
145 نواع فعل در گویش لشنیبررسی ا          رخسار زبان                  1396، پاییز2شماره  /
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   استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان

  رویا دهقانی

  دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد واحد دهاقان

  دهچکی

شناسی قرار شناسی علمی است که در محدودة دانش نوین زباناي از زبانشناسی، شاخهگوبش
- هاي گویش لري است و گویش لري هم یکی از گویشگویش لشنی یکی از شاخه. گیردمی

کند انواع فعل  تحلیلی کوشش می- این مقاله به شیوة توصیفی. هاي جنوب غرب ایران است
ها به ؛ به همین منظور داده و با زبان فارسی معیار مقایسه کندرسی کنددر گویش لشنی را بر

 45 ساالن بینویژه میانساالن و کهن به-روش میدانی از طریق مصاحبه با گویشوارن این زبان
هاي استان فارس است، به دست آمده   در شهرستان ارسنجان که از شهرستان-  ساله80تا 

 سه زمان  همانند فارسی معیار از آن است که در این گویشحاکی این پژوهش نتایج. است
بیشتر  ،کوشی و به دلیل قاعده کماي بودنمحاورهحال، گذشته و آینده وجود دارد اما به دلیل 

اي با ساخت حال اخباري استفاده جمله  از؛پذیرد نشان دادن کاري که در آینده انجام میبراي
همچنین در این گویش براي منفی کردن . شودافزوده میشود و قید مختص آینده به آن می
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  مقدمه -1

  بیان مسأله 1-1

از میان بیش از شش هزار زبان دنیا، . هاي زبان بشر استشناسی علم مطالعۀ تمامی جنبهزبان
ها در بسیاري از این زبان. اندها هرگز به درستی توصیف، مطالعه و حتی نوشته نشدهبیشتر آن

بسیار ها امري  سال آینده از روي کره خاکی محو خواهند شد و مستندسازي این زبان50
           که اي دارد چنانبحث زبان و زبانشناسی سابقۀ بسیار طوالنی. رسدضروري به نظر می

هاي پیش از میالد، از زمان ارسطو و افالطون و سقراط آغاز شده و رفته رفته به از سده« 
و هاي فردینان دشناسی جدید از سدة بیستم با پژوهشهاي بیستم رسیده است ولی زبانسده

» نامند، آغاز شده استشناسی نو میکه او را پدر زبان سوئیسیسوسور،زبانشناس 
  )25:1378سوسور،(

شناسی روز به روز مورد توجه و شناسی به ویژه در حوزه گویشهاي زبان  در ایران نیز بحث
ین حفظ ا است که هاي متعددها و گویش زبان باایران کشوري. گیرندپیگیري بیشتري قرار می

هاي ایرانی بخش مهمی از فرهنگ ما را تشکیل گویش.رسدها ضروري به نظر میزبان و گویش
دهد که بعضی از آنها آثار مکتوب و ادبی نیز دارند و بسیاري دیگر تنها زبان محاورة اقوام می

کنند که حفظ و نگهداري از بزرگ یا کوچکی است که در گوشه و کنار فالت ایران زندگی می
مطالعه دربارة . ا بر همگان الزم است و عدم توجه به آنها موجب زوال و نابودیشان استآنه

شناختی و هاي زبانشناختی، جامعهها یک منبع بسیار غنی و مناسب براي پژوهشگویش
  . آیدشناسی به شمار میمردم

هاي ایرانی، نهاي زباشوند؛ یکی از شاخهمیهاي متعددي تقسیم هاي ایرانی به شاخه زبان
شناسی هاي کنونی ایران را از لحاظ تاریخی و لهجه ارانسکی زبان.شاخۀ جنوب غربی است

هاي هاي ایرانی جنوب غربی از لهجهها و لهجهبررسی کرده و اظهار داشته است که زبان
  ).128:1358،ارانسکی(گیرند ریشه می) سرزمین پارسه(باستانی جنوب غربی فالت ایران 

 زیر مجموعههاي گویش لري است که  مورد بحث یعنی گویش لشنی نیز از شاخهگویش
هاي لري را به دو اغلب پژوهشگران گویش. رود اریان به شمار میهاي جنوب غربیگویش
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هاي فارس، کهکیلویه و دستۀ اول استان. اند دستۀ گویش لر بزرگ و لر کوچک تقسیم کرده
  .هاي لرستان، ایالم و خوزستان شمالی است استانبختیاري و دستۀ دوم در برگیرندة

 زمان فعل در گویش لشنی گویشوران شهرستان تحلیل، توصیف و این پژوهش به بررسی
  .کندپردازد و سپس آن را با زمان فعل در فارسی معیار مقایسه میارسنجان می

 تقریبی آن وسعت. هاي استان فارس در جنوب ایران استشهرستان ارسنجان از شهرستان
گردد و جمعیت آن بر  درصد کل مساحت استان را شامل می½ کیلومتر مربع است که 1469

هاي این شهرستان از غرب به شهرستان. نفر است 42/725 برابر 1395طبق سرشماري سال 
هاي ریز و بوانات و از شمال به شهرستانهاي نیمرودشت و پاسارگاد و از شرق به شهرستان

) 11:1389فرمانداري ارسنجان،( و بوانات و جنوب به شهرستان خرامه محدود است پاسارگاد
به معناي جا و » گان«آب و هوا و به معناي خوش» ارس«نام این شهرستان ارسنگان بوده که 

ارسنجان . مکان است اما بعد از حمله اعراب به ایران، نام این شهر به ارسنجان تغییر یافت
این شهرستان بسیار زیبا از آب و هوایی معتدل برخوردار است و براي . معرب ارسنگان است

 .باغداري و کشاورزي و دامپروري محیطی مساعد دارد

شان صلیهاي ایران و جزو طوایف لر است و زادگاه اترین طایفهطایفۀ لشنی یکی از بزرگ
د که در زمان آنها از طایفۀ زندیه هستن.  لرستان بوده استجنوب استان همدان و شمال

اند و به همراه او به شیراز حرکت کرده و کریم خان  خان جزو سپاهیان وي بودهسلطنت کریم
بعد از اینکه آقا محمد خان قاجار سلسلۀ زندیه را منقرض . را با تمام توان به حکومت رساندند

اده طشک و اي در بخش آبشوند؛ گروهی به ایل قشقایی و عدهکند، این طایفه پراکنده میمی
تحقیق مورد نظر بر روي  فعل در . گزینندریز سکنا میهاي مرودشت، ارسنجان و نیشهرستان

 این تحقیق به قصد بررسی و .گویش طایفۀ لشنی در شهرستان ارسنجان انجام گرفته است
- آشنایی با گویش لشنی به عنوان بخشی از گویش لري صورت گرفته است که براي پژوهش

اختی مناسب است و اهمیت بسیار دارد و سعی دارد به این پرسش پاسخ دهد که شنهاي زبان
 فعل در گویش لشنی چگونه است و با فارسی معیار چه شباهت یا تفاوتهایی دارد؟ ساخت
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  پیشینۀ تحقیق1-1

توان به  تحقیقات بسیاري صورت گرفته است که می ایرانهاي مختلفها و گویشدر مورد زبان
 در پانزده )1392(از محمد دبیر مقدم » هاي ایرانیشناسی زبانرده«: اره کرد اشموارد زیر

درباره ن آته و فصل پانزدهم خی پرداهاي ایران به زبان آن چهارده فصل کهفصل نوشته شده
- مجموعه)1379(علی اشرف صادقی » هاي ایرانینامهنگاهی به گویش«،پیامدهاستها و یافته

از » هاي ایرانی نوها و گویش موضوعی زبان- فرهنگ تطبیقی« ، ستهاسیاي از نقدها و برر
هاي بررسی تحول تاریخی تطبیقی واجدر این کتاب نویسنده به ) 1389(محمد حسن دوست 
- یر موقعیت جغرافیایی در تحول واجهاي ایرانی نو، بررسی تأثها و گویشایرانی باستان در زبان

- و بازسازي لغات بازمانده در گویشها، شناسایی  یک از گویشنظام واجی هرگیري ها و شکل
بیدي  ح رضایی باغ» هاي ایرانیها و گویشمعرفی زبان« پرداخته است، هاي ایرانی

  ...و،  )1358(از ارانسکی »  هاي ایرانیزبان«،.،)1380(

  :دربارة گویش لري نیز کتاب و مقاالت بسیاري نوشته شده است که از آن جمله است

  :ها کتاب

 نامه گویش لريکتاب به دستور زبان و واژه،)1393(از محمد نظري » فرهنگ گویش لري« «
 معنی و صوتی الفباي با لري اصطالحات ها وگذشته بر این واژه و اختصاص پیدا کرده است 

از » گویش لري بویر احمدي «. براي همه فراهم شودآن درك و بیان تا است شده آورده
شناسی و واج شناسی  این گویش در این کتاب به توصیف زبان) 1394(ر طاهري اسفندیا

 . و نحوه گویش است، تحلیل شده استپرداخته شده و دستور آن که شامل ساخت واژه
  ...و) 1391( از احمد بارانی »گویش لري از واج تا جمله«

  :مقاالت 

 )1395(ه حق بین فرید سلیمانی و از آرزو»  زمان دستوري و نمود در گویش لري باالگریوه« 
ان دستوري گذشته و غیر گذشته است و دهد که این گویش داراي دو زماین مقاله نشان می

  . استید گذشته نقلی و گذشته بع،، گذشته ساده حال سادهت دستوريخداراي چهار سا
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این مقاله  ،)1392( والی رضایی و مریم امانی بابادي »نمود دستوري در گویش لري بختیاري«
به نمود دستور در روستاي دهنو کوهرنگ پرداخته است و نمودهاي ناقص، تام و کامل مورد 

 این گویش مانند فارسی معیارن مقاله به این نتیجه رسیده است که تحلیل قرار گرفته و ای
خیص ش وجود یا عدم وجود تکواژ قابل ت به صورت، کامل و ناقص بین نمود تامتمایز نمودي

  .است

  مباحثی مانند ساخت در این مقاله،)1385(از اسفندیار طاهري» فعل در گویش بختیاري«
هاي مضارع و ماضی،ساخت مصدر و صفت مفعولی،ادات فعلی،انواع فعل از نظر وجه،زمان  ماده

ها ارائه  هاي خاص و تأثیر فرایندهاي آوایی در صرف فعل و نمود،ساخت فعل مجهول،صرف فعل
   .  بخش،مباحث نحوي مرتبط با موضوع مورد بحث نیز بررسی شده استدر هر.اند شده

  ...و) 1386(از سهیال صارمی » ساخت فعل در گویش مالیري«

 تاکنون پژوهشی در مورد گویش لشنی صورت نگرفته و این تحقیق ها نشان داد که بررسی
  .اولین پژوهش در نوع خود است

  بحث و بررسی -1

 شتفاوت لهجه و گوی -2-1

اند اما نظران زبانشناسی تاکنون تعاریف متعددي ارائه کرده دربارة زبان و گویش و لهجه صاحب
تا به حال کسی نتوانسته مرز بسیار مشخص و دقیقی براي آنها تعیین کند، ارانسکی معتقد 

شاخه شاخه شدن و . میان مفهوم زبان و گویش یک رابطۀ دیالکیتکی وجود دارد« است که 
 تفاوت میان دو زبان یک قبیله یا ملت که در اصل یک زبان واحد است منجر به پیدا شدن

اي نیز معتقدند که لهجه شکل خاصی از عده) 28:1378:ارانسکی( » .گرددتشکیل گویش می
- هاي فرهنگی گوناگون به کار میدر نواحی جغرافیایی یا موقعیت« تلفظ زبان معیار است که 

     ».داننداي از زبان میدانند و گویش را گونهجه را مقولۀ فردي میبرخی زبانشناسان له. رود
شناسی هیچ تفاوتی با گویش از منظر زبان«اي نیز بر این باورند که عده) 9:1385عمادي،(

تنها عامل غیر زبانی است که چنین اصطالحی را به جاي زبان در اجتماع مرسوم . زبان ندارد
 مسأله شده باشد که حتی در بین مردمی که از یک لهجه یا زبان سازد و شاید متوجه اینمی
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هایی وجود دارد که این مسأله ناشی از این است که کنند، تفاوتخاصی مشترك استفاده می
  )30:1368مدرسی،( » هرکس لهجۀ فردي خاص خود را داراست

دن تفاوت بین این دهد براي  نشان دارسد تعریفی که کلباسی از لهجه و گویش میبه نظر می
اي از یک زبان است که براي سخنگویان گویش صورت تغییر یافته« دو بسیار راهگشا باشد؛ 

هاي ها قابل فهم نیست، مانند طبري، گیلکی، کردي و پشتو که مشتق از زباندیگر صورت
اي از یک زبان است که براي سخنگویان دیگر لهجه، صورت تغییر یافته. ایرانی قدیمند

ورتهاي آن زبان قابل فهم باشد، مانند مشهدي، یزدي، کرمانی، شیرازي، فارسی افغانی و ص
  )13:1370:کلباسی( » .اندتاجیکی که مشتق از زبان فارسی دري

. شودکند، اطالق میه فردي که به زبان یا گویشی تکلم میب1شناسی گویشوردر اصطالح زبان
- ه به طور طبیعی آن زبان را در کودکی فرا گرفتهگویشوران بومی یک زبان کسانی هستند ک«

  )10:1380اگرادي،( » .اند

   گویش لشنی-2-2

هاي متعددي است که به شاخۀ اصلی شرقی و غربی و شمالی و کشور ایران داراي گویش
هاي گویش. هاي جنوب غربی ایران استگویش لشنی جزء گویش. گردندجنوبی تقسیم می

هایی هستند که در دورة باستان در جنوب غربی منطقۀ لۀ گویشجنوب غربی در واقع دنبا
ها، یعنی یکی از این گویش«. رفته استهاي ایرانی یعنی سرزمین پارس به کار میرواج زبان

هاي پادشاهان هخامنشی معرف آن پارسی در دورة هخامنشی به قید کتابت درآمده که کتیبه
هاي خراسان و بعدها در ماوراء النهر ی در سرزمینهاي جنوب غربدر دورة میانه گویش. است

هاي آسیاي مرکزي و ها و به احتمال زیاد گویشیک گروه از این گویش. رواج پیدا کردند
هاي فارسی و تاجیکی ادبی معاصر از آن مشتق خراسان منشأ فارسی دري ادبی است که زبان

یز به گروه جنوب غرب تعلق هاي محلی فارسی نة گویشاند و همچنین قسمت عمدشده
  )163:1378ارانسکی،(» .دارد

                                                             
1speaker 
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پارسی، فارسی نو، تاتی قفقاز، الري، لري و بختیاري /ها و گویشهاي فارسی این گروه شامل زبان
هاي اصیل زبان فارسی دري هاي گویش لري است که از گویشگویش لشنی از شاخه.باشد می

بررسی ساخت دستور و واژگانی گویش لري .  ه استهاي افعال فارسی میانو پر از لغات و ریشه
از فارسی میانۀ ساسانی که خود « دهد که که به شاخۀ جنوب غربی مربوط است، نشان می

بنابراین مطالعه روي  )25:1373مقیمی،(» .استان است، انشعاب یافته استدنبالۀ فارسی ب
 به کمک علمی توصیف نکهآ نخست« ویژه این گویش فواید بسیاري دارد؛ ها و بهگویش

 اطالعات بر افزودن آن دوم فایدة است و زبان عمومی هاي ویژگی کشف و عمومی زبانشناسی
 به کمک آن و دارد هم سومی فایدة فارس، منطقۀ هايگویش .است ایرانی هايزبان از ما

  )12:1381سالمی،( » .است میانه فارسی زبان از ما بیشتر شناخت

  ر گویش لشنی زمان فعل د – 2-3

  . گذشتهوحال : در این گویش فعل دو زمان دارد 

  :  زمان حال -2-3-1

 . و ملموس استلتزامی، ااخباريزمان حال در این گویش شامل مضارع 

   مضارع اخباري -1 – 1 – 3 – 2

دهد که  در زمان حال یا آینده انجام خواهد گرفت اما فعل مضارع اخباري عملی را خبر می
خورد که هم مربوط به گاو علف می: کند مانندگاهی عملی را به طور مطلق بیان میاین فعل 

زمان گذشته است و هم حال و هم آینده و با قید مربوط به آینده این فعل مربوط به آینده 
 )159:1364شریعت،.(روداو فردا می: شودمی

  :در گویش لشنی به صورت زیر است » مضارع اخباري« صورت فعل 

  شناسه+بن مضارع /+me= / رع اخباري مضا

   /raften/ » رفتن « صرف زمان هاي حال از 



152 نواع فعل در گویش لشنیبررسی ا          رخسار زبان                  1396، پاییز2شماره  /

   مفرد–یک / me – rr – em/   »روم  می« 

   مفرد–دو  / me – rr – i/   »روي  می« 

   مفرد–سه  / me – rr – e/   »رود  می« 

   جمع–یک / me – rr – im/   »رویم  می« 

   جمع–و د / me – rr – in/   »روید  می« 

   جمع–سه / me – rr – en/   »روند  می« 

  :شود ؛ مانند منفی می / mi/ پیش از  / na/ و  / ne/ این فعل همانند فارسی معیار ، با وند 

   /ne – me – rr – em/   »روم  نمی« 

  

دهندة این مطلب است که برخی حروف در این گویش در  تلفظ حروف باال به خوبی نشان
  .شودهاي فعل، مشدد تلفظ میانبرخی از زم

  مضارع التزامی – 2 – 1 –2-3

فعلی است که مربوط به زمان حال یا آینده باشد و در آن معنی لزوم یا شک و تردید یا آرزو و 
  )161:همان. (تمنا باشد

  :آید  فعل حال التزامی در این گویش به صورت زیر می

  شناسه+ ماده حال / + ba / - / bo= / فعل التزامی 

   /  :goften »گفتن « صرف فعل التزامی از مصدر 

   مفرد– یک - / bo – w – em/   »بگویم « 



153 نواع فعل در گویش لشنیبررسی ا          رخسار زبان                  1396، پاییز2شماره  /

   مفرد– دو - / bo – w – i/   »بگویی « 

   مفرد– سه - /  bo – w – e/   »بگوید « 

   جمع– یک -  / bo – w – im/   »بگوییم « 

  مع ج– دو - / bo – w – in/   »بگویید « 

   جمع– سه - / bo – w – en/   »بگویند « 

  /zaden/ » زدن « صرف فعل التزامی از مصدر 

   مفرد–یک  / ba – zzen – em/   »بزنم « 

   مفرد–دو  / ba – zzen – i/   »بزنی « 

   مفرد–سه  / ba – zzen – e/   »بزند « 

   جمع–یک  / ba – zzen – im/   »بزنیم « 

   جمع–دو  / ba – zzen – in/   »بزنید « 

   جمع–سه  / ba – zzen – en/   »بزنند « 

  :مضارع ملموس – 3 – 1 – 2-3

رود که نویسنده یا گوینده بخواهد فعلی را که در شُرف وقوع یا مضارع ملموس وقتی به کار می
  )61:1385انوري، گیوي، . (در حال وقوع است بیان کند

  : به قرار زیر استصورت فعل مضارع ملموس در گویش لشنی

  شناسه + ماده حال  / + daštan+/ mi/ »داشتن « مضارع ساده فعل 

   /xordan/ » خوردن « صرف حال استمراري فعل 
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  شود تلفظ می /harden/خوردن در این زبان 

  یک  مفرد / dar – em – mi – har – em/  »خورم  دارم می« 

   مفرد–دو  / dar – I – mi – har – i/   »خوري  داري می« 

   مفرد–سه  / dar – e – mi – har – e/   »خوري  دارد می« 

   جمع–یک / dar – im – mi – har – im/   »خوریم  داریم می« 

   جمع–دو  / dar – in – mi – har – in/   »خورید  دارید می« 

   جمع–سه  / dar – en – mi – har – en/   »خورند  دارند می« 

  :ذشته  زمان گ-2-3-2

   گذشتۀ ساده یا ماضی مطلق– 2-3-2-1

ماضی مطلق آن است که بر زمان گذشته داللت کند خواه بر زمان نزدیک و پیوسته و خواه 
  )29:1368یاسمی و دیگران،(دور باشد 

  :صورت تجزیۀ این فعل در گویش لشنی همانند فارسی معیار به صورت زیر است 

  شناسه+ماده گذشته 

   /šenoftan »شنیدن « / از صرف گذشته ساده 

   مفرد–یک  / šenoft – em/   »شنیدم « 

   مفرد–دو  / šenoft – i/   »شنیدي « 

   مفرد–سه  /     - šenoft/   »شنید « 

   جمع–یک  / šenoft – im/   »شنیدیم « 
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   جمع–دو  / šenoft – in/   »شنیدید « 

   جمع-سه  / šenoft – en/   »شنیدند « 

گردد،  شود ، منفی می که به آغاز آن افزوده می / na/ ر گویش لشنی با وند نفی این فعل د
  :مانند

   /na – šnoft – em/   »نشنیدم « 

  : ماضی ملموس– 2 – 2 – 2-3

ماضی ملموس فعل را در شرف اتفاق افتادن، یا در حال اتفاق افتادن در زمان گذشته نشان 
  )56:1385انوري،گیوي،( دهدمی

  :یۀ این فعل در گویش لشنی به صورت زیر است صورت تجز

  شناسه+بن فعل+ mi+» داشتن «  / daštanصرف گذشته فعل 

  .شودتلفظ می čiden که  /čidan/ »چیدن « ملموس فعل ) ماضی ( صرف گذشته 

   مفرد–یک/  došt – em – mi – čid – em/   »چیدم  داشتم می« 

   مفرد–دو / došt – I – mi – čid – i/   »چیدي  داشتی می« 

   مفرد–سه / - došt -  mi – čid/   »چید  داشت می« 

   جمع–یک / došt – om – mi – čid – im/   »چیدیم  داشتیم می« 

   جمع–دو / došt – in – mi – čid – in/   »چیدید  داشتید می« 

   جمع-سه / došt – en – mi – čid – en/   »چیدند  داشتند می« 
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  : ماضی التزامی– 3 – 2 – 2-3

دهد که واقع شدن آن در زمان گذشته الزم بوده است، اما یقین ماضی التزامی از فعلی خبر می
  )35:1369خانلري، (.نیست که انجام گرفته باشد

  :صورت تجزیۀ این فعل در گویش لشنی به صورت زیر است

   /boyen »بودن « ) + ه+بن ماضی(صفت مفعولی 

   /goft – e/ می از صورت صرف فعل ماضی التزا

   مفرد–یک / goft – e – boy – em/   »گفته باشم « 

   مفرد–دو  / goft – e – bo ( y ) – i/   »گفته باشی « 

   مفرد–سه  / goft – e – boy – e/   »گفته باشد « 

   جمع–یک  / goft – e – boy – im/   »گفته باشیم « 

   جمع–دو  / goft – e – bo ( y ) – in/   »گفته باشید « 

   جمع- سه  / goft – e – boy – en/   »گفته باشند « 

. شود در آغاز فعل منفی می/na/فعل ماضی التزامی در این گویش با افزودن وجه نفی
-na-xonde/:نخوانده باشم : همراه شود» شاید«تواند با کلمات شرط در جمله همچنین می

buym  

  : ماضی نقلی– 4 – 2 – 2-3

ضی نقلی فعلی است که در گذشته واقع شود اما اثر یا نتیجۀ آن تا زمان حال نیز باقی است ما
  )34:همان(

  :صورت تجزیۀ این فعل در گویش لشنی چنین است
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  شناسه ماضی نقلی) + ه+بن ماضی(صفت مفعولی 

   مفرد–یک  / raft – e – em/   »ام  رفته« 

   مفرد–دو  / raft – e – ey/   »اي  رفته« 

   مفرد–سه  /  - raft – e/   »است  رفته« 

   جمع–یک  / raft – e – ym/   »ایم  رفته« 

   جمع–دو  / raft – e – yn/   »اید  رفته« 

   جمع–سه  / raft – e – n/   »اند  رفته« 

  .شود در آغاز فعل منفی می/na/فعل ماضی نقلی در این گویش با افزودن وند نفی 

  na/hond-emeام   نخوانده

  : ماضی بعید– 5 – 2 – 2-3

. رود که پیشتر از فعل دیگري اتفاق افتاده باشدماضی بعید بیشتر براي بیان فعلی به کار می
-فعلی را که قبالً اتفاق افتاده با ماضی بعید و فعلی را که بعد از آن روي داده معموالً با فعل

 )35:1385انوري، گیوي، (.کنندهایی از قبیل ماضی ساده یا استمراري بیان می

  :صورت تجزیۀ این فعل در گویش لشنی چنین است

 /biden/صیغه صرفی فعل بودن ) + ه+بن ماضی(صفت مفعولی 

   مفرد–یک  / hard – e – bi – y – em/   »خورده بودم « 

   مفرد–دو  / hard – e – bi – y – ey/   »خورده بودي « 

   مفرد–سه  / hard – e – bi – ye/   »خورده بود « 
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   جمع–یک  / hard – e – bi – yem/   »خورده بودیم « 

   جمع–دو  / hard – e – bi – eyn/   »خورده بودید « 

   جمع–سه  / hard – e – bi – yen/   »خورده بودند « 

  فعل امر – 3 – 2-3

. کنیم طلب میفعل امر، فعلی است که با آن انجام دادن کاري یا داشتن و یا پذیرفتن حالتی را
  )45:همان(دوم شخص مفرد و دوم شخص جمع : رودبراي فعل امر دو ساخت به کار می

  :تجزیۀ صورت این فعل در گویش لشنی چنین است 

ba – be , bo + / شناسه امر+ بن مضارع  

  مثال امر مفرد

   /bey/   »بده «    /ba – mir/   »بمیر « 

   /ba – zzen/   »بزن «    /ba – kkoš/   »بکش « 

   /bowr/   »ببر «    /bows/   »بدوش « 

   /beyr/   »بگیر «    /bel/   »بگذار « 

   /be – her/   »بخور «    /bo – hoft/   »بخواب « 

  مثال امر جمع

  Ba-zzenin  »بزنید«

  bohrin »بخورید« 
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  bakišin  »بکشید«

  bajekin  »فرار کنید« 

  شوند مانند رفتنصرف می / ba , be , bo / برخی افعال امر در این گویش بدون وندهاي

   /row/   »برو «    /row – in/   »بروید « 

  :منفی می شود ؛ مانند  / ma/ یا  / na/ این فعل با وندهاي 

   /ma – šken/   »نشکن « 

   /ma – row/   »نرو « 

   /na – hoft/   »نخواب « 

  

  :فعل نهی  – 4 -2-3

شود، نهی یعنی کسی را از کاري بازداشتن انده میخو» نهی«صورت منفی فعل امر، 
 )126:1379خانلري،(

فعل نهی نیز در این گویش مشابه فعل امر است با این تفاوت که به جاي پیشوند امر، پیشوند 
  :شود؛ مانند  ظاهر می / ma / , / na/ نهی یعنی

   /no – w/   »نگو « 

   /ma – koš/   »نکش « 

  / ma – škan/   »نشکن « 

   /na – zan – in/   »نزنید « 
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  : فعل مجهول – 5 – 2-3

- دهیم و فاعل آن را در جمله ذکر نمیفعل مجهول فعلی است که آن را به مفعول نسبت می
  )84:همان(کنیم یعنی فاعل معلوم نیست 

  :تجزیۀ صورت فعل مجهول در گویش لشنی به قرار زیر است 

   /miyun/  معین صورت صرف شده مناسب فعل+ صفت مفعولی 

  : حال اخباري مجهول – 1 – 5 – 3- 2

   مفرد–یک  / bord – e – miyum/   »شوم  برده می« 

   مفرد–دو  / bord – e – miyey/   »شوي  برده می« 

   مفرد–سه  / bord – e – miyu/   »شود  برده می« 

   جمع–یک  / bord – e – miyeym/   »شویم  برده می« 

   جمع–دو  / bord – e – miyeyn/   »شوید  برده می« 

   جمع–سه  / bord – e – miyen/   »شوند  برده می« 

گیرد ، منفی  که پس از صفت مفعولی قرار می / na/ این فعل با  در گویش لشنی با وند نفی 
  :شود؛ مانند  می

  bord – e – na-miyu/   »شود  برده نمی« 

  bord – e –na- miyeym/   »شویم  برده می« 
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  : حال التزامی مجهول– 2 – 5 – 2-3

   مفرد–یک  / košte – boyem/   »کشته بشوم « 

   مفرد–دو  / košte – bo ( y ) i/   »کشته بشوي « 

   مفرد–سه  / košte – boye/   »کشته بشود « 

   جمع–یک  / košte – boyim/   »کشته بشویم « 

  ع جم–دو  / košte – boyin/   »کشته بشوید « 

   جمع–سه  / košte – boyen/   »کشته بشوند « 

  و پیش  از ریشه فعلکه پس از صفت مفعولی / na/ این فعل در گویش لشنی با وجه نفی 
  :مانند گردد، آید، منفی میمی

   /košte – na-boyem/   »کشته نشوم « 

  : گذشتۀ سادة مجهول– 3 – 5 – 2-3

   مفرد–یک  / gofte – biyem/   »گفته شدم « 

   مفرد–دو  / gofte – biyey/   »گفته شدي « 

   مفرد–سه  /    - gofte – bi/   »گفته شد « 

   جمع–یک  / gofte – biyeym/   »گفته شدیم « 

   جمع–دو  / gofte – biyeyn/   »گفته شدید « 

   جمع–سه  / gofte – biyen/   »گفته شدند « 
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تمایل زبان فارسی بر این است که تا وقتی از «داشت که البته این نکته را از نظر نباید دور 
  )136:1374باطنی،(» توان استفاده کرد از مجهول استفاده نکندساختمان معلوم می

  فعل نفی – 6 – 2-3

  :شود؛ مانند منفی می / na/ ها با افزودن پیشوند فعلی در این گویش ، همۀ فعل

   /raft – em/   »رفتم « 

   /naraft – em/   »نرفتم « 

   /merr – em/   »روم  می« 

   /na merr – em/   »روم  نمی« 

  /me-(h) am/  »خواهم می« 

  Na-me-ham »خواهم نمی«

   زمان آینده-7 -2-3

طرز ساختن این ... عل آینده یا مستقبل آن است که بر انجام عملی در زمان آینده داللت کندف
- از مصدر کمکی خواستن را به دست می)  و ببدون می( فعل چنان است که فعل مضارع 

و پس از آن مصدر یا بن ماضی ) خواهم، خواهی، خواهد، خواهیم، خواهید، خواهند. (= آوردیم
  )163:1364شریعت،.( آوریممی

  :شود ، مانند در این گویش زمان آینده با مصدر کمکی خواستن بسیار کم به کار برده می

 saba miam dars behonam        خواهم درس بخونم   فردا می

 براي نشان دادن کاري که در در این گویش  بیشتر زمان آینده فعل شبیه زمان حال است و
اي با ساخت حال اخباري به اضافۀ قید آینده استفاده  آینده انجام خواهد گرفت معموالً از جمله

این فعل بیشتر در « یرا  ز؛ها باشدگویشکوشی در تواند قاعده کم که دلیلش میشودمی
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( » .برندرود و در مکالمه، فعل زمان حال را به جاي آینده به کار میها به کار مینوشته
 )163:همان

  sabā mioramet shahrبرمت شهر  فردا می

 unun pas sabā merren karballāروند کربال    آنها پس فردا می

 emšow sāate dah mioftem       خوابمامشب ساعت ده می

 sale diye hunamoneh gaptar mikonimکنیم مان را بزرگتر می سال دیگر خانه

 

  č  čidan  چ 

 Harden) (xordan  شود  تلفظ می hکه   X  شودکه ح تلفظ میخ  

  š  šenoftan  ش

بِ امر که گاهی ب تلفظ 
  شودمی

b ba – mir  

گاهی گ در افعالی مانند 
  .شودبگویم تلفظ نمی

g bo – w – em  
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  گیري نتیجه

هاي جنوب غرب ایران است و همانند زبان فارسی معیار داراي ویش لشنی که یکی از گویشگ
اي بودن براي زمان سه زمان حال، گذشته و آینده است که البته به دلیل شفاهی و محاوره

ده به آن افزوده شود و قید مختص به آینبا ساختار مضارع اخباري استفاده میآینده از فعل 
گیرند و براي منفی بهره می  /me/ از  /mi/چنین براي استمرار فعل به جاي گردد؛ هممی

هاي  همانند فعل تقریباًها در این گویش فعل.شود استفاده می/na/ و /ne/کردن فعل از
 . داردهایی همچون حذف یا قلب وجودها تفاوتشوند اما در تلفظ واجفارسی معیار ساخته می

 miشود و جاي  ساخته میشناسه +بن مضارع  /+me= / اخباري :در این گویش  فعل مضارع 

مضارع ساده فعل مضارع ملموس همانند فارسی معیار است و از . رودبه کار می meاستمراري 
 beشود و مضارع التزامی جاي ساخته میشناسه + ماده حال  / + daštan +/ mi/ »داشتن « 

 فعل ماضی ساده، التزامی، نقلی در این زمان فعل ماضی.شود آورده میbo یا baفعل در اول 
 تلفظ /biden/و ملموس همانند فارسی معیار است و ماضی بعید صیغه صرفی فعل بودن 

صرف  /  ba – be , boبا سه حرکت فتحه و کسره و ضمه همراه با باي امر:  فعل امر.شودمی
 است  /miyun/ صورت صرف شده مناسب فعل معین ن گویش فعل مجهول در ای. شودمی
  .شودساخته میصورت فعل + ma/naو فعل نفی با دو صورت رود جاي شدن به کار میه که ب
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