
 

  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، شناخت زبان
  32ـ  17، صص 1390تابستان ، شمارة اول، بهار و دومسال 

  هايِ هايِ مصدري در برخی گویش بررسی ساخت
  استان اصفهان

  *مهدي اسماعیلی محمد

  چکیده
هاي اسـتان اصـفهان، کـه     در این مقاله، انواع ساخت مصدري در تعدادي از گویش

در . اسـت  اند، توصیف و بررسی شـده  هاي مرکزي ایران گی از مجموعه گویشهم
هاي مورد بررسی، مجموعاًً چهار نوع ساخت مصدري وجود دارد کـه بجـز    گویش

گیرد، بقیـه بـر اسـاس سـتاك گذشـتۀ فعـل        یک مورد، که با ستاك حال شکل می
یـا حتـی سـه    هـا، دو   در برخـی از ایـن گـویش    ،نکتۀ دیگر اینکه. شوند ساخته می

شود که یکی از آنها سـاخت اصـلی و غالـب     ساخت مصدري در کنار هم دیده می
در . شـوند  است و موارد دیگر، که کاربرد محدودتري دارند، ثـانوي محسـوب مـی   

هـاي سـاخت مصـدري،     این تحقیق و بررسی مختصر، سعی بر این بوده تـا گونـه  
هـاي   ۀ رواج هر یک از ساختروند و همچنین منطق هایی که در آن به کار می بافت

 .مصدري مشخص شود

هاي مرکزي ایران، مصدر، مصدر مرخم یا ناقص، فعل وجهـی   گویش :ها کلیدواژه
 .، ستاك گذشتۀ اصلی و ثانوي)شبه معین(

  مقدمه. 1
و در دامنۀ رشته کوه ) عمدتأ مناطقِ شمالی، مرکزي و شرقی(هایی از استان اصفهان  در قسمت

هـاي   اند کـه بـه گـویش    ها رایج ت کویر، مجموعه و پیوستاري از گویشمرکزي ایران و دش
تـر در   بـر اصـفهان، در مقیاسـی کوچـک     ها کـه، عـالوه   این گویش. اند مرکزي ایران معروف
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شناسیِ تاریخی، عضوي از شاخۀ شمالِ  هاي مرکزي و یزد نیز رواج دارند، از نظر زبان استان
که اولین » هاي مرکزي ایران گویش«بر اصطالحِ   عالوه. ندآی شمار می هاي ایرانی به غربی زبان

شناسـان   کار برده است، برخی از ایران به )Geiger, 1898-1901:381-406( بار ویلهلم گایگر
نیـز  ) Lecoq, 2002(» کرمـانی «، یـا حتـی   )Mann, 1926(» مـادي «هـا را   غربی این گـویش 

/ اسامی متعددي از قبیل راجی، رایجی، راساولی ساکنان این مناطق اصطالحات و . اند نامیده
اي را براي اطالق به این  و بوروبِشه) دهی(، دیی )والیتی(راستی، راسه، وِالتی / راستا، راسی

  .برند کار می ها به گویش
هـاي   بـه گـروه   ،شناسـان غربـی   بنـدي زبـان   هاي مرکزي ایران، بر اسـاس طبقـه   گویش

 )Windführ, 1992(و وینـدفور   )Lecoq, 1989( لوکـوك . انـد  تـري تقسـیم شـده    کوچـک 
هـاي   اند که، اگرچه تفـاوت  تر تقسیم کرده هاي مرکزي ایران را به شش گروه کوچک گویش

بندي آنها بـه هـم    شود، ولی در مجموع طبقه گذاري آنها دیده می بندي و نام اندکی در تقسیم
  : اند از تاین شش گروه عبار )ibid: 313(طبق نظر لوکوك . شبیه است

اي، وفسی، اَلـویري،   هاي منطقۀ تفرش در استان مرکزي شامل آشتیانی، آمره گویش) یک
   ... . ویدري، کَهکی و

  .هاي شمال غربی شامل خوانساري، وانشانی، محالتی و دلیجانی گویش) دو
هاي شمال شرقی، یعنی محدودة بین کاشان و نطنز، شامل آرانی و بیـدگُلی،   گویش) سه

اي، طَرقی،  اي، کشه اي، ابوزِیدآبادي، بادرودي، جوشقانی، کامویی، قُهرودي، سهی، میمه ابیانه
اي، تکیـه سـاداتی، بیدهنـدي، فَریزَنـدي، یارنـدي،       طاري، نطنزي، هنجنی، ولوگردي، چیمه

  . ...اي و  اي، اوره اي، نینه کُمجانی، طَره
قۀ اصفهان و برخوار، شامل گَزي، خورزوقی، هاي جنوب غربی، یعنی منط گویش) چهار

  . اي و یهودیان اصفهان اي، جرقویه اي، کَفرونی، کُمشچه سدهی، ورزنه
اي و نیز زردشتیان و  هاي جنوب شرقی شامل انارکی، نائینی، اردستانی، زِفره گویش) پنج

  . کلیمیان یزد و کرمان
  . بیابانک شامل خوري، فَرویگی، مهرجانیهاي ناحیۀ کویر یعنی منطقۀ خور و  گویش) شش
هاي پنج گروه از شش گـروه فـوق در اسـتان     تقریباً گویش ،شود گونه که دیده می همان

هـاي فارسـی ایـن منـاطق،      هـا و حتـی در برخـی لهجـه     در ایـن گـویش  . انـد  اصفهان رایج
در ویـژه   هـا، بـه   ایـن سـاخت   ،در ادامـه  ،هاي مصدري گونـاگونی وجـود دارد کـه    ساخت
  .غربی، بررسی و توصیف خواهند شد هاي گروه جنوب گویش
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 یفارسـ  در مقایسـه بـا  هـا   گـویش  در ایـن  يمصدر شایان ذکر است که کاربرد ساخت
ایـن  . دهنـد  وضوح خود را نشان نمی هاي مصدري به ساخت ،و، به عبارت دیگرکمتر است 

محققان نیز بـه آن اشـاره    اي است که برخی از مسئله یعنی کاربرد و بسامد کمتر مصدر نکته
اي راجع به مصـدر در گـویش گـزي و     در مقاله )Baily, 1935:74(اند؛ از جمله، بِیلی  کرده

با این حـال، اگـر در   . هاي مصدري همواره کار مشکلی است یافتن ساخت«: گوید سهی می
شـوند،   نـدرت دیـده مـی    هاي مصدري بـه  ها ساخت مواد و مطالب موجود از بعضی گویش

: 1379(صـادقی  . »راد و اشکال بیشتر رابطۀ مستقیم با تحقیقات ناکـافی در ایـن بـاره دارد   ای
مـان  «: نویسـد  نیز در بحث پیرامون ساخت مصدري در نائینی بـه نقـل از دیگـران مـی    ) 53

و   in-وي تنها پنج مصدر را، که چهار تاي آن بـه . معتقد است که مصدر در نائینی کم است
ایوانف معتقد است که مصـدر در نـائینی   ). 129ص(، ذکر کرده است ختم شده ên-یکی به 

به کـار   مصدر مرخمگوید، به جاي مصدر در این لهجه،  می) 400ص( وجود ندارد و گایگر
نظر گایگر مبنی بر کاربرد مصدر مرخم به جاي مصـدر در مجمـوع درسـت اسـت     . رود می
: گویــد  در گویش ابوزیدآبادي می نیز در مورد ساخت مصدري )24 :1975( لوکوك» . ...  و
کـه مصـدر ترجمـه و     ها، اغلب یافتن مصدر، در مواردي دانیم که، در بسیاري از گویش می«

ــه ــرداري ســاده گرت ــار مشــکلی اســت  ب ــن  کریســتن. »اي از مصــدر فارســی نیســت، ک س
)Christensen, 1930:134( ي هاي فریزندي و یارنـد  نیز نظیر چنین مطالبی را دربارة گویش

هـا و   پیـدا کـردنِ مصـدر در فَریزَنـدي و یارنـدي، همچـون دیگـر لهجـه        «: بیان کرده است
در مواردي که موفق به یافتن آن در فریزنـدي شـدم،   . هاي ایرانی، کاري دشوار است گویش

، )خوانـدن  χůndänدیـدن،   dīdänکردن،  kärdänمانند (فاده شده یا فارسی است ستمصدر ا
ماننـد  (فعلیِ ناشناخته در فارسی  هاي ساخت مصدري فارسی، از ستاك یا اینکه، به قیاس با

 vǡtän متفاوت با معادل خـود در فارسـی سـاخته    هاي ، یا از ستاك)گفتن فعلیِ داراي تلفظ  
تـوانم   تنها مثال از مصدر در گویش یارنـدي، کـه مـی   ). فروختن hærutänمانند (است   شده

  .»است) کردن( kärdänارائه دهم، مصدر 
ـ یعنی  )وجه مصدري فارسی(، معادل جمالت غیرشخصی فارسی ها گویشدر اغلب این 

آیـد،   جمالتی که درآنها فعل اصلی پس از فعل وجهی یا شبه معین به صورت مصدري مـی 
 بیشـتر بـا وجـه     ــ  توان رفت شد رفت، بشود رفت، می شود رفت، می باید رفت، میمانند

شـود بـروي،    باید بروي، مـی شود؛ مانند  وم شخص مفرد بیان میالتزامی و اکثراً به صیغۀ د
شـود،   با این حال، در مواردي نیز عکس حالت فوق دیـده مـی  . 1شد بروي، بشود بروي می
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 داراي ساخت التزامیِ فارسی، مانند باید بروم، بایـد بـروي، بایـد بـرود     یعنی جمالت... ،
، به صـورت  ها گویش، در تعدادي از این ...رود تواند ب توانی بروي، می توانم بـروم، می می

تـوانم رفـتن،    مـی ، ... بایدم رفتن، بایدت رفتن، بایدش رفتنشود، ماننـد   مصدري بیان می
  . ... تواند رفتن توانی رفتن، می می

فعـل  ) ناخود ایسـتا (در این بررسی، منظور از مصدر، صورت یا ساخت تصریف ناپذیرِ 
  .اجع به شخص، شمار، زمان، نمود و وجه باشداست که فاقد اطالعاتی ر

ها  مثال. هاي میدانی نگارنده است هاي این مقاله از بررسی است که اغلب داده شایان ذکر
هـا نیـز برگرفتـه از     برخی مثال. اند ثبت شده (IPA) المللی همگی به شیوة الفباي آوانگار بین

ۀ مورد بحث است که، در این مـوارد،  هاي منطق ها یا مقاالت چاپ شده دربارة گویش کتاب
  .منبع مورد استفاده ذکر شده است

  
  انواع ساخت مصدري. 2

  :هاي مورد بررسی، چهار نوع ساخت مصدري به شرح زیر وجود دارد در گویش
  

  en / -æn-پسوند + ستاك گذشته ) + فعلی پیشوند( 1.2
   tan-*رسـازِ ایرانـی باسـتانِ    این ساخت، که در فارسی نیز وجود دارد، بازماندة پسوند مصد

)-tanai ي هـا  گـویش است و ظـاهراً در هـیچ یـک از    ) فارسی باستان در حالت برایی مفرد
هـاي مرکـزي ایـران، بـه اسـتثناي گـویش یهودیـان         بررسی شدة گروه جنوب غربیِ گویش

البتـه ژوکوفسـکی   . به عبارت دیگر، ساخت اصلی و غالب نیست ،شود یا اصفهان، دیده نمی
)Žukovskij, 1922(  مصدرهاي گویش سدهی)ورا با این پسوند ضبط کرده، ) رانیرنوسفاد

مانندігітáн  (igitán) »گرفتن« ،тесīдéн (tesīdén) »ترسیدن« ،куштéн (kuštén) » کُشـتن« ،
кінтéн (kintén) »کندن« ،ресīдéн (resīdén) »اما ایـن سـاخت   . ، که صحیح نیست»رسیدن

هـاي مرکـزي وجـود دارد، ماننـد خوانسـاري و وانشـانی        هاي گـویش  هدر اغلب دیگر گرو
)sotæn ،سوختنbertæn  زوانی، جوشقانی، ابیانه ؛ میمهغربی شمالگروه از ) بردناي  اي و و

 mæ:dæn(؛ اردسـتانی  یشـمال شـرق  گـروه  از ) دویـدن  væʃtænدیـدن،   dijæn(و قهرودي 
اي این ونـد بـه    چیمه و هنجنی، ولوگرديدر . شرقیگروه جنوب از ) کردن  kæ:dænمردن،

   :اي مثال از چیمه. رود به کار می en-صورت 
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  .cɑr cærden berɑ ɑdem χebæ  .کار کردن براي آدم خوب است

  ?hæt væχt-e himijen bo  اآلن وقت آمدن بود؟

  .qedimɑ mæcce ʃijen sæχt bo  .ها مکّه رفتن سخت بود قدیم

کاربرد دارد،  [ɔ͂(n)-]اي از این وند به صورت  هاي کویر، گونه در خوري از گروه گویش
) مانندgoftɔ͂n  ،بافتنpe:dɔ͂n پختن(      اضـافه بـه صـورت اگرچـه در سـاخت ، [-æn]  ظـاهر

  )14: 1372 ،عباسی. (شود می
  . احتمال دارد که این ساخت تحت تأثیر فارسی پدید آمده باشد

  
 mon / -mun-پسوند + ستاك گذشته ) + فعلی پیشوند( 2.2

ها است، اگرچه  این ساخت مصدري ظاهراً پربسامدترین ساخت مصدري در این گویش
  mān-برابر بـا  (نشانۀ مصدري این ساخت . توزیع و پراکندگی آن یکسان و برابر نیست

  ایرانـی باسـتان    man-* ، که احتماالً بازمانـدة پسـوند مصدرسـاز   )در فارسی میـانه و نو
)-maine گروه جنوب غربـی هاي  است، در اکثر گویش) ایی در حالت برایی مفرداوست ،

شـود و پرکـاربردترین ونـد     و یهودیان اصفهان، دیـده مـی  ) رانیرنوسفادو(بجز سدهی 
هاي دیگـر، مثـل طَرقـی،     هاي گروه البته در تعدادي از گویش. مصدري این گروه است

در برخـی از  . غالب است و صورت ساخت ،اي از گروه شمال شرقی نیز طاري و کشه
ها، مانند نَطَنزي از گروه شمال شرقی و نائینی از گروه جنوب شرقی، بسـامد آن   گویش

در   mun-ایـن ونـد بـه صـورت    . شـود  بسیار کمتر است و ساخت ثانوي محسوب مـی 
اي  ، طَرقی، طاري و کشه)گروه جنوب غربیاز(اي  ، کُمشچهخورزوقیهاي گَزي،  گویش

هـاي منطقـۀ جرقویـه و کوهپایـه      در گویشmon- و به صـورت ) ه شمال شرقیازگرو(
  :وجود دارد) غربیگروه جنوب از(

  رسیدن  پختن  کردن  گفتن  
 vɑt-ɑmun  cært-ɑmun pæχt-ɑmun ræsɑ-mun  گزي و خورزوقی

 vɑd-mun  cæ:d-mun pæχ-mun ræsɑ-mun  اي کُمشچه
 vɑt-mun  cærd-mun  pæχ-mun ræsɑj-mun  اي طرقی و کشه

 vɑt-emon  cært-emon  pæχt-emon resɑ-mon  اي جرقویه
 vɑt-emon  cært-emon  pæ:-mon resɑ-mon  اي کوهپایه

 ،هاي گذشتۀ اصـلی  ، ستاكگزي و خورزوقیگردد، در گویش  گونه که مشاهده می همان
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پسـوند   هاي گذشتۀ ثانوي، که با افزودنِ هستند، به قیاسِ ستاك d/tکه همه مختوم به صامت 
-ɑ ) بازماندة-ād شوند، این وند را گرفتـه  به ستاك حال ساخته می) ایرانی میانۀ شمال غربی 

ولـی، در گـویش   . 2است درآمده ɑmun-و پسوند مصدري در این افعال در واقع به صورت 
گیـرد   گذشتۀ اصلی و پسوند مصدري قـرار مـی    اي، مصوتی بین ستاك و کوهپایه اي جرقویه

هـاي سـه صـامتی در     ویژه خوشه هاي صامتی، به براي جلوگیري از تشکیل خوشهکه ظاهراً 
تـر   باشد تا تلفظ آسـان  می ،)»پختن« pæχt-monمثل(هاي گذشتۀ مختوم به دو صامت  ستاك
هاي سه صامتی، صامت پایانی  اي، براي جلوگیري از تشکیل خوشه در گویش کمشچه. شود

  3.شود گذشته اصالً حذف می  ستاك
هـاي کمتـري دارد و    ها کـاربرد و مثـال   که گفته شد، این ساخت در بعضی گویش چنان

توان به چند مثـال زیـر از گـویش     براي نمونه می. گردد ساخت ثانوي و فرعی محسوب می
  .اشاره کرد که در برخی موارد حتی معنی قیدي دارند) ورنوسفادرانی(سدهی 

  .Gors χæsærɑ-mun   )سرماخوردگی(= قرصِ سرما خوردن 

 .niʃt-ɑmun  .ماتحت/ نشیمنگاه

 .ve-ɟætɑ-mun nun iɟi  .نان بگیر) موقع برگشتن/ برگشتنی(برگشتن 

 .ru i-niʃt-ɑmun-de, mejmunɑ umejind .ها آمدند نشستن، مهمان) موقع(تويِ 
ru ver-ossɑ .ها آمدند برخاستن، مهمان) موقع(تويِ  -mun-de, mejmunɑ  umejind. 
 .ru be-ʃt-ɑmun-de, tæɢi-je-m bidi  .را دیدم) معرفه(رفتن، تقیِ ) موقع(تويِ 

 .χow ʃɑ-mun næbuwe ʧɑj beχeri  ).خورد(شود چاي بخوري  خواب رفتن نمی] موقع[

  :نیز همراه است، مانند  eci-گاهی در معنی قیدي با پسوند 
 vessɑ-mun-eci tɑʃuwe  .کند وا ایستادنکی ادرار می

 niʃt-ɑmun-eci nemɑ χunuwe(-i)  .خواند مینشستنکی نماز 

گاهی بقایاي ایـن سـاخت مصـدري قـدیمی     ) از گروه شمال شرقی(در گویش نطنزي 
  .شود دیده می

 cijæ hæri-mun, pul-e zijɑdiʃ pijæ    .خواهد خانه خریدن پولِ زیادي می

 ʧɑjd-ɑmunواژة ) شـهر  یکی از سه منطقۀ اصلی سده یا خمینی(در لهجۀ فارسیِ خوزان 
  .رود کار می نیز به» چاییدن، سرماخوردگی«



 23   مهدي اسماعیلی محمد

  1390، شمارة اول، بهار و تابستان دوم، سال شناخت زبان

شـود   در گـویش زردشـتیان یـزد دیـده مـی     vun- گونۀ دیگري از این وند بـه صـورت   
ایـن امکــان نیـز     ؛است v < mاین وند احتماأل نتیـجۀ تبدیل واجیِ ). 105 :1374، پور مزدا(

اوسـتایی در   vaine-(نـی باسـتان   ایراwan-* وجود دارد که این وند مستـقیماً بازمانـدة ونـد   
  .باشد) حالت برایی مفرد

  
 ) æ / -e-پسوند + (ستاك گذشته ) + فعلی پیشوند( 3.2

 ti-*بازماندة اسمِ فعل ساخته شده با وند (این ساخت که همان مصدر ناقص یا مرخم است 
شود ولـی   میهاي استانِ اصفهان دیده  هاي مختلف گویش تقریباً در همۀ گروه) ایرانی باستان

بـه ایـن    ،بـراي نمونـه  . فقط در برخی از آنها، از جمله انارکی، ساخت اصلی و غالب است
  :توان اشاره کرد جمالت انارکی می

 .di film dij dɑre  .این فیلم دیدن دارد
 .mæcce ʃoj ɑzɑr-o  .مکّه رفتن سخت است

 .di χɑrt dɑre  .این خوردن دارد
 .hænɟiʃt-o verossɑj  .نشستن و برخاستن

بـه پایـانِ   /j-/ در مصدرهايِ مختوم به مصوت، واجِ ناسـودة   ،شود گونه که دیده می همان
) نـرم شـدگی  (که از نظـر تـاریخی نتیجـۀ تضـعیف      ،این واج. گردد ستاك گذشته اضافه می

لوکوك . هاي صرفی فعل وجود ندارد انسداديِ دندانیِ پایان ستاك گذشته است، در صورت
  . مورد در نایینی اشاره کرده استبه مشابه این (233 :2002) 

از گـروه  (و طاري ) از گروه جنوب غربی(اي  ها، از جمله گزي، جرقویه در دیگرگویش
)  mun-ساخته شـده بـا پسـوند   (عنوان گونۀ آزاد مصدر کامل  ، مصدر مرخم به)شمال شرقی

  :رود، مانند کار می به

  گزي

 .cɑr cært (-ɑmun) ru oftow χejli sæχtu  .تکردن توي آفتاب خیلی سخت اس کار
 .bær cije irint (-ɑmun) ɢɑjdeb pyl dɑrbe  .براي خانه خریدن باید پول داشته باشی

mo ɟo æz dijɑmun ʃumɑ-de-vo enɟɑʃt χo ʃumɑ-de ser næbɑne. 
  .شوم کردن با شما سیر نمی من که از دیدن شما و صحبت

 .ru bɑ:r sæhrɑ dijɑ(-mun) dɑru  .توي بهار، صحرا دیدن دارد
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ــويِ  ــرايِ(= او کــه ت زن گــرفتن اینقــدر ) ب
  .وسواس دارد

un ɟo ru ʒæn ɟit tini væsvɑs dɑru. 

 .jɑ(-vo) vɑ væst-ožun  .آنجا دویدنِ شان) و(اینجا 

  اي جرقویه
 .hær hɑ-tɑj-e, vɑ-tɑj-e dɑru    .هر دادنی پس دادنی دارد

  طاري
 .ɑrmɑlɑj cɑr-e merd nejæ  .کارِ مرد نیست) کردنفرار (= ورمالیدن 

 .ɑrsæt-e ɟændumed æli te  .وزن کردنِ گندمت را به علی بده
 .cijæ sɑt χejli pyleʃ æftæ  .خواهد خانه ساختن خیلی پول می
 .cijæ hiri pyl-e zijɑdeʃ æftæ  .خواهد خانه خریدن پولِ زیادي می

 .χo ow særd lebɑs ʃoʃt to-rɑ χub nejæ   .ب نیستبا آبِ سرد لباس شستن برایت خو

 .pyl vøʃt cɑr-e sæχtijæ  .کار سختی است) به دست آوردن(= پول پیدا کردن 

 .hɑbændɑj-e endø selɑh nejæ  .صالح نیست) این دکان(بسته شدنِ اینجا 

 .æhnun væχt-e seft boj-e joz nevdæjæ  .هنوز وقت سفت شدن گردو نشده است

 .pyl æli tɑj, vɑɟelɑjmun nedɑræ  ).دهد دیگر پس نمی(پول به علی دادن برگشت ندارد 

  .væχt-e vɑɟelɑj, sow behrin-o bɑre   .موقع برگشتن، سیب بخر و بیار

 ،صـدري (نیز این سـاخت وجـود دارد   ) از گروه جنوب غربی(در گویش مشکنانی 
1386 :135، 125.(  

 .ru tiq kâr kart gonâ dâru  .کردن گناه دارد کار) سوگواريِ مذهبی(روزِ تیغ 
 .yon veče pak-o-puzi čiyâ xârt nadâru  .این بچه اشتهاي خوردنِ چیزي را ندارد

هاي استان، کاربرد مصدر مرخم، به عنوان سـاخت ثـانوي و کـم     ولی، در اغلبِ گویش
هاي فعلی  نی که صرفأ در گروهاي است؛ به این مع کاربردتر، معموالً منحصر به جایگاه گزاره

البتـه از  . رود به کار می» توانستن«و » شدن«، »بایستن«هاي وجهی یا شبه معینِ  و پس از فعل
و ) ورنوسفادرانی(ها، مانند سدهی  هایی موجود است، مثالً در بعضی گویش این نظر تفاوت

هايِ داراي سـاخت   شدر برخی گوی. آید نمی» بایستن«، مصدر مرخم بعد از فعل اي جرقویه
اي، کُمجانی، یارنـدي و غیـره، مصـدر     اي، طَره گروه شمالِ شرقی، مثل ابیانه) مستقبل(آیندة 

  .گیرد نیز قرار می) خواستن( -cem-/ cæm-/ com-/ cømمرخم پس از فعلِ معینِ 
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طور که مشخص است، تنها فعـل وجهـی بـا اسـتفاده از ضـمایر       هاي زیر، همان در مثال
. شـود  صرف شده و فعل اصلی به صورت مصدر مرخم ظاهر می) در نقشِ فاعلی( بستی پی

اند که در آنهـا، ماننـد فارسـی،     هاي معادل این جمالت هاي بعد از خط مورب گونه صورت
  .فعل وجهی ثابت بوده ولی فعل اصلی صرف شده است

  اي و وزوانی  میمه

 .bæ-m-ɟi vɑt / æɟi bevoʤon  .باید بگویم/ بایدم گفت 

 .bæ-m-ɟɑ vɑt / æɟɑ bevoʤon  .گفتم بایست می می/ بایستم گفت 

 .bæ(-ʃ)bu di  ).ش(شود دید می

 .bæ(-ʃ)bɑ di  ).ش(شد دید می

 .be(-ʃ)bu di  ).ش(بشود دید

 .bæ-m-ʃi vɑt / bæʃi bevoʤon  .توانم بگویم می/ گفت) توانم(= شایدم 

 .bæ-m-ʃɑ vɑt / bæʃɑ bevoʤon  .توانستم بگویم می/ گفت) توانستم(= شایستم 

  گزي 
be-m-ɟ  ).بروم(= باید بشوم ) / رفت(= بایدم شد  u ʃ o / ɢɑjdeb beʃɑn. 

 .dærs-ɑd be-ɟu χunt / ɢɑjdeb dærs buχune  .باید درس بخوانی/ درست باید خواند 

 .fuzuli  næ-ɟu ce (< cært)  .فضولی نباید کرد

 .dy se tɑ cɑreɟær-ɑdun be-ɟɑ ɟi (< ɟit)  .گرفتید کارگر بایست می دو سه تا

dændun-ɑ  . شود فرو ببري دندانت را نمی d næ-bu dæ-be (< dær-bært). 

کاربرد دارد کـه از   e-اي مصدر مرخم با پسوند  ، گونهاي جرقویهدر دو گویش سدهی و 
  :نظر صرفی شبیه صفت مفعولی است

   یسده

 .χejli pir essæɂæ, næʃɑjbo ʧiji bu-χunt-e  .تواند چیزي بخواند ، نمیخیلی پیر شده
 .jɑʧe næbuwe cɑr be-cæt-e  .شود کار کرد اینجا نمی

 .hɑl nædɑrɑm, næʃɑmbo be-ʃt-e cy  .توانم بروم بیرون حال ندارم، نمی
 .buwe inɑ-rɑ bo-χot-e  .شود اینها را خورد می
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   اي جرقویه
 .næbuwe morɢ-o χurus jɑ je ʧuri bi-ɟit-e  .روس یا یک جوجه گرفتشود مرغ و خ نمی

البتـه در  . نیـز وجـود دارد   )Lecoq, 1975: 24; 2002: 232(این ساخت در ابوزیدآبادي 
  :آید به صورت اختیاري در ابتداي مصدر می-ba این موارد پیشوند نمود کامل 

 baxmarde ī guhūz  شکستن یک گردو

 bönōwe ka baxarda  ردنبنا کرد به خو
 bönōwe ka batata  بنا کرد به دویدن

  )Yarshater 1990:248(و نیز در آرانی و بیدگُلی 
 qāli vate  قالی بافتن

نکتۀ قابل توجه دربارة این ساخت مصدري این است که مصـدر مـرخم در دو کـاربرد    
و نیز کاربرد ) گیرد ده میهاي اسم را به عه هنگامی که صرفأ نقش(خود، یعنی کاربرد اسمی 

فعلی خود، یعنی قرار گرفتن در گروه فعلی و پس از فعل وجهی، بـه دو صـورت متفـاوت    
شود، به این معنی که در مورد دوم معمـوالً، بـا حـذف صـامت یـا خوشـۀ پایـانی         ظاهر می

  :کند، مانند مثال زیر از گویش گزي تري پیدا می مصدر، صورت کوتاه
 .cɑr cært ru oftow sæxtu  ).در نقش اسم(تاب سخت است کار کردن تويِ آف

 .cɑr-ɑdun be-ɟu ce (< cært)  ).در نقش فعل(باید کار کنید 

  
 i–پسوند + ستاك حال +  )فعلی پیشوند( 4.2

گـروه  ( یاین ساخت که شاید کمتر به آن اشاره شده باشد، ظاهراً فقط در سه گویش سـده 
، هرچند 4ساخت اصلی است) گروه شمال شرقی(ساداتی و بیدهندي و تکیه ) جنوب غربی

هـایی از آن دیـده    اي و وزوانی، سهی، نائینی و لهجۀ فارسی نجف آبـاد نیـز نمونـه    در میمه
این نوع مصدر از جهت ساخت دقیقاً معادل و برابر با صیغۀ دوم شخص مفرد فعل . شود می

شـود؛ بـه ایـن صـورت کـه در       آنها می مضارع التزامی است و تنها جایگاه تکیه باعث تمایز
ـ = bé-ber-i (مضارع التزامی تکیه بر روي هجاي آغازي  ولـی در صـورت مصـدري    ) ريبِب

اي از ایـن سـاخت    جمالت زیر نمونـه . است) بردن=  be-ber-í(تکیه بر روي هجاي پایانی 
 : است یدر گویش سده
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 .hær e-t-i-ji, peʃ ɟir-i-jæm dɑru  .پس گرفتن هم دارد هر دادنی
 .be-cæʃ-i ru cɑroj nø  .نیست توي کارش) استعمالِ مواد مخدر(کشیدن 

 .re be-ʃ-i bærɑj zærær dɑru  .راه رفتن برایش ضرر دارد
 .to bærɑ be-mber-i χebi  .تو براي مردن خوبی

 ?bæ-ɂæs-i dɑru  کردن دارد؟ نگاه
 .to dæsse e-t-i nædɑri  .نداري) بخشش(= تو دست دادن 

ʧ  .چشمِ دیدنش را ندارم eʃ  be-ven-i-j-ɑ nædɑrɑm. 
ɢejri nemɑ bu-χun-i ru mæʧʧed-de, hæɢ nædɑru ebi cɑri beceru. 

  .غیرِ نماز خواندن توي مسجد، حق ندارد دیگر کاري بکند
 .otɑɢoj χow-ʃi dɑru  ).خورد این اتاق به درد خوابیدن می(اتاقش خواب رفتن دارد 

 

pɑɂɑj χebi bærɑ ɟel be-ʧeln-i dɑru, æmmɑ eɟe beʧelnu. 
  ).ضرب المثل(پاهاي خوبی براي گل چالنیدن دارد، اما اگر بچالند 

 næzuni ʧundi ɢæɂæ be-cer-i-jɑ-j mæɢbyl  .است) زیبا(هایش مقبول  زدن دانی چقدر حرف نمی
bo. کاسبی در خریدن است.  cɑsebi ru bi-ɂirin-i-ju. 

 .in æz re bi-j-i condu  .کُند است) از نظر راه آمدن( این از راه آمدن

) در شمال غربِ نطنز و از گروه شـمال شـرقی  ( در دو گویش بیدهندي و تکیه ساداتی 
   :نیز این نوع مصدر ساخت اصلی است

  بیدهندي 
  .væχt-e behenʤi-je zemin-æ  .وقت آب دادنِ زمین است

  .jæ dæssæ-ʃi dærebas bærɑ bu be-d-i  .ادنبرايِ بو دبستند  می] گندم[یک دسته 

  .pej gælæ be-ʃ-i-ʃ  .پیِ گله رفتنش

  تکیه ساداتی
 be-ʤov-i   گشتن

 be-henɟɑr-i  صحبت کردن/ حرف زدن 

 .cɑjæ be-ber-i-jo be-bɑz-i-ʤi dɑræ  .بازي بردن و باختن هم دارد

عنوان ساخت ثانوي و  اخت بهاي و وزوانی، این س ها، از جمله میمه ولی در دیگر گویش
  :شود دیده می æn-فرعی در کنار مصدر مختوم به 
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 .cɑr beceri χejli sæχtæ  .کارکردن خیلی سخت است

 .in film bevini dɑre  .این فیلم دیدن دارد

beχuni-ʃ  .خواندنَش بی فایده بود vifɑjdæ bo. 

  :شود پیشوند فعلی دیده میاین نوع مصدر گاهی بدون  )Baily, 1935:74(در گویش سهی 
 īn rās vojī e to.  .این راست گفتنِ تو

 .kār kerī xailī saxt æ  .کارکردن خیلی سخت است

 .xorī, vājī, pǖl dīkerī, bemmerī  .خوردن، گفتن، پول در آوردن، مردن

    هـاي  نیز این ساخت مصـدري درکنـار دیگـر صـورت    ) 1365 ،ستوده(در گویش نائینی 
، )جسـتن ( va yuzi، )گلو بریدن( nā voni ،)بازکردن( va kiri: هایی دارد، مانند ثالمصدري م

 uxori)خوردن(، dār kiri )آویختن= دارکردن .(  
توان به لهجـۀ   اند، می هاي فارسی استان، که داراي این نوع ساخت مصدري از میان لهجه

توضیح . جف آبادي اشاره کردو لهجۀ ن) سه منطقۀ خوزان، فُروشان و ورنوسفادران(سدهی 
آنکه این نوع ساخت مصدري قدیمی و تقریباً منسوخ شده است و اکنـون بیشـتر از مصـدر    

  :شود فارسی استفاده می
 .χæsse beʃi tu cɑreʃ nis  .خسته شدن توي کارش نیست

 .be hær ʤun bekeni-ji bud, ræfdæm  .به هر جان کندنی بود، رفتم

ذکر کرد این است که این ساخت مصدري در معنی صـفت لیاقـت   اي که باید  ولی نکته
اسـت، امکـان    /i/بـه مصـوت    مختـو م خود مصدراحتماالً چون این نوع . رود نیز به کار می

این . شود، وجود ندارد ،که باعث مشکل شدن تلفظ می i-اضافه شدن وند صفت لیاقت ساز 
و لهجـۀ نجـف   ) ورنوسفادرانی( ساخت در معنی صفت لیاقت ظاهراً فقط درگویش سدهی

  :است یهایی از گویش سده جمالت زیر نمونه. آبادي کاربرد دارد
 .in pireʒen-e bemberi nø  .مردنی نیست) معرفه(این پیرزنِ 

 in ebizɑɂɑ befrɑʃi-ju.  .ها فروشی است این خربزه

 .ɢors beʤɑri / bemec(n)i  .مکیدنی/ قرصِ جویدنی

 .in nɑχoʃ χeb essi nø  .نیست) شدن= ایستادن(این ناخوش خوب شدنی 
 .χejli ɑrɑsi / nærɑsi bo   .دوست نداشتنی بود/ خیلی دوست داشتنی
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باشد و  این نوع ساخت، در معنی صفت لیاقت، در لهجۀ فارسی نجف آباد بسیار زایا می
  :کاربرد فراوانی دارد

 enɑr beteluni  ).ردخو فشار دادنی، که به درد آب گرفتن می(انار چالنیدنی 
 

 dævɑ besɑzi  ).سازند که در داروخانه می(دواي ساختنی 
  beseci   5.)صفت چیزي که قابلیت دیدن را دارد(برانداز کردنی 
 .ɢors beʤovi / bimici  مکیدنی/ قرص جویدنی
 .deræχ(t) bebori  ).خورد که خشک شده و به درد بریدن می(درخت بریدنی 

 

 مالیدنی است، خوردنی که نیست) معرفه(این پماد.  in pomɑd-e  bemɑli-jes, boχori co nis. 
 

 .je ɢɑli dus(t) bedɑri  ). قشنگ(یک قالی دوست داشتنی 
 in buɟuji nis  .گفتنی نیست] موضوع[این 

 .toχ(m) rejhun beccɑri / boχori  .خوردنی/ تخمِ ریحانِ کاشتنی
 

 .inɑ co boχori nis(t), beccɑri-jes  .است) براي کاشت(نیست، کاشتنی  که خوردنی ]ها تخمه[اینها 

 .in film-e bibini nis(t)  .دیدنی نیست) معرفه(این فیلمِ 
 

 .je ɑhænɟ χundæn, rɑsrɑssi beʃnovi-jes  .اند، راستی راستی شنیدنی است یک آهنگ خوانده

 .in sæbz bumuni nis(t)  .این سبزه ماندنی نیست

 .ɑdem beʃi nis(t)  .م شدنی نیستآد

 .in beberi / befruʃi nis(t)  .فروشی نیست/ بردنی) مغازهداخل اشاره به جنس (این 
 

 .in beʧe ɟorbe biɟiri-jes, cɑri-d nædɑred  . است،کاریت ندارد) قابل گرفتن(= این بچه گربه گرفتنی 
 

mɑʃin-edun beppɑ   ).باید آن را پائیدبه علت گران قیمت بودن، (ماشینتان پائیدنی است  ji-jes. 

 .ɑb in boʃce bepɑʃi-jes  ).براي پاشیدن است، نه خوردن(آب این بشکه پاشیدنی است 

 .ʤuwɑbɑ in dærs bebɑfi-jes  .است) الکی و سرِ هم کردنی(هاي این درس بافتنی  جواب
 .in æz in beduzi-jɑ-s  ).در برابرِ لباس آماده(هاست  دوختنی] لباس[این از این 

 .buχuni-jes  ).ارزش خواندن را دارد(خواندنی است 

 .in bupuʃi-jes  ).براي در دست گرفتن نیست(پوشیدنی است ] لباس[این 
 

 .in cɑri co micunim bebɑzi-jes  ).شود به باخت منتهی می(کنیم باختنی است این کاري که می
 

 .esm boχori co mijɑd, zudter ez hæme midoved  .دود مه میآید، زودتر از ه اسم خوردنی که می

 .in noχodɑ biχisuni-jes-o-vo  !این نخودها خیساندنی است ها
 

 .bijærzi-jes  ).ارزش دارد(ارزیدنی است ] فالن چیز یا جنس[
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 .sifidi bepezi  6.شُش پختنی

 .ɑʤil bubedeji   .آجیل بو دادنی

 .dæ:vɑ fɑjde nædɑred, in beʧe bezeni-jes  ).باید او را زد(چه زدنی است دعوا فایده ندارد، این ب
 

 .in ʃirini-jɑ bizɑri-jes ). مخصوص گذاشتن جلوي مهمان است(ها گذاشتنی است  این شیرینی
 

 ?æmʃø bønø:si nædɑri  امشب نوشتنی نداري؟ 
 مردنی نیست) معرفه(این پیرمرد.   in piremærd-e bimiri nis(t). 

 

in ʧærχ co beceʃi nis(t), beruni-jes. 

  ).نباید آن را روي زمین کشید، باید سوار شد و راند(این دوچرخه که کشیدنی نیست، راندنی است 
 

 

 .nælɟir co beceʃi nis, beberi-jes  .است) خریدنی(نیست، بردنی ) وزن کردنی(نارگیل که کشیدنی 
 

 in dærs hefz bucuni nis(t), befæ:mi-jes  .نی استاین درس حفظ کردنی نیست، فهمید
 .hæɢ bedeji nis(t), bessuni-jes / biɟiri-jes  .حق دادنی نیست، گرفتنی است

 

 .beχeri χejli nædɑrim  ).چیز زیادي براي خرید نداریم(خریدنی خیلی نداریم 

 .inɑ birizi-jes   .دور انداختنی است) اشاره به آشغال حبوبات(اینها 
 .in-æm æz in ʤens bendɑzi-jɑ-s  .هاي انداختنی است این هم از این جنس

 .beʃceni  .شکستنی

 .bilizi  ).لیزیدنی: لفظاً(سرسره 

 .bilisi  ).لیسیدنی: لفظاً(آب نبات چوبی 

شـایان ذکـر اسـت کـه     . انـد  شود، دو واژة آخر به اسم تبدیل شده گونه که دیده می همان
 dus(t)-bedɑri، )مکیـدنی ( bemeci، )جویدنی( beʤovi، )آب نبات چوبی( bilisiهاي  واژه

در لهجـۀ اصـفهانی و   ) گـول زدنـی  : ، لفظاًپستانک( ɟul-bezeniو نیز ) دوست داشتنی، زیبا(
  .حتی برخی مناطق دیگر استان کاربرد دارند

  
  گیري نتیجه. 3

شـود، بـا ایـن     دیـده مـی   ي مورد بررسی، مجموعاًً چهار نوع پسـوند مصـدري  ها گویشدر 
دو یا حتی سه ساخت مصـدري در کنـار هـم وجـود      ها گویشتوضیح که در برخی از این 

دارد که یکی از آنها ساخت اصلی و غالب است و مـوارد دیگـر، کـه کـاربرد محـدودتري      
هاي مصدري بر پایـۀ سـتاك گذشـته و     سه مورد از ساخت. شوند دارند، ثانوي محسوب می

گیرد، که پراکندگیِ آن کمتر بـوده و در تعـداد    اساس ستاك حال شکل می فقط یک مورد بر
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نکتۀ دیگر در این بررسی این است کـه سـاخت   . ها کاربرد دارد بسیار محدودتري از گویش
تـري   هـاي قـدیمی و کهـن    گونـه ) مصدر مـرخم (و نیز ساخت سوم ) mun-با پسوند (دوم 

هاي شمالی اسـتان رواج دارد،   شتر در قسمت، که بی)æn-با پسوند (هستند؛ ولی ساخت اول 
کـاربرد مصـدر مـرخم    . ظاهراً گونۀ جدیدتري است که تحت تأثیر فارسی پدید آمده اسـت 

، همچون معادل خود در فارسی، اکثراً محدود به گروه فعلی و پس از افعـال  )ساخت سوم(
در حـالی  . باشـد  می و گاهی معین است، اگر چه در این بافت کامالً زایا) شبه معین(وجهی 

ها، کاربرد و بسامد نسـبتاً کمتـري    در اغلب این گویش ،که مصدر کامل به عنوان نوعی اسم
بیـان   ،هاي دیگري، از جمله استفاده از فعل التزامی در مقایسه با فارسی دارد و اغلب با شیوه

و اسـتخراج  این کاربرد اسمیِ محدودتر باعث شده که اکثر پژوهشـگران در یـافتن   . شود می
  .هاي مصدري با مشکل مواجه شوند صورت

  
 نوشت پی

  

شود، یعــنی کـاربرد فـراوان مصــدر در      فارسی ایران و تاجیکی نیـز دیده میچنین تفاوتـی بین  .1
هـاي   در مقابل کاربرد صـورت ) شود خواهم، رفتن نمی توانم، دیدن می رفتن نمی: مانند(تاجیکی 

شـود   خواهم ببینم، نمـی  توانم بروم، می نمی: مانند(فعلی به ویژه مضارع التزامی در فارسی ایران 
  .118ـ  116: 1374کلباسی  ← توضیح بیشتربراي ). برویم

این تغییر قیاسی گویا در دورة اخیر رخ داده است، چون در برخی منابع قدیمی مثل ژوکوفسـکی   .2
  .شوند  ي قیاسی هم دیده می â-این مصدرها بدون  (1935)و بیلی  (1922)

ۀ از خوش r، واج يرکزم يها از گویش یدر برخ. است يدیگرة در اینجا مربوط به قاعد rحذف  .3
rt شود یحذف م 

نیـز دیـده   ) از گروه شمال غربی واقع در استان مرکـزي (این نوع مصدر در گویش راجی دلیجان  .4
  .1373صفري ←. شود می

5. sec-id-æn = برانداز کردن، سبک و سنگین کردن، خوب نگاه کردن. 
جگـر، جگـر   «به معنی ) سیاهی( sijâji در برابر» شُش، جگر سفید«به معنی ) سفیدي( sifidiواژة  6.

» سفیدي بِپزي یا شُـش پختنـی  «sifidi-bepezi . در بعضی مناطق استان اصفهان رواج دارد» سیاه
سـفیدي  « sifidi-moχori (< morɢ- χori)در برابـر   توان آن را پخـت،  یعنی شُش سالمی که می

شـود، قـرار    بـه مـرغ داده مـی    عنـوان خـوراك   ، یعنی ششِ ناسالم و خرابی، که بـه »مرغ خوري
= je bepezi bede : رود، ماننـد  کـار مـی   تنهایی و در معناي اسمی نیز بـه  بهbepezi واژة . گیرد می

  .یک شُش بده
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