
 هاي زبان دانشگاه شـيراز مهارتآموزش مجله
4/58، پياپي 1388 پاييزدوره اول، شماره اول،

و انساني سابق( )مجله علوم اجتماعي

و تاريخي ساخت فعل ارگاتيو در گويش  هاي بررسي تطبيقي
و الري  اردكاني، دشتي، دشتكي، كليميان يزد

∗حاجيانيرخـفدكتر

 دانشگاه شيراز
 چكيده
و به ويژه در رده اصطالحي است كه در زبان رگاتيوا به شناسي نوين شناسي زبان

و آن از يك فعل يوناني به معني كار مي سبب شدن، به وقـوع رسـانيدن، خلـق«رود
ي فاعـل فعـل اين ويژگي حالتي است دستوري كـه ويـژه. گرفته شده است» كردن

و معموالً ويژه قـي زبان متعدي است و كمتـر دسـتخوش ديميهايي است كـه ترنـد
و دگرگوني و به عبارتي محافظه هاي زباني شده تحوالت و به صـورت اند هـاي كارترند

.باستاني خود گرايش دارند
اي، بوروشاسكي، اسكيمو، هايي مانند سومري باستان، تبتي، برمه ارگاتيو در زبان

و برخي از زبان و ايرا باسك هـاي نـي، بـه جـز زبـان هاي استراليايي، قفقازي، هندي
.هايي از اين ساخت دستوري يافت شده است آفريقايي، نمونه

هاي جنوب غربي ايران هدف اين مقاله بررسي تطبيقي ساخت ارگاتيو در گويش
مي. است دهد كه ارگاتيو در زبان فارسي باسـتان كـه زبـاني نتايج اين تحقيق نشان

دا است كامالً صرفي، به صورت كم شته است؛ اما در زبان فارسي ميانـه كـه رنگ نمود
و در آن حاالت هشت دنباله ي صرفي از بين رفتـه اسـت، گانهي فارسي باستان است

و آشكار است؛ در تحول از ايراني ميانه به ايراني نـو، روش داراي نقشي كامالً برجسته
.ي ميانه به فارسي دري نرسيده است دوره) ارگاتيو(ساخت ماضي 

هاي اردكاني، دشتي، دشتكي، كليميان يـزد ماضي ارگاتيو در گويش ساخت فعل
و گسترده است هاي جنوب غربي ايرانو الري كه جزو گويش اند داراي كاربردي وسيع

و مطلقو اين گويش .اند ها جزو گروه ارگاتيوكامل

 دشـتي.6 دشـتكي.5 اردكـاني.4 سـغدي.3 شناسي تاريخي زبان.2 ارگاتيو.1:هاي كليدي واژه
.الري.9 كليميان يزد.7

و زبان استاديار بخش زبان∗  شناسي هاي خارجي
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 مقدمه.1
ميي گروهي از انسان اي از يك زبان است كه به وسيله گويش، گونه و از نظر واژگان، ها به كار رود
و تلفظ با گونه-دستور، نظام آوايي هاي گروهي ديگر از انساني ديگري از همان زبان كه به وسيله واجي

يك. اوت استرود، متف به كار مي وجود موانع جغرافيايي، سياسي، اقتصادي يا اجتماعي ميان گويشوران
مي زبان باعث به وجود آمدن گويش و لهجه هر زباني داراي گويش. شود هاي مختلف و ها هـاي گونـاگون

 (Encyclopaedia Iranica, Vol, 2: 1237). هـاي مختلفـي اسـت هر گويشـي نيـز داراي لهجـه 
و بررس :هاي بسياري است هاي ايراني داراي فايدهي گويشگردآوري

هـاي ايرانـي كـه بـه مانـده از ديگـر زبـان شناخت واژگان در متون ادبي فارسي يا متون برجاي.1
 فارسي دري نرسيده است؛

در آگاهي از چگونگي دگرگوني.2 و واژگـاني در گـذر زمـان هاي آوايي، صـرفي، نحـوي، معنـايي
 مناطق مختلف كشور؛

و گويش تر زبان بندي دقيق طبقه.3  هاي ايراني؛ ها
و تدوين اطلس گويش.4  هاي ايراني؛ كمك به تهيه
و واژه تبار براي واژه فراهم آوردن مواد ايراني.5  گزيني در زبان فارسي؛ سازي
.گران آيندهي پژوهش هاي رو به زوال براي استفاده ثبت گويش.6

و بوشهر به گروه زبان هايي گويش هاي عمده قسمت هاي جنوب غربي ايرانـي تعلـق استان فارس
ها، ويژگي مهمي از جمله ساخت ارگاتيو در جمالت حاوي افعـال متعـدي در برخي از اين گويش. دارند

.ي زبان فارسي ميانه است، به جـاي مانـده اسـت در تقابل با افعال الزم در زمان ماضي كه خود بازمانده
ا و كتابخانهدر اين پژوهش و پنج گـويش حـوزهز روش تحقيق ميداني ي اسـتان اي استفاده شده است

و حوزه و حـوزه فارس مانند اردكاني، دشتكي، الري ي اسـتان يـزد ماننـدي استان بوشهر مانند دشـتي
و تحليـل علمـي قـرار گرفتـه و تجزيـه كليميان يزد از نظر ساخت ارگاتيو به طور مبسوط مورد بررسي

.است

 فارسي باستان.2
در رود، زباني است كه در دوره فارسي باستان كه نياي فارسي امروز ما به شمار مي ي هخامنشـيان

و تنها آثار مكتوب آن كتيبه پارس بدان تكلم مي هاي شاهان هخامنشـي اسـت كـه بـه خـط شده است
.ميخي نوشته شده است

م در زبان فارسي باستان، عالوه بر ساخت ، ماضـي اسـتمراري (aorist)اضـي مطلـق هـايي چـون
(imperfect) و ماضي نقلي(perfect) و نـوع فعـل در زمـان گذشـته، روش ديگـري نيـز براي بيان

اي از يك نايب مطابق اين روش، هر جمله. نامندمي» ساخت مجهولي«معمول بوده است كه غالباً آن را 
ف و يك عامل كه بر مي اعل يا كنندهفاعل كه مفعول منطقي عبارت بوده و يـكي منطقي داللت كـرده
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يافته است؛ بدين معني كه نايب فاعل يا مفعول منطقي جمله صفت مفعولي از افعال متعدي تشكيل مي
و يا كننده و عامل و صفت مفعولي كه مبـين وقـوع فعـل يـا در حالت فاعلي ي منطقي در حالت اضافي

مي عملي در گذشته بوده است، همانند نايب فاعل :مانند. رفت در حالت فاعلي به كار
"imat tayat manā kartam pasāwat yaөā xšāyaөiya abawam." 

.پس از آن كه شاه شدم]شد[آن چه از سوي من كرده] است[اين 
( 28-27ي بيستون، ستون يكم، سطرهاي كتيبه )

است كه در اصل مفعـول ضمير موصولي در حالت فاعلي مفرد خنثي tayatي در اين عبارت، واژه
ضمير شخصي منفصـل اول شـخص مفـرد كـه عامـل يـا فاعـلmanāرود؛ منطقي جمله به شمار مي

و واژه  و مفعول له مفرد صفت مفعولي گذشته در حالـت فـاعلي kartamمنطقي است در حالت اضافي
ك الزم. رده اسـت مفرد خنثي است كه از لحاظ دستوري با نايب فاعل يا مفعول منطقي عبارت مطابقت

به)imperfect(به يادآوري است بين اين ساخت دستوري با ساختي كه در آن فعل ماضي استمراري 
ي رفت از لحاظ مفهوم تفاوتي محسوس نبود، چنان كه همين مفهوم در جاي ديگـري از كتيبـه كار مي

.بيستون با ساختي متفاوت با ساخت مورد بحث به صورت زير بازگو شده است
"imat tayat adam akunawam pasāwat yaөā xšāyaөiyah abawam." 

(آن چه من كردم، پس از آن كه شاه شدم] است[اين  )72بيستون، ستون يك، سطر.
مطابق روال طبيعي"tayat"در عبارت فوق، برخالف عبارت پيشين، مفعول منطقي عبارت يعني

و به جـاي به كار)Accusative(كالم در حالت مفعولي صريح  ضـمير اول شـخصmanāرفته است
يو به جاي صفت مفعولي گذشـته"adam"مفرد در حالت اضافي از ضمير شخصي اول شخص فاعلي 

kartam از فعل ماضي استمراريakunawam استفاده شده است.

 فارسي ميانه.3
ان رسـمي ايـران بـودهي ساسـاني زبـ اين زبان در دوره.ي فارسي باستان است فارسي ميانه دنباله

مي»پهلوي ساساني«به اين زبان. است .شود هم گفته
. از اين زبان، چهار نوع اثر به چهار خط مختلف به جاي مانده است

اي آثار كتيبه.1.3
ي اردشير اول در نقش رستم؛ كتيبه.1
و حاجي هاي شاپور اول در نقش رجب، كعبه كتيبه.2  آباد؛ي زرتشت
ي هرمز در نقش رستم؛ كتيبه.3
ي نرسي در پايكولي؛ كتيبه.4
 هاي شهر دورا؛ كتيبه.5
و كعبه كتيبه.6 .ي زرتشت هاي كرتير در سرمشهد، نقش رجب
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 زبور پهلوي.2.3
 فارسي ميانه كتابي.3.3

مي نوشته :شوند هاي زرتشتيان به سه دسته تقسيم
 هاي زند متن.1.3.3
 ديني هاي متن.2.3.3
شــكند.5هــاي زاداســپرم گزيــده.4. هــاي منــوچهر نامــه.3دادســتان دينيــگ.2بنــد هــش.1
.11كـرد ديـن.10ارداويرافنامـه.9روايات پهلـوي.8مينوي خرد.7شايست نشايست.6وزار گمانيك

 نامه جاماسب.12گجشك ابالش
ازرتها عبـا ترين اندرزنامه مهم: هاي پهلوي اندرزنامه.3.3.3 .2انـدرز بزرگمهـر.1: انـد

 اندرز پوريونكيشان.5اندرز خسروقبادان.4اندرز آذرباد مهراسپندان.3اندرز اوشنر دانا
از هـاي ايـن دسـته عبـارت تـرين كتـاب مهم: هاي غيرديني پهلوي متن.4.3.3 :انـد

و افـدي.4ران شـهر هـاي ايـ شهرسـتان.3خسـرو قبـادان وريـدگ.2ي اردشير بابكـان كارنامه.1 هـا
.هاي سيستان سهيگي

و ماضي اسـتمراري از زبـان در تحول از ايراني باستان به ايراني ميانه، فعل هـاي هاي ماضي مطلق
و ليكن كاربرد صفت مفعولي گذشته جايگزين دو ساخت ديگر گشت؛ اما ايراني ميانه ي غربي خارج شد

ن و متعدي بودن افعال دو و فعـل ماضـي: وع فعـل ماضـي پديـد آمـد با توجه به الزم فعـل ماضـي الزم
.متعدي

:شود ارگاتيودر زبان فارسي ميانه در افعال گذشته زير مشاهده مي
ي متعدي ماضي ساده) يك

ميو ماده (agent)اين نوع ماضي به كمك عامل از. شـودي ماضي ساخته عامـل معمـوالً پـيش
مي ماده ميي ماضي و يـا ضـماير شخصـي متصـل يـا ضـماير منفصـل) فـرد يـا جمـعم(تواند اسم آيد

و يا غيرفاعلي  .باشد)oblique(غيرصريح
و متصل به شرح زير است صرف فعل ماضي ساده :ي ارگاتيو با ضماير شخصي منفصل

 جمع مفرد

»ديدم« اول شخص /man dīd/ »ديديم« /amā dīd/ 

»ديدي« دوم شخص /tō dīd/ »ديديد« /ašmā dīd/ 
م شخصسو »ديد« /ōy/awē dīd/ »ديدند« /ōyšāṇ/awēšān dīd/

 ضماير شخصي متصل-
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 مفرد جمع
/-mān dīd/»ديديم«/-m dīd/»اول شخص» ديدم 
/-tān dīd/»ديديد«/-t dīd/»دوم شخص» ديدي 
/-šān dīd/»ديدند«/-š dīd/»سوم شخص» ديد 

ي ول صريحي داشته باشد كه ذكر شـده يـا مسـتتر اسـت، پـس از مـاده در صورتي كه جمله مفع
و عـدد بـا مفعـول صـريحh–) كمكي(اي از افعال مضارع فعل معين ماضي، صيغه كه از نظـر شخصـي
مي مطابقت مي :شود كند، ذكر

man (tō)/».من تو را ديدم« dīd hē/.
tō/».تو مردان را ديدي« mardān dīd hēnd/.

ي ماضـي پـس از مـادهh–در صورتي كه اين مفعول صريح اسم مفرد شخص مفـرد باشـد، فعـل
:شود افزوده نمي

man mard dīd/».مرد را ديدم« Ø/
man ōy/».او را ديدم« dīd Ø/

مي همچنين در صورتي كه مفعول صريح جمله ذ اي باشد كه پس از فعل :شود كر نميآيد، فعل
كه« um/»گفتم guft ku/

و تفضلي،( )77:1373-78آموزگار
 ماضي نقلي متعدي) دو

آيـد، بعـدي ماضي مـي براي ساختن ماضي نقلي متعدي، فاعل واقعي به صورت عامل، قبل از ماده
مي به ماده"ēstādan"ي سوم شخص مضارع اخباري فعل صيغه .گرددي ماضي افزوده

راا(من« um/».ام ديده)و dīd ēstēd/.
را(تو« ut/».اي ديده) او dīd ēstēd/.

اين ساخت همانند ماضي ساده، در صورتي كه مفعول صريح قبالً در جمله ذكر شـده باشـد، فعـل
و عدد با آن مطابقت مي :كند، مثال كمكي از نظر شخص

um/».ام تو را ديده« tō dīd ēstēd./
)78ن، هما(

 ماضي بعيد متعدي) سه
و صيغه براي ساخت ماضي بعيد متعدي به كمك عامل كه در آغاز جمله مي هاي ماضي مطلق آيد

مي"ēstādan"فعل  و عدد با مفعـول واقعـي اين صيغه. شود ساخته ) فاعـل دسـتوري (= ها در شخص
:كنند مطابقت مي

um/» او را ديده بودم« ōy dīd ēstād/
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مي "budan"هاي ماضي فعل از صيغه "ēstādan"گاهي به جاي فعل كمكي شوند، نيز استفاده
:مانند

um/»ديده بودم« dīd būd/
 متعدي) غيرمحقق(ماضي شرطي) چهار

ي سـوم شـخصي سوم شخص مفرد در دست است كه با افزودن صـيغه از اين وجه، بيشتر صيغه
و به ندرت سوم شخص مفرد مضارع التزامي همينhēيعنيh–فعل) ناييتم(مفرد مضارع خواستاري

مي، به مادهhādفعل يعني و هم در جواب شرط ساخته .شودي ماضي، هم در شرط
و طبـق قاعـده، فعـل در صورتي كه فعل متعدي باشد، عامل در اول جمله ذكر مـي بـاhēگـردد

:كند، مثال مفعول واقعي مطابقت مي
/agar- imān čiš nē kard hē, ahreman abar dām ī tō pādixšāy būd hē/

.اگر آن را نكرده بودم، اهريمن بر آفريدگان تو مسلط شده بود
ص( س7روايت پهلوي، ،6-4(

:ماضي استمراري متعدي) پنج
و استمرار«براي بيان مي"dāštan"در افعال متعدي گاهي از فعل» امتداد به استفاده ايـن شود،

بـه كـار"dāštan"ي ماضي فعـل فعل موردنظر، ماده) صفت مفعولي(ي ماضي صورت كه پس از ماده
:رود مي

uš/»)پوشيده داشت(پوشيده بود« paymēxt dāšt/.
و تفضلي،( )79:1373آموزگار

 زبان سغدي.4
ب. زبان سغدي زبان سرزمين سغد بوده است و شهر مهم آن در جمهوري(خارا مركز سغد، سمرقند

ي از زبـان سـغدي در دوره.ي شرقي است هاي ايراني ميانه زبان سغدي جزو زبان. بوده است) ازبكستان
آثار سغدي.ي ميانه آثار نسبتاً زيادي به دست آمده است باستان اثري به جاي نمانده است ولي در دوره

و آثار دينيآث:ي عمده تقسيم كرد توان به دو دسته را برحسب موضوع مي . ار غيرديني
كم» ارگتيو«در زبان سغدي هاي نادر آن در متون مثال. رنگ از خود به جاي گذاشته است ردپايي

و وسنتره جاتكه كهن مثل نام در. شـود مشـاهده مـي (vesantara jataka)هاي باستاني ايـن پديـده
awen pitre xutāw//ي جمله γarmyān ktēmآنو ترجمه ي پـدرم شـاه تبعيـد وسـيلهبه«ي
rətime xō//ي اما صورت ماضي معلوم آن هم در همين متن در جملـه.، مشاهده شده است»ام شده

pitri xutāw γarmyān ktu δārt آنو ترجمه چندين بـار.»و مرا پدرم شاه تبعيد كرده است«ي
كه به چشم مي و اگر بسامد اين جمله را شـود در نظـر بگيـريم، متوجـه مـي بار در متن تكـرار9خورد
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ايـن خـود گـواهي اسـت بـر نقـش. شويم كه فقط سه بار تركيب ارگاتيو در آن به كـار رفتـه اسـت مي
.ي سغدي اهميت ساخت ارگاتيو در تقابل با ماضي معلوم، حتي در يك متن كهنه كم

)41:1367-42قريب،(

 گويش اردكاني.5
م و بـا مسـافت85سافت اردكان فارس از نظر جغرافيايي با 70كيلـومتر در شـمال غربـي شـيراز

.كيلومتري در جنوب شرقي ياسوج قرار دارد
و بويراحمد؛ از طرف شمال با اقليـد؛ از شهرستان سپيدان از طرف شمال غربي با استان كهكيلويه

و از طرف جنـوب شـرقي بـا شـيراز  نـابرب. همسـايه اسـت شرق با مرودشت؛ از غرب با نورآباد ممسني
و مسكن در سال  بر 1375سرشماري عمومي نفوس هزار نفر276/87هجري شمسي، جمعيت آن بالغ

.بوده است
تنها ساكنان شهر سپيدان بـه گويشـي سـخن.ي اردكان رايج است هاي مختلفي در منطقه گويش

مي مي و اين گويش با توجه به ويژگي. گوييم گويند كه بدان گويش اردكاني ساخت زباني، بـه هاي آوايي
و جزو گويش گويش هاي جنوب غربي ايران است كه در استان فارس متداول هاي غربي ايران تعلق دارد
.است
:ي متعدي، مثال ماضي ساده) يك
 مفرد جمع

»گفتم« اول شخص /(mo)-m go/ »گفتيم« /(mā) mu- go/ 
»گفتي« دوم شخص /(to)-t go/ »گفتيد« /(šomā) tu- go/ 
»گفت« سوم شخص /(voy)-š go/ »گفتند« /(?unāno)/šu go/ 

 ضماير شخصي متصل 
 مفرد جمع

»شنيدم« اول شخص /(mo)m-ešnoft? »شنيديم« /(mā) mu- v- ešnoft/ 
»شنيدي« دوم شخص /(to) t-ešnoft/ »شنيديد« /(šoma) tu-v-ešnoft/ 
»شنيد« سوم شخص /(voy) š-ešnoft/ »شنيدند« /(?unāno)-šu/v-ešnoft/ 

 ضماير شخصي متصل
 مفرد جمع

»شنيدم« اول شخص / m-ešnoft? »شنيديم« / mu- v- ešnoft/ 
»شنيدي« دوم شخص / t-ešnoft/ »شنيديد« / tu-v-ešnoft/ 
»شنيد« سوم شخص / š-ešnoft/ »شنيدند« /šu/v-ešnoft/ 
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 ماضي استمراري متعدي) دو
 مفرد جمع

»گفتممي« اول شخص /(mo)-m me-go/ »گفتيممي« /(mā)-mu me-go/ 
»گفتيمي« دوم شخص /(to)-t me-go/ »گفتيدمي« /(šomā)-tu me-go/ 
»گفتمي« سوم شخص /(voy)-š me-go/ »گفتندمي« /(?unā)-no šu me-go/ 

:متعدي؛ مثال) گذشته جرياني(ماضي جرياني) سه
./mo bid-om nāštā-m me-xa/».من در حال ناهار خوردن بودم«
unāno?/».آنها در حال ناهار خوردن بودند« bid-ešu nāštā-šun me-xa/.

 ماضي بعيد متعدي) چهار
 مفرد جمع

»خورده بوديم« /m xarda-bi-(mo)/ اول شخص»خورده بودم« /(mā)-mu xarda-bi/ 
»خورده بوديد« /t xarda-bi-(to)/ دوم شخص»خورده بودي« /(šomā)-tu xarda-bi/ 
š-(voy)/ سوم شخص»خورده بود« xarda-bi/ »خورده بودند« /(?unāno)-šu xarda-bi/ 

 ماضي نقلي متعدي) پنج
 مفرد جمع

»ام خورده« اول شخص /mo-m xard-an/ »ايم خورده« /mā-mu xard-an/ 
»اي خورده« دوم شخص /to-t xard-an/ »داي خورده« /šomā-tu xard-an/ 
»خورده است« سوم شخص /voy-š xard-an/ »اند خورده« /?unāno-šu xard-an/ 

 ماضي التزامي متعدي) شش
 مفرد

/šāyad mo-m xarda- but/»اول شخص»شايد من خورده باشم 

/šāyad to-t xarda-but/ »دوم شخص»شايد تو خورده باشي 

/šāyad voy-š xarda-but/ »سوم شخص»د او خورده باشدشاي 

 جمع
/šāyad mā-mu xarda- but/»اول شخص»شايد ما خورده باشيم 

/šāyad šomā- tu xarda-but/ »دوم شخص»شايد شما خورده باشيد 

/šāyad ?unāno-šu xarda-but/ »آن  سوم شخص»ها خورده باشند شايد

(zabangirfard, 171-175: 2004) 
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 گويش دشتكي.6
و در قسمت شمال شرقي بخش روس تاي دشتك در دهستان درودزن از توابع شهرستان مرودشت

و شـيراز فاصله. كيلومترمربع است 200مساحت تقريبي آن حدود. درودزن قرار دارد ي آن تا مرودشت
و از نظر جغرافيايي در سمت شمالي شيراز قرار دارد 125و80به ترتيب جمعيـت ايـن. كيلومتر است

و مسكن سال روست بر 1375ا بنابر سرشماري عمومي نفوس مـردم. نفر بوده اسـت 2806شمسي، بالغ
گويند، اين گويش از گويش هـاي جنـوبمي» دشتكي«گويند كه بدان اين روستا به گويشي سخن مي

.غربي ايران، واقع در استان فارس است
ي متعدي ماضي ساده) يك
 مفرد جمع

»بخشيدم« اول شخص /?em baxši/ »بخشيديم« /mu baxšī/
»بخشيدي« دوم شخص /?ed baxši/ »بخشيديد« /tu baxši/ 
»بخشيد« سوم شخص /?eš baxši/ »بخشيدند« /šu baxšī/

 ماضي استمراري متعدي) دو
 مفرد جمع

»بردممي« اول شخص /?em mi-bo/ »برديممي« /mu mi-bo/ 
»برديمي« دوم شخص /?ed mi-bo/ »برديممي« /tu mi-bo/ 
»بردمي« سوم شخص /?eš mi- bo/ »بردندمي« /šu mi-bo/ 

 ماضي بعيد متعدي) سه
 مفرد جمع

»بريده بودم« اول شخص /em borede- bi/ »بريده بوديم« /mu boreda-bi/ 
»بريده بودي« دوم شخص /?ed borede/bi/ »بريده بوديد« /tu boreda-bi/ 

ش خصسوم »بريده بودند« /?eš borede-bi/ »بريده بودند« /šu boreda-bi/ 
 ماضي التزامي متعدي) چهار
 مفرد جمع

»گفته باشم« اول شخص /?em gofta-bu/ »گفته باشيم« /mu- gofta- bu/ 
»گفته باشي« دوم شخص /?ed gofta-bu/ »گفته باشيد« /tu- gofta- bu/ 
»گفته باشي« سوم شخص /?eš gofta-bu/ »گفته باشند« /šu gofta- bu/ 

 ماضي نقلي متعدي) پنج
 مفرد جمع

»ام خوانده« اول شخص /?em xund-a/ »ايم خوانده« /mu xund-a/ 
»اي خوانده« دوم شخص /?ed xund-a/ »ايد خوانده« /tu xund-a/ 
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»خوانده است« سوم شخص /?eš xund-a/ »اند خوانده« /šu xund/a/ 
هـاي گونـاگون در صـورت» خواسـتن«/yassan/و» توانسـتن«/šassan/صرف افعال كمكـي) شش
:ارگتيو

/šassan/»توانستن«
ي متعدي ماضي ساده) يك
 مفرد جمع

»توانستم« اول شخص /?em šas/ »توانستيم« /mu šas/ 
»توانستي« دوم شخص /?ed šas/ »توانستيد« /tu šas/ 
»ستتوان« سوم شخص /?eš šas/ »توانستند« /šu šas/ 

 ماضي اخباري متعدي) دو
 مفرد جمع

»توانممي« اول شخص /?em mi-šā/ »توانيممي« /mu mi-šā/
»توانيمي« دوم شخص /?ed mi-šā/ »توانيدمي« /tu mi-šā/
»تواندمي« سوم شخص /?eš mi-šā/ »توانندمي« /šu mi-šā/

»خواستن« /yassan/صرف فعل كمكي
ي متعدي ماضي ساده) يك
 مفرد جمع

»خواستم« اول شخص /?em xās/ »خواستيم« /mu xās/
»خواستي« دوم شخص /?ed xās/ »خواستيد« /tu xās/ 
»خواست« سوم شخص /?eš xās/ »خواستند« /šu xās/

 ماضي استمراري متعدي)دو
 مفرد جمع

»خواستممي« اول شخص /?em mi-yes/ »خواستيممي« /mu mi-yes/ 
»خواستيمي« دوم شخص /?ed mi-yes/ »خواستيدمي« /tu mi-yes/ 
»خواستمي« سوم شخص /?eš mi-yes/ »خواستندمي« /šu-mi-yds/ 

 ماضي بعيد متعدي) سه
 مفرد جمع

»خواسته بودم« اول شخص /?em yessa-bi/ »خواسته بوديم« /mu yessa-bi/ 
»خواسته بودي« دوم شخص /?ed yessa-bi/ »خواسته بوديد« /tu yessa-bi/ 
»بود خواسته سوم شخص /?eš yessa-bi/ »خواسته بودند« /šu yessa-bi/ 
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 ماضي التزامي متعدي) چهار
 مفرد جمع

»خواسته باشم« اول شخص /?em yessa-bu/ »خواسته باشيم« /mu yessa-bu/ 
»خواسته باشي« دوم شخص /?ed yessa-bu/ »خواسته باشيد« /tu yessa-bu/ 
»خواسته باشد« سوم شخص /?eš yessa-bu/ »خواسته باشند« /šu yessa-bu/ 

 ماضي نقلي متعدي) پنج
 مفرد جمع

»ام خواسته« اول شخص /?em xāss-a/ »ايم خواسته« /mu xāss-a/ 
»اي خواسته« دوم شخص /?ed xāss-a/ »داي خواسته« /tu xāss-a/ 
»خواسته است« سوم شخص /?eš xāss-a/ »اند خواسته« /šu xāss-a/ 

 مضارع اخباري متعدي) شش
 مفرد جمع

»خواهممي« اول شخص /?em mi-ya/ »خواهيممي« /mu mi-ya/ 
»خواهيمي« دوم شخص /?ed mi-ya/ »خواهيدمي« /tu mi-ya/ 
»خواهدمي« سوم شخص /?eš mi-ya/ »خواهندمي« /šu mi-ya/ 

 مضارع التزامي متعدي) هفت
 مفرد جمع

»بخواهم« اول شخص /?em bu-ā/ »بخواهيم« /mu bu-ā/
»بخواهي« دوم شخص /?ed bu-ā/ »بخواهيد« /tu bu-ā/
»بخواهد« سوم شخص /?eš bu-ā/ »بخواهند« /šu bu-ā/

)1383: 129- 139فالحي،(

 گويش دشتي.7
هـاي ايـن شهرسـتان بـين طـول. ستان دشتي در جنوب شـرقي اسـتان بوشـهر واقـع اسـت شهر

و51جغرافيايي  تا9درجه و52دقيقه و عرض دقيقه8درجه و28هاي جغرافياييي شرقي 11درجه
و28دقيقه تا از.ي شمالي قرار دارد دقيقه47درجه از شمال به شهرستان اهرم، از شرق بـه فراشـبند،

و خليج به كوهغرب  و دير و از جنوب به كنگان مي مند .شود فارس محدود
و كاكي است جمعيت شهرسـتان دشـتي بنـابر. شهرستان دشتي شامل دو بخش مركزي خورموج

و مسكن سال  بر 1375سرشماري عمومي نفوس .نفر بوده است 69350شمسي، بالغ
مي» گويش دشتي«گويند كه بدان مردم شهرستان دشتي به گويشي سخن مي گويش. شود گفته

و از گروه گويش دشتي يكي از گويش .غربي ايران است هاي جنوب هاي ايراني نو
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ي متعدي ماضي ساده) يك
 مفرد جمع

»خوردم« اول شخص /?om/?em xuward/ »خورديم« /?emu, omu xuward/ 
»خوردي« دوم شخص /?et xuward/ »خورديد« /?etu xuward/ 

»خورد« وم شخصس /?eš xuward/ »خوردند« /?ešu xuward/ 
 ماضي نقلي متعدي) دو

 مفرد جمع
»ايم خورده« /om/?em xuward-en?/ اول شخص»ام خورده« /?emu, omu xuward-en/
»ايد خورده« /et xuward-en?/ دوم شخص»اي خورده« /?etu xuward-en/ 

»خورده است«سوم شخص /?eš xuward-en/ »اند خورده« /?ešu xuward-en/ 
 ماضي بعيد متعدي) سه

»فرستاده بودم« اول شخص /?om/ ?em? erseye-bi/ 
»فرستاده بودي« دوم شخص مفرد /?et ?erseye-bi/ 

»فرستاده بود« سوم شخص  /?eš/ ?erseye-bi/ 

»بوديم فرستاده« اول شخص  /?emu/ omu? erseye-bi/ 
»ستاده بوديدفر« دوم شخص جمع /etu ?erse- ye- bi/ 

»فرستاده بودند« سوم شخص  /?ešu ?erse-ye-bi/ 
 ماضي التزامي متعدي) چهار

»گفته باشم« اول شخص /?om/ ?em gote-bešet/ 
»گفته باشي« دوم شخص مفرد /?et gote-bešet/ 

»گفته باشد« سوم شخص  /?eš gote-bešet/ 

»گفته باشيم« اول شخص  /?emu/ omu gote-bešet/ 
»گفته باشيد« دوم شخص جمع /?etu gote-bešet/ 

»گفته باشند« سوم شخص  /?ešu gote-bešet/ 
 

 ماضي استمراري متعدي) پنج
»خوردممي« اول شخص /?om/ ?em mi-xuward/ 

»خورديمي« دوم شخص مفرد /?et mi-xuward/ 
»خوردمي« سوم شخص  /?eš mi- xuward/ 
»خورديممي« شخصاول  /?emu ?omu mi-xuward/ 
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»خورديدمي« دوم شخص جمع /?etu mi-xuward/ 

»خوردندمي« سوم شخص  /?ešu mi-xuward/ 
)كمكي(معين صرف افعال شبه) شش

، هماننـد فارسـي»توانسـتن«/šāweyan/و» خواستن«/mezeyan/در گويش دشتي، دو فعل
ص ميمعيار عالوه بر كاربردشان به .روند ورت فعل اصلي، همراه با زمان حال التزامي افعال ديگر به كار

»خواستن« /mezeyan/هاي ارگاتيوفعل صورت
 مضارع اخباري متعدي) يك
 مفرد جمع

»خواهممي« اول شخص /?em, ?om mit/ »خواهيممي« /?emu, ?omu mit/ 
»خواهيمي« دوم شخص /?et mit/ »خواهيدمي« /?etu mit/ 
»خواهدمي« سوم شخص /?eš mit/ »خواهندمي« /?ešu mit/ 

ي متعدي ماضي ساده) دو
 مفرد جمع

»خواستم« اول شخص /?em, ?om 
mezi/ 

»خواستيم« /?emu, ?omi 
mezi/ 

»خواستي« دوم شخص /?et mezi/ »خواستيد« /?etu mezi/ 
»خواست« سوم شخص /?eš mezi/ »خواستند« /?ešu mezi/ 

»توانستن« /šāweyan/هاي صرفي ارگاتيوفعل صورت
 مضارع اخباري متعدي) يك
 مفرد جمع

»توانممي« اول شخص /?em, ?om mi-šān/ »توانيممي« /?emu, ?omu mi-šān/ 

»توانيمي« دوم شخص /?et mi-šān/ »توانيدمي« /?etu mi-šān/ 
»تواندمي« سوم شخص /?eš mi-šān/ »توانندمي« /?ešu mi-šān/

 مضارع التزامي متعدي) دو
 مفرد جمع

»بتوانم« اول شخص /?em, ?om be-šāyit/ »بتوانيم« /?emu, ?omi be- šāyit/ 
»بتواني« دوم شخص /?et be- šāyit/ »بتوانيد« /?etu be-šāyit/ 
»بتواند« سوم شخص /?eš be-šāyit/ »بتوانند« /?ešu be-šāyit/ 
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ي متعدي ماضي ساده) سه
 مفرد جمع

»توانستم« اول شخص /?em, ?om šāyi/ »توانستيم« /?emu, ?omi šāyi/ 
»توانستي« دوم شخص /?et šāyi/ »توانستيد« /?etu šāyi/ 
»توانست« سوم شخص /?eš šāyi/ »توانستند« /?ešu šāyi/ 

)1381: 102- 113حاجياني،(

 گويش كليميان يزد.8
اصفهان، بروجرد، شـيراز، كاشـان، كرمـان،: هاي كليمي در شهرهاي مختلف ايران از جمله گويش

و چند شهر ديگر پراكنده است هـاي ايـران، عـالوه بـر در استان يـزد ماننـد سـاير اسـتان. همدان، يزد
مي دهند، اقليت مسلمانان كه اكثريت جمعيت را تشكيل مي از ايـن يكـي. كنند هاي مذهبي نيز زندگي

و مسـكن در سـال. اند ها كليميان اقليت  1375جمعيت كليميان يزد بنـابر سرشـماري عمـومي نفـوس
كليميان يزد، عالوه بـر زبـان رسـمي كشـور، بـه گـويش محلـي خـود صـحبت. نفر است 100شمسي

.كنند مي
ي متعدي ماضي ساده) يك
 مفرد جمع

»بافتم« اول شخص /?em bāft/ »بافتيم« /?um bāft/
»بافتي« دوم شخص /?et bāft/ »بافتيد« /tum bāft/ 
»بافت« سوم شخص /?eš bāft/ »بافتند« /šun bāft/ 

 ماضي بعيد متعدي) دو
 مفرد جمع

»بافته بودم« اول شخص /me bāf-bu/ »بافته بوديم« /?um bāf-bu/ 
»بافته بودي« دوم شخص /te bāf-bu/ »بافته بوديد« /tun bāf-bu/ 
»بافته بود« سوم شخص /še bāf-bu/ »بافته بودند« šun bāf-bu/ 

 ماضي نقلي متعدي) سه
 مفرد جمع

»ام بافته« اول شخص /me bāft-en/ »ايم بافته« /?um bāft-en/ 
»اي بافته« دوم شخص /te bāft-en/ »ايد بافته« /tun bāft-en/ 
»بافته است« سوم شخص /še bāft-en/ »اند افتهب« /šun bāft-en/ 

 ماضي استمراري متعدي) چهار
 مفرد جمع
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»بافتممي« اول شخص /me bāft/ »بافتيممي« /?uma bāft/ 
»بافتيمي« دوم شخص /ta bāft/ »بافتيدمي« /tuma bāft/ 
»بافتمي« سوم شخص /ša bāft/ »بافتندمي« /šuma bāft/

 ماضي التزامي متعدي) پنج
 مفرد جمع

»بافته باشم« اول شخص /me bāft-be/ »بافته باشيم« /?um bāft-be/ 
»بافته باشي« دوم شخص /te bāft-be/ »بافته باشيد« /tun bāft-be/ 
»بافته باشد« سوم شخص /še bāft-be/ »بافته باشند« /šum bāft-be/ 

 ماضي جرياني متعدي) شش
مي« اول شخص »بافتم داشته /mata ma bāft/ 

مي« دوم شخص مفرد »بافتي داشتي /tata ta bāft/ 
مي« سوم شخص  »بافت داشت /šata ša bāft/ 
مي« اول شخص  »بافتيم داشتيم /?umata? uma bāft/ 

مي« دوم شخص جمع »بافتيد داشتيم /tumata tuma bāft/ 
مي« سوم شخص  »بافتند داشتند /šumata šuma bāft/ 

 اري متعديمضارع اخب) هفت
 مفرد جمع

»خواهممي« اول شخص /men/ »خواهيممي« /?omi/ 
»خواهيمي« دوم شخص /te/ »خواهيدمي« /tome/ 
»خواهدمي« سوم شخص /še/ »خواهندمي« /šome/ 

بدين معني كه در زمـان. جزو افعال استثنايي است» دوست داشتن«در گويش كليميان يزد، فعل 
مي مضارع اخباري :صرف اين فعل به شرح زير است. شود به صورت ارگاتيو صرف

 مفرد جمع
»دوست دارم« اول شخص /m-a-disi/ »دوست داريم« /?um a-disi/ 
»دوست داري« دوم شخص /t-a-disi/ »دوست داريد« /tum a-disi/ 
»دوست دارد« سوم شخص /š-a-disi/ »دوست دارند« /šum a-disi/ 

 ارع التزامي متعديمض) هشت
»توانم بروممي« اول شخص /ma-šowke-vašim/ 

»تواني برويمي« دوم شخص مفرد /ta-šowke-vašeš/
»تواند برودمي« سوم شخص /ta-šowke-vaše/ 
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»توانيم برويممي« اول شخص /?om eške-vašim/ 
»توانيد برويدمي« دوم شخص جمع /tom eške-vašet/ 

»توانند بروندمي« سوم شخص  /šum eške-vašon/ 
)37:1383-68همايون،(

 گويش الري.9
و بوشـهر، بـين شهرستان الرستان در جنوب استان فارس، حدفاصل استان هاي فارس، هرمزگـان

و27مدارهاي  تا6درجه و28دقيقه و25درجه و52دقيقه عرض شـمالي 55دقيقـه تـا25درجـه
و .شرقي قرار داردي طول دقيقه38درجه

و از شرق به بندرعباس و فيروزآباد؛ از جنوب به بندر لنگه اين شهرستان از شمال به داراب، جهرم
 20933شهرسـتان الرسـتان داراي وسـعتي بـه مسـاحت. گـرددو از جنوب غربي به المرد محدود مي

الر. كيلومترمربع است به گـويش الري سـخن مردم اين شهرستان. نفر بوده است 51690جمعيت كل
.هاي جنوب غربي ايران است گويند؛ اين گويش از گويش مي

ي متعدي ماضي ساده) يك
 هاي به جاي به كار بردن شناسه: طرز ساخت
 جمع مفرد

-am-im
-ī-īd

Ø--an
 از ضماير پيشين

 جمع مفرد
-ommo
?otto
?oššo

م ميهمراه با صورت ماضي فعل .رود ورد نظر به كار
 گفتن/gotan/از مصدر

 مفرد جمع
»گفتم« اول شخص /?om got/ »گفتيم« /mo got/ 
»گفتي« دوم شخص /?ot got/ »گفتيد« /to got/ 
»گفت« سوم شخص /?oš got/ »گفتند« /šo got/ 
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 ماضي استمراري) دو
و پيش هاي معمول براي استمراري به جاي شناسه:طرز ساخت ي واژهي مي از پـيش واژه فارسي

–aمي .شود استفاده
 مفرد جمع

»انداختممي« اول شخص /m-abess/ »انداختيممي« /mo-abess/ 
»انداختيمي« دوم شخص /t-abess/ »انداختيدمي« /to-abess/ 
»انداختمي« سوم شخص /š-abess/ »انداختندمي« /šo-abess/ 

نق) سه ليماضي
 مفرد جمع

»ام خريده« اول شخص /?om xeled-e/ »ام خريده« /mo xeled-e/ 
»اي خريده« دوم شخص /?ot xeled-e/ »ايد خريده« /to xeled-e/ 
»خريده است« سوم شخص /?oš xeled-e/ »اند خريده« /šo xeled-e/ 

 ماضي نقلي مستمر) چهار
 مفرد جمع

»ام خريدهمي« اول شخص /m-axeled-e/ »ايم خريدهمي« /mo-axeled-e/ 
»اي خريدهمي« دوم شخص /t-axeled-e/ »ايد خريدهمي« /to-axeled-e/ 
»خريده استمي« سوم شخص /š-axeled-e/ »اند خريدهمي« /šo-axeleld-e/ 

 ماضي بعيد) پنج
 مفرد جمع

»خريده بودم« اول شخص /?om-xeled-esson/ »ب »وديمخريده /mo-xeled-esson/ 
»خريده بودي« دوم شخص /?ot-xeled-esson/ »خريده بوديد« /to-xeled-esson/ 
سوم شخص »خريده بود« /?oš-xeled-esson/ »خريده بودند« /šo-xeled-esson/ 

 مضارع بعيد مستمر) شش
»خريده بودممي« اول شخص /m-axeled-esson/ 

»خريده بوديمي« دوم شخص مفرد /t-axeled-esson/ 
»خريده بودمي« سوم شخص  /š-axeled-esson/ 
»خريده بوديممي« اول شخص  /mo-axeled-esson/ 

»خريده بوديدمي« دوم شخص جمع /to-axeled-esson/
»خريده بودندمي« سوم شخص /šo-axeled-esson/ 

 ماضي ابعد) هفت
»ام خريده بوده« اول شخص /?om xeled-ez-bode/ 
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»اي خريده بوده« دوم شخص مفرد /?ot xeled-ez-bode/ 
»خريده بوده است« سوم شخص  /?oš xeled-ez-bode/ 
»ايم خريده بوده« اول شخص  /mo-xeled-ez-bode/ 

»ايد خريده بوده« دوم شخص جمع /to-xeled-ez-bode/ 
»اند خريده بوده« سوم شخص  /šo-xeled-ez-bode/ 

د مستمرماضي ابع) هشت
»ام خريده بودهمي« اول شخص /m-axeled-ez-bode/ 

»اي خريده بودهمي« دوم شخص مفرد /t-axeled-ez-bode/ 
»خريده بوده استمي« سوم شخص  /š-axeled-ez-bode/ 
»ايم خريده بودهمي« اول شخص  /mo-axeled-ez-bode/ 

»ايد خريده بودهمي« دوم شخص جمع /to-axeled-ez-bode/ 
»اند خريده بودهمي« سوم شخص  /šo-axeled-ez-bode/ 

 ماضي التزامي) نه
»خريده باشم« اول شخص /?om xeled-ez-bü/ 

»خريده باشي« دوم شخص مفرد /?ot xeled-ez-bü/ 
»خريده باشد« سوم شخص  /?oš xeled-ez-bü/ 
»خريده باشيم« اول شخص  /mo-xeled-ez-bü/ 

»ه باشيدخريد« دوم شخص جمع /to-xeled-ez-bü/ 
»خريده باشند« سوم شخص  /šo-xeled-ez-bü/ 

)61:1369-84وثوقي،(

 گيري نتيجه. 10
ميمي: نخست آن توان نتيجه گرفت كه ساختمان ماضي متعدي را اصطالحاً ارگاتيو نامند كـه در

ف) منطقي(و مفعول واقعي) منطقي(عامل برابر با فاعل واقعي  و بـه عبـارتي برابر با اعل دستوري اسـت
ميو ماده)agent( ديگر فعل ماضي متعدي به كمك عامل  ي ماضـي بـدون ماده. شودي ماضي ساخته

و شمارهاي سه و گانه به كار مـي آن كه تغييري يابد به صورتي واحد براي هر سه شخص و شـخص رود
ميهاي فعلي، بلكه از روي فاعل تشخي شمار فعل نه از روي شناسه .شودص داده

و: دوم و صـفت و اسـم اين كه زبان فارسي باستان با توجه به اين كه زبـاني اسـت كـامالً صـرفي
به شوند، ضماير در هشت حالت صرفي صرف مي و تنها ساخت ارگاتيودر اين زبان كاربردي ضعيف دارد
.شود صورت ساخت مجهولي به كار برده مي
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ي صـورت در فارسـي ميانـه از لحـاظ تـاريخي ادامـه) رگتيـوا(اين كه فعل ماضي متعـدي: سوم
و مـادهي همان ساخت مجهول دوره يافته تحويل ي ماضـي سـاختهي باستان بود كـه بـه كمـك عامـل

هـاي ارگتيـو، در زمـان ماضـي متعـدي در فارسـي ميانـه، هاي زبـان به طور كلي از نظر ويژگي.شد مي
مي ويژگي :شود هاي زير يافت
كاربرد ضماير شخصي متصـل.2.د ضمير منفصل اول شخص مفرد در نقش فاعل منطقيكاربر.1

.تطابق فعل با مفعول.4. كاربرد ضماير اشاره در نقش فاعل منطقي.3. در نقش فاعل منطقي
ي ميانه بـا متعدي دوره-اين كه در تحول از ايراني ميانه به ايراني نو، روش ساخت ماضي:چهارم
و تكاملتوجه به اين و ايـن كـه ارگـاتيو در زبـان كه زبان فارسي در شرق ايران تحول و يافته اسـت هـا

و زبـان فارسـي دري تحـت تـأثير زبـان هاي ايراني شرق نمـودي كـم گويش و ضـعيف دارد و رنـگ هـا
.هاي شرقي ايران قرار گرفته است؛ اين ويژگي به زبان فارسي دري نرسيده است گويش

و الري ادامـه اين كه گويش: پنجم ي زبـان فارسـي هاي اردكاني، دشتي، دشتكي، كليميـان يـزد
و گويشي از اين زبان ميانه در اند، ارگاتيو در اين گويش هاي غربي ايراني هاي گويش اند، جزو دسته اند هـا

و داراي ويژگي زمان گذشته و برجسته دارد :هايي به شرح زير استي افعال متعدي نمودي كامالً آشكار
و سوم شخص منفصل پيشين در نقش فاعلي؛.1  كاربرد ضماير اول شخص، دوم شخص
 كاربرد ضماير شخصي متصل پيشين در نقش فاعل منطقي؛.2
 مطابقت فعل با مفعول؛.3
و ابعد؛.4  كاربرد ارگاتيو در ماضي ساده، نقلي، بعيد، استمراري، التزامي، جرياني
و استعمال ارگاتيو.5 در در فعل كاربرد و التزامـي كـه و استثنايي وجه مضارع اخباري هاي كمكي

و بي  نظير است؛ نوع خود كامالً نو
و الري جـزو هاي ياد شده، گويش با توجه به ويژگي.6 هاي اردكاني، دشتي، دشتكي، كليميان يزد

و گويش زبان و كامل ها .اند هاي ارگاتيو مطلق
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