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 فصل چهارم

  دســتــور تــوصـیـفـی گویش زابل
 
  فصل چهارم -4

   ي دوم بهره -2

 3بخش  -3

   ساختمان فعل -4-2-3
  د؟دار ساختمان فعل اهمیت شناختچرا 

  -7-ب←(تر   پیش-ستها ناي زب ها در همه ي جمله  که فعل اساس همه-این موضوع را

یعنـی از  ... دهنده   انواع جمله از دیدگاه عناصر یا اجزاي تشکیل-4-پ← (؛ و نیز)ترین بخش جمله است  و مهم ترین بخش گزاره    فعل مهم 

و  ؛) ...ي اصلی تعداد اجزایی است که در جمله خواهد آمد یا باید بیاید کننده آن جا که تعیین سرنوشت جمله به فعل بستگی دارد، ناگزیر، فعل تعیین 
ي تغییـر   انـدازه  ها به خواهیم برد که تغییر هیچ یک از سازه مطمئنا در این آزمایش پی...  مقدمه، -1-؛ ت)ي مستقل   جمله(آزادجمله  : ت ← (نیز

 ←( و نیـز  ؛) ...کنـد  ي کلی این خواهد بود که تنها فعل است که الگوي هر جمله را مـشخص مـی   فعل در این موضوع دخالت ندارد؛ پس نتیجه  
کاره فعـل اسـت؛ اول و آخـر و ظـاهر و بـاطن فعـل        در دستور هر چه هست و نیست، فعل است؛ همه«ن جا که از آ : 3 یادآوري   -3-1-ت

ایـن   ،»تنها ازنظر معنایی بلکه ازنظر ظاهري نیز نهاد واقعی فعل است؛ اصال نهاد در فعل است و با فعل است و خود فعل اسـت      است؛ نه 

  .دیدیم) ...گیریم و   درنظر میعنوان محور و مدار اصلی جمله جا نیز فعل را به
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، نه یکی از اجزاي جمله، دانند میاي که فعل را مرکز جمله    هاي دستوري  ي نظریه  همه
با تأمل بیشتري همین سخنان را »  دستور وابستگیي نظریه «ها آنداراي همین نگرشند و از میان     

، فعل است؛ زیـرا فعـل   مرکز ثقل ساختاري جمله« که دارد میدرمورد فعل و مرکزیت آن بیان  
 یـا بایـد در جملـه ظـاهر شـوند؛ یعنـی در هـر        تواننـد  مـی یی ها متممکند که چه تعداد      تعیین می 

ي  ي وابـسته  وابسته هستند یا ي فعل  وابستهي عناصر یا       است و بقیه   هستهاي، غالبا فعل     جمله
ي عناصـر   لیـه فعـل در میـان ک  ... اسـت؛ زیـرا    مرکز ثقل جملـه فعل «یا در جاي دیگر     1.»فعل

د یـا  توانـ  مـی یی هـا  مـتمم کند جمله چه تعداد و چه نوع  حوي، تنها عنصري است که تعیین می ن
  2.»سازد باید داشته باشد، و درنتیجه تنها عنصري است که ساخت بنیادین جمله را مشخص می

گیرد که اگر در آغـاز هـر بحـث     تقریبا تمام موضوع از این واقعیت ساده سرچشمه می  
 تکلیف ساختمان فعل روشن نگردد، اجزاي -شود نحوي، به فعل مربوط می  که به -اي  دستوري

اي را جـزو سـاختمان      گردد؛ یعنی ممکن است صاحب نظري، واژه       جمله دستخوش نوسان می   
ملـه  ي دیگري آن واژه مفعول یا مـتمم یـا مـسند و تمیـز ج        قلمداد کند؛ اما به نظر نویسنده      فعل
شناسـی فارسـی مـورد بحـث قـرار         هاي دستوري و زبـان     ت در کتاب  هاس  این مبحث سال  . باشد
  3.گیرد؛ ولی تاکنون توافقی در این زمینه حاصل نشده است می

                                                
، 1385، تهـران،  هاي بنیادین جمله در فارسی امروز، نشر مرکز طبیب زاده، دکتر امید، ظرفیت فعل و ساخت - 1

  .25ص 
  .69 همان، ص طبیب زاده، دکتر امید، - 2
ي بحث در مورد ساختمان فعل و درنتیجه تعیین تعداد اجزاي جمله به خارج از مرزهاي  تر آن که دامنه  جالب- 3

  . تفصیل مطلب را خواهیم دید.زبانان نیز کشیده شده است فارسی
ها  و مطالعه کرده است تا به هماننديی از تحقیقات پیشین را گردآوري ي نسبتا مفصل نگارنده در این مورد سیاهه  

بـه  تـوان   ایـن بررسـی را مـی   . نهاد نمایـد  هی براي بهینه شدن این موضوع پیشها بپردازد و را هاي آن   و ناهمانندي 
  :زیر مطالعه کردنشانی 

غـرب   ن و ادبیـات فارسـی شـمال    آموزشـی دبیـران زبـا    -ي مقاالت علمی    آورد، مجموعه   رضا، ره   عمرانی، غالم «
؛ فعال این مبحـث  » آموزشی دبیران زبان و ادبیات فارسی استان آذربایجان شرقی   -، انجمن علمی  80کشور، آبان   

  .گردیم به آن برمی) )مرکب (هاي گروهی فعل -3-3-2-4 ←(دهیم و به جاي خود،  را در همین جا خاتمه می
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هـاي   ي آن، روش  اجـزاي تـشکیل دهنـده   دیـدگاهِ  فعـل، از بندي  به هرحال براي دسته  
 1شـد؛ ي دیدي جداگانه درست با  گوناگونی وجود دارد که ممکن است هر کدام نیز از زاویه          

ي هـا  ناو برخی از زبـ  2هاي موجود در زبان فارسی رسمی بندي در این کتاب با توجه به تقسیم 
  .کنیم به روش قابل قبولی دست پیدا کنیم دیگر سعی می

                                                
کنیم و اگر گاهی در ایـن زمینـه بـه تفـاوتی      دیگر نویسندگان وارد نمیبندي   به همین دلیل ایرادي بر تقسیم- 1

  .اشاره کنیم، صرفا منظور، بیان تفاوت دیدگاه است
بندي ما و سایر دستورنویـسان وجـود دارد کـه بـه برخـی از       گیر میان تقسیم هایی چشم  درهمین زمینه تفاوت- 2
  :کنیم؛ ازجمله ها اشاره می آن

اند، به یک نوع فعل دیگر نیز به نام  نهاد نکرده فزون بر فعل ساده که براي آن هم اسمی پیشپور ا   دکتر خیام : یک
 ←. مرکب قائلند که یا متشکل از فعلی بسیط با یک پیشاوند اسـت یـا از یـک اسـم بـا فعلـی در حکـم پـساوند               

  . به بعد68 ص ،1382، 11پور، دکتر عبدالرسول، دستور زبان فارسی، انتشارات ستوده، تبریز، چ خیام
هاي غیرشخـصی را   ونددار و مرکب را قبول دارند، جمله الدینی اگرچه سه نوع فعل ساده، پیش      دکتر مشکوه : دو

هاي مرکـب ممکـن اسـت خـود، یـک       این گونه فعل«گنجانند؛ با قید این نکته که  ي فعل مرکب می  نیز در دسته  
ي گـشتاري، انتـشارات    ي نظریـه   زبان فارسی بر پایـه  الدینی، دکتر مهدي، دستور     مشکوه ←. »جمله پدید آورند  

  . به بعد121، ص 1366دانشگاه فردوسی مشهد، 
کننـد و آن گـاه فعـل     ها را از منظر ساختمان به دو گروه بـسیط و غیربـسیط تقـسیم مـی         دکتر فرشیدورد فعل  : سه

وه اسـتوار و نااسـتوار تقـسیم    ي خود به دو گـر  ها هم به نوبه وندي و مرکب؛ مرکب غیربسیط را به دو بخش پیش    
 فرشیدورد، دکتر خسرو، فعـل و گـروه فعلـی و تحـول آن در زبـان      ←.شوند که بحثی مستوفا و مفصل دارد      می

  ؛1383، 1فارسی ، انتشارات سروش، تهران، چ
نج نوع فعل در فارسی دري پ«: نویسند درحالی که استاد دکتر خانلري در این زمینه به پنج نوع قائلند و می        : چهار

ناتل خـانلري،   ←هاي ناگذر   فعل-5 عبارت فعلی -4 مرکب -3وندي     پیش -2 ساده -1: ساختمان مختلف دارد  
کوشش دکتر عفت مستشارنیا، انتشارات توس، چاپ شـشم، تهـران،    دکتر پرویز، دستور تاریخی زبان فارسی، به 

  . به بعد43، ص 1386
  :ستتفاوت روش کار ما با ایشان در سه مورد زیر ا

  .هاي آن که به جاي خود از این مقوله سخن خواهیم گفت هاي مرکب و تعیین ویژگی در تعداد فعل: الف
ي فعل مرکب  تر کردن تقسیمات، جزئی از مقوله در موضوع عبارت فعلی؛ که ما آن را هم، فقط از باب ساده: ب
  .به جاي خود نیز به این موضوع برخواهیم گشت. ایم شمار آورده به

هـاي ناگـذر، نـوعی     هاي ناگذر؛ البته بایـد دانـست کـه در ایـن زمینـه منظـور ایـشان از فعـل          در موضوع فعل :پ
بـه  » )غیر شخـصی (نهاد  ي استثنایی زایاي بی هاي ساده جمله«ها را تحت عنوان  هاي استثنایی است که ما آن   جمله
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ي عمـده بررسـی    ها را درگویش زابـل در سـه دسـته          فعلباتوجه به مقدماتی که آمد،      
  :خواهیم کرد

   .)مرکب  فعل-3-3-2-4(، ) وندي پیش ل فع-2-3-2-4(، ) ساده  فعل-4-2-3-1(
  

  
  

ي بعـد    را بـه شـرح نمـودار صـفحه      -1-3-2-4در این جلد فقـط مبحـث فعـل سـاده            
  .خواهیم دید

  
  

                                                                                                         
رضا،  عمرانی، غالم ← .ایم  آوردهگویش سیستان جلد دوم در 369 تا ص 330 از ص -2-2-2-1-1-4ي  شماره

، دستور توصیفی گویش سیستان، جلد دوم، بررسی سـاختار جملـه   )ي مرکزي شهر زابل حوزه(گویش سیستان،  
  .369 تا 330، صص 1388، 1، نشر دریافت، تهران، چاپ )2(ي سیستان  در گویش سیستان، مجموعه

» ، از حیث سـاختاري بـه پـنج دسـته تقـسیم     ...از دکتر خانلريافعال فارسی را به تبعیت «زاده نیز   دکتر طبیب : پنج
  .83همان، ص هاي بنیادین جمله در فارسی امروز،  زاده، دکتر امید، ظرفیت فعل و ساخت طبیب. اند کرده

  .کنیم فعال از آوردن باقی آرا در این زمینه خودداري می

4 -2-3- 

ساختمان فعل در 
  گویش سیستان

 

4-2-3-3-   
 فعل مرکب

4-2-3-2-   
 وندي  پیشفعل

4-2-3-1-  
  سادهفعل
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   ساده فعل - 3-1- 4-2
 

   فعل ساده  ویژگی-4-2-3-1-1
-4؛ و نیـز  مـضارع  بـن : جي  هطبق امکاناتِ-3-2-2-4؛ و نیز بن فعل -1-4-2-4←( 1ی که بن مضارعِ  فعلبه  

  فعـل ، اسـت »آزاد«واژ  ، تنهـا یـک تـک     آن) .دارد بیـشتر  یـا  گونـه  دو زابلی هاي فعل مضارعِ بن -2 -2-2-2-1-1-2
  : ندیوگ   می2ساده

                                                
  :اند؛ ازجمله واندههاي دیگري خ را بعضی از دستورنویسان به نام» بن مضارع «- 1

توصـیف سـاختمان دسـتوري زبـان     باطنی، دکتر محمدرضـا،   ←اند نامیده» ستاك حال«دکتر باطنی آن را  : الف
  ؛ 8-6 تا 5-6، 1384، 16، امیرکبیر، تهران، چاپفارسی

صادقی، دکتر علـی اشـرف و    ←اند خوانده» ي مضارع ماده«این بخش از ساختمان فعل را صادقی و ارژنگ      : ب
هاي درسی ایـران،   ي عمومی فرهنگ و ادب، سازمان کتاب مرضا ارژنگ، دستور، سال دوم آموزش متوسطه  غال

  ؛، گروه فعلی2535 آموزش و پرورش،  وزارت
رضا  وحیدیان کامیار، دکتر تقی و غالم ←اند نامیده» بن مضارع«وحیدیان کامیار و عمرانی این جزء را همان : پ

  .  56، ص 1386، 10، انتشارات سمت، تهران، چاپ )1(عمرانی، دستور زبان فارسی 
  .تفصیل صحبت خواهیم کرد به) بن فعل -1-4-2-4←(ي چندوچون بن مضارع در جاي خود درباره

اي که در آن، هر واحدي جداگانه تعریف  هاي دستوري  بهتر است همین جا یادآوري کنیم که براساس سنت- 2
هـایی از ایـن    ي تازه باید به آن تن در داد، گوشـه ادامه دارد و تا یافتن مفرّشده و بخشی از آن سنت هنوز هم        می

دانیم  واژ می کنیم، آن را یک تک ي ساده می ها به دالیلی با کلیات درتناقضند؛ مثال وقتی صحبت از واژه     تعریف
اي آن واحـد   را بـر فعـل سـاده  ناپذیر؛ درصورتی که همیشه هـم چنـین نیـست؛ یعنـی اصـطالح         و درنتیجه تقسیم  

موضـوع ایـن   . دانـیم   میشناسه و بنواژ   تکدوبریم که با تأکید؛ آن را دست کم متشکل از  کار می  ساختمانی به 
هـا، بـا    اي در سـاختمان آن  شده است و هـر افزونـی   ي اسم و صفت و قید مرزها کامال مشخص است که در مقوله  

واژ  شود و بـا یـک تـک    می» مشتق«واژ وابسته  تک  با یکها همراه است؛ مثال هر کدام   تغییر در نام و برچسب آن     
شـوند،   مـی » آرامش و تابناك و دسـته « وقتی تبدیل به -اند که ساده –» آرام و تاب و دست    «؛ مثال   »مرکب«آزاد،  

شـوند و بـا یـک گـسترش      مرکب مـی » آموز تاب و دست بخش و چرك  آرام«هاي    گیرند و صورت    مشتق نام می  
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me:-ešt  =)  گذاشـت  مـی(، šta  =) اسـت  شـده(، me:-ga ) = گویـد  مـی(، b-ra =) 
  : ازست  ا عبارت،ترتیب  بهها آنکه بن مضارع ) کرد(=  1b-ka و) رفت

 2.n/kn/kon, r/ro, g/go, š/šo, el 

، تنهـا یـک   هـا  آن بـن مـضارعِ  کـه   -هـایی را   فعلامروزه در زبان فارسی رسمی چنین 
ین تعریـف در گـویش سیـستان نیـز     خوانیم و به اعتبار همـ   ساده می  فعل - است »آزاد«واژ    تک
   .نامیم می» ساده«ایی با همین ویژگی را ه فعل

) -1-4-2-4 ←( و پس از این نیز   آمد)-3 -2-1-1-2-2-2-4 و نیـز     -2 -2-1-1-2-2-2-4← (تر پیش
وگـاهی در   ها در ایـن گـویش دو بـن مـضارع و دو بـن ماضـی         که فعل تفصیل خواهیم دید     به

هـر دو بـن مـضارع یـا      ی شکلها نیز گاه در برخی فعل ؛   دارند  از آن   بیش ،هاي پرکاربرد   فعل
   3.استماضی یکسان 

                                                                                                         
 مرکـب  -درآینـد، مـشتق  » آمـوزي  تـابی و دسـت   بخـش و چـرك   آرامـش «هـاي     رتاندك دیگـر اگـر بـه صـو        

نیـز  » خـورد «فعل سـاده اسـت و   » بخور«و » خور«چنین نیست؛ یعنی » فعل«ي  شوند؛ درحالی که مقوله    می  خوانده
و » خـورد  می داشت«و » خورد دارد می«و » است بوده خورده«و » بود خورده«و » است خورده«و » خورد  می«ساده و   

هـا ایجـاد نکـرد؛ زیـرا      واژها هیچ تغییري در ساختمان آن اند؛ یعنی افزایش این تک    ، همه ساده  »خورده  می  داشته«
گـردد یـا    ونـدي مـی   تبدیل به فعل پیش» بر«واژ  اساس کار بر بن مضارع است؛ اما همین فعل با افزایش یک تک         

آب این سـفر بـراي مـا خیلـی     «: سازد مرکب تبدیل میها، آن را به  ي جمله در بافت زیر، نه در همه» آب«ي    واژه
  . »گذریم ؛ به همین دلیل از خیرش میخورد می
رو برخـی از   گـونی پـس   ي هـم  هـا باتوجـه بـه واج بعـدي و براسـاس قاعـده        در ابتـداي ایـن فعـل   bواژ   تک- 1

واك  از یـک آواي بـی  ویژه اگر پیش   به-دهد و تلفظ آن داري را ازدست می هاي خود را، ازجمله واك      ویژگی
  .واژ گاهی مشکل است تک/ نحوي که تشخیص میان این دو واج شود؛ به واك نزدیک می  بیp به -قرارگیرد

   .گفت سخن خواهیم) بن فعل -1-4-2-4 (←جاي خود ها به ي تعدد بن این فعل  درباره- 2
 مـضارع   بـن ،الـف ي  گونـه  :رددا بیـشتر  یـا  گونـه  دو زابلی هاي فعل مضارعِ بن -2 -4-2-2-2-1-1-2 ← - 3

 ؛شـود  مـی  ساخته ازآنمفرد  امر و اخباري مضارع فعل دو   و است صوتی کشش با همراه آني    هواک که...اخباري
-2-4 ←؛ و نیز آید می دست به آن از التزامی مضارع کهاي  هکشش واک بدون ... زامی التمضارع  بن،بي  گونه

 کـه  سـاده  ماضـی   بـن  ،الـف ي   گونه: است بیشتر یا نوع دو نیزا  ه فعل این از یک هر ماضی بن -3 -2-2-1-1-2
 ؛شـود  مـی  سـاخته  آن از اسـتمراري  انـواع    و سـاده هـاي     ماضی و است صوتی کشش با همراه آني نخست     هواک

هـا کـه    افزون بر ایـن ؛ هاست نقلی گروه مخصوص کهي نخست  هکشش واک بدون ... نقلی ماضی  بن ،بي    گونه
هاي دیگري نیز به صورت عاریتی، مـوقتی، دخیـل یـا بـه دالیـل دیگـر در گـویش          ن یا بن  گفتیم، ممکن است ب   
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ي واژگانی فعل یا گروه فعلی گویش  نگاهی دیگر به مقوله - 3-1-2- 4-2
  سیستان، از دیدگاه کمی

ي واژگـانی فعـل یـا گـروه فعلـی از دیـدگاه            نگاهی به مقوله   «-4 -1-2-4در مبحث   
 و اسـت  کـم  بـسیار  زابـل  شگـوی  در موجـود ي  هسـاد  هاي فعل تعداد توضیح دادیم که   »کمی

است یا روند آن بسیار کنـد و   هاست اتفاق نیفتاده ي جدید در گویش، مدت      ساختن فعل ساده  
ي گـویش، بـه داللـت      معنایی اندك اسـت و اگرچـه پیـشینه   هاي ها در برخی حوزه  شمار فعل 

ه، ي گویش بسیار بـیش از ایـن بـود      هاي ساده  دهد که زمانی فعل     مشتقات موجود، گواهی می   
  .چنان که در زبان فارسی رسمی، اندك است هاي ساده در گویش، هم تعداد فعلامروزه 

  
4-2-3-1-2- 1-سازي در گویش ی فعل نگاهی به عوامل افت کم  

هـا کـه زبـان     توان در این موضوع دخیل دانـست؛ ازجملـه همـان     عوامل بسیاري را می   
اش باتوجه به نیـاز   هاي ساده داد فعلپارسی رسمی را به این موضع کشانده است که امروزه تع        

ترین نیازمنـدي    که اساسی -ها ن موضوع البته، هنگام ساختن مشتق     زبان، بسیار ناچیز است و ای     
حد و مرز بـه زبـان    ترین این عوامل دسترسی بی  مهم. نمایاند  خود را بیشتر می    -اهل زبان است  

انـد، از   شـده  ود فعـل مواجـه مـی   بـ  عربی بوده است که باعث شده نویسندگان ما هرجـا بـا کـم           
سـاخته   این اقدام البته که نیاز آنی آنان را برطرف می    . اند برده ي واژگانی عربی بهره می     ذخیره

در «اند کـه   گفتیم و گفته. نموده است  میآسازي زبان پارسی را تنبل و ناکار   ولی دستگاه واژه  
 مـشتق بـه دسـت    هـا  آن از تـوان  مـی هاي ساده هستند که زایایی دارنـد؛ یعنـی    فارسی فقط فعل  

ي مــشتق از فعــل   تعـداد شــانزده واژه »ی عقــیمزبــانفارسـی  «ي  مقالــهدکتـر بــاطنی در  . 1»آورد

                                                                                                         
، هاي سـاده   بررسی دستوري فعل-1-4-1-3-2-4←(» هاي دیگر بن«ها را تحت عنوان  حضور یابند که بعدا آن 

  .کرد بندي خواهیم طبقه )هاي دیگر بن
، انتـشارات  »شناسی زبانو زبان پیرامون «ي مقاالت   از مجموعهی عقیم؟زبانباطنی، دکتر محمدرضا، فارسی  - 1

  47، ص  1376، 2آگاه، تهران، چاپ
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 را »نمــودن«ي  اینــد کـه اگــر زبـان فارسـی فعــل سـاده    افز آورنـد و مـی   را شـاهد مــی » نمـودن «
صـورت مـشتق    هیچ یک از این شـانزده  ،داشت و به جاي آن فعل مرکب به کار رفته بود     نمی

  1.بود امروزه در زبان فارسی رایج نمی
 که شاید، خود، آن طور کـه تـاریخ بـه یـاد دارد،     -به احتمال قوي گویش سیستان نیز 

 تحت تأثیر همـین عامـل یـا عـواملی     -شود د حیات زبان دري شمرده میسرآغاز و منشأ تجدی 
ه بهتر است در این مـورد آن   ک-پاي زبان پارسی رسمی    آن قرار گرفته و نیاز خود را هم        نظیر

  .کرده است  به همین نحوه تأمین می-را فعال زبان مادر بنامیم
  

  سازي در گویش  بررسی شواهد تاریخی کندي روند فعل-2 -4-2-3-1-2
ن پارسی بـه عنـوان زبـان ملـی و       گیري زبا  اگر روایت تاریخ سیستان را درمورد شکل      

 که البته به اعتقـاد دکتـر ذبـیح    -2، قبول داشته باشیم گیر، از دربار یعقوب لیث، در سیستان       همه
    هـا   باتوجه به روایات منقول و بحـث « اقوال و روایات دیگر در این مورد و   اهللا صفا، پس از رد

اریخ سیـستان از سـایر   شود که روایت صـاحب تـ    شده، معلوم میها آنو نقدهایی که راجع به     
سوب بـه شـاعران دربـار     سی نخستین شعرهاي من   آن گاه به لزوم برر    3،»تر است  روایات صحیح 
  .بریم یعقوب پی می

 یعنی محمدبن وصیف سگزي، بسام کورد خـارجی و محمـدبن مخلـد      ،این سه شاعر  
خـواه   ود یعقـوب لیـث صـفاري، سـردار آزادي    چـون نـام خـ     نیز، هم که حتی نامشان   -سگزي

                                                
کننـد و بـر ایـن     هـا را رد مـی   ي این اسـتدالل  نظران معاصر، مرحوم دکتر فرشیدورد همه  البته از میان صاحب- 1

هـاي سـاده را    بود فعـل  هاي مرکب کم باورند که نداشتن یا کم داشتن فعل ساده در هیچ زبانی عیب نیست و فعل   
. داننـد  ها را هیاهوي بیهوده مـی  ي این استدالل هاي مرکب را نیز ممکن و همه سازي از فعل کنند و واژه جبران می 

فرشیدورد، دکتر خسرو، فعل و گـروه فعلـی و تحـول آن در زبـان فارسـی،       ←براي آگاهی بیشتر از نظر ایشان      
  .ه بعد ب481، 1383، 1انتشارات سروش، تهران، چ

  :نویسد  دیگران نیز همین اعتقاد را دارند؛ مثال هوبشمان می- 2
ي صفاري که مؤسس آن یعقوب لیث صفار، زبان فارسی را   ي ساسانی و آغاز سلسله      دوران جدید با پایان دوره    «

ا از هنـدواروپایی تـ  ( هوبشمان، هاینریش، تحول آوایی زبـان فارسـی   ←(» در قلمرو خود رسمی کرد، آغاز شد     
   ).48، ص 1386، ترجمه بهزاد معینی سام، امیرکبیر، تهران، )فارسی نو

  .179، ص1، ج1378، 15اهللا، تاریخ ادبیات در ایران، انتشارات فردوس، تهران، چاپ صفا، دکتر ذبیح - 3
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هاي  آید، نخستین کوشش  آن چنان که از فحواي تاریخ برمی   - است »عربی«تمامی   سیستانی به 
 - گردد1 که بتواند جانشین زبان متداول دربار-ریزي و گسترش زبانی ادبی    خود را در راه پایه    
هـاي نوپـا و    ه نیرویی باید براي گنجاندن واژهتوان پی برد که چ سادگی می به کار بردند؛ اما به  

شند و با این حـال شعرشـان   ي فارسی اولیه در بحور عروضی به کار برده با    نخورده شاید تراش 
د بیـانگر ایـن نتیجـه باشـد کـه      توان این موضوع از طرفی می. اي عربیسته هنوز سرشار از واژه   

 به حد وفور وجـود داشـته   ،ویژه در محافل علمی و سیاسی نزدیک به دربار     به ،هاي عربی  واژه
کـه تـا چـه حـد     رسـاند   سابقه و تاریخی یعقـوب را مـی   ست و از سوي دیگر اهمیت اقدام بی     ا

گیري کرده  ی از عربی به پارسی پافشاري و پیبایست براي اجراي سیاست تغییر زبان رسم   می
  .باشد

  :هاي گویی با مطلع ي دقیق سه شعر آغازگر نهضت پارسی باوجود این، مطالعه
  بند و غالم بنده و چاکر و موالي و سگ  اي امیري که امیران جهان خاصه و عام

  و
  براثر دعوت تو کرد نعم  دل متهمهرکه نبود او ب

  و
  شیرنژادي به دل و بر منشت  جز تو نزاد آدم و حوا نکشت

ي واژگان عربی را در دل سرزمین پارسـایان پارسـی    این واقعیت، یعنی رواج گسترده    
هـا،   رساند که وفـور ایـن واژه    می،اي که در آغاز گفتیم کند و ما را نیز به همان نتیجه     ثابت می 

تکین، باعث زنگ زدگی داري سبک ي غیر ایرانیان آسیاي میانه، به طالیه      زمان سلطه  ویژه در   به
ي  ی و همهتأثیر این حادثه بر زبان رسمی پارس . سازي شد  سازي و مخصوصا فعل     دستگاه واژه 

  .هاي خویشاوند با آن مشهود است گویش
  
   

                                                
 تـابع  اند که با زبان عربـی آشـنایی داشـته و از جمیـع جهـات      چون حکام معموال عرب و یا از ایرانیانی بوده «- 1

 ←. »هاي اعیاد و فتوح جـز زبـان عربـی معمـول نبـود      اند، طبعا در مکاتبات رسمی و تهنیت    حکومت عربی بوده  
درمـورد  ، »تـاریخ ادبیـات در ایـران   «ات ي صـفح   و نیـز بنگریـد بـه ادامـه    ؛164 همـان ص     اهللا،  صفا، دکتـر ذبـیح    

  .هاي ایرانیان ینزبان رایج پارسی در تمامی سرزمهاي  ها و برکندن بنیان گیري سخت
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  ها ها و گویش ز زبانهاي موجود در برخی ا اي تعداد فعل  بررسی مقایسه-3 -4-2-3-1-2

هاي زبان فارسـی اسـتخراج شـده اسـت کـه شـمار هـیچ         تاکنون چندین سیاهه از فعل    
 هـا  آنهایی از  ن جا به نمونههاي موجود منطبق نباشد؛ در ای  شاید هنوز با واقعیت  ها  آنکدام از   
  :کنیم اشاره می

 هـشت   ازهـاي فارسـی را   کاري محمد بشیر حسین شمار فعـل    دکتر محمد مقدم با هم    
 فعـل  1938 را هـا  آني  اند و شـماره    هاي دیگر استخراج کرده    فرهنگ معتبر و برخی از کتاب     

   1اند؛ دانسته
اند کـه برخـی از     فعل فارسی دري را آورده 220ي   دکتر محسن ابوالقاسمی نیز سیاهه    

  2هاي منسوخ فارسی است؛  نیز جزو فعلها آن
 277را از متون ادبی گرفته تا زبان محاوره ي زبان فارسی  هاي ساده دکتر خانلري فعل 

   3اند؛ شماره ذکر کرده
ي زبان   فعل ساده410ي    سیاهه» اختی افعال در زبان فارسی    شن بررسی ریشه «در کتاب   

 فعـل امـروزه   193شاید کـم و بـیش ، حـدود    «ي مؤلفان  فارسی آمده است که به استناد نوشته    
 انـد و متـروك   ر متون زبان و ادب فارسـی بـه کـار رفتـه        کاربرد دارد، بقیه از کار بازمانده و د       

  4.»اند شده

                                                
هاي ایرانی در زبـان اوسـتا و فارسـی باسـتان و فارسـی کنـونی، بـا         ي فعل  مقدم، دکتر محمد، راهنماي ریشه- 1

ناگفتـه  . 1342ي مطبوعاتی علمـی، تهـران،    ؤسسهي محمد بشیر حسین، م     هاي فارسی، گردآورده    پیوستی از فعل  
شخودن به معناي صاف کردن، پشخیدن به معناي درخشیدن، هاي این فرهنگ، از قبیل پ فعل% 90نماند که حدود 

هـا جـزو    آن% 10و تنهـا  هـاي متـروك ایرانـی     جزو فعـل ... پلملیدن به معناي نالیدن، پلیزیدن به معناي سوختن و       
  .هستندهاي رایج امروز  فعل

  1373، انتشارات ققنوس، تهران،  دريهاي فارسی هاي فعل  ابوالقاسمی، دکتر محسن، ماده- 2
  1353، چاپ دوم، 2ناتل خانلري، دکتر پرویز، تاریخ زبان فارسی، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، ج  - 3
شناختی افعال در زبان فارسی، زیر نظر دکتـر بهمـن     منصوري، دکتر یداهللا و جمیله حسن زاده، بررسی ریشه- 4

  .، ص یازده1387سرکاراتی، انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی، 
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 115 را ي موجـود در زبـان فارسـی     دکتر باطنی درنهایت، بـاالترین رقـم افعـال سـاده          
  1اند؛ دانسته

 67اند که از آن میـان    فعل بسیط را ذکر کرده478ي   دکتر عالءالدین طباطبائی سیاهه   
  2اند؛ هاي متداول شناخته شده ي فعل  زمره فعل در420هاي تخصصی و  فعل از فعل

هـاي   هاي فارسی و فرانسوي، تعداد فعـل  ي فعل   یسهدرنهایت، دکتر خانلري هنگام مقا    
هـاي موجـود     اما مدتی بعد دکتر شکورزاده تعداد فعـل      3کنند؛  فعل ذکر می   4160فرانسوي را   

  :اند تفکیک، به شرح زیر آورده به1373در زبان فرانسه را تا سال 
    7600    )باقاعده و زایا(= ي اول  تعداد افعال دسته

  .ي افعال جدید مصوب فرهنگستان فرانسه از این نوعند همه
    400   )باقاعده و نازایا(= ي دوم  تعداد افعال دسته

  .شمار بسیار کمی از افعال جدید مصوب فرهنگستان فرانسه از این نوعند
    3654  )ازایاقاعده و ن بی(= ي سوم  تعداد افعال دسته

  5.هیچ یک از افعال جدید مصوب فرهنگستان فرانسه از این نوع نیست
 شمار Random Houseدکتر باطنی نیز با یک بررسی آماري از فرهنگ انگلیسی 

  6.کنند  فعل برآورد می23000ي انگلیسی موجود در همان فرهنگ را حدود  هاي ساده فعل
  
  
  

                                                
  .50ن، ص اهم ی عقیم؟زبانباطنی، دکتر محمدرضا، فارسی  - 1

  .105، ص 1376سازي، مرکز نشر دانشگاهی، تهران،  طباطبائی، دکترعالءالدین، فعل بسیط فارسی و واژه - 2
کوشش دکتر  ناتل خانلري، دکتر پرویز، دستور تاریخی زبان فارسی، بههمان، همان جا؛ و نیز ناتل خانلري،  - 3
  1، زیرنویس 44، ص 1386فت مستشارنیا،  انتشارات توس، چاپ ششم، تهران، ع

  . فعل8365 یعنی جمعا - 4
ها در زبان فرانسه، انتشارات دانـشگاه فردوسـی     شکورزاده، دکتر ابراهیم، صرف افعال و مورد استعمال زمان- 5

 2، ویرایش 1373مشهد، 

  .ن، همان جاا، همباطنی، دکتر محمدرضا - 6
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   در زبان پارسی رسمی و گویش سیستاناه ي فعل  مقایسه-1 -3 -4-2-3-1-2
  

 ها در زبان و گویش ي تطبیقی فعل نخست، مقایسهي   مقایسه-1-1 -3 -4-2-3-1-2
  ازنظر تعداد

 را با برابرهاي 1فارسی موجود در زبان امروزي  سادههاي  در این بخش جدولی از فعل 
که فقـط  رسمی ی  فارسهاي علفمعدودي از  در این سیاهه از آوردن 3.بینیم  می ها  آن 2سیستانی
   4.ایم  متون کاربرد دارد، خودداري کردهگاهی در

یـک سـاخت   دسـت کـم،   آوریـم کـه امـروزه،     هـایی را مـی   در این سیاهه فعـل   ضمنا  
 عنـوان مثـال   ؛ بـه کنـد  تصریفی از آن رایج باشد؛ وجود مشتق فعلی براي ذکر آن کفایت نمـی         

بـراي ثبـت   » پرهیزیـدن «از مصدر » pare:z« و »انگیختن«از مصدر » a:nge:z«ي    واژهوجود  
از » m-po:s-o«؛ اما وجود و رواج ساخت اول شـخص مفـرد       کند  در این سیاهه کفایت نمی    

  . مجوزي براي ذکر این مصدر است:po|:|sidaمصدر 

                                                
  .رود امروزه موجود و رایج باشند  یا افعالی که انتظار می- 1
. باشد، نباید از نظر دور بماند هایی ایجاد شده ها در گویش و زبان، تفاوت  این احتمال که در معنا یا تلفظ فعل- 2

  .شناختی بدیهی است هاي جغرافیا، تاریخ و جامعه تفاوت و دگرگونی در حوزه
ها  ترین آن کتاب هاي تخصصی در همین زمینه استخراج شده که مهم  از کتابن فارسیافعال در زبا ي  سیاهه- 3

  :عبارتند از
شناختی افعال در زبان فارسی، زیر نظر دکتر بهمـن    و جمیله حسن زاده، بررسی ریشه منصوري، دکتر یداهللا  :الف

  1387سرکاراتی، انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی، 
  1373هاي فارسی دري، انتشارات ققنوس، تهران،  هاي فعل تر محسن، مادهابوالقاسمی، دک: ب
  1384احمدي گیوي، دکتر حسن، دستور زبان فارسی فعل، تهران، نشر قطره، : پ

هاي مرجع آمده ولی در زبان پارسی رسمی معیار امـروز رایـج     که در کتاب-ها را ه برخی از فعل  گفتنی است ک  
  .ایم  کردهي باال حذف  از سیاهه-نیست

رایج در . (= ، گوا)کم کاربرد(= کم : توجه شود - که در جدول اخیر خواهدآمد-ها نوشت لطفا به این کوته - 4
شـبه  (=  به جاي آن، در زبان رایج امروز، معمـوال از فعـل تجزیـه شـده     . (=، فتجـ)متروك . (= متـ،)ي ادبی   گونه

  ).شود ي دیگري استفاده می ي این فعل از فعل جانشین از ماده به جا. (=، فجا)شود استفاده می) مرکب یا مرکب


