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بررسی و مقایسة ساختار افعال زمان گذشته در دو گویش والتی و
کلیمیان اصفهان
سیمین سدهی 1و شهال

رقیبدوست**2

9ا کارشناس ارشد زبانشناسی همگانی دانشگاه عالمه طباطبائی
 .2دانشیار گروه زبانشناسی دانشگاه عالمه طباطبائی
(تاریخ دریافت8314/08/81 :؛ تاریخ پذیرش)8314/04/08 :

چکیده
گویش والتی (والیتی) ،در گذشته ،در کل منطقة ورنوسفادران شهرستان خمینیشهر ،واقاع در اساتان
اصفهان ،تکلم میشده است؛ ولی متأسفانه ،همچون بسیاری از گویشها ،بر اثر عوامل مختلف ،تاا حاد
قابلتوجهی رو به زوال و فراموشی نهاده و امروزه ،تنها به باولگان ،یکی از پنج منطقاة ورناوسفاادران،
محدود است .در تحقیق اسماعیلی ( ،)9851به دستهبندی درونی گویشهای ایران مرکزی و گروهبندی
مشترک گویش والتی با گویش کلیمیان اصفهان اشاره شده است .ازآنجاکه های گوناه ساند مکتاوبی
دال بر مقایسة زبانشناختی این دو گویش یافت نشده ،در تحقیق حاضر ،ساختار افعال زمان گذشاتة دو
گویش والتی و کلیمیان اصفهان بهمنظور یافتن وجوه اشتراک و تمایز آنها مورد بررسای قارار گرفتاه
است .نتیجة این تحقیق بیانگر شباهت بسیار زیاد دو گویش والتی و کلیمیان اصفهان در سطوح مختلف
آوایی ،واجی و صرفی است .همچنین ،ساخت افعال الزم و متعدی در دو گویش ،تابع قواعاد خااو و
متفاوتی است که میتواند گواه بر وجود ساخت کنایی در ایان گاویشهاا باشاد .درمجماوع ،شاباهت
قابلمالحظ ة ساخت افعال در زمان گذشاته در دو گاویش باه حادی اسات کاه فرضایة ریشاة تااریخی
مشترک آنها را مورد تأیید قرار میدهد.

کلیدواژهها :گویش والتی ،گویش کلیمیان اصفهان ،زمان گذشتة افعال ،فعل الز ،،فعل
متعدی.

(نویسندة مسئول) E-mail: sedehi72@gmail.com
E-mail: neishabour@hotmail.com
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 .1مقدمه
توصیف و گردآوری گویشها و زبانهای ایرانی نهفقط از دیادگاه زباانشاناختی ،بلکاه از
بُعد جامعهشناختی و مردمشناختی نیز درخور توجه است ،چراکه هار یاا از ایان گاویشهاا و
زبانها گنجینههایی هستند که فرهنگ ،هویت و اصالت یا قوم را در خود جای دادهاند.
استان اصفهان ازجمله مناطقی است که در آن ،لهجههاا و گاویشهاای گونااگون باهوفاور
یافاات ماایشااوند .کاشااان و نطنااز ،اردسااتان و کوهرایااه ،خااور و بیابانااا ،نجاافآباااد و دیگاار
شهرستانهای این استان و همچنین مرکز استان دارای لهجهها و گویشهای خاو خود هساتند.
در این میان ،خمینیشهر ،نزدیاترین شهرستان به مرکز استان ،دارای لهجاههاا و گاویشهاای
متعددی است که کمابیش مردم به آنها تکلم میکنند .شهرستان خمینیشهر باا مسااحتی برابار
 957/882کیلومترمربع در منطقة بلوک مااربین و در  92کیلاومتری شامالغربای اصافهان واقاع
شده است و از شمال ،به شهرستان برخوار و میمه ،از شرق ،به شهرساتان اصافهان ،از غارب ،باه
شهرستان نجفآباد ،و از جنوب و جنوب غربی ،به شهرستان فالورجاان و رودخاناة زاینادهرود
محدود میشود (صرامی فروشانی .)5 :9832 ،طباق آماار سرشاماری ساال ،)28 :9818( 9818
این شهرستان جمعیتی بالغ بر  899621نفر را در خود جای داده است .نام این شهرستان در زمان
قدیم «سده» بوده کاه ابتادا در ساال  9883باه «همایونشاهر» و سارس مجادداً در ساال  9871باه
«خمینیشهر» تغییر یافت .این شهرستان از سه بخش اصلی با نامهای «ورنوسفاادران»« ،خاوزان»
و «فروشان» 9تشکیلشده است و به همین دلیل ،سده (سهده) نامیده میشده است.
گویش والتی (والیتی) ازجمله گویشهای ایرانی است که درمنطقة باولگان ،یکای از پانج
منطقهای که در بخش ورنوسفادران قرار دارد ،تکلم میشود .این گویش به دستة گویشهاای
ایران مرکزی و شمالغربی تعلق دارد (اورانسکی .)917 :9836 ،والتی در مناطق دیگار اساتان،
ازجمله کوهرایه ،جرقویه ،گز و خورزوق نیز تکلم میشود کاه بناا بار گفتاة اساماعیلی (:9851
« ،)3تفاوت میان گویش های مذکور بسایار کام باوده و اکثار ًا منحصار باه تفااوتهاای آوایای
میباشد» .فرهوشی ( )899 :9812کل ناحیاة ورناوسفاادران را محادودة تکلام گاویش والتای
دانسته است؛ ولی این گویش نیز ،همچون ساایر گاویشهاا ،از گزناد عاواملی همچاون هجاوم
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فناوریهای نوین و مهاجرت در امان نمانده و بهتدریج گویشاوران خاود را در منااطق مختلاف
ورنوسفادران ازدستداده و تنها به منطقة باولگان محدود شده است.
در زمینة تحقیق درباره گویش والتی ،منابع معدودی در دست است .فارهوشای ( )9812در
مقالهای با عنوان «تحلیل سیستم فعل در لهجة سدهای» به بیان برخای صاورتهاا و سااختهاای
فعلی این گویش پرداخته است .اسماعیلی ( )9851در پایاننامة دکتری خود باا عناوان «گاویش
سدهی» ،به صورت کامل و جامع ،به توصیف این گویش در حوزههای آواشناسی ،واجشناسی،
صرف و نحو پرداخته و در پایان ،فهرستی از افعال و واژهها ارائه کرده است .همچناین ،اشارفی
ورنوسفادرانی ( )9851در پایاننامهای با عنوان «پژوهشی در واژههای گویش سدهی» ،فهرساتی
از واژهها و معنای آنها (در گویش والتی و دیگر لهجههای سده) را به زبان فارسی ارائه کارده
است .شایانذکر است که فرهوشی ( )9812اصطالح لهجه را برای این گونة زبانی به کار بارده،
اما مبنای پژوهش حاضر بر دیدگاه مدرسی ( )988 :9835استوار است که اصاطالح گاویش را
در مورد تفاوتهای تلفظی ،دستوری و واژگانیِ گونههای زبانی و اصاطالح لهجاه را در ماورد
تفاوتهای تلفظی آنها به کار میبارد،؛ ازایان رو ،کااربرد واژة گاویش بارای والتای مناساب
تشخیص داده شده است .افزون بر این ،اسماعیلی ( ،)9851کلباسی ( )9865و صرامی فروشاانی
( )9832در معرفی گویش والتی ،از عبارت گویش سدهی استفاده کردهاند .شایان توجه اسات
که در حال حاضار ،ایان گاویش تنهاا در بخاش باولگاان منطقاة ورناوسفاادران در شهرساتان
خمینیشهر تکلم می شود و مردم ساکن در این منطقاه نیاز آن را باه ناام والتای مایشناساند .از
طرفی ،سدهی به دلیل تفاوتهای عمدتاً آوایی با فارسای معیاار ،در باین ماردم اساتان اصافهان
بهعنوان لهجه شناخته میشود؛ بنابراین ،محققان ایان پاژوهش بار آن شادند تاا از لفای گاویش
والتی بهجای گویش سدهی استفاده کنند.
نگارندگان در حین جستوجو برای یافتن پیشینة تااریخی گاویش والتای ،باه دساتهبنادی
درونی گویشهای ایاران مرکازی کاه توساط وینادفور (Windfuhr؛ باه نقال از اساماعیلی،
 )1 :9851انجام شده و گروهبندی مشترک گویش والتی با گویش کلیمیاان اصافهان برخاورد
کردند .در این دستهبندی ،گویشهای والتی و کلیمیان اصفهان به هماراه گاویشهاای گازی،
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زفرهای ،اردستانی ،کوهرایهای و جرقویهای در گروه جنوبی گاویشهاای ایاران مرکازی قارار
گرفتهاند .همچنین ،تفضلی ( )35 :9878در مقالاهای باا عناوان «اطالعااتی درباارة لهجاة پیشاین
اصفهان» ،به ارتباط نزدیا گویش والتی با گویش یهودی اینچنین اشاره میکند:
« از بررسی آثار اندکی که از لهجة قدیم اصفهان بر جای مانده و مقایسة این آثار
با لهجة یهودیان اصفهان ،می توان استنباط کرد که این لهجه دنبالة همان لهجة قدیم
اصفهان است ،یا بههرحال با آن ارتباطی بسیار نزدیا دارد ،که اقلیت یهودی آن را
در میان خویش حفی کرده است .همچنین میان لهجة قدیم اصفهان و لهجههای گزی،
سدهی و میمهای و لهجههای دیگر اطراف اصفهان ارتباط نزدیا مییابیم».

در باب تحقیق و تفحص درباره گاویش کلیمیاان اصافهان ،کلباسای ( )9858باهتفصایل باه
بررسی آواشناختی ،واجشناختی ،صرفی و نحوی این گویش پرداخته است.
نگارندة اول در حین جمعآوری دادهها ،از طریق مصااحبه باا یکای از گویشاوران ساالمند
گویش والتی ،دریافت که این فرد بهراحتی میتوانسته با برخی کلیمیان ساکن اصفهان ،کاه باه
گفتة وی در قدیم جهت تجارت به سده آمدوشد داشتهاند ،ارتباط زبانی برقارار کناد 2.نظراتای
نیز دال بر سکونت کلیمیان اصافهان در گذشاتههاای دور در ایان بخاش از اساتان اصافهان ،از
ساکنین شنیده شده که البته تا جایی که محققان جستوجو کردند ،به این نکتاه فقاط در وبگااه
انجمن کلیمیان تهران 8اشاره شده است.
بررساای و جسااتوجوهااای الزم نشااان داد کااه هاای گونااه سااند مکتااوبی دال باار مقایسااة
زبان شناختی دو گویش والتی و کلیمیاان اصافهان وجاود نادارد .از طرفای ،مطالعاات اجماالی
بهعملآمده درخصوو این دو گویش نشان از شباهت جالبتوجاه آنهاا باهلحاا جنباههاای
مختلف زبانی داشت و همین نکته انگیزة الزم را فراهم آورد تا مطالعاه و مقایساة زباانشاناختی
این دو گویش ،در پژوهش حاضار ،کاانون توجاه قارار گیارد؛ بناابراین ،باهعناوان اولاین گاام
پژوهش ،مقولة فعل انتخاب شد و بهدلیل گستردگی موضوع ،ساختار افعال زمان گذشته (شامل
صورت های گذشاتة سااده ،اساتمراری ،نقلای ،دور ،نقلای دور و التزامای) ماورد بررسای قارار
گرفت .بدیهی است که با نیل به هدف پژوهش حاضر ،که بررسی و مقایسة سااختار ایان دساته
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از افعال در دو گویش والتی و کلیمیان اصفهان بهمنظور یاافتن وجاوه اشاتراک و تفااوتهاای
آنهاست ،میتوان گواه مستدلی در تأییاد یاا رد فرضایة اشاتراک تااریخی ایان دو گاویش باه
دساات آورد .تحقیااق حاضاار حاصاال تلفیااق دو روش میاادانی و کتابخانااهای اساات .پااس ،از
جمعآوری دادههای زبانی مارتبط باا گاویش والتای از دو گویشاور زن  19و  58سااله و یاا
گویشور مرد  52ساله و ضبط پاسخها باهصاورت صاوتی ،باهمنظاور افازایش ضاریب اطمیناان،
نخست ،دادههای نهایی با بخش افعال پایاننامة اسماعیلی ( )9851مطابقت داده شد؛ سرس ،ایان
دادهها با پرسش از سعید بیابانکی ( 18ساله) ،که از شاعران بنام گویش والتی اسات ،تکمیال و
سرانجام آوانگاری و ثبات نهاایی شاد .در ماورد افعاال در گاویش کلیمیاان اصافهان ،الگاوی
ارائهشده توسط کلباسی ( )9858مبنای پاژوهش قارار گرفات .درنهایات ،باا بررسای دادههاای
حاصل از هر دو گویش ،مقایسه و بحث دربارة شباهتها و تفاوتهاای سااختار زماان گذشاتة
فعل انجام شد.

 .2توصیف ساختار فعل
پیش از پرداختن به مقولة فعل و ساختا ر آن ،معرفی کوتاه ضمایر شخصی پیوسته،
شناسه های فعلی ،وند وجه و نمود و شیوة ساخت اسم مفعول در هر دو گویش ضروری به نظر
میرسد .پس از آن ،تمامی صیغگان افعال هر دو گویش در کنار هم آورده میشوند .همچنین،
از این پس ،در این مقاله «گویش کلیمیان اصفهان» بهاختصار «گویش کلیمی» نامیده خواهد
شد.

 .1-2ضمایر شخصی پیوسته و شناسههای فعلی
ضمایر شخصی پیوسته در هر دو گویش در جدول شمارة  9آمده است.
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جدول شمارۀ  :1ضمایر شخصی پیوسته در دو گویش والتی و کلیمی

گویش

کلیمی

والتی

شخص /شمار

مفرد

جمع

مفرد

جمع

اول

-(o)m

-(o)mun

-(o)m

-(o)mun

دوم

-(o)d

-(o)dun

-(o)d

-(o)dun

سوم

-(o)y

-(o)yun

-(o)š

-(o)šun

این ضمایر هنگامیکه پس از کلمات مختاوم باه همخاوان بیایناد ،باا واکاة  /o/هماراهاناد.
بهمنظور تبیین بهتر موضوع ،نمونههایی از کاربرد اینگونه ضمایر ارائه میشود:
ا مثال از گویش والتی( xoxom :خواهرم)( xoxod ،خواهرت)( xoxoy ،خواهرش)،
( xoxomunخواهرمان)( xoxodun ،خواهرتان)( xoxoyun ،خواهرشان).
ا مثال از گویش کلیمی( xoxom :خواهرم)( xoxod ،خواهرت)( xoxoš ،خواهرش)،
( xoxomunخواهرمان)( xoxodun ،خواهرتان)( xoxošun،خواهرشان).
بهجز صیغههای سومشخص (مفرد و جمع) ،ایان دساته از ضامایر در هار دو گاویش دارای
صااورتهااای مشااابه هسااتند .شناسااههااای فعلاای دو گااویش والتاای و کلیماای در جاادول زیاار
آوردهشدهاست.
جدول شمارۀ  :2شناسههای فعلی در دو گویش والتی و کلیمی

کلیمی

والتی
شخص /شمار

مفرد

جمع

مفرد

جمع

اول

-ân/-âm/-m

-im/ -ym

-un

-im/-ym

دوم

-i /-y/-e

-id/ -yd

-i /-y/-e

-id/-yd

سوم

)u/∅/(â

-end

∅u/

-end
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گفتنی است که در هر دو گویش ،تکواژگونههای[ [– ][-id ،[-im] ،iپس از ساتاکهاای

مختوم باه همخاوان و در مقابال ،تکواژگوناههاای [ ] [-yd،[-ym] ،]y-پاس از ساتاکهاای
مختوم به واکه میآیند .همچنین ،بنا باه گفتاة اساماعیلی ( ،)928 :9851در والتای ،تکواژگوناة
سومشخص مفرد [ ]âبهصورت اختیاری فقط در پنج ستاک گذشتة ( sotسوخت)( mat ،مُرد)،
( kaftافتاد)( ništ ،نشست) و ( vaštگذاشت) رخ میدهد ،مانند :نشست.iništ(â) :

2ـ .2وند وجه ،نمود و نفی
در هر دو گویش ،تکواژ  -beبهعنوان وند وجه امری ،التزامی و اخباری به کار میرود .این
وند در هر دو گویش دارای تکواژگونههای متعددی است که در جدول شمارة  8آمده است.1
جدول شمارۀ  :3وند وجه در دو گویش والتی و کلیمی
کلیمی

والتی
تکواژگونه

مثال

تکواژگونه

مثال

be-

be-mferât
(فروختم)

be-

be-šmâr
(بشمار)

bi-

( bi-m-diyâدیدم)

bi-

( bi-riǰبریز)

bu-

( bu-xun-eبخوان)

bu-

bu-vâun
(بگویم)

bo-

( bo-xoبخور)

bo-

( bo-xorبخور)

b-

( b-âr-eبیاور)

b-

( b-ârبیاور)

ʔe-

)ʔe-t-eبده(

ʔe-

( ʔe-deبده)

ʔi-

)ʔi-nikeبنشین(

ʔi-

( ʔi-girبگیر)

ve-

)×ve-m-فرستادم(

ve-

ve-darð
(بدوز)

fresnâ
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babeybüva-

) + ba-آرد کردم(

m-at
) + beyبیاموز(mos-e
) +bü-sünبسای(e
va-dašt
(دوخت)×

ver-

ver-ašn-e
(بشنو)×

da-

da-bend-e
(ببند)×

de-

de-m-puča
(پیچاندم)×

-ba

ba-xrun
(بخورم)

واضح است که هر یا از این تکواژگونهها در بافت آوایی خاصی به کار میروند که
پرداختن به آنها در این مقوله نمیگنجد؛ ولی با نگاهی اجمالی به جدول فوق ،میتوان
دریافت که وند وجه در گویش والتی ،در مقایسه با گویش کلیمی ،دستخوش تغییرات آوایی
بیشتری شده است و درنتیجه تکواژگونههای بیشتری از آن منشعب شدهاند.
در هر دو گویش والتی و کلیمی ،پسوند – eنشاندهندة نمود ناقص و یا به عبارت دیگر،
نمود استمراری است و پیشوند  -beنمود کامل را نشان میدهد:
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جدول شمارۀ  :4وند نمود در دو گویش والتی و کلیمی
کلیمی

والتی
نوع نمود

مثال

نوع نمود

مثال

ناقص ()-e

gata-m-e
(میگشتم)

ناقص ()-e

gartâ-un-e
(میگشتم)

کامل ()be-

be-gatâ-m
(گشتم)

کامل ()be-

be-gartâ-un
(گشتم)

وند نفی در گویش والتی تکواژ  na-و در گویش کلیمی تکواژ  -neاست که وند اول
بههمراه تمام افعال منفی و وند دوم با تمام افعال بهجز فعل امری میآید .این وند نیز در هر دو
گویش ،دارای تکواژگونههای مختلفی است؛ در اینجا تنها الزم است به تکواژگونة [ ]-naدر
گویش کلیمی اشاره کرد که پیش از خوشة دوهمخوانی میآید و به نمونههای آن در جای
خود اشاره خواهد شد .همچنین ،فرهوشی ( )822 :9812پیشوند  -nرا بهعنوان تکواژ نفی در
گویش والتی درنظرگرفتهاست؛ ولی ازآنجاکه وند  -naدر بافت آوایی متنوعتری ظاهر
گشته است ،نگارندگان ترجیح دادند این وند بهعنوان تکواژ نفی در نظرگرفته شود.

 .3-2اسم مفعول
اسم مفعول در دو گویش والتی و کلیمی از ترکیب ستاک گذشته و پسوند  /–e/به
دست میآید .این پسوند ،در هر دو گویش ،دارای سه تکواژگونة ] [-ye] ،[-aو] [-eاست
که تکواژگونة نخست در ستاکهای مختوم به واکة( /â/و نیز واکة  /a/در گویش کلیمی)،
تکواژگونة دوم پس از ستاک گذشتة مختوم به واکة  /i/و تکواژگونة آخر در سایر موارد
ظاهر میشود .این تکواژگونهها به همراه مثال در جدول شمارة  7آمدهاند.
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جدول شمارۀ  :5تکواژگونههای اسممفعولساز در دو گویش والتی و کلیمی
والتی
][-a

5

][-ye
][-e

)گشته( gatâ +a →gata:
)دیده(di + ye→ diye
)پوشیده(pušt+e → pušte

کلیمی
][-a

)پاییده( pâ + a→ pa

][-ye

)دیده( di + ye → diye

][-e

)خورده( xort + e → xorte

 .4-2ساختار افعال گذشته
در این بخش ،صورت های گوناگون افعال زمان گذشته در دو گویش والتی و کلیمیان
اصفهان بررسی و مقایسه می شوند .در هر دو گویش ،شیوة ساخت افعال الزم زمان گذشته با
شیو ة ساخت افعال متعدی آن تفاوت ساختاری دارد ،به این صورت که در ساخت افعال الزم،
از شناسة فعلی و در ساخت افعال متعدی ،از ضمیر شخصی پیوسته استفاده میشود که این امر
میتواند گواهی بر وجود ساخت کنایی 6در این گویش باشد .الزم به ذکر است که به منظور
انجام دقیقتر مقایسه ،افعال مورد مطالعه دقیقاً همان دو فعل الزم و متعدی بهکاربردهشده توسط
کلباسی ( ،)9858یعنی افعال مصدرهای «گشتن» و «پوشیدن» ،هستند .هر دسته از افعالِ دو
گویش در کنار یکدیگر آورده شده است.

 .1-4-2گذشتة ساده
 .1-1-4-2فعل الزم
قاعدة ساخت گذشتة ساده افعال الزم در هر دو گویش مشابه است:
پیشوند وجه  +ستاک گذشته  +شناسة فعلی ← گذشتة ساده
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جدول شمارۀ  :6گذشتۀ ساده ،فعل الزم
فارسی

والتی

کلیمی

گشتم

be-gatâ-m

be-gartâ-un

گشتی

be-gatâ-y

be-gartâ-y

گشت

∅be-gatâ-

∅be-gartâ-

گشتیم

be-gatâ-ym

be-gartâ-ym

گشتید

be-gatâ-yd

be-gartâ-yd

گشتند

*be-gatâ-end→ begatâynd

*be-gartâ-end→ begartand

در اینجا سه تفاوت مالحظه مایشاود :تفااوت اول باه تکواژهاای شناساة اولشاخص مفارد
مربوط است .دومین تفاوت عبارت است از گوناگونی فرایندهای آوایی در سومشاخص جماع؛
به این معنی که در صیغة سومشخص جمع گویش کلیمی ،واکة پایانی ستاک گذشاته ( )âابتادا
موجب افتادگی 5واکة آغازین شناسة فعلی ( )eو تبادیل آن باه واکاة  /a/شاده و سارس ،خاود
حذف شده است؛ درحالیکه در گویش والتی ،فرایناد آوایای نااهمگونی دیاده مایشاود کاه
نتیجة آن ایجاد خوشة سههمخوانی  yndاست .این صورت از الگوی هجایی در گویش کلیمای
دیده نمیشود .تفاوت سوم تفاوت واجی ستاک گذشتة افعال است .در ساتاک گذشاتة مصادر
«گشتن» در گویش کلیمی ،واج  /r/دیده میشود که در ستاک گذشاتة گاویش والتای وجاود
ندارد.
فعل منفی در هر دو گاویش باا قاراردادن پیشاوند نفای (-neدر کلیمای و – naدر والتای)
بهجای پیشوند وجه  -beساخته میشود .همان طور که جدول شماره  5نشاانمایدهاد ،در ایان
مورد نیز تفاوت در تکواژهای شناسه و پیشوند نفی دو گویش دیده میشود.
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جدول شمارۀ  :7گذشتۀ ساده ،فعل الزم منفی
فارسی

والتی

کلیمی

نگشتم

na-gatâ-m

ne-gartâ-un

 .2-1-4-2فعل متعدی
الگوی ساخت افعال متعدی در هر دو گویش یکسان است .در تصریف افعال متعدی در
هر دو گویش ،از ضمایر شخصی پیوسته بهجای شناسههای فعلی استفاده میشود.
پیشوند وجه  +ضمیر شخصی پیوسته  +ستاک گذشته ← گذشتة ساده
جدول شمارة  3تصریف افعال گذشتة سادة متعدی را نشان میدهد.
جدول شمارۀ  :8گذشته ساده ،فعل متعدی
فارسی

والتی

کلیمی

پوشیدم

)be-m-pušt(â

be-m-pušd

پوشیدی

)be-d-pušt(â

be-d-pušd

پوشید

)be-y-pušt(â

be-š-pušd

پوشیدیم

)be-mun-pušt(â

be-mun-pušd

پوشیدید

)be-dun-pušt(â

be-dun-pušd

پوشیدند

)be-yun-pušt(â

be-šun-pušd

هنگام جمعآوری دادههای مرتبط با افعال گذشتة ساده در گویش والتی ،مشااهده شاد کاه
برخی گویشوران واکة  /â/را در پایان فعل قرار میدهند .اسماعیلی ( )927 :9851در این ماورد
قاعدهای درنظرگرفتهاست؛ به گفتاة وی ،واکاة  /â/باهصاورت اختیااری در پایاان ساتاکهاای
گذشتة مختوم به همخوان (و همینطور فعل « »diبه معنای «دید») اضافه مایشاود .تاا آنجاا کاه
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محققان تحقیق حاضر جستوجو کردند ،سند مکتوبی درخصوو اینکه آیا واکة پایانی /â/که
در والتی بهصورت اختیاری اضافه میشود ،در کلیمی هم کاربرد دارد یا خیر ،به دسات نیاماد.
تفاوت واجی در واج پایانی ستاکهای دو گویش مشاهده میشود ( /t/در گویش والتی و /d/
در گویش کلیمی).
الگوی ساخت منفی نیز در هر دو گویش مشابه است:
جدول شمارۀ  :9گذشتۀ ساده ،فعل متعدی منفی
فارسی

والتی

کلیمی

نروشیدم

)na-m-pušt(â

na-m-pušd

الزم به ذکر است ،همانگونه که پیشتر اشاره شد (بخش  ،)2.2در ساخت صورت منفی
در گویش کلیمی ،به دلیل وجود خوشة دوهمخوانی  mpاز تکواژگونة [ ]-naاستفاده شده
است.

 .2-4-2گذشتة استمراری
ساختار افعال گذشتة استمراری در دو گویش والتی و کلیمی تفاوت بسیار زیادی دارد.
یکی از نکات قابلتوجه در ساخت گذشتة استمراری در والتی آن است که از اسم مفعول
برای ساخت آن استفاده میشود .دیگر آنکه در این گویش ،ساختار فعل الزم و متعدی در
اکثر افعال ،تابع قاعدة واحدی است .فرهوشی ( )893 :9812این نوع از فعل را به دلیل وجود
اسم مفعول در ساختار آن ،ماضی استمراری مرکب نامیده و اشاره کرده است که این گویش
(بهتعبیر وی« ،لهجه») گذشتة استمراری ساده ندارد .گذشتة استمراری در گویش والتی طبق
قاعدة زیر ساخته میشود:
اسم مفعول  +ضمیر شخصی پیوسته  +پسوند استمرار ← گذشتة استمراری (الزم و متعدی)
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در گویش کلیمی از ستاک گذشتة فعل برای ساخت گذشتة استمراری استفاده میشود.
همچنین در این گویش ،ساختار فعل الزم با فعل متعدی متفاوت است:
ستاک گذشته  +شناسه فعلی  +پسوند استمرار ← گذشتة استمراری (الزم)
ستاک گذشته  +ضمیر شخصی پیوسته  +پسوند استمرار

←

گذشتة استمراری (متعدی)

جدول شمارة  ،98تفاوت صرفی افعال الزم در این دو گویش را نشان میدهد:
جدول شمارۀ  :11گذشتۀ استمراری ،فعل الزم
فارسی

والتی

کلیمی

میگشتم

gata-m-e

gartâ-un-e

میگشتی

gata-d-e

gartâ-y-e

میگشت

∅gata-y-e/gata

میگشتیم

gata-mun-e

gartâ-ym-e

میگشتید

gata-dun-e

gartâ-yd-e

میگشتند

gata-yun-e

*gartâ- end-e → gartande

8

gartâ-∅-e → garta

پرداست که در گویش کلیمی ،همان فرایند آواییِ اعمالشده در صورت سومشخص جمع
گذشتة ساده ،که پیشتر(بخش 2.1ا9ا )9به آن اشاره شد ،در صیغههای سومشخص مفرد و
سومشخص جمع این صورت از فعل نیز دیده میشود.
افعال متعدی در هر دو گویش به شرح زیر صرف میشوند .تفاوت ساختاری در این
صورت از افعال گذشتة دو گویش نیز به بروز دو ساختار صرفی کامالً متمایز منجر شده است:
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جدول شمارۀ  :11گذشتۀ استمراری ،فعل متعدی
فارسی

والتی

کلیمی

میپوشیدم

pušte-m-e

pušd-om-e

میپوشیدی

pušte-d-e

pušd-od-e

میپوشید

pušte-y-e

pušd-oš-e

میپوشیدیم pušte-mun-e

pušd-omun-e

میپوشیدید

pušte-dun-e

pušd-odun-e

میپوشیدند

pušte-yun-e

pušd-ošun-e

در ساخت صورت منفی گذشتة استمراری در گویش والتای نیاز ،همچاون صاورت مثبات
آن ،بیقاعدگیهایی مشاهده میشود .ازآنجاکه در تحقیاق حاضار ،تنهاا دو مصادر «گشاتن» و
«پوشیدن» برای مقایسه برگزیاده شادهاناد و باا توجاه باه اینکاه صاورتهاای اساتثنای گذشاتة
استمراری در گویش والتی تنها به موارد ذکرشاده محادود نمایشاود ،لاذا نگارنادگان بار آن
شدند که با اکتفا به ذکر همین مختصر ،توضیح بیشتر درخصوو دیگر استثناهای ایان صاورت
از افعااال گااویش والتاای را بااه تحقیااق دیگااری موکااول کننااد .گذشااتة اسااتمراری دو مصاادر
موردمطالعه در والتی طبق قاعدة زیر منفی میشوند:
پیشوند نفی  +ضمیر شخصی پیوسته  +اسم مفعول ← گذشتة استمراری متعدی/الزم (منفی)
در گویش کلیمی ،فعل الزم با اضافه کردن پیشوند نفی به ابتدای فعل و فعل متعدی طبق قاعدة
زیر منفی میشوند:
پیشوند نفی  +ضمیر شخصی پیوسته  +ساتاک گذشاته  +پساوند اساتمرار ← گذشاتة اساتمراری
متعدی (منفی)
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جدول شمارۀ  :12گذشتۀ استمراری منفی
فارسی

والتی

کلیمی

نمیپوشیدم

na-m-pušte

na-m-pušd-e

نمیگشتم

na-m-gata

ne- gartâ-un-e

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

 .3-4-2گذشتة نقلی
 .1-3-4-2فعل الزم
الگوی ساخت این صورت از افعال گذشته در هر دو گویش مشابه است؛ اما این ساخت در
گویش والتی تا حدودی پیچیدهتر به نظر میرسد:
پیشوند وجه  +اسم مفعول  +شناسة فعلی ← گذشتة نقلی
جدول شمارۀ  :13گذشتۀ نقلی ،فعل الزم
فارسی

والتی

کلیمی

گشتهام

be-gatâm

be-garta-un

گشتهای

be-gata:-y

be-garta-y

گشته است

∅be-gata:-

∅be-garta-

گشتهایم

be-gata:-ym

be-garta-ym

گشتهاید

be-gata:-yd

be-gatra-yd

گشتهاند

*be-garta-end → begartand *be-gata:-end →begata:ynd
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در این نوع از ساختار فعل این دو گویش ،تفاوتها در قالب سه فرایند آوایی دیده
میشوند:
 )9فرایند حذف در صیغة اولشخص مفرد والتی؛ در این صیغه ،واکة پایانی اسم مفعول هنگام
مجاورت با واکة آغازین شناسة فعلی اولشخص مفرد ،حذف شده است:
*be-gata+âm→ be-gatâm
 )2فرایند حذف در صیغة سوم شخص جمع گویش کلیمی؛ در این صیغه از فعل ،واکة آغازین
شناسه ( )/e/هنگام مجاورت با واکة پایانی اسم مفعول حذف شده است.
 )8فرایند ناهمگونی در سوم شخص جمع والتی بین واکة پایانی اسم مفعول و واکة آغازین
شناسة فعلی که نتیجة آن تبدیل واکة  /e/به نیمواکة  //yو ایجاد خوشة سههمخوانی -ynd
است.
مشاهدة صورت سومشخص مفرد والتی نکتة دیگری را نشان میدهد .بر طبق یکی از
قواعد ارائهشده توسط فرهوشی ( ،)891 :9812در اینگونه افعال ،بهجای تکواژ سومشخص
مفرد ( )uاز مصدر «هستن» ،تکواژ صفر قرارگرفته است .این حالت در فارسی محاورهای نیز
دیده میشود (مانند «گشته» بهجای «گشته است») .نگاهی به این صیغه از فعل در گویش
کلیمی ،شباهت آن را به گویش والتی نشان میدهد .منفی ساختن گذشتة نقلی در هر دو
گویش با جایگزینی پیشوند نفی بهجای پیشوند وجه صورت میگیرد.

 .2-3-4-2فعل متعدی
در این نوع فعل نیز الگوی ساخت در دو گویش تقریباً همسان است:
پیشوند وجه  +ضمیر شخصی پیوسته  +اسم مفعول ← فعل گذشتة نقلی
تنها تفاوت در آن است که در والتی ،به اسام مفعاول مختاوم باه واکاة  /e/پساوند  /u/نیاز
اضافه میشود:
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پیشوند وجه  +ضمیر شخصی پیوسته  +اسم مفعول فعل (مختوم به  ← /e/) + uگذشاتة
نقلی
اسم مفعول مصدر «پوشیدن» عبارت است ازpušte :

→

 .pušt+eحاال اگار بخاواهیم آن

را به زمان گذشتة نقلی تبدیل کنیم ،بایاد آن را باا فعال معاین «هساتن» صارف کنایم .باه گفتاة
صرامی ( u ،)981 :9832بازماندة  ،huسومشخص مفرد از فعل معین «هستن» است که به هنگام

مجاورت با اسم مفعول مختوم به تکواژ  -eبادل باه  öشاده اساتpušte+u → pušteu → :
 .puštöقاعدة ادغام  eو  uو تبدیل آنها به واکة  öدر گویش کلیمی دیده نمیشود.
تصریف گذشتة نقلی افعال متعدی در دو گویش در جدول شمارة  91مشهود است:
جدول شمارۀ  :14گذشتۀ نقلی ،فعل متعدی
فارسی

والتی

کلیمی

پوشیدهام

be-m- puštö

be-m-pušde

پوشیدهای

be-d-puštö

be-d-pušde

پوشیده است

be-y-puštö

be-š-pušde

پوشیدهایم

be-mun-puštö

be-mun-pušde

پوشیدهاید

be-dun-puštö

be-dun-pušde

پوشیدهاند

be-yun-puštö

be-šun-pušde

اینکه تصور شود پسوند – uتنها به افعال متعدی اضافه میشود ،جای تأمال دارد .فارهوشای
( )893 :9812برای ساخت گذشتة نقلی گویش والتی ،پنج قاعده ارائه کرده است .یکی از این
قواعد در قالب مثال زیر بیان شده است:
آمدهام

bume-hân>bume-ân

آمدهای

bume-hi>bume-i

آمده است

bume-hu>bume-u>bum-eu>bumö

بررسی و مقایسة ساختار افعال زمان گذشته در دو گویش /سیمین سدهی و شهال رقیبدوست

11

طبق دادههای فوق و با درنظرگرفتن اینکه از مصدر «آمادن» ،افعاال الزم سااخته مایشاود،
میتوان چنین نتیجه گرفت که در ساخت گذشتة نقلی والتی ،اسم مفعول ،چه الزم باشد و چاه
متعدی ،با فعل معین «هستن» صرف میشود ،ولی ازآنجاکه هنگام صرف افعال متعدی ،صورت

کامل ) (participleبهتنهایی و بدون شناسة فعلی ظاهر میشاود ،گوناة مختاوم باه تکاواژ –e
پس از ادغام با تکواژ  –uبا صورت روبنایی مختوم به  öمیآید.

صورت منفی فعل با جایگزین کردن پیشوند نفی بهجای پیشوند وجه حاصل میشود.

 .4-4-2گذشتة دور
ساختار الزم و متعدی فعل گذشتة دور در هر دو گویش کامالً مشابه است.

 .1-4-4-2فعل الزم
پیشوند وجه ) + (be-اسم مفعول فعل  +گذشتة سادة «بودن»← گذشتة دور
این صورت از افعال الزم در دو گویش والتی و کلیمی به شرح جادول شامارة  97صارف
میشود:
جدول شمارۀ  :15گذشتۀ دور ،فعل الزم
فارسی

والتی

کلیمی

گشته بودم

be-gata:-bom

be- garta- boun

گشته بودی

be-gata:-boy

be-garta-boy

گشته بود

be-gata:-bo

be-garta-bo

گشته بودیم

be- gata:-boym

be- garta-boym

گشته بودید

be-gata:-boyd

be- garta-boyd

گشته بودند

be-gata:-boynd

be- garta- bend
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توالی خوشة سههمخوانی  yndدر سومشخص جمع والتی قابالمشااهده اسات .افعاال الزم
زمان گذشتة دور در هر دو گویش ،با جایگزین کردن پیشوند نفی بهجای پیشاوند وجاه ،منفای
میشوند.

 .2-4-4-2فعل متعدی
ازآنجاکه در هر دو گویش ،هنگام تصریف افعال متعدی ،ضمیر شخصی پیوسته بهجای

شناسههای فعلی به کار میرود ،ستاک گذشتة ”( “boبود) ،بهصورت همسان ،در پایان تمام
صیغههای افعال ظاهر میشود .بنابراین ،در هر دو گویش ،گذشتة دور افعال متعدی طبق قاعدة
زیر ساخته میشود:

پیشوند وجه ) + (be-ضمیر شخصی پیوسته  +اسم مفعول فعل ( bo +بود)← گذشتة دور
جدول شمارۀ  :16گذشتۀ دور ،فعل متعدی
فارسی

والتی

کلیمی

پوشیده بودم

be-m-pušte-bo

be-m-pušde-bo

پوشیده بودی

be-d-pušte-bo

be-d-pušde-bo

پوشیده بود

be-y-pušte-bo

be-š- pušde-bo

پوشیده بودیم

be-mun-pušte-bo

be-mun-pušde- bo

پوشیده بودید

be-dun-pušte-bo

be-dun-pušde-bo

پوشیده بودند

be-yun-pušte-bo

be-šun-pušde-bo

ساختار صورت منفی گذشتة دور افعال متعدی نیز در دو گویش مشابه است و باا جاایگزین
کردن پیشوند نفی بهجای پیشوند وجه حاصل میشود.
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 .5-4-2گذشتة نقلی دور
ساخت این صورت از فعل نیز در هر دو گویش ،از الگوی واحدی تبعیات مایکناد و تنهاا
تفاوتهای واژگانی و واجی در گذشتة نقلی مصدر «بودن» دیده میشود.

 1-5-4-2فعل الزم
پیشوند وجه ) + (be-اسم مفعول فعل  +گذشتة نقلی «بودن» ← گذشتة نقلی دور
جدول شمارۀ  :17گذشتۀ نقلی دور ،فعل الزم
فارسی

والتی

کلیمی

گشته بودهام

be-gata-bâ:m

be-garta-beðoun

گشته بودهای

be-gata-bey

be-garta-beðey

گشته بوده است

be-gata-bö

be-garta-beðe

گشته بودهایم

be-gata-beym

be-garta-beðeym

گشته بودهاید

be-gata-beyd

be-garta-beðeyd

گشته بودهاند

be-gata-beynd

be-garta-beðend

وجود خوشة سههمخوانی در ساوم شاخص جماع ایان صاورت از فعال گذشاتة والتای نیاز
قابلمشاهده است .تصریف این صورت از فعال ،وجاود واج  /ð/را در گاویش کلیمای آشاکار
میسازد که در گویش والتی دیده نمیشود.
تشابه الگاوی سااختاری باین دو گاویش در افعاال منفای نیاز وجاود دارد ،زیارا در هار دو
گویش ،صورت منفی با جایگزین کردن پیشوند نفی بهجای پیشوند وجه حاصل میشود.
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 2-5-4-2فعل متعدی
افعال متعدی گذشته نقلی دور بر طبق قاعدة زیر ساخته میشاوند .الزم باه ذکار اسات کاه
ماضی نقلی سوم شخص مفرد فعل «بودن» در والتی  böو در کلیمی  beðeاست.
پیشوند وجه ( + )be-ضمیر شخصی پیوسته  +اسام مفعاول  +ساومشاخص مفارد ماضای نقلای
«بودن» ← گذشتة نقلی دور
جدول شمارة  93تصریف صورت متعدی گذشتة نقلی دور را نشان میدهد.
جدول شمارۀ  :18گذشتۀ نقلی دور ،فعل متعدی
فارسی

والتی

کلیمی

پوشیده بودهام

be-m-pušte-bö

be-m-pušde-beðe

پوشیده بودهای

be-d-pušte-bö

be-d-pušde-beðe

پوشیده بوده است

be-y-pušte-bö

be-š-pušde-beðe

پوشیده بودهایم

be-mun-pušte-bö

be-mun-pušde-beðe

پوشیده بودهاید

be-dun-pušte-bö

be-dun-pušde-beðe

پوشیده بودهاند

be-yun-pušte-bö

be-šun-pušde-beðe

مالحظه میشود که در این صورت از فرم متعدی افعال دو گویش نیاز ،باهدلیال اساتفاده از
ضمایر شخصی پیوسته ،تمامی صیغگان فعل مختوم به صورت کامل 1مصدر «بودن» هستند.
الگو ی ساخت منفی در افعال متعادی نیاز مشاابه اسات و باا جاایگزین کاردن پیشاوند نفای
بهجای پیشوند وجه حاصل میشود.

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

بررسی و مقایسة ساختار افعال زمان گذشته در دو گویش /سیمین سدهی و شهال رقیبدوست

19

 .1-6-4-2فعل الزم
پیشوند وجه  +اسم مفعول فعل  +حال التزامی «بودن» ← گذشتة التزامی
جدول شمارۀ  :19گذشتۀ التزامی ،فعل الزم
فارسی

والتی

کلیمی

گشته باشم

be-gata:-bâm

be-garta-bun

گشته باشی

be-gata:-bi

be-garta-be

گشته باشد

be-gata:-bu

be-garta-bu

گشته باشیم

be-gata:-bim

be-garta-bim

گشته باشید

be-gata:-bid

be-garta-bid

گشته باشند

be-gata:-beynd

be-garta-bend

صرف فعل «بودن» بههمراه اسم مفعول باعث ساخت صورت التزامای و نیاز دساتوریشادن
فعل «بودن» در این دو گویش شده است .توالی خوشة سههمخوانی در ساومشاخص جماع ایان
صورت از افعال گذشتة والتی نیز دیده میشود .الگوی سااخت صاورت منفای ایان افعاال نیاز
شباهتهای بسیار چشمگیری دارد و با قارار دادن پیشاوند نفای باهجاای پیشاوند وجاه ،حاصال
میشود.

 .2-6-4-2فعل متعدی
افعال گذشتة التزامی متعدی در هر دو گویش طبق قاعدة زیر صرف میشوند:
پیشوند وجه  +ضمیر پیوسته  +اسم مفعول فعل ( bu +سومشخص مفرد حال التزامی «بودن»)
گذشتة التزامی
تصریف این صورت از فعل در جدول شمارة  28نشان داده شده است:

←
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جدول شمارۀ  :21گذشتۀ التزامی ،فعل متعدی
فارسی

والتی

کلیمی

پوشیده باشم

be-m-pušte-bu

be- m-pušde-bu

پوشیده باشی

be-d-pušte-bu

be-d-pušde-bu

پوشیده باشد

be-y-pušte-bu

be-š-pušde-bu

پوشیده باشیم

be-mun-pušte-bu

be-mun-pušde-bu

پوشیده باشید

be-dun-pušte-bu

be-dun-pušde-bu

پوشیده باشند

be-yun-pušte-bu

be-šun-pušde-bu

مالحظه میشود که فعل حال التزامی از مصدر «بودن» باهصاورت کاامالً یکساان در هار دو
گویش تصریف شده است .ساخت افعال منفی نیز در هر دو گویش از الگاوی یکساانی تبعیات
میکند.

 .3بحث
همانگونه که در بخشهای پیشین بهتفصایل شارح داده شاد ،مقایساة افعاال در دو گاویش
والتی و کلیمی شباهتهایی کامالً مشهود و تفااوتهاایی جزئای را نشاان مایدهاد .در هار دو
گویش ،صورت ضمایر شخصی پیوسته ،بهجز ضمیر ساومشاخص مفارد و ساومشاخص جماع،
کامالً مشابه است .شناسههاای فعلای نیاز باهجاز شناساة اولشاخص مفارد ( -âm/-m/ -ânدر
والتی و  -unدر کلیمی) ،شباهت قابلمالحظهای نشان میدهند .پیشوند وجه (نماود کامال) در
هر دو گویش  -beاست .این پیشوند در هر یا از گویشها تکواژگونههایی دارد کاه برخای
مشابه و برخی متفاوتاند .همچنین ،در هر دو گویش ،پسوند  e-نشااندهنادة نماود اساتمراری
است .وند نفی در گویش کلیمی  ne-و در گویش والتی  na-است و صورتهای دیگری نیز
وجود دارند که تکواژگونة این وندها محسوب میشوند
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در مقایسة صورتهای گونااگون زماان گذشاته (باهجاز صاورت گذشاتة اساتمراری) نیاز
مشخص شد که شباهتها قابلمالحظه و تفاوتها اندک و درعینحال قابلتأمل هستند .در هار
دو گویش ،ساخت افعال الزم و متعدی تابع قواعد خاو و متفاوتی است که میتواند گاواه بار
وجود ساخت کنایی در این دو گویش باشد .ستاکهای گذشتة دو مصدر انتخابشاده جهات

مقایسه ،در کلیمی « »gartâو « »pušdو در والتی « »gatâو « ،»puštبه معنای «گشتن» (الزم)
و «پوشیدن» (متعدی) هستند که در اولی ،تفاوت دو گویش در بود یا نبود واج  /r/و در دومای،
تفاوت در واکداری همخوان پایانی است .این تفاوت واجی میتواند شواهدی جهات بررسای
درزمانی این دو گویش به دسات دهاد .مقایساة صاورت زماان گذشاتة ساادة ایان دو گاویش
نشانگر شباهت بسیار در تمام صیغگان آن است .تنها اختالفهای موجود یکی تفاوت تکاواژی
در شناسة اولشخص مفرد (فعل الزم) است که به آن اشاره شد (بخاش 2.1اا9اا ،)9و دیگاری
تفاوت در فرایندهای آوایی اعمالشده بر صایغة ساومشاخص جماع (فعال الزم) اسات کاه در
کلیمی ،به افتادگی واکة آغازین شناسه ( )eو تبدیل آن به  ،aو بهدنبال آن ،حذف واکاة پایاانی
ستاک ( )âمنجر شده و در والتی به ایجاد خوشة سههمخوانی  yndانجامیده است (در والتای:
 *be-gatâ-end →begatâyndو در کلیمااای *be -gartâ-end →begartand :باااه
معنای «گشتند») .وجود خوشة سه همخوانی ،خاو گویش والتی است و عالوه بر فعل گذشاتة
ساده ،در صورت سومشخص جمع افعاال الزم در زماانهاای گذشاتة نقلای ،دور ،نقلای دور و
التزامی این گویش نیز دیده میشود .در ساخت صورتهاای گونااگون گذشاتة کامال از اسام
مفعول ستاکها استفاده شده است .تکواژ  e-در هر دو گویش ،باه ساتاک فعال اضاافه شاده و
اسم مفعول میساز د .این تکواژ نیز دارای سه تکواژگوناه اسات کاه هار یاا در بافات آوایای
خاصی ظاهر میشوند .نکتة قابلتأمل شیوة ساخت گذشتة نقلی فعل متعادی در گاویش والتای

است؛ بهاینترتیب که ستاک  puštابتدا با اضافه شدن پسوند  –eبه  pušteتبادیل مایشاود و
با اضافه شدن  ،–uصورت روبنایی  puštöبه دسات مایآیاد .ایان شایوة سااختی در گاویش
کلیماای دیااده نماایشااود (ماننااد « be-m-puštöپوشاایدهام» در والتاای و  be-m-pušdeدر
کلیمی) .همچنین ،در شناسة اولشخص مفرد گذشتة نقلی والتی ،فرایند آوایی حذف صاورت
گرفته است ()*be-gata+âm →be-gatâm؛ درحاالیکاه ایان فرایناد در گاویش کلیمای
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دیده نمیشود .بهجز این تفاوت ،سایر صاورت هاای فعلای افعاال متعادی دو گاویش بسایار باه
یکدیگر شبیهاند و تنهاا برخای تفااوتهاای تکاواژی در ساتاکهاا و ضامایر پیوساته مشااهده
میشود .در افعال الزم گذشتههای دور ،التزامی و نقلی دور نیز شباهتها بسیار چشامگیر اسات
و تفاوتهای صورت واژگانی بین ستاکها و صایغگان مختلاف فعال از مصادر «باودن» دیاده
میشود.
شاید بتوان گفت گذشتة استمراری تنها صورتی از زماان گذشاتة افعاال در ایان دو گاویش
است که تفاوتهایی بسیار بارز را نشان مایدهاد .مهامتارین تفااوت آن اسات کاه در سااخت
گذشتة استمراری در والتی ،از اسم مفعول و در کلیمی ،از ستاک گذشتة فعل استفاده میشود.
تفاوت دیگر آن است که در گویش والتی ،ساختار فعل الزم گذشتة اساتمراری مانناد سااختار
فعل متعدی است؛ درحالیکه در کلیمای ،شایوة سااخت ایان دو ناوع فعال ،مانناد ساایر افعاال
گذشتة این گویش ،متفاوت و در واقع ،مطابق قاعدة معمول است.

 .4نتیجهگیری
بررسی صورت افعاال گذشاته در دو گاویش والتای و کلیمای نشاان مایدهاد کاه ایان دو
گااویش ،از نظاار ساااختار دسااتوری و صااورتهااای واژگااانی ،شااباهتهااای بساایاری دارنااد.
تفاوتهای بین سااختار افعاال در دو گاویش ،باهصاورت محادود ،بیشاتر باه تکواژهاا مرباوط
میشود؛ بهعنوان مثال ،این تفاوت در ستاکهای گذشته و حال دو مصدر «پوشیدن» و «گشاتن»
(« »puštو « »gatâدر والتی و « »pušdو « »gartâدر کلیمی) ،شناسههای فعلای ،ضامایر پیوساته،
صااورت اساام مفعااول و فرایناادهای آوایاای در برخاای از صاایغههااا دیااده ماایشااود .همچنااین،
تفاوتهایی نیز در الگوی ساخت فعل گذشتة استمراری و گذشتة نقلی به چشم میخورد.
اگرچه تفاوتهایی جزئای در سااختار افعاال وجاود دارد ،ولای ایان دو گاویش ،باهلحاا
واژگانی و ساختار تصریفی ،بسیار مشابه اند .در هار دو گاویش ،شاباهت چشامگیری در افعاال
الزم و متعدی صورتهای مختلف زمان گذشته مشاهده میشود و در همة افعال (بهجز گذشاتة
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استمراری) ،شیوة ساخت فعل الزم با متعدی متفااوت اسات کاه مایتواناد نشااندهنادة وجاود
ساخت کنایی در این دو گویش باشد.
هرچند تحقیق حاضر تنها به بررسی نظام فعل پرداخته است ،اما باا توجاه باه شاباهت بسایار
بارز ساختار افعال در این دو گویش ،نمیتوان فرضیة اشتراک تاریخی این دو گویش را از نظر
دور داشت و به نظر میرسد که این مطالعات زبانشاناختی مایتواناد شاواهدی قاوی در تأییاد
اشتراک تاریخی آنها فراهم کند .ازآنجاکه پژوهش حاضر بهصاورت هامزماانی انجاام شاده،
کاوشی پیرامون اینکه آیا یکی از این دو گویش از دیگری مشتق شده و یا هر دو در کناار هام
و از یا گویش مادر برگرفتاه شادهاناد ،صاورت نگرفتاه اسات و ایان موضاوع مایتواناد در
پژوهشهای آتی مورد توجه قرار گیرد.
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یادداشتها:
9ا نام این سه بخش ،باه گاویش والتای ،باهترتیاب از چاپ باه راسات عباارت اسات ازun, :
( pürüšunž vensfoun, üاسماعیلی.)6 :9851 ،
 .2همچنین ،پدر نگارنادة اول ،کاه در دوره جاوانی گویشاور گاویش والتای نیاز باوده اسات،
بهراحتی قادر بوده با همکار کلیمی خود ارتباط زبانی برقرار کند.
8ا www.iranjewish.com/worldyahood/IRANJEWISH/Essay16.html

1ا ا تکواژگونااههااایی کااه بااا عالماات  +مشااخص شاادهانااد برگرفتااه از اسااماعیلی ( )9851و
تکواژگونههایی که با × مشخص شدهاند برگرفته از فرهوشی ( )9812است.
7ا گفتنی است اسماعیلی ( )998 :9851این تکواژگونه را حاصال ادغاام  âپایاانی ساتاکهاای
ماضی مختوم به این واکه با پسوند صفت مفعولی ( )e-دانسته است.
6ا ergative
5ا lowering

3ا همانگونه که مالحظه میشود ،گویشوران گویش والتی از هر دو صاورت ذکرشاده بارای
صرف صیغة سومشخص مفرد استفاده میکنند .این مورد ،یکی از استثناهای این صاورت از
فعل در این گویش است که پرداختن دقیقتر به آن ،به بحثی جداگانه نیاز دارد.
1ا participle

