
 

 

 1394، بهار و تابستان 4، شمارة 3سال علم زبان؛ 

والتی و  یشدو گوساختار افعال زمان گذشته در  مقایسةبررسی و 

 کلیمیان اصفهان

 2**دوستو شهال رقیب 1سیمین سدهی

 اه عالمه طباطبائیا کارشناس ارشد زبانشناسی همگانی دانشگ9
 ی دانشگاه عالمه طباطبائیشناسزباندانشیار گروه  .2

 (08/04/8314؛ تاریخ پذیرش: 81/08/8314)تاریخ دریافت: 

 چکیده

شهر، واقاع در اساتان   فادران شهرستان خمینیدر گذشته، در کل منطقة ورنوس )والیتی(، گویش والتی
ها، بر اثر عوامل مختلف، تاا حاد   یشاز گوهمچون بسیاری است؛ ولی متأسفانه، شده یم تکلماصفهان، 

فاادران،  و فراموشی نهاده و امروزه، تنها به باولگان، یکی از پنج منطقاة ورناوس   زوال به روتوجهی قابل
بندی های ایران مرکزی و گروهبندی درونی گویش(، به دسته9851. در تحقیق اسماعیلی )است محدود

ساند مکتاوبی    گوناه های   ازآنجاکه. است شدهاشاره اصفهان  کلیمیانگویش  مشترک گویش والتی با
نشده، در تحقیق حاضر، ساختار افعال زمان گذشاتة دو  شناختی این دو گویش یافت دال بر مقایسة زبان

گرفتاه   قارار ها مورد بررسای  یافتن وجوه اشتراک و تمایز آن منظوربهگویش والتی و کلیمیان اصفهان 
جة این تحقیق بیانگر شباهت بسیار زیاد دو گویش والتی و کلیمیان اصفهان در سطوح مختلف . نتیاست

تابع قواعاد خااو و    ،ساخت افعال الزم و متعدی در دو گویش. همچنین، استآوایی، واجی و صرفی 
، شاباهت  درمجماوع هاا باشاد.   تواند گواه بر وجود ساخت کنایی در ایان گاویش  که می متفاوتی است

ة ساخت افعال در زمان گذشاته در دو گاویش باه حادی اسات کاه فرضایة ریشاة تااریخی          مالحظقابل
 دهد.یم قرارها را مورد تأیید مشترک آن

زمان گذشتة افعال، فعل  الز،، فعل     گویش والتی، گویش کلیمیان اصفهان، :هاکلیدواژه

 .متعدی

                                                           
 E-mail: sedehi72@gmail.com )نویسندة مسئول( 
** E-mail: neishabour@hotmail.com 
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 . مقدمه1

شاناختی، بلکاه از   یادگاه زباان  دط از فقهای ایرانی نهها و زبانی گویشگردآورتوصیف و 
هاا و  هار یاا از ایان گاویش     چراکهاست،  درخور توجهشناختی نیز شناختی و مردمبُعد جامعه

 اند.داده هایی هستند که فرهنگ، هویت و اصالت یا قوم را در خود جایها گنجینهزبان

وفاور  گونااگون باه  هاای  هاا و گاویش  مناطقی است که در آن، لهجه ازجملهاستان اصفهان  
آباااد و دیگاار شااوند. کاشااان و نطنااز، اردسااتان و کوهرایااه، خااور و بیابانااا، نجاافمااییافاات 

های خاو خود هساتند.  ها و گویشهای این استان و همچنین مرکز استان دارای لهجهشهرستان
هاای  و گاویش  هاا لهجاه ترین شهرستان به مرکز استان، دارای شهر، نزدیادر این میان، خمینی

شهر باا مسااحتی برابار    شهرستان خمینی کنند.ها تکلم میمتعددی است که کمابیش مردم به آن
 غربای اصافهان واقاع   کیلاومتری شامال   92یلومترمربع در منطقة بلوک مااربین و در  ک 882/957

شده است و از شمال، به شهرستان برخوار و میمه، از شرق، به شهرساتان اصافهان، از غارب، باه     
رود غربی، به شهرستان فالورجاان و رودخاناة زایناده    جنوبآباد، و از جنوب و ان نجفشهرست

(، 28: 9818) 9818(. طباق آماار سرشاماری ساال     5: 9832شود )صرامی فروشانی، محدود می
. نام این شهرستان در زمان است دادهی جانفر را در خود  899621 بر بالغاین شهرستان جمعیتی 

باه   9871در ساال   و سارس مجادداً  « همایونشاهر »باه   9883ه کاه ابتادا در ساال    بود« سده»قدیم 
« خاوزان »، «فاادران ورنوس»های یافت. این شهرستان از سه بخش اصلی با نام ییرتغ« شهرخمینی»
 است.شده میده( نامیده و به همین دلیل، سده )سه است شدهیلتشک 9«فروشان»و 

های ایرانی است که درمنطقة باولگان، یکای از پانج   یشگویش والتی )والیتی( ازجمله گو
هاای  شود. این گویش به دستة گویشمی، تکلم قرار داردفادران ای که در بخش ورنوسمنطقه

(. والتی در مناطق دیگار اساتان،   917: 9836)اورانسکی،  تعلق داردغربی ایران مرکزی و شمال
: 9851شود کاه بناا بار گفتاة اساماعیلی )     میتکلم ازجمله کوهرایه، جرقویه، گز و خورزوق نیز 

هاای آوایای   های مذکور بسایار کام باوده و اکثاراً منحصار باه تفااوت       تفاوت میان گویش»(، 3
فاادران را محادودة تکلام گاویش والتای      ( کل ناحیاة ورناوس  899: 9812وشی )فره«. باشدمی

ناد عاواملی همچاون هجاوم     هاا، از گز ؛ ولی این گویش نیز، همچون ساایر گاویش  دانسته است
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تدریج گویشاوران خاود را در منااطق مختلاف     نمانده و به امانهای نوین و مهاجرت در فناوری
 .است و تنها به منطقة باولگان محدود شده دادهازدستفادران ورنوس

( در 9812وشای ) در زمینة تحقیق درباره گویش والتی، منابع معدودی در دست است. فاره  
هاای  هاا و سااخت  به بیان برخای صاورت  « یاتحلیل سیستم فعل در لهجة سده»عنوان ی با امقاله

گاویش  »نامة دکتری خود باا عناوان   ( در پایان9851. اسماعیلی )پرداخته استفعلی این گویش 
شناسی، ی، واجآواشناسهای صورت کامل و جامع، به توصیف این گویش در حوزهبه ،«سدهی

ها ارائه کرده است. همچناین، اشارفی   پایان، فهرستی از افعال و واژهصرف و نحو پرداخته و در 
، فهرساتی  «های گویش سدهیپژوهشی در واژه»ای با عنوان نامهیانپا( در 9851ورنوسفادرانی )

 کارده ارائه های سده( را به زبان فارسی یگر لهجهو دیش والتی در گوها )ها و معنای آناز واژه
، بارده  کار به( اصطالح لهجه را برای این گونة زبانی 9812وشی )که فرهذکر است یانشا. است

( استوار است که اصاطالح گاویش را   988: 9835اما مبنای پژوهش حاضر بر دیدگاه مدرسی )
های زبانی و اصاطالح لهجاه را در ماورد    های تلفظی، دستوری و واژگانیِ گونهدر مورد تفاوت

رو، کااربرد واژة گاویش بارای والتای مناساب      ،؛ ازایان دبار یم به کارها های تلفظی آنتفاوت
( و صرامی فروشاانی  9865(، کلباسی )9851ین، اسماعیلی )ا بر افزون. داده شده است یصتشخ
اند. شایان توجه اسات  ( در معرفی گویش والتی، از عبارت گویش سدهی استفاده کرده9832)

فاادران در شهرساتان   لگاان منطقاة ورناوس   که در حال حاضار، ایان گاویش تنهاا در بخاش باو     
شناساند. از  شود و مردم ساکن در این منطقاه نیاز آن را باه ناام والتای مای      می شهر تکلمخمینی

ی عمدتاً آوایی با فارسای معیاار، در باین ماردم اساتان اصافهان       هاتفاوتطرفی، سدهی به دلیل 
وهش بار آن شادند تاا از لفای گاویش      شود؛ بنابراین، محققان ایان پاژ  میلهجه شناخته  عنوانبه

 کنند.استفاده ی گویش سدهی جابهوالتی 

بنادی  جو برای یافتن پیشینة تااریخی گاویش والتای، باه دساته     ونگارندگان در حین جست 
؛ باه نقال از اساماعیلی،    Windfuhrهای ایاران مرکازی کاه توساط وینادفور )     درونی گویش

برخاورد  ویش والتی با گویش کلیمیاان اصافهان   بندی مشترک گو گروهشده  انجام( 1: 9851
هاای گازی،   های والتی و کلیمیان اصفهان به هماراه گاویش  ی، گویشبنددستهکردند. در این 
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هاای ایاران مرکازی قارار     ای در گروه جنوبی گاویش ای و جرقویهای، اردستانی، کوهرایهزفره
اطالعااتی درباارة لهجاة پیشاین     »ان ای باا عناو  ( در مقالاه 35: 9878) یتفضلاند. همچنین، گرفته
 کند:میچنین اشاره ینا، به ارتباط نزدیا گویش والتی با گویش یهودی «اصفهان

از بررسی آثار اندکی که از لهجة قدیم اصفهان بر جای مانده و مقایسة این آثار »
م توان استنباط کرد که این لهجه دنبالة همان لهجة قدیبا لهجة یهودیان اصفهان، می

با آن ارتباطی بسیار نزدیا دارد، که اقلیت یهودی آن را  هرحالبهاصفهان است، یا 
های گزی، در میان خویش حفی کرده است. همچنین میان لهجة قدیم اصفهان و لهجه

 .«یابیمهای دیگر اطراف اصفهان ارتباط نزدیا میای و لهجهسدهی و میمه

تفصایل باه   ( باه 9858ان اصافهان، کلباسای )  در باب تحقیق و تفحص درباره گاویش کلیمیا  
 .پرداخته استشناختی، صرفی و نحوی این گویش بررسی آواشناختی، واج

ها، از طریق مصااحبه باا یکای از گویشاوران ساالمند      آوری دادهنگارندة اول در حین جمع 
، کاه باه   با برخی کلیمیان ساکن اصفهان توانستهیمراحتی گویش والتی، دریافت که این فرد به

نظراتای   2اند، ارتباط زبانی برقارار کناد.  گفتة وی در قدیم جهت تجارت به سده آمدوشد داشته
هاای دور در ایان بخاش از اساتان اصافهان، از      نیز دال بر سکونت کلیمیان اصافهان در گذشاته  

 جو کردند، به این نکتاه فقاط در وبگااه   وشده که البته تا جایی که محققان جستیده شنساکنین 
 .است شدهاشاره  8انجمن کلیمیان تهران

گونااه سااند مکتااوبی دال باار مقایسااة  جوهااای الزم نشااان داد کااه هاای  وبررساای و جساات 
شناختی دو گویش والتی و کلیمیاان اصافهان وجاود نادارد. از طرفای، مطالعاات اجماالی        زبان
هاای  جنباه  لحاا  هاا باه  توجاه  آن آمده درخصوو این دو گویش نشان از شباهت جالبعملبه

شاناختی  تا مطالعاه و مقایساة زباان    فراهم آوردمختلف زبانی داشت و همین نکته انگیزة الزم را 
عناوان اولاین گاام    یارد؛ بناابراین، باه   قارار گ این دو گویش، در پژوهش حاضار، کاانون توجاه    

 دلیل گستردگی موضوع، ساختار افعال زمان گذشته )شاملپژوهش، مقولة فعل انتخاب شد و به
قارار  های گذشاتة سااده، اساتمراری، نقلای، دور، نقلای دور و التزامای( ماورد بررسای         صورت
. بدیهی است که با نیل به هدف پژوهش حاضر، که بررسی و مقایسة سااختار ایان دساته    گرفت
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هاای  یاافتن وجاوه اشاتراک و تفااوت     منظوربهاز افعال در دو گویش والتی و کلیمیان اصفهان 
باه  گواه مستدلی در تأییاد یاا رد فرضایة اشاتراک تااریخی ایان دو گاویش         توان، میهاستآن

از  ،ای اساات. پااسدو روش میاادانی و کتابخانااه . تحقیااق حاضاار حاصاال تلفیااق دساات آورد
سااله و یاا    58و  19های زبانی مارتبط باا گاویش والتای از دو گویشاور زن      ی دادهآورجمع

افازایش ضاریب اطمیناان،     منظاور باه تی، صاورت صاو  ها باه پاسخضبط ساله و  52گویشور مرد 
ایان   ،؛ سرسمطابقت داده شد( 9851نامة اسماعیلی )های نهایی با بخش افعال پایاننخست، داده

ساله(، که از شاعران بنام گویش والتی اسات، تکمیال و    18ها با پرسش از سعید بیابانکی )داده
گاویش کلیمیاان اصافهان، الگاوی     ی و ثبات نهاایی شاد. در ماورد افعاال در      آوانگارسرانجام 

هاای  یات، باا بررسای داده   درنها. قارار گرفات  ( مبنای پاژوهش  9858توسط کلباسی ) شدهارائه
هاای سااختار زماان گذشاتة     ها و تفاوتحاصل از هر دو گویش، مقایسه و بحث دربارة شباهت

 .شد انجامفعل 

 . توصیف ساختار فعل2

ر آن، معرفی کوتاه ضمایر شخصی پیوسته، پیش از پرداختن به مقولة فعل و ساختا 
 به نظرهای فعلی، وند وجه و نمود و شیوة ساخت اسم مفعول در هر دو گویش ضروری شناسه

شوند. همچنین، می از آن، تمامی صیغگان افعال هر دو گویش در کنار هم آورده . پسرسدیم
خواهد  یدهنام« گویش کلیمی»ر اختصابه« گویش کلیمیان اصفهان»پس، در این مقاله ین ا از
 شد.

 های فعلی. ضمایر شخصی پیوسته و شناسه2-1

 .آمده است 9ضمایر شخصی پیوسته در هر دو گویش در جدول شمارة 
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 ضمایر شخصی پیوسته در دو گویش والتی و کلیمی :1 ۀشمارجدول 

 کلیمی والتی گویش

 جمع مفرد جمع مفرد شخص/ شمار

 m -(o)mun -(o)m -(o)mun(o)- اول

 d -(o)dun -(o)d -(o)dun(o)- دوم

 y -(o)yun -(o)š -(o)šun(o)- سوم

اناد.  هماراه  /o/که پس از کلمات مختاوم باه همخاوان بیایناد، باا واکاة       یهنگاماین ضمایر 
 شود:گونه ضمایر ارائه میهایی از کاربرد اینتبیین بهتر موضوع، نمونه منظوربه

)خواهرش(،  xoxoy )خواهرت(، xoxod)خواهرم(،  xoxom مثال از گویش والتی:ا 
xoxomun  ،)خواهرمان(xoxodun  ،)خواهرتان(xoxoyun .)خواهرشان( 

)خواهرش(،  xoxoš)خواهرت(،  xoxod)خواهرم(،  xoxomمثال از گویش کلیمی: ا 
xoxomun  ،)خواهرمان(xoxodun ،)خواهرتان( xoxošun .)خواهرشان( 

گاویش دارای  ایان دساته از ضامایر در هار دو      شخص )مفرد و جمع(،مهای سوجز صیغهبه
هااای فعلاای دو گااویش والتاای و کلیماای در جاادول زیاار  . شناسااههااای مشااابه هسااتندصااورت
 .استشدهآورده

 های فعلی در دو گویش والتی و کلیمیشناسه :2جدول شمارۀ 

 کلیمی والتی 

 جمع مفرد جمع مفرد شخص/ شمار

 ân/-âm/-m -im/ -ym -un -im/-ym- اول

 i /-y/-e -id/ -yd -i /-y/-e -id/-yd- دوم

 u/∅/(â) -end u/∅ -end سوم
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هاای  [ پس از ساتاک id-]، i ،[-im]–] ]هایگفتنی است که در هر دو گویش، تکواژگونه
هاای  [ پاس از ساتاک  yd-] ،[ym-] [،y-هاای ] مختوم باه همخاوان و در مقابال، تکواژگوناه    

تکواژگوناة   ،(، در والتای 928 :9851گفتاة اساماعیلی )   هآیند. همچنین، بنا با ه میمختوم به واک
)مُرد(،  mat)سوخت(،  sotصورت اختیاری فقط در پنج ستاک گذشتة [ بهâشخص مفرد ]سوم
kaft  ،)افتاد(ništ  و )نشست(vašt رخ می )دهد، مانند: نشست: )گذاشتiništ(â). 

 . وند وجه، نمود و نفی2ـ2

رود. این می کار عنوان وند وجه امری، التزامی و اخباری بهبه -beر دو گویش، تکواژ در ه
 .1آمده است 8های متعددی است که در جدول شمارة وند در هر دو گویش دارای تکواژگونه

 وند وجه در دو گویش والتی و کلیمی :3جدول شمارۀ 

 کلیمی والتی

 مثال تکواژگونه مثال تکواژگونه

be- be-mferât 
 )فروختم(

be- be-šmâr 
 )بشمار(

bi- bi-m-diyâ )دیدم( bi- bi-riǰ )بریز( 

bu- bu-xun-e )بخوان( bu- bu-vâun 
 )بگویم(

bo- bo-xo )بخور( bo- bo-xor )بخور( 

b- b-âr-e )بیاور( b- b-âr )بیاور( 

ʔe-  (بده)ʔe-t-e ʔe- ʔe-de )بده( 

ʔi-  (بنشین)ʔi-nike ʔi- ʔi-gir )بگیر( 

ve-  (فرستادم)×ve-m-

fresnâ 

ve- ve-darð 
 )بدوز(
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ba-  (آرد کردم) + ba- 

m-at 

ba- ba-xrun 
 )بخورم(

bey-  (بیاموز) + bey-

mos-e 
  

bü-  (بسای) +bü-sün-

e 
  

va- va-dašt 
 ×)دوخت(

  

ver- ver-ašn-e 
 ×)بشنو(

  

da- da-bend-e 
 ×)ببند(

  

de- de-m-puča 
 (×)پیچاندم

  

روند که ها در بافت آوایی خاصی به کار میواضح است که هر یا از این تکواژگونه
توان گنجد؛ ولی با نگاهی اجمالی به جدول فوق، میها در این مقوله نمیپرداختن به آن

دریافت که وند وجه در گویش والتی، در مقایسه با گویش کلیمی، دستخوش تغییرات آوایی 
 اند.های بیشتری از آن منشعب شدهو درنتیجه تکواژگونهبیشتری شده است 

یگر، د عبارت بهدهندة نمود ناقص و یا نشان e–در هر دو گویش والتی و کلیمی، پسوند 
 دهد:نمود کامل را نشان می -beنمود استمراری است و پیشوند 



 11 دوستسیمین سدهی و شهال رقیب /یشدو گوبررسی و مقایسة ساختار افعال زمان گذشته در 

 

 وند نمود در دو گویش والتی و کلیمی :4جدول شمارۀ 

 کلیمی والتی

 مثال نوع نمود مثال نمودنوع 

 (e-)ناقص 
gata-m-e 

 (e-)ناقص  گشتم()می
gartâ-un-e 

 گشتم()می

 (-be)کامل 
be-gatâ-m 
 (-be)کامل  )گشتم(

be-gartâ-un 
 )گشتم(

که وند اول  است -neو در گویش کلیمی تکواژ   -naتکواژ وند نفی در گویش والتی 
وند نیز در هر دو  ینا آید.جز فعل امری میتمام افعال به همراه تمام افعال منفی و وند دوم بابه

در [ na-] تکواژگونةهای مختلفی است؛ در اینجا تنها الزم است به گویش، دارای تکواژگونه
های آن در جای آید و به نمونهی میدوهمخوانگویش کلیمی اشاره کرد که پیش از خوشة 

عنوان تکواژ نفی در را به -n( پیشوند 822: 9812) یوشخود اشاره خواهد شد. همچنین، فره
 ظاهرتری در بافت آوایی متنوع -naوند  ازآنجاکه؛ ولی استدرنظرگرفتهگویش والتی 

 .شود نظرگرفتهتکواژ نفی در  عنوانبهه است، نگارندگان ترجیح دادند این وند گشت

 . اسم مفعول2-3

به / e–/ ب ستاک گذشته و پسونداسم مفعول در دو گویش والتی و کلیمی از ترکی 
است [e-] و [ye-] ،[a-] دارای سه تکواژگونة ،در هر دو گویش ،آید. این پسونددست می

در گویش کلیمی(،  /a/)و نیز واکة  /â/های مختوم به واکةکه تکواژگونة نخست در ستاک
ایر موارد / و تکواژگونة آخر در سi/ ةتکواژگونة دوم پس از ستاک گذشتة مختوم به واک

 اند.دهمآ 7ها به همراه مثال در جدول شمارة شود. این تکواژگونهمی ظاهر
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 یش والتی و کلیمیساز در دو گومفعولاسم یهاتکواژگونه: 5جدول شمارۀ 

 کلیمی والتی

a]-[5 gatâ +a →gata: (گشته) [-a] pâ + a→ pa (پاییده) 

[-ye] 
di + ye→ diye(دیده) 

 
[-ye] di + ye → diye (دیده) 

[-e] pušt+e → pušte(پوشیده) [-e] xort + e → xorte  (خورده) 

 . ساختار افعال گذشته2-4

های گوناگون افعال زمان گذشته در دو گویش والتی و کلیمیان در این بخش، صورت
شوند. در هر دو گویش، شیوة ساخت افعال الزم زمان گذشته با اصفهان بررسی و مقایسه می

ة ساخت افعال متعدی آن تفاوت ساختاری دارد، به این صورت که در ساخت افعال الزم، شیو
 امرشود که این از شناسة فعلی و در ساخت افعال متعدی، از ضمیر شخصی پیوسته استفاده می

منظور  در این گویش باشد. الزم به ذکر است که به 6تواند گواهی بر وجود ساخت کناییمی
توسط  شدهکاربردهبهمقایسه، افعال مورد مطالعه دقیقاً همان دو فعل الزم و متعدی تر انجام دقیق
، هستند. هر دسته از افعالِ دو «پوشیدن»و « گشتن»(، یعنی افعال مصدرهای 9858کلباسی )

 گویش در کنار یکدیگر آورده شده است.

 . گذشتة ساده2-4-1

 الزم فعل .2-4-1-1

 :ل الزم در هر دو گویش مشابه استقاعدة ساخت گذشتة ساده افعا

 گذشتة ساده ←ستاک گذشته + شناسة فعلی  پیشوند وجه +
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 گذشتۀ ساده، فعل الزم :6 ۀجدول شمار

 کلیمی والتی فارسی

 be-gatâ-m be-gartâ-un گشتم

 be-gatâ-y be-gartâ-y گشتی

 ∅-be-gatâ-∅ be-gartâ گشت

 be-gatâ-ym be-gartâ-ym گشتیم

 be-gatâ-yd be-gartâ-yd گشتید

 be-gatâ-end→ begatâynd *be-gartâ-end→ begartand* گشتند

مفارد   شاخص اولی شناساة  تکواژهاا شاود: تفااوت اول باه    مای در اینجا سه تفاوت مالحظه 
شاخص جماع؛   های آوایی در سومفرایندمربوط است. دومین تفاوت عبارت است از گوناگونی 

ابتادا   (â)شخص جمع گویش کلیمی، واکة پایانی ستاک گذشاته  به این معنی که در صیغة سوم
شاده و سارس، خاود     /a/و تبادیل آن باه واکاة     (e)واکة آغازین شناسة فعلی  5یافتادگموجب 

شاود کاه   مای یاده  دآوایای نااهمگونی    فرایناد که در گویش والتی، یدرحالحذف شده است؛ 
ت از الگوی هجایی در گویش کلیمای  است. این صور yndهمخوانی نتیجة آن ایجاد خوشة سه

شود. تفاوت سوم تفاوت واجی ستاک گذشتة افعال است. در ساتاک گذشاتة مصادر    دیده نمی
شود که در ستاک گذشاتة گاویش والتای وجاود     میدیده / r/در گویش کلیمی، واج « گشتن»

 ندارد.

در والتای(   na–در کلیمای و  -ne) ینفا فعل منفی در هر دو گاویش باا قاراردادن پیشاوند      
دهاد، در ایان   مای نشاان  5شود. همان طور که جدول شماره میساخته  -beی پیشوند وجه جابه

 .شودمیو پیشوند نفی دو گویش دیده  شناسهی تکواژهامورد نیز تفاوت در 
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 گذشتۀ ساده، فعل الزم منفی :7جدول شمارۀ 

 کلیمی والتی فارسی

 na-gatâ-m ne-gartâ-un نگشتم

 . فعل متعدی2-4-1-2

الگوی ساخت افعال متعدی در هر دو گویش یکسان است. در تصریف افعال متعدی در  
 شود.های فعلی استفاده میجای شناسههر دو گویش، از ضمایر شخصی پیوسته به

 گذشتة ساده ←پیشوند وجه + ضمیر شخصی پیوسته + ستاک گذشته 

 دهد.نشان می تصریف افعال گذشتة سادة متعدی را 3جدول شمارة 

 گذشته ساده، فعل متعدی: 8جدول شمارۀ 

 کلیمی والتی فارسی

 be-m-pušt(â) be-m-pušd پوشیدم

 be-d-pušt(â) be-d-pušd پوشیدی

 be-y-pušt(â) be-š-pušd پوشید

 be-mun-pušt(â) be-mun-pušd پوشیدیم

 be-dun-pušt(â) be-dun-pušd پوشیدید

 be-yun-pušt(â) be-šun-pušd پوشیدند

های مرتبط با افعال گذشتة ساده در گویش والتی، مشااهده شاد کاه    آوری دادههنگام جمع
( در این ماورد  927: 9851دهند. اسماعیلی )/ را در پایان فعل قرار میâبرخی گویشوران واکة /

ی هاا صاورت اختیااری در پایاان ساتاک    / باه âبه گفتاة وی، واکاة /   ؛استای درنظرگرفتهقاعده
شاود. تاا آنجاا کاه     مای  اضافه«( دید»به معنای « di»طور فعل مختوم به همخوان )و همین ةگذشت
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/ که âاینکه آیا واکة پایانی/ خصوووجو کردند، سند مکتوبی درمحققان تحقیق حاضر جست
د. ما در کلیمی هم کاربرد دارد یا خیر، به دسات نیا  ،شودمی صورت اختیاری اضافهدر والتی به

/ d/ در گویش والتی و /tد )/شومیهای دو گویش مشاهده ت واجی در واج پایانی ستاکتفاو
 در گویش کلیمی(.

 فی نیز در هر دو گویش مشابه است:الگوی ساخت من 

 گذشتۀ ساده، فعل متعدی منفی :9جدول شمارۀ 

 کلیمی والتی فارسی

 na-m-pušt(â) na-m-pušd نروشیدم

(، در ساخت صورت منفی 2.2تر اشاره شد )بخش که پیش ونهگهمانالزم به ذکر است، 
شده  استفاده [ -na]از تکواژگونة  mpی دوهمخواندر گویش کلیمی، به دلیل وجود خوشة 

 .است

 . گذشتة استمراری2-4-2

یمی تفاوت بسیار زیادی دارد. و کلساختار افعال گذشتة استمراری در دو گویش والتی  
در ساخت گذشتة استمراری در والتی آن است که از اسم مفعول  توجهقابلیکی از نکات 

شود. دیگر آنکه در این گویش، ساختار فعل الزم و متعدی در می برای ساخت آن استفاده
( این نوع از فعل را به دلیل وجود 893: 9812وشی )اکثر افعال، تابع قاعدة واحدی است. فره
کرده است که این گویش  نامیده و اشاره ری مرکباسم مفعول در ساختار آن، ماضی استمرا

گذشتة استمراری ساده ندارد. گذشتة استمراری در گویش والتی طبق «( لهجه»تعبیر وی، )به
 شود:می قاعدة زیر ساخته

 گذشتة استمراری )الزم و متعدی( ←  اسم مفعول + ضمیر شخصی پیوسته + پسوند استمرار
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شود. میة فعل برای ساخت گذشتة استمراری استفاده در گویش کلیمی از ستاک گذشت
 همچنین در این گویش، ساختار فعل الزم با فعل متعدی متفاوت است:

 گذشتة استمراری )الزم( ←  ستاک گذشته + شناسه فعلی + پسوند استمرار

 گذشتة استمراری )متعدی(  ←+ پسوند استمرار  ستاک گذشته + ضمیر شخصی پیوسته

 دهد:، تفاوت صرفی افعال الزم در این دو گویش را نشان می98 جدول شمارة

 گذشتۀ استمراری، فعل الزم :11جدول شمارۀ 

 کلیمی والتی فارسی

 gata-m-e gartâ-un-e گشتممی

 gata-d-e gartâ-y-e گشتیمی

 e/gata-y-gata8 gartâ-∅-e → garta∅ گشتمی

 gata-mun-e gartâ-ym-e گشتیممی

 gata-dun-e gartâ-yd-e یدگشتمی

 gata-yun-e *gartâ- end-e → gartande گشتندمی

شخص جمع در صورت سوم شدهاعمالآواییِ  فرایندرداست که در گویش کلیمی، همان پ
شخص مفرد و های سومیغهص، در به آن اشاره شد (9ا9ا2.1بخش )ترگذشتة ساده، که پیش

 شود. می دیدهشخص جمع این صورت از فعل نیز سوم

شوند. تفاوت ساختاری در این افعال متعدی در هر دو گویش به شرح زیر صرف می
 صورت از افعال گذشتة دو گویش نیز به بروز دو ساختار صرفی کامالً متمایز منجر شده است:



 11 دوستسیمین سدهی و شهال رقیب /یشدو گوبررسی و مقایسة ساختار افعال زمان گذشته در 

 

 گذشتۀ استمراری، فعل متعدی :11جدول شمارۀ 

 کلیمی والتی فارسی

 pušte-m-e pušd-om-e پوشیدممی

 pušte-d-e pušd-od-e پوشیدیمی

 pušte-y-e pušd-oš-e پوشیدمی

 pušte-mun-e pušd-omun-e پوشیدیممی

 pušte-dun-e pušd-odun-e پوشیدیدمی

 pušte-yun-e pušd-ošun-e پوشیدندمی

صورت منفی گذشتة استمراری در گویش والتای نیاز، همچاون صاورت مثبات       در ساخت
و « گشاتن »در تحقیاق حاضار، تنهاا دو مصادر      ازآنجاکهشود. میهایی مشاهده قاعدگیآن، بی

هاای اساتثنای گذشاتة    صاورت  اینکاه اناد و باا توجاه باه     شاده یاده  برگزبرای مقایسه « پوشیدن»
بار آن   نگارنادگان ، لاذا  شاود محادود نمای  استمراری در گویش والتی تنها به موارد ذکرشاده  

ی ایان صاورت   استثناهاختصر، توضیح بیشتر درخصوو دیگر شدند که با اکتفا به ذکر همین م
کننااد. گذشااتة اسااتمراری دو مصاادر از افعااال گااویش والتاای را بااه تحقیااق دیگااری موکااول  

 شوند:موردمطالعه در والتی طبق قاعدة زیر منفی می
 گذشتة استمراری متعدی/الزم )منفی( ←پیشوند نفی + ضمیر شخصی پیوسته + اسم مفعول 

پیشوند نفی به ابتدای فعل و فعل متعدی طبق قاعدة  اضافه کردنفعل الزم با  ،کلیمیدر گویش 
 شوند:زیر منفی می

گذشاتة اساتمراری    ←پیشوند نفی + ضمیر شخصی پیوسته + ساتاک گذشاته + پساوند اساتمرار     
 متعدی )منفی(
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 گذشتۀ استمراری منفی :12جدول شمارۀ 

 کلیمی والتی فارسی

 na-m-pušte na-m-pušd-e پوشیدمنمی

 na-m-gata ne- gartâ-un-e گشتمنمی

 است. شده( حذف e-منفی والتی، پسوند نمود استمرار ) شکلتوجه آنکه در قابل

 . گذشتة نقلی2-4-3

 . فعل الزم2-4-3-1

دو گویش مشابه است؛ اما این ساخت در  در هراز افعال گذشته  صورتالگوی ساخت این  
 رسد:تر به نظر میپیچیده گویش والتی تا حدودی

 گذشتة نقلی ←  اسم مفعول + شناسة فعلی پیشوند وجه +

 گذشتۀ نقلی، فعل الزم :13جدول شمارۀ 

 کلیمی والتی فارسی

 be-gatâm be-garta-un امگشته

 be-gata:-y be-garta-y ایگشته

 ∅-be-gata:-∅ be-garta گشته است

 be-gata:-ym be-garta-ym ایمگشته

 be-gata:-yd be-gatra-yd ایدگشته

 be-gata:-end →begata:ynd *be-garta-end → begartand* اندگشته
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آوایی دیده  فرایندها در قالب سه این دو گویش، تفاوت در این نوع از ساختار فعل
 شوند:می

مفعول هنگام  مفرد والتی؛ در این صیغه، واکة پایانی اسم شخصاولحذف در صیغة  فرایند( 9 
 شده است:مفرد، حذف  شخصاولمجاورت با واکة آغازین شناسة فعلی 

*be-gata+âm→ be-gatâm 

شخص جمع گویش کلیمی؛ در این صیغه از فعل، واکة آغازین حذف در صیغة سوم فرایند( 2
 /( هنگام مجاورت با واکة پایانی اسم مفعول حذف شده است.eشناسه )/

شخص جمع والتی بین واکة پایانی اسم مفعول و واکة آغازین در سوم ناهمگونی فرایند( 8 
 ynd-همخوانی / و ایجاد خوشة سهy/واکة / به نیمeشناسة فعلی که نتیجة آن تبدیل واکة /

 است.

دهد. بر طبق یکی از می شخص مفرد والتی نکتة دیگری را نشانمشاهدة صورت سوم 
شخص جای تکواژ سومگونه افعال، به(، در این891: 9812وشی )شده توسط فرهقواعد ارائه

ای نیز ، تکواژ صفر قرارگرفته است. این حالت در فارسی محاوره«هستن»از مصدر  (uمفرد )
نگاهی به این صیغه از فعل در گویش «(. گشته است»جای به« گشته»شود )مانند می دیده

نقلی در هر دو ة گذشت ساختن د. منفیدهمیکلیمی، شباهت آن را به گویش والتی نشان 
 .گیردصورت می جای پیشوند وجهپیشوند نفی بهی گویش با جایگزین

 . فعل متعدی2-4-3-2

 یباً همسان است:تقردر این نوع فعل نیز الگوی ساخت در دو گویش  

 گذشتة نقلی فعل ← اسم مفعول پیشوند وجه + ضمیر شخصی پیوسته +

نیاز   /u/پساوند   /e/در والتی، به اسام مفعاول مختاوم باه واکاة       تنها تفاوت در آن است که
 شود:میاضافه 



 1394، بهار و تابستان 4، شمارة 3سال علم زبان؛   14

 

گذشاتة   ← e// + (uاسم مفعول فعل )مختوم به  پیشوند وجه + ضمیر شخصی پیوسته +
 نقلی

. حاال اگار بخاواهیم آن     pušte →pušt+e عبارت است از:« پوشیدن»اسم مفعول مصدر 
یم. باه گفتاة   صارف کنا  « هساتن »بایاد آن را باا فعال معاین     را به زمان گذشتة نقلی تبدیل کنیم، 

که به هنگام  است« هستن»شخص مفرد از فعل معین ، سومhuبازماندة  u(، 981: 9832صرامی )
pušteu  → pušte+u→ : اسات  شاده  ö باه بادل   -eمجاورت با اسم مفعول مختوم به تکواژ 

puštö.  قاعدة ادغامe و u ها به واکة و تبدیل آنö شود.ینم یدهدگویش کلیمی  در 

 مشهود است: 91تصریف گذشتة نقلی افعال متعدی در دو گویش در جدول شمارة 

 گذشتۀ نقلی، فعل متعدی :14جدول شمارۀ 

 کلیمی والتی فارسی

 be-m- puštö be-m-pušde امپوشیده

 be-d-puštö be-d-pušde ایپوشیده

 be-y-puštö be-š-pušde پوشیده است

 be-mun-puštö be-mun-pušde ایمدهپوشی

 be-dun-puštö be-dun-pušde ایدپوشیده

 be-yun-puštö be-šun-pušde اندپوشیده

وشای  شود، جای تأمال دارد. فاره  میتنها به افعال متعدی اضافه  u–که تصور شود پسوند این
یکی از این  ده است.کر( برای ساخت گذشتة نقلی گویش والتی، پنج قاعده ارائه 893: 9812)

 ه است:شدقواعد در قالب مثال زیر بیان 

 bume-hân>bume-ân امآمده

 bume-hi>bume-i ایآمده

 bume-hu>bume-u>bum-eu>bumö آمده است
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شاود،  مای ، افعاال الزم سااخته   «آمادن »های فوق و با درنظرگرفتن اینکه از مصدر طبق داده
خت گذشتة نقلی والتی، اسم مفعول، چه الزم باشد و چاه  توان چنین نتیجه گرفت که در سامی

شود، ولی ازآنجاکه هنگام صرف افعال متعدی، صورت می صرف «هستن»متعدی، با فعل معین 
 e–شاود، گوناة مختاوم باه تکاواژ      تنهایی و بدون شناسة فعلی ظاهر میبه (participle)کامل 

 آید.می öوم به با صورت روبنایی مخت u–پس از ادغام با تکواژ 

 .شودحاصل میجای پیشوند وجه پیشوند نفی به کردنصورت منفی فعل با جایگزین 

 گذشتة دور .2-4-4

 .استکامالً مشابه  گویشساختار الزم و متعدی فعل گذشتة دور در هر دو 

 . فعل الزم2-4-4-1

 گذشتة دور ←«بودن» ةساد ةاسم مفعول فعل + گذشت+  be)-(پیشوند وجه 

صارف   97ه شرح جادول شامارة   در دو گویش والتی و کلیمی ب الزمصورت از افعال  این
 شود:می

 دور، فعل الزم ۀگذشت :15 ۀجدول شمار

 کلیمی والتی فارسی

 be-gata:-bom be- garta- boun بودم گشته

 be-gata:-boy be-garta-boy بودی گشته

 be-gata:-bo be-garta-bo گشته بود

 be- gata:-boym be- garta-boym مبودی گشته

 be-gata:-boyd be- garta-boyd بودید گشته

 be-gata:-boynd be- garta- bend گشته بودند
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افعاال الزم   .مشااهده اسات  شخص جمع والتی قابال در سوم yndهمخوانی توالی خوشة سه
پیشاوند وجاه، منفای     جایهپیشوند نفی ب کردنجایگزین  ، بازمان گذشتة دور در هر دو گویش

 شوند.می

 فعل متعدی .2-4-4-2

جای ضمیر شخصی پیوسته به ،ازآنجاکه در هر دو گویش، هنگام تصریف افعال متعدی
در پایان تمام  ،صورت همسانبه ،)بود( ”bo“، ستاک گذشتة رودبه کار میهای فعلی شناسه
طبق قاعدة  شتة دور افعال متعدیگذ ،هر دو گویش در. بنابراین، شودمیهای افعال ظاهر صیغه

 شود:زیر ساخته می

 گذشتة دور ←)بود( bo+ ضمیر شخصی پیوسته + اسم مفعول فعل +  be)-(پیشوند وجه 

 دور، فعل متعدی ۀگذشت :16 ۀجدول شمار

 کلیمی والتی فارسی

 be-m-pušte-bo be-m-pušde-bo پوشیده بودم

 be-d-pušte-bo be-d-pušde-bo پوشیده بودی

 be-y-pušte-bo be-š- pušde-bo پوشیده بود

 be-mun-pušte-bo be-mun-pušde- bo پوشیده بودیم

 be-dun-pušte-bo be-dun-pušde-bo پوشیده بودید

 be-yun-pušte-bo be-šun-pušde-bo پوشیده بودند

گزین جاای منفی گذشتة دور افعال متعدی نیز در دو گویش مشابه است و باا  صورت ساختار 
 شود.جای پیشوند وجه حاصل میپیشوند نفی بهکردن 
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 گذشتة نقلی دور .2-4-5

کناد و تنهاا   مای از الگوی واحدی تبعیات   ،ساخت این صورت از فعل نیز در هر دو گویش 
 شود.میدیده « بودن»های واژگانی و واجی در گذشتة نقلی مصدر تفاوت

 فعل الزم 2-4-5-1

 گذشتة نقلی دور ←« بودن»نقلی  ةمفعول فعل + گذشت+ اسم  be)-(پیشوند وجه 

 نقلی دور، فعل الزم ۀگذشت :17 ۀجدول شمار

 کلیمی والتی فارسی

 be-gata-bâ:m be-garta-beðoun امبوده گشته

 be-gata-bey be-garta-beðey ایبوده گشته

 be-gata-bö be-garta-beðe گشته بوده است

 be-gata-beym be-garta-beðeym ایمگشته بوده

 be-gata-beyd be-garta-beðeyd ایدگشته بوده

 be-gata-beynd be-garta-beðend اندبودهگشته 

شاخص جماع ایان صاورت از فعال گذشاتة والتای نیاز         همخوانی در ساوم وجود خوشة سه
/ را در گاویش کلیمای آشاکار    ðمشاهده است. تصریف این صورت از فعال، وجاود واج /  قابل
 شود.سازد که در گویش والتی دیده نمییم

زیارا در هار دو    ،تشابه الگاوی سااختاری باین دو گاویش در افعاال منفای نیاز وجاود دارد         
 شود.جای پیشوند وجه حاصل میگویش، صورت منفی با جایگزین کردن پیشوند نفی به
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 فعل متعدی 2-4-5-2

شاوند. الزم باه ذکار اسات کاه      می افعال متعدی گذشته نقلی دور بر طبق قاعدة زیر ساخته 
 است. beðeو در کلیمی  böدر والتی « بودن»ماضی نقلی سوم شخص مفرد فعل 

شاخص مفارد ماضای نقلای     + ضمیر شخصی پیوسته + اسام مفعاول + ساوم    (be-)پیشوند وجه 
 نقلی دور ةگذشت ← «بودن»

 دهد.صورت متعدی گذشتة نقلی دور را نشان می تصریف 93جدول شمارة 

 گذشتۀ نقلی دور، فعل متعدی :18دول شمارۀ ج

 کلیمی والتی فارسی

 be-m-pušte-bö be-m-pušde-beðe امپوشیده بوده

 be-d-pušte-bö be-d-pušde-beðe ایپوشیده بوده

 be-y-pušte-bö be-š-pušde-beðe پوشیده بوده است

 be-mun-pušte-bö be-mun-pušde-beðe ایمپوشیده بوده

 be-dun-pušte-bö be-dun-pušde-beðe ایدبوده پوشیده

 be-yun-pušte-bö be-šun-pušde-beðe اندپوشیده بوده

دلیال اساتفاده از   باه  ،که در این صورت از فرم متعدی افعال دو گویش نیاز  شودمیمالحظه 
 .هستند «بودن»مصدر  1صورت کامل ضمایر شخصی پیوسته، تمامی صیغگان فعل مختوم به

ی ساخت منفی در افعال متعادی نیاز مشاابه اسات و باا جاایگزین کاردن پیشاوند نفای          الگو
 شود.جای پیشوند وجه حاصل میبه

 گذشتة التزامی .2-4-6

 ساختار فعل گذشتة التزامی در هر دو گویش مشابه است.
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 فعل الزم .2-4-6-1

 گذشتة التزامی ←« بودن»پیشوند وجه + اسم مفعول فعل + حال التزامی 

 التزامی، فعل الزم ۀگذشت :19 ۀدول شمارج 

 کلیمی والتی فارسی

 be-gata:-bâm be-garta-bun گشته باشم

 be-gata:-bi be-garta-be گشته باشی

 be-gata:-bu be-garta-bu گشته باشد

 be-gata:-bim be-garta-bim گشته باشیم

 be-gata:-bid be-garta-bid گشته باشید

 be-gata:-beynd be-garta-bend گشته باشند

شادن  همراه اسم مفعول باعث ساخت صورت التزامای و نیاز دساتوری   به« بودن»صرف فعل 
شاخص جماع ایان    همخوانی در ساوم در این دو گویش شده است. توالی خوشة سه« بودن»فعل 

شود. الگوی سااخت صاورت منفای ایان افعاال نیاز       میصورت از افعال گذشتة والتی نیز دیده 
جاای پیشاوند وجاه، حاصال     های بسیار چشمگیری دارد و با قارار دادن پیشاوند نفای باه    باهتش
 شود.می

 فعل متعدی .2-4-6-2

 شوند:افعال گذشتة التزامی متعدی در هر دو گویش طبق قاعدة زیر صرف می

  ← «(بودن»شخص مفرد حال التزامی )سوم buپیشوند وجه + ضمیر پیوسته + اسم مفعول فعل + 
 ذشتة التزامیگ

 است: نشان داده شده 28تصریف این صورت از فعل در جدول شمارة 
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 التزامی، فعل متعدی ۀگذشت :21 ۀجدول شمار

 کلیمی والتی فارسی

 be-m-pušte-bu be- m-pušde-bu پوشیده باشم

 be-d-pušte-bu be-d-pušde-bu پوشیده باشی

 be-y-pušte-bu be-š-pušde-bu پوشیده باشد

 be-mun-pušte-bu be-mun-pušde-bu وشیده باشیمپ

 be-dun-pušte-bu be-dun-pušde-bu پوشیده باشید

 be-yun-pušte-bu be-šun-pušde-bu پوشیده باشند

صاورت کاامالً یکساان در هار دو     باه « بودن»د که فعل حال التزامی از مصدر شومالحظه می
ر هر دو گویش از الگاوی یکساانی تبعیات    گویش تصریف شده است. ساخت افعال منفی نیز د

 کند.می

 بحث .3

تفصایل شارح داده شاد، مقایساة افعاال در دو گاویش       های پیشین بهگونه که در بخشهمان
دهاد. در هار دو   مای  هاایی جزئای را نشاان   هایی کامالً مشهود و تفااوت والتی و کلیمی شباهت

شاخص جماع،   ص مفارد و ساوم  شاخ جز ضمیر ساوم گویش، صورت ضمایر شخصی پیوسته، به
در  /ân -âm/-m-)شاخص مفارد   اول ةجاز شناسا  هاای فعلای نیاز باه    . شناسهستا کامالً مشابه
دهند. پیشوند وجه )نماود کامال( در   میای نشان مالحظهدر کلیمی(، شباهت قابل un-والتی و 

کاه برخای    ددارهایی ها تکواژگونهدر هر یا از گویش.  این پیشوند است -beهر دو گویش 
دهنادة نماود اساتمراری    نشاان  e-اند. همچنین، در هر دو گویش، پسوند مشابه و برخی متفاوت

های دیگری نیز است و صورت -naو در گویش والتی  -neاست. وند نفی در گویش کلیمی 
 شوندمی این وندها محسوب ةوجود دارند که تکواژگون
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جاز صاورت گذشاتة اساتمراری( نیاز      )باه  های گونااگون زماان گذشاته   در مقایسة صورت 
تأمل هستند. در هار  حال قابلها اندک و درعینمالحظه و تفاوتها قابلمشخص شد که شباهت

تواند گاواه بار   دو گویش، ساخت افعال الزم و متعدی تابع قواعد خاو و متفاوتی است که می
شاده جهات   ر انتخابدو مصد ةهای گذشتوجود ساخت کنایی در این دو گویش باشد. ستاک

)الزم( « گشتن»به معنای  ،«pušt»و « gatâ»و در والتی « pušd»و « gartâ»مقایسه، در کلیمی 
/ و در دومای،  rتفاوت دو گویش در بود یا نبود واج / ،)متعدی( هستند که در اولی« پوشیدن»و 

هات بررسای   تواند شواهدی جداری همخوان پایانی است. این تفاوت واجی میتفاوت در واک
 درزمانی این دو گویش به دسات دهاد. مقایساة صاورت زماان گذشاتة ساادة ایان دو گاویش         

یکی تفاوت تکاواژی   های موجوداختالف. تنها استتمام صیغگان آن  بسیار درشباهت  نشانگر
(، و دیگاری  9اا 9اا 2.1شخص مفرد )فعل الزم( است که به آن اشاره شد )بخاش  در شناسة اول
شاخص جماع )فعال الزم( اسات کاه در      شده بر صایغة ساوم  ای آوایی اعمالهفرایندتفاوت در 
حذف واکاة پایاانی    ،دنبال آن، و بهa( و تبدیل آن به eبه افتادگی واکة آغازین شناسه ) ،کلیمی
: است )در والتای  انجامیده ynd  همخوانیو در والتی به ایجاد خوشة سه منجر شده (âستاک )

begatâynd→ end-gatâ-*be در کلیمااای و: begartand→end -gartâ- *be  باااه
گذشاتة   همخوانی، خاو گویش والتی است و عالوه بر فعلوجود خوشة سه«(. گشتند»معنای 

هاای گذشاتة نقلای، دور، نقلای دور و     شخص جمع افعاال الزم در زماان  ساده، در صورت سوم
کامال از اسام    ةگذشات هاای گونااگون   شود. در ساخت صورتمیالتزامی این گویش نیز دیده 

شاده و   باه ساتاک فعال اضاافه     ،در هر دو گویش e-شده است. تکواژ  ها استفادهمفعول ستاک
د. این تکواژ نیز دارای سه تکواژگوناه اسات کاه هار یاا در بافات آوایای        سازمی اسم مفعول

 تأمل شیوة ساخت گذشتة نقلی فعل متعادی در گاویش والتای   شوند. نکتة قابلخاصی ظاهر می
 شاود و مای  تبادیل  pušteبه  e–ابتدا با اضافه شدن پسوند  puštترتیب که ستاک ایناست؛ به

. ایان شایوة سااختی در گاویش     آیاد به دسات مای    puštöصورت روبنایی ، u– با اضافه شدن
در  be-m-pušde در والتاای و« امپوشاایده» be-m-puštöشااود )ماننااد کلیماای دیااده نماای

آوایی حذف صاورت   فرایند ،نقلی والتی ةشخص مفرد گذشتاول ةسکلیمی(. همچنین، در شنا
در گاویش کلیمای    فرایناد کاه ایان   درحاالی  ؛(gatâm-be→gata+âm -*be) است گرفته
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هاای فعلای افعاال متعادی دو گاویش بسایار باه        جز این تفاوت، سایر صاورت شود. بهدیده نمی
 هاا و ضامایر پیوساته مشااهده    کهاای تکاواژی در ساتا   ند و تنهاا برخای تفااوت   ایکدیگر شبیه

ها بسیار چشامگیر اسات   های دور، التزامی و نقلی دور نیز شباهتد. در افعال الزم گذشتهشومی
دیاده  « باودن »ها و صایغگان مختلاف فعال از مصادر     های صورت واژگانی بین ستاکو تفاوت

 شود.می

ة افعاال در ایان دو گاویش    شاید بتوان گفت گذشتة استمراری تنها صورتی از زماان گذشات       
تارین تفااوت آن اسات کاه در سااخت      دهاد. مهام  مای  هایی بسیار بارز را نشاناست که تفاوت

شود. می از ستاک گذشتة فعل استفاده ،از اسم مفعول و در کلیمی ،گذشتة استمراری در والتی
نناد سااختار   تفاوت دیگر آن است که در گویش والتی، ساختار فعل الزم گذشتة اساتمراری ما 

شایوة سااخت ایان دو ناوع فعال، مانناد ساایر افعاال          ،که در کلیمای درحالی ؛فعل متعدی است
 مطابق قاعدة معمول است. در واقع، گذشتة این گویش، متفاوت و

 گیرینتیجه .4

دهاد کاه ایان دو    دو گاویش والتای و کلیمای نشاان مای      در بررسی صورت افعاال گذشاته  
. دارنااد یهااای بساایارشااباهت ،هااای واژگااانیو صااورت ساااختار دسااتوری از نظاار ،گااویش
بیشاتر باه تکواژهاا مرباوط      ،صاورت محادود  باه  ،در دو گاویش  های بین سااختار افعاال  تفاوت
« گشاتن »و « پوشیدن»های گذشته و حال دو مصدر مثال، این تفاوت در ستاک عنوانشود؛ بهمی
«(pušt » و«gatâ » در والتی و«pušd » و«gartâ »شناسهدر ک ،)های فعلای، ضامایر پیوساته،    لیمی

 ،شااود. همچنااینماای هااا دیاادههای آوایاای در برخاای از صاایغهفرایناادصااورت اساام مفعااول و 
 د.خوربه چشم میهایی نیز در الگوی ساخت فعل گذشتة استمراری و گذشتة نقلی تفاوت

لحاا   باه  ،دو گاویش ایان  ، ولای  وجاود دارد هایی جزئای در سااختار افعاال    اگرچه تفاوت
اند. در هار دو گاویش، شاباهت چشامگیری در افعاال      بسیار مشابه ،واژگانی و ساختار تصریفی

جز گذشاتة  افعال )به ةشود و در همهای مختلف زمان گذشته مشاهده میالزم و متعدی صورت



 33 دوستسیمین سدهی و شهال رقیب /یشدو گوبررسی و مقایسة ساختار افعال زمان گذشته در 

 

دهنادة وجاود   تواناد نشاان  استمراری(، شیوة ساخت فعل الزم با متعدی متفااوت اسات کاه مای    
 در این دو گویش باشد.ساخت کنایی 

باا توجاه باه شاباهت بسایار       اما ،پرداخته استنظام فعل  به بررسی هرچند تحقیق حاضر تنها 
اشتراک تاریخی این دو گویش را از نظر  ةتوان فرضیبارز ساختار افعال در این دو گویش، نمی

وی در تأییاد  تواناد شاواهدی قا   شاناختی مای  رسد که این مطالعات زبانبه نظر می دور داشت و
شاده،   زماانی انجاام  صاورت هام  ها فراهم کند. ازآنجاکه پژوهش حاضر بهاشتراک تاریخی آن

شده و یا هر دو در کناار هام    دو گویش از دیگری مشتق این کاوشی پیرامون اینکه آیا یکی از
تواناد در  اسات و ایان موضاوع مای     صاورت نگرفتاه  اناد،  شاده  و از یا گویش مادر برگرفتاه 

 .قرار گیردآتی مورد توجه  هایشپژوه

 منابع

 .های باساتانی رسالة دکتری فرهنگ و زبان .گویش سدهی .(9851) .اسماعیلی، محمدمهدی
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نساانی و  ه علوم ا. تهران: پژوهشگاشناسی زباندرآمدی بر جامعه(. 9835مدرسی، یحیی. )
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 ها:یادداشت

 ,un ترتیاب از چاپ باه راسات عباارت اسات از:      نام این سه بخش، باه گاویش والتای، باه    ا 9

pürüšunž vensfoun, ü  ،(.6: 9851)اسماعیلی 
همچنین، پدر نگارنادة اول، کاه در دوره جاوانی گویشاور گاویش والتای نیاز باوده اسات،           .2

 ر کلیمی خود ارتباط زبانی برقرار کند.راحتی قادر بوده با همکابه
 www.iranjewish.com/worldyahood/IRANJEWISH/Essay16.htmlا 8

( و 9851از اسااماعیلی ) انااد برگرفتااههااایی کااه بااا عالماات + مشااخص شااده  تکواژگونااهااا 1
 است.( 9812وشی )از فره اند برگرفتهشدهمشخص × هایی که با تکواژگونه

هاای  پایاانی ساتاک   â( این تکواژگونه را حاصال ادغاام   998: 9851لی )گفتنی است اسماعیا 7
 ( دانسته است.e-ماضی مختوم به این واکه با پسوند صفت مفعولی )

 ergativeا 6
 loweringا 5
گویشوران گویش والتی از هر دو صاورت ذکرشاده بارای    شود، می گونه که مالحظههمانا 3

کنند. این مورد، یکی از استثناهای این صاورت از  می ادهفشخص مفرد استصرف صیغة سوم
 نیاز دارد. جداگانه یبحثبه  ،تر به آنفعل در این گویش است که پرداختن دقیق

 participleا 1


