø-geɾ   (o) be-ra. 

up   IMP-pick.PRES.2SG (and) IMP-go.PRES.2SG 

«بردار )و( برو!»  

(6) daɾ   wā Ø-kan-ɪə. 

door openIMP-do.PRES-2PL 

«در را باز کنید!»  
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 کُرْتَههای فاعلی بستواژه (10)جدول 

 شخص و شمار بست فاعلیواژه
-(o)m 1SG 

-(e)t 2SG 

-i(t) 3SG 

-(i)n 1PL 

-uǝ(t) 2PL 

-(e)š 3PL 

ساده  همنفی شامل گذشت هدر این میان، در افعال واژگانی خودایستای متعدی گذشت

(  فاعل منطقی یا a56 هدور )نمون ه( و گذشتa55 هنقلی )نمون ه(، گذشتa54 ه)نمون

که در  چسبد حال آنستاک فعل میبستی به خود بست پیشکنشگر به صورت واژه

دور  ه( و گذشتb55 هنقلی )نمون ه( ، گذشتb54 هساده )نمون همثبت شامل گذشت هگذشت

بستی به عناصر ماقبل های فاعلی در سطح جمله به صورت پیبست(، واژهb56 ه)نمون

 (:7-3-2پیوندند، نه به خود ستاک فعل اصلی )ن.ک. فعل در جمله می

(54) a. bey če na-t-bo      ɂey  

for what NEG-CLT.SUB.2SG-take.PAST.3SG of 

yāɾu-w-ak? 

son-HI-DIM 

 «چرا پسربچه را نبردی؟»

b. bey   če  non-et     

for   what food-CLT.SUB.2SG 

hʷā? 

eat.PAST 

 «چرا غذا خوردی؟» 

(55) a. na-w-uə-dist-a    Ɂey hasan?  
NEG-HI-CLT.SUB.2PL-see.PAST-PP of PN 

 «اید؟حسن را ندیده»

b. Ɂey  hasan-uə  dist-a? 
ofPN-CLT.SUB.2PL see.PAST-PP 

 «اید؟حسن را دیده»
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(56) a. kāškiǝ  na-š-dāt-at. 

I wishNEG-CLT.SUB.3PL-give.PAST-COP.PAST.3SG 

 «کاش )آن را پس( نداده بودند.»

b. kāškiǝ  Ɂey mon-eš dāt-at. 
I wish to I-CLT.SUB.3PL-give.PAST-COP.PAST.3SG 

 «کاش )آن را( به من داده بودند.»

hهای تصریفی مصدر کلی و کاربرد باال، صورت هتنها استثناء بر قاعد
w
āst-en 

)در نقش فعل کمکی یا اصلی( است، بدان معنا که در کاربرد تمامی « خواستن»

ی بست فاعل(، واژه58و  57های این مصدر )نمونه ههای تصریفی غیرگذشتصورت

رود تنها با این تفاوت که بستی به کار میبه صورت پیش 56تا  54های همانند نمونه

 شود:بست فاعلی واقع میبین ستاک فعل و واژه -aبست فعلی پیش

(57) (ɂa-)na-m-a-h
w
ey. 

(V.CLT-)NEG-CLT.SUB.1SG-V.CLT-want.PRES.3SG 

 )فعل اصلی(« خواهم.هیچ چیز( نمی»)

(58) (ɂa-)na-m-a-h
w
ey      

(V.CLT)NEG-CLT.SUB.1SG-V.CLT-want.PRES.3SG  

be-did-om-i. 

SUBJ-see.PRES-1SG-CLT.OBJ.3SG 

 )فعل کمکی(« خواهم او را ببینم.نمی»
 

 فعلیهای پسسازه .2-3

از نگاه کلی، عناصری که در جایگاه پس از ستاک فعل واژگانی خودایستای کُرْتَه قرار 

نحوی خاص خود به شرح -های ساختواژیبا نقشگیرند، مشتمل بر هشت سازه می

 باشند.زیر می
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 سازپسوند گذشته .2-3-1

شوند و فعل افزوده می هکه به ریش āt-و  t ،-et- کُرْتَه عبارتند از:ساز پسوندهای گذشته

در ساخت ستاک گذشته و بالطبع در ساختار افعال گذشته نیز حضور یافته و نقش 

شواهدی از نمایند. یعنی ارجاع به زمان گذشته، را ایفا مینحوی خود،  -ساختواژی

 . ( ارائه شد2-1-2و  1-1-2های سمت)ق 2و  1های کُرْتَه در جدول ههای گذشتستاک
 

 ساز پسوند سببی -2-3-2

تر، سازد و به بیان فنیعملکرد نحوی این پسوند آن است که فعل الزم را متعدی می

های ( در ساخت1384براساس دبیرمقدم ) افزاید. الزم مییک موضوع به ظرفیت فعل 

عملی را انجام دهد، حالتی را بپذیرد و یا در  2بشود تا مُسَبِباعث می 1سببی، مُسَبب

 هساز نظام غیرگذشته )حال و آینده( )نمونسببی in-حالتی باقی بماند. در کُرْتَه پسوند 

باشد. گفتنی است هر دوی این ( می60 هنساز نظام گذشته )نموسببی int-( و پسوند 59

های نمونهدر شوند. یده موافزفعلی، یعنی ستاک حال،  هساز به ریشپسوندهای سببی

 زیر یک فعل سببی با همتای غیرسببی خود آورده شده است.

(59) Ɂa-nend-ey      ya  

V.CLT-sit.PRES-2SG or  

be-nend-in-om-et? 

SUBJ-sit.PRES-CAUS
3
.PRES-CLT.SUB.1SG-CLT.OBJ.2SG 

 «نشینی یا بنشانمت؟خودت( می»)

(60) h
w
ad-i na-čale(t),   ta-t 

self-3SGNEG-destroy.PAST.3SG, you-CLT.SUB.2SG 

čal-int. 

destroy.PRES-CAUS.PAST 

                                                             
1 causer 
2 causee 
3 causative marker 
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 «خودش خراب نشد، تو خرابش کردی.»

ای در برخی از افعال سبب بروز تغییرات واکه هاما گاهی افزودن این پسوندها به ریش

 :(61) هدر شواهد نمون /ā/به  /a/ هگردد؛ مانند تبدیل واکریشه می

(61) /ras/ + /in(t)/ →  rāsin(t)       «رساندن»  

/čaɾ/ + /in(t)/ →  čāɾin(t)    «چراندن»  

 

 پسوند استمراری .2-3-3

 هتصریفی استمرار و بیان نمود ناقص، کُرْتَه در نظام غیرگذشت هبرای نشان دادن مقول

فعل  هبرد و بدین منظور آن را بالفاصله پس از ستاک گذشتبهره می en-خود از پسوند 

بست باید گفت کاربرد این پسوند همواره مستلزم حضور پیش(. 62 هدهد )نمونقرار می

 در ابتدای ساختمان فعل است. -aفعلی 

(62) Ɂa-raft-en-om   šahɾ. 

V.CLT-go.PAST-PROG-1SG city 

 «روم.دارم به شهر  می»

ستاک )گذشته/حال( فعل( نیز برای «+داشتن»به عالوه، کُرْتَه از ساختار )فعل کمکی 

کند. گفتنی است ساخت استمراری به کمک های استمراری استفاده میبیان ساخت

نحوی از گویش رودباری )مطلبی،  گیریدر این گویش یکی از موارد وام en-پسوند 

( و در اثر مجاورت و برخورد زبانی با آن است. بنابراین، به اعتقاد 199: 1385

 dāšt-enگیری از فعل کمکی نگارندگان، ساخت بنیادین استمراری در کُرْتَه همان بهره

استمراری کاربرد  هاست که هم برای زمان حال استمراری و هم زمان گذشت« داشتن»

 .1(11ارد )جدول د

 
                                                             

 باشد.)به منظور نمایش نمود ناقص( نیز می -ɂaبست فعلی کاربرد این ساختار مستلزم حضور پیش - 1



 کُرْتَه شیدر گو ستایخودا یفعل واژگان یفیتصر یها سازه

 

65 
  mošt-enاستمراری از مصدر  ههای تصریفی حال استمراری و گذشتصورت (11)جدول 

 «جارو زدن»

 زمان حال استمراری استمراری هگذشت

 شخص
dāšt-om a-mošt-om dāɾ-om a-moš-om 1SG 

dāšt-ey a-mošt-et dāɾ-ey a-moš-ey 2SG 

dāšt-Ø a-mošt-i dāɾ-i a-moš-i 3SG 

dāšt-in a-mošt-in dāɾ-in a-moš-in 1PL 

dāšt-ɪə a-mošt-uə dāɾ-ɪə a-moš-ɪə 2PL 
dāšt-en a-mošt-eš daɾ-en a-moš-en 3PL 

 

 صفت مفعولی هنشان .2-3-4

افعال الزم و متعدی  هباشد که به ستاک گذشتمی a-صفت مفعولی در کُرْتَه تکواژ  هنشان

( به 64 هنموندور ) ه( و گذشت63 هنموننقلی ) هافزوده شده و در ساخت افعال گذشت

 رود. کار می

(63) hanu na-raft-a-m   dawāɾ  safā.  
yet  NEG-go.PAST-PP-1SG  home  PN 

 «ام.هنوز به منزل صفا نرفته»

(64) mā-y-in   h
w
āɾt-at,    

we-HI-CLT.SUB.1PL eat.PAST-COP.PAST.3SG, 

maga ta-t    

whether you-CLT.SUB.2SG 

na-h
w
āɾt-at? 

 NEG-eat.PAST-COP.PAST.3SG 

 ما )غذا( خورده بودیم، مگر تو نخورده بودی؟ »

 فعل ربطی اسنادی. 2-3-5

 به صورتتواند های غیرگذشته و گذشته میفعل ربطی اسنادی در نظامکُرْتَه در 

 هایصورت (12)صفت، اسم، قید و یا فعل بچسبد. جدول  هبستی به میزبانی از مقول پی
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های بستی فعل ربطی اسنادی غیرگذشته در گویش مزبور و نیز صورتگانه و پی شش

به  at-دهد که به جز سوم شخص مفرد، با افزودن نشان می ها را متناظر آن هگذشت

 شوند.های غیرگذشته حاصل میصورت

 بستی فعل ربطی اسنادیهای پیتصریف صورت (12)جدول 

 شخص و شمار نظام غیرگذشته  نظام گذشته 
-atom -om 1SG 

-atey -ey 2SG 

-at -en(t)/-an(t) 3SG 

-atin -in 1PL 

-atɪə -ɪə 2PL 
-aten(t) -en(t)/-an(t) 3PL 

 باشند:ها در زبان روزمره می هایی از کاربرد آنجمالت زیر نمونه

(65) Ɂāy   ganuəg-i-y-en,   wali ta  

(s)he  crazy-IND
1
-HI-COP.PRES.3SG, but you 

ganuəg-teɾ-ey. 

crazy-COMP-COP.PRES.2SG 

 «تری.او دیوانه است ولی تو دیوانه»

(66) mo  ham-uəd-atom,   nāseɾ-am 

I  EMPH-there-COP.PAST.1SG, PN-too 

 hast-at. 

be.PRES-COP.PAST.3SG  

 «جا بود. جا بودم، ناصر هم همان من همان»

ها دارای ساخت  لیه آنذشته که مسنداز جمالت اسنادی غیرگباید افزود در آن دسته ا

فعل بستی ملکی باشد، اضافی باشد و جزء پایانی آن ساخت اضافی نیز یک ضمیر پی

)و  -ent- جمع غیرگذشته به صورتسوم شخص ربطی اسنادی سوم شخص مفرد و 

. گیردقرار می ملکی ضمیرالیه و میان آخرین عنصر واژگانی مسند( [-ant-] هتکواژگون

                                                             
1 indefinite article 
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لیه ( دارای مسندا68) هالیه اضافی )ملکی( است و نموندارای یک مسند (67) هنمونمثالً 

 )گروه( اسمی است. 

(67) yey  dawāɾ-ent-om,    yewn ham čok-

on-ent-om.  

this home-COP.PRES.3SG-CLT.GEN.1SG, these also son-PL-

COP.PRES.3PL-CLT.GEN.1SG 

 .«هستند پسرانمهم  هااینام هست )و( این خانه»

(68) yāɾu-w-ak-on  haɾ don taw-a-saɾd-ent-eš?  

son-HI-DIM-PL each two fever-EZ
1
-cold-COP.PRES.3PL-

CLT.GEN.3PL 

 «ها هر دو تب لرز دارند؟پسرک»

های بستی در نظام غیرگذشته تنها با شناسهکه فعل ربطی اسنادی پی قابل ذکر آن هنکت

( و 70 ههای شخصی )نمون( ولی در نظام گذشته هم با شناسه69 هشخصی فاعلی )نمون

 آید. ( می71 ههای فاعلی )نمونبستهم با واژه

(69) yāɾu-w-ak-on ham-d(on)-en? 

son-HI-DIM-PL EMPH-here-COP.PRES.3PL 

 «جا هستند؟ پسرها این»

(70) yāɾu-w-ak-on ham-d(on)-aten? 

son-HI-DIM-PL EMPH-here-COP.PAST.3PL 

 «جا بودند؟ سرها اینپ»

(71) tā  mo  yaht-om,   yāɾu-w-ak-on   

till I come.PAST-1SG, son-HI-DIM-PL  

boɾt-ateš. 

take.PAST-COP.PAST.3PL 

 «تا من آمدم، پسرها آن را برده بودند.»

                                                             
1 ezafe marker 
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 های شخصی فاعلیشناسه .2-3-6

فعلی با افعال های غیرگذشته و گذشته همواره به صورت پسنظامها که در این شناسه

دهند. های تصریفی شخص و شمار فعل را نشان میروند، ویژگیالزم به کار می

 (13)های غیرگذشته و گذشته در جدول نظامدر  فاعلی کُرْتَههای شخصی شناسه

 اند.نمایش داده شده

  1کُرْتَههای شخصی فاعلی شناسه (13)جدول 

 شخص و شمار نظام غيرگذشته نظام گذشته
-om -am / -om 1SG 

-i -āy/-ey(t) 2SG 

-Ø -i(t)/-ā/-uǝ 3SG 

-in yn/-in 1PL 

-ɪə -ɪə(t) 2PL 
-en -an(t)/-en(t) 3PL 

غیرگذشته در تصریف تمام افعال واژگانی متعدی  های شخصی فاعلیشناسهباید افزود 

 (.72 هروند )نمونفعلی به کار میپسْ نیز به صورت

(72) dohtaɾ-ak a-baɾ-om  kaleganǰ tahwil  

girl-DIMV.CLT-take.PRES-1SG Qal'eganj deliver 

a-dah-am    a-y-ā-m. 

V.CLT-give.PRES-1SG V.CLT-HI-come.PRES-1SG 

 «آیم.دهم، میگنج تحویل میبَرَم، قلعهدختربچه را می»

آوایی متفاوت از  هدارای تصریف دو فعل متعدی و یک فعل الزم با سه گون (72) هنمون

 باشد.شخصی فاعلی اول شخص مفرد در نظام غیرگذشته می هشناس
 

                                                             
باشد و ثانیا  ییابد که اواّل فعل متعدهای مورد اشاره بروز آوایی میهنگامی در انتهای شناسه /t/همخوان   1

 گردد.بست مفعولی قرار گیرد که با واکه آغاز میبالفاصله پس از آن واژه
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 های فاعلیبستواژه .2-3-7

 های فاعلی بست واژه کُرْتَهدر دستگاه فعلی ذکر شد،  6-2-2گونه که در قسمت  همان

افعال متعدی  ههای تصریفی شخص و شمار در نظام گذشتنمایش ویژگیدار عهده

در جمالت ، 6-2-2منفی ذکر شده در  هبرخالف جمالت گذشتهستند. باید افزود 

بستی با/بدون فاصله به های فاعلی به صورت پیبستواژهاین  مثبت معموال هگذشت

، b54های نمونهدر زیر و نیز  74و  73های نمونه پیوندند.فعل متعدی می هستاک گذشت

b55  وb56 اند.ها در زبان طبیعیبستکاربرد این واژه هنمایند 

(73) weydiǝ dist-ent-om,    

 kol-eš 

when see.PAST-CLT.OBJ.3PL-CLT.SUB.1SG  all-CLT.GEN 

moɾt-aten. 

die.PAST-COP.PAST.3PL 

 «شان مرده بودند.شان، همگی وقتی دیدم»

(74) a. pā  pul-on?   

  where  money-PL? 

 «ها )کجاست(؟پس پول»

b. dāt-ent-om     ey razā. 

give.PAST-CLT.OBJ.3PL-CLT.SUB.1SG  to PN 

 «به رضا دادم.»

فعلی توانند از جایگاه پسْها در ساخت کُنایی دوگانه میبستشایان ذکر است این واژه

های بستی به یکی از سازهفعلی حرکت نموده و یا حتی به صورت پیبه جایگاه پیش

 های شخصی فاعلیبر خالف شناسهتر، ل شوند. به بیان دقیقماقبل فعل در جمله متص

 پیوندند،فعلی به ستاک فعل می( که همواره به صورت ثابت و پس6ْ-3-2)ن.ک. 

دوگانه دارای حرکت هستند؛ بدین صورت که های فاعلی در ساخت کُنایی بست واژه

فعلی حرکت پیش فعلی به جایگاه توانند یا در سطح ساختمان فعل از جایگاه پسمی
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بستی به یکی از به صورت پی ( و یا در سطح جمله شناور شده وa8 هنمونکنند )

ستاک ( که در این حالت، 76و  75های ماقبل فعل در جمله بپیوندند )نمونه های سازه

 .شودفعل همواره به صورت سوم شخص مفرد ظاهر می هگذشت

(75) mon-om  na-di. 

I-CLT.SUB.1SG NEG-see.PAST.3SG 

 «من ندیدم.»

(76) zamin-eš  ey ke foɾuəht-at?  

land-CLT.SUB.3PL to who sell.PAST-COP.PAST.3SG 

 «زمین را به چه کسی فروخته بودند؟»

های فاعلی به ترتیب به ضمیر فاعلی آزاد و مفعول بستواژه (76)و  (75)های در نمونه

 اند.صریح پیوسته
 

 های مفعولیبستواژه .2-3-8

بست از دو دسته واژهکُرْتَه بسته به زمان دستوری ستاک فعل متعدی، دستگاه فعلی 

فعلی ظاهر شده و فاقد . این دو دسته همواره به صورت پسگیردمفعولی بهره می

حرکت در جمله هستند، ولی به لحاظ صورت و نیز جایگاه ظهورشان در ساختار فعل 

های مفعولی بستواژهکار و اساسی دارند. بدین شرح که واژگانی خودایستا تفاوت آش

های فاعلی غیرگذشته، یعنی در جایگاه پس از شناسه( 14نظام غیرگذشته )جدول 

( حال آنکه 77 هنمونگیرند )زمان حال قرار می پایانی فعل متعدی واژگانی

فعل  ه( بالفاصله پس از ستاک گذشت14های مفعولی نظام گذشته )جدول  بست واژه

 (.78 هنمونشوند )های فاعلی ظاهر میبستمتعدی و قبل از واژه

 های مفعولی کُرْتَهبستواژه (14)جدول 

 شخص و شمار نظام غیرگذشته نظام گذشته
-om -om 1SG 

-i(t) -et 2SG 
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-Ø -i 3SG 

-in -in 1PL 

-ɪə(t) -uǝ 2PL 
-en(t) -eš 3PL 

 

(77) Ɂage be-ǰan-ent-om,    mon ham 

if  SUBJ-hit.PRES-3PL-CLT.OBJ.1SG,  I too  

a-ǰan-om-eš. 

V.CLT-kich.PRES-1SG-CLT.OBJ.3PL 

 «شان. زنماگر بزنندم، من هم می»

(78) dist-ent-om      

see.PAST-CLT.OBJ.3PL-CLT.SUB.1SG 

 wuəštāt-aten. 

stand.PAST-COP.PAST.3SG 

 «شان ایستاده بودند. دیدم»

 گيرینتيجه. 3

کُرْتَه دهد ساختمان افعال واژگانی خودایستای این پژوهش توصیفی نشان مینتایج 

ستاک )گذشته/حال( فعل که ستاک  .1تصریفی بدین شرح است:  هدارای پانزده ساز

فعلی شامل پیش هشش ساز .2شود؛ قاعده ساخته میحال به صورت باقاعده یا بی

رود؛ پیشوند نفی فعلی به کار میبست که همواره در نقش پیش -a(Ɂ)فعلی بست  پیش

na- پیشوند نهی ،na-  و یا(ma- ؛ پیشوندهای وجه امری و التزامی)be-  با

بستی که در افعال های فاعلی پیشبستو واژه [-Ø]و  [-bi]، [-bo]های  تکواژگونه

فعلی شامل پسوندهای پس ههشت ساز .3شوند؛ منفی ظاهر می هواژگانی گذشت

)نظام  int-)نظام غیرگذشته( و  in-ساز ؛ پسوندهای سببیāt-و  t ،-et-ساز  گذشته

گیری از گویش رودباری است و به که حاصل وام en-گذشته(؛ پسوند استمرارساز 

صفت مفعولی )وجه وصفی  هیکسان است؛ نشان اظ آوایی با پسوند مصدرساز کاماللح

های شخصی فاعلی اسهبستی )غیر(گذشته؛ شن؛ افعال ربطی اسنادی پیa-مجهول( 
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نایی دوگانه به صورت شناور و های فاعلی که در ساخت کبست)غیر(گذشته؛ واژه

های مفعولی که بر بستپیوندند؛ و واژههای ماقبل فعل در جمله میبستی به سازه پی

هر دو پس از ستاک فعل قرار  شوند واساس زمان دستوری به دو دسته تقسیم می

برآیند کلی پژوهش حاضر نیز آن است  ها متفاوت است. ه ظهور آنگیرند اما جایگا می

های تصریفی متنوع و امکانات و سازهکُرْتَه از که ساختمان فعل واژگانی خوادیستای 

 قابل توجهی برخوردار است.
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