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پژوهش پیش رو دستگاه فعل در گویش بهدینی کرمانی بررسی شده است.
روش کار میدانی (مصاحبه) و کتابخانهای بوده است .با استفاده از روشهای
مصاحبه و مکالمۀ خودانگیخته از گویشوران جملهها و واژههای مورد نظر
پرسیده شد و یا به گونۀ غیرمستقیم با انجام گفتگوهای هدفدار جمالت و
واژههای مورد نظر ضبط گردید .پس از بررسی ،مشخص شد در دستگاه فعل
در گویش بهدینی کرمان ،ساختارهایی همچون ساخت کنایی1حفظ شده است.
همچنین ،فعل در گویش بهدینی کرمانی دارای دو ستاک حال و گذشته است
و عالمت مصدری در گویش بهدینی کرمان پسوند ( )- mo:nاست.
کلیدواژهها :گویش بهدینی کرمان ،دستگاه فعل ،ساخت کنایی ،مصدر ،ستاک
حال ،ستاک گذشته

 - 1مقدمه
گویش بهدینی کرمانی ،یکی از دو گویش زردشتیان (گویش بهدینی یزدی و کرمانی)
است که پیشتر زردشتیان کرمان با آن سخن میگفتهاند .اگرچه این روزها زردشتیان در
روستاهای اطراف کرمان زندگی نمیکنند ،با اینحال ،بنابر آماری که از زردشتیان کرمان و
پیرامون آن در سال 1٢٦٨یزدگردی ٢در دست است گمان میرود که گویش بهدینی کرمان
دارای لهجههایی نیز بوده است که با گذشت زمان ،به سبب تأثیر زبان فارسی یا گویشهای
محلی ،از میان رفته است (نک :سروشیان .)14٢:1370،تا آنجا که این گویش در زمرۀ
گویشهای «در معرض خطر شدید» قرار گرفته است .در سالهای اخیر ،کوششهایی
جهت ثبت و نگهداری این گویش انجام شده است .از آن جمله اجرای دو طرح برای
پاسداشت و نگهداری گویش بهدینی کرمانی :یکی طرح»آموزش و پاسداری از گویش
بهدینی کرمان« که توسط آرمیتا فرهمند در سال  1391ارائه و در گردهمایی انجمنهای
زردشتیان سراسر کشور به تصویب رسید .دیگری ،طرح »ثبت گویش دری زردشتیان
 1از ویژگیهای بارز دستگاه فعل در زبانهای ایرانی میانه است.
 2برابر با  1278خورشیدی و  1317قمری
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کرمان« به سرپرستی سالومه غالمی ( )٢015-٢013با پشتیبانی  1ELDPو دانشگاه لندن
( SOASنک :فرهمند .)1٦0-157: 1395 .همچنین ،برای افزایش عالقهمندی زردشتیان
کرمان به فراگیری و بهکارگیری این گویش ،کالسهای آموزشی برگزار شده است.
دربارۀ جایگاه گویش بهدینی در طبقهبندی زبانها و گویشهای ایرانی نظریات
گوناگون وجود دارد .بسیاری از پژوهشگران ،از جمله ویندفور ٢آن را در شمار گروه
مرکزی زبانها و گویشهای ایرانی میدانند ( )Windfuhr.،1989:105به نظر او،
گویش بهدینی از سایر گروههای گویشی نیز تأثیر پذیرفته و با آنکه مشابه گویش
یهودیان یزد و کرمان است ولی تفاوتهای بسیاری با آنها دارد (همانجا) .او همچنین
هستۀ گویشهای غربی را که اصطالح ًا گویشهای مرکزی خوانده میشوند حدوداً
میان همدان ،اصفهان ،یزد و تهران برشمرده است (ویندفور .)4٨5 :13٨3،گروه مرکزی
شامل گویشها و زبانهای رایج در ناحیۀ مرکزی ایران ،اطراف شهرهای تفرش ،قم،
اصفهان ،کاشان ،نطنز ،کرمان و یزد میشود (لکوک517 :13٨٢ ،؛ Lecoq, 1989:

 .)313-326این گویشها را میتوان به چهار گروه-1 :گویشهای شمال غربی -٢
گویشهای شمال شرقی  -3گویشهای جنوب غربی  -4گویشهای جنوب شرقی
تقسیم کرد .لوکوک همچنین گویش بهدینی را در کنار گویشهایی مانند گویش
کلیمیان یزد و کرمان درشمال یزد ،گویش اردستانی ،گویش نائینی و گویش فرعی آن،
یعنی گویش انارکی و گویش اصفهان و نائین گویش زفرهای در شاخه گویشهای
جنوب شرقی قرار داده است (ویندفور .)51٨-517 :13٨3 ،حسندوست نیز این
گویش را در شمار شاخۀ جنوب شرقی گروه گویشهای مرکزی ،یعنی گویشهای
اطراف یزد و کرمان میداند .او بهدینی را در کنار گویشهای اردستانی ،انارکی ،زفره
ای ،کجانی ،نائینی ،نهوجی ،گویش یهودیان کرمان و یزد قرار داده است (حسندوست،
)Endangered Languages Documentation Programme (ELDP
- Windfuhr
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 .)1٦ :13٨9غالمی همچنین به شباهتهای بیشمار دری با گروه زبانهای شمال غربی
اشاره کرده و معتقد است که این زبان به دلیل پیشینۀ تاریخی در گروه واحدی نمی-
گنجد و زبانی است که مرزهای همگویی از دو گروه جنوب غرب و شمال غرب را
دارد .از دیدگاه غالمی دری زردشتی از یک سو زیر تاثیر زبان فارسی و به طور کلی
گروه جنوب غرب زبانهای ایرانی قرار گرفته و از سوی دیگر شماری از مرزهای
همگویی گروه شمال غرب را به نمایش میگذارد .این آمیختگی مرزهای همگویی در
دری نشان می دهد که گویشوران این زبان از مناطق مختلف ایران به دو مرکز اصلی
زردشتیان امروزی ،یعنی یزد و کرمان آمده اند ()Gholami ، 2016: 6

پژوهشگران دربارۀ گویش بهدینان یزد پژوهشهایی را انجام دادهاند ولی در رابطه با
گویش بهدینی کرمانی به ویژه دربارۀ دستور زبان آن (به ویژه دستگاه فعلی) تاکنون
کار جامع و کاملی انجام نشده است .تنها یک کتاب آموزشی و دو واژهنامه که یکی
دربارۀ لهجۀ کرمانی است و دیگری واژههای گویش بهدینی یزدی و معادل کرمانی آنها
را جمع آوری کرده است .ولی درباره بررسی همه جانبه فعل در گویش بهدینی
کرمانی تاکنون کاری انجام نشده است.
پژوهشهایی که تا کنون دربارۀ گویش بهدینی کرمانی انجام شده از این قرار است:
غالمی و فرهمند ( )٢01٦کتاب آموزشی برای فراگیری گویش بهدینان کرمان با عنوان
دَری زدشتی (بهدینی) در کرمان تالیف کردهاند .این کتاب به فارسی ،بهدینی و
انگلیسی به همراه لوح فشرده و نگارههایی به عنوان منابع اصلی آموزش است .هر
درس دارای بخشهای واژگان ،مکالمه ،دستور زبان ،نوشتارهایی دربارۀ آداب و رسوم
زردشتیان کرمان و تمرین است .در این کتاب کوشش شده است که فراگیران در کنار
یادگیری واژگان ،اصطالحات و دستور زبان ،با فرهنگ زردشتیان نیز آشنا شوند .از این
رو کتاب دربردارندۀ متونی است که آگاهیهای ارزشمندی دربارۀ موضوعات دینی،
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تاریخی و آیینی مانند آیینهای «پنجه»« ،1گهنبار»«،٢جشن سده»«́ ،اروِدارو» 3و یک
تاریخی و زیارتی نزدیک کرمان به نام «باب کمال» در اختیار خواننده قرار میدهد.4
اشیدری ( )13٨٢در واژهنامهای شماری از واژههای گویش بهدینی کرمانی را گردآوری
کرده است که برخی از آنها را همراه با مثال هایی در جمله آورده است .در انتهای این
واژه نامه چند فعل نیز در برخی از زمانها صرف شده است .این واژه نامه دارای
سرمدخلهای فارسی است.
سروشیان ( )1355در واژه نامۀ فرهنگ بهدینان ،حدود  4500واژه از واژههای گویش
بهدینی یزدی و کرمانی را گردآوری کرده است .که با حرف]ک[ برای واژههای
کرمانی و حرف]ی[ برای واژه های یزدی مشخص شده است و در صورتی که اختالفی
میان لهجههای یزدی باشد آن واژه را با عالمت اخصاری]د.ی [ مشخص کرده است.
واژگان در این واژهنامه از گویش دری به فارسی است و افزون بر آوانویسی هر واژه
در مواردی که الزم بوده توضیحاتی نیز داده شده است.
در سرآغاز کتاب«واژهنامۀ فرهنگ بهدینان» ،نویسنده چند مثال از اختالفات آوایی و
واژه ای میان گویش بهدینی کرمانی و یزدی را بیان کرده و افزوده است که هریک از
این دو لهجه تحت تأثیر زبان فارسی قرار گرفتهاند از این رو در هریک از این دو
برخی از واژه های قدیمی ممکن است از بین رفته باشد ولی در دیگری باقی مانده
باشد .پیشگفتار کتاب«واژهنامۀ فرهنگ بهدینان» به قلم استاد پورداوود است که وی

 1یکی از آیین های دینی زردشتیان در ده روز آخر سال.
 2یکی از جشنهای کهن زردشتیان که در شش هنگام یا چهره و در هر چهره به مدت  5روز در سال
برگزار میشود
 3جشن زایش اشو زردشت .واژۀ «ارودارو» تنها در گویش بهدینی کرمانی باقی مانده است
 4در این کتاب آموزشی دستگاه فعل در گویش بهدینی کرمان به صورت بسیار مختصر آمده و به همۀ
مباحث مربوط به دستگاه فعلی پرداخته نشده است.
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دالیل نامناسب بودن نامگذاری گویش زردشتیان به «دری» و «گبری» را برشمرده و
بیان کرده که مناسبترین نام برای این گویش «بهدینی» است.
این واژهنامه همچنین دربردارندۀ نامهای زردشتیان یزد و کرمان  ،چند بیت شعر،
زیارتگاهها و اماکن متبرکۀ زردشتیان و آیین ازدواج زردشتیان است.
با این وجود هیچ یک از پژوهشهایی که تا کنون دربارۀ این گویش انجام شده پژوهش
جامع و کاملی به شمار نمیرود .از این رو که از  3کتاب موجود در رابطه با گویش بهدینی
کرمانی دو کتاب واژهنامه است و هدف کتاب سوم هم آموزش این گویش به عالقهمندان
است که هرجا الزم بوده به نمونههایی از دستور برای آشنایی و رفع نیاز زبانآموزان بسنده
شده است .اصو ًال هدف این کتابها بررسی دستوری گویش بهدینی کرمانی به صورت
کامل نبوده است.
هدف از نگارش این مقاله توصیف اجمالی ساختمان فعل در گویش بهدینی کرمان است.
تحقیق حاضر در راستای ارائۀ پاسخ به پرسشهای زیر هدایت خواهد شد:
 ساخت فعل در گویش بهدینی کرمان چه ویژگیهایی دارد؟ آیا برخی از ساختهای زبان فارسی میانه ،از جمله ساخت ارگتیو یا کُنایی درگویش بهدینی کرمان باقی مانده اند؟
پیکره زبانی این پژوهش با بهرهگیری از پرسشنامۀ فرهنگستان زبان و ادب فارسی و
پرسشنامۀ میراث فرهنگی و با استفاده از روش میدانی(مصاحبه) تهیه شد که با توجه به
محدودیت تعداد گویشوران ،با همکاری چهار نفر از بانوان گویشور این دادهها گردآوری
گردیده است 1.تجزیه و تحلیل دادهها نیز با روش توصیفی و کیفی انجام خواهد گرفت.

- 1خانمها زمرد سهرابیان متولد  1313کرمان ،تحصیالت دیپلم؛ مهیندخت بختیاری متولد 1309
کرمان ،تحصیالت ششم ابتدایی؛ سلطنت آبادی متولد 1320کرمان ،تحصیالت دیپلم و همایون
پیرغیبی متولد 1312فوق دیپلم .با سپاس از ایشان.
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 .2دستگاه فعل در گویش بهدینی کرمان
فعل مهمترین بخش پایدار زبان و بدون شک بخشی از آن است که دیرتر از سایر
اجزای زبان از میان میرود یا دستخوش تغییر میشود .برخی از ویژگیهای فعل از این
قرار است :فعل مهمترین رکن جمله است ،بهگونهای که اگر از جمله حذف شود،
ساختمان ،اصالت و رسالت جمله از میان میرود؛ دیگر اینکه بهطور همزمان به مفاهیم
شخص ،شمار و زمان اشاره میکند؛ همچنین شناسه و پیشوند میپذیرد و نهایت ًا
میتواند به تنهایی به عنوان یک جمله بهکار رود .در گویش بهدینی کرمان ،فعل دارای
همۀ ویژگیهای مذکور است و مهمترین ویژگی آن ،داشتن ساخت کنایی است .در
ادامه به برخی ویژگیهای دستگاه فعل در گویش بهدینی پرداخته خواهد شد.
 1-2ستاک حال و گذشته
در هر زبانی افعال از دو یا چند ستاک ساخته میشوند .منظور از ستاک ،بخشی است
که تقریباً در همۀ صیغههای آن فعل ثابت است .در بهدینی کرمان نیز ستاک حال و
گذشته وجود دارد که هریک از آنها در ساختمان زمان ویژهای بهکار میروند.
جدول :1نمونه هایی از ستاک حال و گذشته
ستاک حال

مصدر

ستاک گذشته

ایستادن

viʃt-

viʃtɒ:d-

viʃtɒ:dmo:n

گفتن

vɒ:j-

vɒ:t-

vɒ:tmo:n

خوابیدن

xovs-

xovsɒ:d-

xovsɒ:dmo:n

نشستن

nig-

naʃt-

naʃtmo:n

ریختن

rij-

ret-

retmo:n
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 2-2مصدر
مصدر در گویش بهدینی کرمانی از ستاک گذشته همراه (مون)  -mo:nساخته میشود
که به ستاک گذشته(بن ماضی) ملحق میگردد.1
با استفاده از پیوست کتابهای سبز علیپور ( )1395و کلباسی ( )1373تعدادی مصدر انتخاب و
در قالب جمله هایی از گویشوران پرسیده شد .که چند نمونه از آنها در جدول زیر آمده است.
جدول  :٢نمونه هایی از مصدر
داشتن

dɒ:ʃtmo:n

بودن

bo:dmo:n

جدول  :3نمونه جمالت برای کاربرد مصدر
dars xinɒ:dmo:n saxt one
درس خواندن سخت است
study-GER
hard
COP-NPST
moɣae xosɒ:dmo:n one
وقت خوابیدن است.
time
sleep-GER COP.NPST
xosɒ:dmo:n aso:nentar az naʃtmo:n one
خوابیدن راحت تر از نشستن
sleep-GER
easy-CMP than
sit-GER
است.
COP.NPST

 3-2صفت مفعولی
صفت مفعولی از ستاک گذشته به همراه پسوند  -aساخته میشود:
جدول  :4نمونه هایی از صفت مفعولی
گفته

vɒ:ta

ریخته

reta

 1نشانۀ مصدر در گویش بهدینان یزد پسوند -vo:nاست (برای نمونه :رسیدن rasodvo:n
(فیروزبخش.)48 :1377 ،

توصیف دستگاه فعل در گویش بهدینی کرمان 129

جدول  :5نمونۀ جمالت برای کاربرد صفت مفعولی
ʃo
becom- PST.PRF
ʃo
becom- PST.PRF
ʃo
becom- PST.PRF

حرف گفته شده
آب ریخته شده
کتاب آورده شده

gaf vɒ:ta
tell speak-DAT
ow
reta
water
pour-DAT
ketib
ɒ:rta
book bring-DAT

 -4-2شناسه فعلی(وندهای شخصی)
شناسههایی که در این گویش برای رمزگذاری فاعل بهکار میروند به دو دسته تقسیم
میشوند:
الف) شناسههایی که به صورت پیش بست پیش از فعل قرار می گیرند که خود به دو
دسته تقسیم میشوند:1
)1پیش بستهایی که با فعل گذشته ساده متعدی بهکار میروند و عبارتند از:
جدول  :٦پیش بستهایی که با فعل گذشته ساده متعدی بهکار میروند
سوم شخص

اول شخص

دوم شخص
oʃ-

od-

 om-مفرد

ʃo:n-

do:n-

 mo:n-جمع

جدول  :7صورت های تصریفی گذشتۀ ساده گویش بهدینی کرمانی فعل
من ظرفها را شستم
تو ظرفها را شستی

me yɒ:gɒ: ro om-ʃoʃt
1SG dish-ADD OBJ
1SG-wash.PST
to yɒ:gɒ: ro od-ʃoʃt
2SG dish-ADD OBJ 2SG- wash .PST

 1این عناصر در فعلهای گذشته متعدی (ساخت ارگتیو) به عنوان پیش بست مطابقه عمل میکنند
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vin yɒ:gɒ: ro oʃ-ʃoʃt
3SG dish-ADD OBJ 3SG- wash .PST
mɒ: yɒ:gɒ: ro mo:n-ʃoʃt
1PL dish-ADD OBJ
1PL- wash .PST
ʃomɒ: yɒ:g: ro do:n-ʃoʃt
2PL
dishɒ-ADD OBJ
2PL- wash .PST
viyɒ: yɒ:gɒ: ro ʃo:n-ʃoʃt
3PL
dish-ADD OBJ
3PL- wash .PST

او ظرفها را شست
ما ظرفها را شستیم
شما ظرفها را شستید
آنها ظرفها را شستند

 )٢پیش بستهایی که با فعل گذشتۀ متعدی استمراری و گذشتۀ نقلی ،گذشته دور و
التزامی میآیند عبارتند از:
جدول  :٨پیش بستهای فعل گذشتۀ متعدی استمراری و گذشتۀ نقلی ،گذشته دور و التزامی
سوم شخص

اول شخص

دوم شخص
ʃi:/- ʃe-

di:-

 me-مفرد

ʃo:n-

do:n-

 mo:n-جمع

جدول  :9صورت های تصریفی فعل گذشتۀ متعدی نقلی گویش بهدینی کرمانی
من کتاب را آوردهام
تو کتاب را آوردهای
او کتاب را آوردهاست
ما کتاب را آوردهایم
شما کتاب را آوردهاید
آنها کتاب را آوردهاند

1

me
ketib ro me-ɒ:rta
1SG book OBJ
1SG-bring.PST
to
ketib ro di:- ɒ:rta
2SG book OBJ
2SG- bring .PST
vin ketib
ro ʃi:/ ʃe- ɒ:rta
3SG bookOBJ 3SG- bring .PST
mɒ: ketib
ro mo:n- ɒ:rta
1PL book OBJ
1PL- bring .PST
ʃom ɒ: ketib ro do:n- ɒ:rta
2PL book OBJ
2PL- bring .PST
viy ɒ: ketib ro ʃo:n- ɒ:rta
3PL book OBJ 3PL- bring .PST

 1صرف فعل ماضی نقلی الزم در این گویش مانند صرف فعل ماضی ساده الزم است و در بیشتر موارد
میتوان گفت که تمایز بین این دو ،در صرف از بین رفته است.
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جدول شمارۀ  :10صورت های تصریفی فعل گذشتۀ متعدی استمراری
me ow
me-xerta
1SG water 1SG-drink.PST
to ow di-xerta
2SG water 2SG- drink .PST
vin ow ʃi- xerta
3SG water 3SG- drink .PST
mɒ: ow mo:n-xerta
1PL water 1PL- drink .PST
ʃomɒ: ow do:n-xerta
2PL water 2PL- drink .PST
viyɒ: ow ʃo:n- xerta
3PL water 3PL- drink .PST

من آب میخوردم
تو آب میخوردی
او آب میخورد
ما آب میخوردیم
شما آب میخوردید
آنها آب میخوردند

ب) شناسههایی که همیشه به صورت پسوند به دنبال ستاک میچسبند .این شناسهها
عبارتند از:
جدول  :11شناسههایی که به دنبال ستاک میآیند
سوم شخص

اول شخص

دوم شخص

∅-a/-e/ o:t/

-i:

 -eمفرد

-en

-i:t/ -i:d

 -i:mجمع

مثال:
من مینشینم

me e-nig-e
1SG PROG-sit.PRS-1SG

جدول  :1٢نمونه کاربرد شناسه هایی که به ستاک می چسبند
من میبینم
تو میبینی
او میبیند
ما میبینیم

me
e-vi:n-e
1SG PROG-see.PRS-1SG
to
e-vi:n-i:
2SG PROG-see.PRS-2SG
vi:n e-vi:n-a
3SG PROG-see.PRS-3SG
mɒ: e-vi:n-i:m
1 PL PROG-see.PRS-1PL
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ʃomɒ: e-vi:n-i:t
2 PL PROG-see.PRS-2 PL
vi:yɒ: e-vi:n-en
3 PL PROG-see.PRS-3 PL

شما میبینید
آنها میبینند

 5-2انواع فعل از نظر زمان و وجه
در گویش بهدینی کرمانی هرسه زمان حال ،آینده و گذشته وجود دارد .در این پژوهش
ساختار فعل امر ،حال اخباری ،حال استمراری ،گذشتۀ نقلی ،گذشتۀ بعید ،گذشتۀ
التزامی و گذشتۀ مستمر از نظر زمان و وجه بررسی میشود.
 1-5-2فعل امر:
اگر پیشوندهای وجه امر ( )ɒ:-,ve- ,be-پیش از ستاک حال بیاید فعل امر ساخته
می شود .در این گویش ساختمان فعل امر در افعال الزم و متعدی یکسان است که به
صورت زیر ساخته میشوند:
پیشوندهای امری (+ )ɒ:-,ve- ,be-ستاک حال +شناسههای فعل امر
جدول :13شناسههای فعل امر
دوم شخص مفرد

∅

دوم شخص جمع

-i:d/-i:t

جدول  :14نمونۀ جمالت برای کاربرد فعل امر
سگ را بزن
نامه را بنویس
حرفت را بگو
کتاب را بردار

saba ro beko:d
Dog OBJ IMPV-beat.NPST.2SG
nɒ:ma
ro
venevis
letter OBJ
IMPV-write.NPST.2SG
gap:ot ro veko:d
word-GEN OBJ IMPV-say.NPST.2SG
ketib ro ɒ:ʃtin
book OBJ IMPV-take.NPST.2SG
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e keda veʃo
to home IMPV-go.NPST.2SG

به خانه برو

جدول :15نمونههایی از فعلهای امری
 ve-vɒ:jبروید

بگو
بگویید

 ve-v ɒ:jidبپرس

ببین
ببینید

 ve-ʃi:dبده
 ve-parsبگیر

ɒ:-penɒ:r

 ve-vi:nبپرسید

 ve-parsبگیریدi:d/i:t
 ɒ:-garبردار

ɒ:-peɒ:ri:d

 ve-ʃoبگیرید

 ɒ:-g ɒ:ri:dبردارید

 ve-vi:ni:dبگیر

برو

ɒ:-te

ɒ:-ʃi:n
ɒ:-ʃi:ni:d

فعل نفی  /فعل نهی:
برای منفی کردن فعل امر(نهی(از افزودن پیشوندهای na-و ma-پیش حال از ستاک
بهره گرفته می شود:
جدول  :1٦نمونۀ جمالت برای کاربرد فعل نفی /نهی
این حرف را مگو
آن جا منشین
نامه را ننویس

mo gaf ro ma-vɒ:
Thisword OBJ NEG-say.NPST.2SG
vone ma-nig
there NEG-sit.NPST.2SG
nɒ:ma ro ma-nvis
letter OBJ NEG-write.NPST.2SG

 2-5-2حال اخباری
در گویش بهدینی کرمان حال اخباری برای فعلهای الزم و متعدی با افزودن شناسه
به ستاک حال به دست میآید .شناسههای مربوط به این زمان در جدول آمده است.
شناسه در افعال متعدی و الزم متفاوت است 1و به صورت زیر ساخته میشود:
الف -فعل حال اخباری الزم:
 1در بخش- 4-2شناسه فعلی(وندهای شخصی) :شناسههای افعال الزم و متعدی آمده است.
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ستاک حال  +شناسههایی که به دنبال ستاک میآیند (جدول )11:
مثال:
me n ig-e

من مینشینم

شناسۀ  o:tتنها در سوم شخص مفرد فعلهای الزم مضارع اخباری ،استمراری و
التزامی کاربرد دارد.
مثال:
win ʃ o:t
3SG NPST- go.PRS-3SG
xoda vekra ve ʃ-o:t
God willing
SUBJ- go-3SG

او میرود
خداکند او برود

فعل نفی حال اخباری الزم:
 +naستاک حال +شناسهمثال:
na- nig-e
NEG-sit.NPST-1SG

نمینشینم

ب -فعل حال اخباری متعدی:
فعل حال اخباری متعدی همانند فعلهای الزم ساخته میشود با این تفاوت که در سوم
شخص مفرد شناسۀ)  (-o:tبه کار برده نمیشود.
فعل نفی حال اخباری متعدی:
 +naستاک حال +شناسهمثال:
na- vin-e
NEG-see.NPST-1SG

من نمیبینم

جدول :17صورتهای تصریفی فعل حال اخباری
نمونه یک فعل الزم

نمونه یک فعل متعدی

me
1SG
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مینشینم
مینشینی
مینشیند
مینشینیم
مینشینید
می نشینند

vin-e
see..PRS-1SG
vin-i:
see.PRS-2SG
vin-a
see.PRS-3SG
vin-i:m
see..PRS-1PL
vin-i:d
see..PRS-2PL
vin-en
see..PRS-3PL

 nig-eمیبینم
sit.PRS-1SG
 nig-i:میبینی
sit.PRS-2SG
 nig-aمیبیند
sit.PRS-3SG
 nig-i:mمیبینیم
sit.PRS-1PL
 nig-i:dمیبینید
sit.PRS-2PL
 nig-enمیبینند
sit.PRS-3PL

 3-5-2حال استمراری
نشانۀ استمرار در زمان حال استمراری در فعلهای الزم و متعدی یکسان است و به
این صورت ساخته میشود:
 /-e/نشانه نمود استمرار +ستاک حال +شناسههایی که به دنبال ستاک میآیند (جدول )11:
مثال:
me har roj ketib e-xin-e
1SG every day
book PROG -read.PRS-1SG

من هر روز کتاب میخوانم.

جدول  :1٨صورتهای تصریفی فعل حال استمراری
نمونه یک فعل الزم
مینشینم

 e-nig-eمیبینم

مینشینی

 e-nig-i:میبینی

مینشیند

 e-nig-aمیبیند

مینشینیم

 e-nig-i:mمیبینیم

مینشینید

 e-nig-i:dمیبینید

نمونه یک فعل متعدی
e vin-e
PROG- see..PRS-1SG
e vin-i:
PROG- see.PRS-2SG
e vin-a
PROG- see.PRS-3SG
e vin-i:m
PROG- see..PRS-1PL
e vin-i:d
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PROG- see..PRS-2PL
e vin-en
PROG- see..PRS-3PL

 e-nig-enمیبینند

مینشینند

فعل نفی حال استمراری:
صورت نفی فعل حال استمراری به صورت  + na-ستاک حال  +شناسههای فعل
استمراری ساخته میشود.
مثالً:
na vin-e
NEG- see.PRS-1SG

نمیبینم

 4-5-2حال مستمر
حال مستمر یا حال استمراری در حال انجام یا مضارع در جریان ،در زبان فارسی از
مضارع اخباری فعل کمکی داشتن به اضافۀ مضارع اخباری فعل اصلی ساخته میشود.
مثالً دارم میروم .در گویش بهدینی کرمان نیز ساخت فعل حال مستمر همانند زبان فارسی است.
صورت حال فعل  + dɒ:ʃtmo:nحال اخباری فعل اصلی
مثالً:
من دارم میروم
من دارم میبینم

me
dɒ:re ʃ-e
1SG
PROG.AUX .NPST-1SG
me
dɒ:re vin-e
1SG PROG.AUX.NPST-1SG

جدول  :19صورتهای تصریفی فعل حال مستمر
دارم میگویم
داری میگویی
دارد میگوید
داریم میگوییم

dɒ:r-e aj-e
PROG.AUX .NPST-1SG
dɒ:r-i: aj-i:
PROG.AUX .NPST-2SG
dɒ:r-a aj-a
PROG.AUX .NPST-3SG
dɒ:r-i:m aj-i:m
PROG.AUX .NPST-1PL
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dɒ:r-i:d aj-i:d
PROG.AUX .NPST-2PL
dɒ:r-en aj-en
PROG.AUX .NPST-3PL

دارید میگویید
دارند میگویند

 5-5-2حال التزامی
حال التزامی افعال الزم و متعدی به صورت زیر ساخته میشوند.
وندهای وجه التزامی )ve-؛  + )be-ستاک حال  +شناسههایی که به دنبال ستاک میآیند.
مثال:
من قصه بگویم

SUBJ-

me ɣesa vevɒ:je
1SG
story-ACC
tell.PRS.1SG

فعل نفی حال التزامی:
برای منفی کردن وجه التزامی پیشوندهای وجه التزامی حذف میشوند و به جای آنها
پیشوند نفی/na-/قرار میگیرد.
مثال:
na vɒ:j-e
NEG-tell.NPST-1SG

نمیگویم

جدول  :٢0صورتهای تصریفی فعل حال التزامی
نمونه یک فعل متعدی

نمونه یک فعل الزم
بروم

 ve-ʃ-eبگویم

بروی

 ve-ʃ-i:بگویی

برود

 ve-ʃ-aبگوید

برویم

 ve-ʃ-i:mبگوییم

بروید

 ve-ʃ-i:dبگویید

ve-vɒ:j-e
SUBJ-tell.PRS-1SG
ve-vɒ:j- i:
SUBJ-tell.PRS-2SG
ve-vɒ:j- a
SUBJ-tell.PRS-3SG
ve-vɒ:j- i:m
SUBJ-tell.PRS-1PL
ve-vɒ:j-i:d
SUBJ-tell.PRS-2PL
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بروند

ve-vɒ:j-en
SUBJ-tell.PRS-3PL

 ve-ʃ-enبگویند

 6-5-2آینده
فعل آینده در گویش بهدینی کرمان همان فعل حال اخباری است که در مفهوم آینده
به کار میرود و ساختمان خاصی برای آینده وجود ندارد.
 7-5-2گذشتۀ ساده
در گویش بهدینی کرمان ماضی ساده یا مطلق در فعلهای الزم و متعدی به گونۀ
متفاوت ساخته میشود.
الف -طرز ساخت فعل گذشتۀ سادۀ الزم در گویش بهدینی کرمان:
ستاک گذشته  +شناسههایی که به دنبال ستاک میآیند.
مثال:
من رفتم

me
ʃo-e
1SG
go PST.-1SG

صورت نفی :از افزودن وند نفی  naبه فعل گذشته ساده ساخته میشود
مثال:
نرفتم

na- ʃo- e
NEG-go.NPST-1SG

ب) فعلهای گذشتۀ سادۀ متعدی:
طرز ساخت فعل گذشتۀ سادۀ متعدی در گویش بهدینی کرمان:
پیش بست مطابق با جدول  +٦ستاک گذشته
مثال:
من قصه گفتم

me
ɣese om-vat
1SG story tell.PST-1SG
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مثال صورت نفی:
om na-di
NEG-1SG-see.NPST

ندیدم

جدول  :٢1صورتهای تصریفی فعل ماضی ساده )مطلق(
نمونه یک فعل الزم
رفتم
رفتی
رفت
رفتیم
رفتید
رفتند

نمونه یک فعل متعدی
 ʃo-eگفتم
go.PST-1SG
 ʃo- i:گفتی
go.PST-2SG
 ʃoگفت
go.PST-3SG
 ʃo- i:mگفتیم
go.PST-1PL
 ʃo- i:dگفتید
go.PST-2 PL
 ʃo- enگفتند
go.PST-3 PL

om-vɒ:t
tell.PST-1SG
od-vɒ:t
tell.PST-2SG
oʃ-vɒ:t
tell.PST-3SG
mo:n-vɒ:t
tell.PST-1PL
do:n-vɒ:t
tell.PST-2PL
ʃo:n-vɒ:t
tell.PST-3PL

 8-5-2گذشتۀ استمراری
گذشتۀ استمراری در افعال الزم و متعدی به دو صورت متفاوت ساخته میشود.
الف -در افعال الزم به صورت زیر ساخته میشود:
ستاک گذشته )با پیشوند/e-/هم بهکار میرود(  +شناسههایی که به دنبال ستاک میآیند
(جدول( 11 :
مثال:
من میرفتم

صورت نفی:
مثال:

(e-) ʃo-e
PROG-go.PST-1SG

me
1SG
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(e-) na-ʃo-e
PROG-go.PST-1SG

نمیرفتم

ب -فعل گذشتۀ استمرای افعال متعدی به صورت زیر ساخته میشود:
پیش بست مطابق با جدول + ٨ :ستاک گذشته
مثال:
من داستان را میگفتم

me dɒ:stɒ:n ro me-vɒ:t
1SG story/tale OBJ 1SG-tell.PST- PROG

صورت نفی:
مثال:
me na-vɒ:t
NEG-1SG-tell.PST- PROG

نمیگفتم

جدول : ٢٢صورتهای تصریفی فعل گذشتۀ استمراری
نمونه یک فعل الزم
میرفتم
میرفتی
میرفت
میرفتیم
میرفتید
میرفتند

نمونه یک فعل متعدی

 e- ʃo-eمیگفتم
PROG-go.PST.1SG
 e- ʃo-i:میگفتی
PROG-go.PST.2SG
 e- ʃoمیگفت
PROG-go.PST.3SG
 e- ʃo-i:mمیگفتیم
PROG-go.PST.1PL
 e-ʃo-i:dمیگفتید
PROG-go.PST.2PL
 e-ʃo-enمیگفتند
PROG-go.PST.3PL

me-vɒ:t
1SG-tell.PST- PROG
de-vɒ:t
2SG-tell.PST- PROG
ʃe-vɒ:t / ʃi:-vɒ:t
3SG-tell.PST- PROG
mo:n-vɒ:t
1PL-tell.PST- PROG
do:n-vɒ:t
2PL -tell.PST- PROG
ʃo:n-vɒ:t
3PL-tell.PST- PROG

 9-5-2گذشته استمراری در حال انجام (مستمر)
الف -گذشتۀ استمراری در حال انجام یا گذشتۀ مستمر افعال متعدی به صورت زیر
ساخته میشود.
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{ستاک گذشتۀ فعل داشتن)  +(dɒ:ʃtmo:nشناسه جدول {+} 11 :پیشبستها مطابق
با جدول + ٨ :ستاک گذشتۀ فعل اصلی}
مثال:
من داشتم داستان میگفتم

me
dɒ:ʃt-e
dɒ:stɒ:n ro me-vɒ:t
1SG
PROG.AUX.PST
story/tale
 1SGtell PST- PROG

یادآور میشود که تکواژ/–e/که عالمت استمرار است در بیشتر موارد حذف میشود.
ب-این نوع فعل در افعال الزم به صورت زیر ساخته میشود.
{ستاک گذشتۀ فعل داشتن ) (dɒ:ʃtmo:nبه عنوان فعل کمکی +شناسه) جدول(11 :
}{ +نمود استمرار) –  + )eستاک گذشتۀ فعل اصلی +شناسه) جدول}(11 :
مثال:
من داشتم میرفتم

me dɒ:ʃte e-ʃo-e
1SG
PROG.AUX.PST-1SG

جدول :٢3صورت های تصریفی فعل گذشتۀ مستمر
نمونه یک فعل الزم
داشتم
میرفتم
داشتی
میرفتی
داشت
میرفت
داشتیم
میرفتیم
داشتید

 dɒ:ʃt-e e-ʃo-eداشتم
 PROG.AUX.PSTگفتم1SG
 dɒ:ʃt-i:e-ʃo-i:داشتی
 PROG.AUX.PSTمیگفتی2SG
 dɒ:ʃt e-ʃoداشت
 PROG.AUX.PSTگفت.3SG
 dɒ:ʃt-i:m e-ʃo-i:mداشتیم
 PROG.AUX.PSTمیگفتیم1PL
 dɒ:ʃt-i:d e-ʃo-i:dداشتید
PROG.AUX.PST-

نمونه یک فعل متعدی
dɒ:ʃt-e me-vɒ:t
می-
PROG.AUX.PST 1SG -tell
PST-PROG
dɒ:ʃt-i: de-vɒ:t
PROG.AUX.PST 2SG-tell
PST-PROG
dɒ:ʃt ʃe-vɒ:t
می-
PROG.AUX.PST 3SG -tell
PST-PROG
dɒ:ʃt-i:m mo:n -vɒ:t
PROG.AUX.PST 1PL -tell
PST-PROG
dɒ:ʃt-i:d do:n-vɒ:t
PROG.AUX.PST 2PL-tell
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 2PLمیگفتید

PST-PROG

 dɒ:ʃt-en e-ʃo-enداشتند
 PROG.AUX.PSTمیگفتند3PL

dɒ:ʃt-en ʃo:n-vɒ:t
PROG.AUX.PST 3PL-tell
PST-PROG

میرفتید
داشتند
میرفتند

 10-5-2گذشته نقلی
گذشته نقلی در فعلهای الزم و متعدی ساخت متفاوت دارد.
الف :فعلهای الزم به صورت زیر ساخته میشود:
ستاک گذشته فعل  +شناسه (جدول) 11 :
صرف فعل ماضی نقلی الزم در این گویش مانند صرف فعل ماضی ساده الزم است و
تا حدودی میتوان گفت که تمایز بین این دو در صرف از بین رفته است.
مثال:
من خوابیدهام

me
xovsʃd-e
1SG sleep.PST-PRF-1SG

صورت نفی:
مثال:
نخوابیدهام

ne-xovsʃd-e
NEG sleep.PST-PRF-1SG

ب -افعال گذشتۀ نقلی متعدی بهصورت زیر ساخته میشوند.
پیشبستها مطابق با جدول + ٨ :صفت مفعولی که با افزودن تکواژ  /–a/به ستاک
گذشته ساخته میشود.
مثال:
داستان را گفتهام

صورت نفی:
مثال:

dɒ:stʃn ro me-vɒ:t-a
Story/tale OBJ 1SG-tell.PST-PRF
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me- na-vɒ:t-a
NEG-1SG-tell.PST-PRF

من نگفتهام

جدول : ٢4صورت های تصریفی صرف فعل گذشتۀ نقلی
نمونه یک فعل الزم
خوابیدهام
خوابیدهای
خوابیدهاست
خوابیدهایم
خوابیدهاید
خوابیدهاند

نمونه یک فعل متعدی
 xovsɒ:d-eگفتهام
sleep.PST-PRF-1SG
 xovsɒ:d-i:گفتهای
sleep.PST-PRF-2SG
 xovsɒ:d-aگفتهاست
sleep.PST-PRF-3SG
 xovsɒ:d-i:mگفتهایم
sleep.PST-PRF-1PL
 xovsɒ:d-i:dگفتهاید
sleep.PST-PRF-2PL
 xovsɒ:d-enگفتهاند
sleep.PST-PRF-3PL

me-vɒ:t-a
1SG-tell.PST-PRF
de-vɒ:t-a
2SG-tell.PST-PRF
ʃe-vɒ:t-a
3SG-tell.PST-PRF
mo:n-vɒ:t-a
1PL-tell.PST-PRF
do:n-vɒ:t-a
2PL-tell.PST-PRF
ʃo:n-vɒ:t-a
3PL-tell.PST-PRF

 11–5-2گذشتۀ دور (بعید)
گذشتۀ دور در فعلهای الزم و متعدی دو ساخت متفاوت دارد
الف -ساختار فعلهای الزم به صورت زیر است:
صفت مفعولی +ستاک گذشتۀ فعل بودن)  + ( bo:dmo:nشناسه )جدول(11 :
مثال:
تو خوابیده بودی

bo- i
be.PST-

to
xovsɒ:d-a
2SG sleep-ADJZ
PRF-2SG

صورت نفی:
مثال:
نخوابیده بودم

na xovsɒ:d-a bo-e
NEG-sleep-ADJZ be.PST-1SG
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: ساختار افعال متعدی در این نوع فعل به صورت زیر است-ب
 صرف سوم شخص مفرد گذشتۀ+  صفت مفعولی+٨ :پیشبستها مطابق با جدول
(bo)سادۀ فعل بودن

:مثال
me dɒ:stɒ:n ro me-vɒ:t-a
bo
1SG
story/tale OBJ 1SG-tell-ADJZ
be.PST

من داستان را گفته بودم

:صورت نفی
:مثال
me
me-ne-karta bo
1SG
NEG-1SG-do-ADJZ
be.PST-3SG

من نکرده بودم

( صورتهای تصریفی صرف فعل گذشتۀ دور)بعید:٢5 جدول
نمونه یک فعل متعدی
me-vɒ:t–a bo
1SG-tell-ADJZ be.PST-3SG
de-vɒ:t–a bo
2SG-tell-ADJZ be.PST-3SG
ʃe-vɒ:t–a bo
3SG-tell-ADJZ be.PST-3SG
mo:n-vɒ:t–a bo
1PL-tell-ADJZ be.PST-3SG
do:n-vɒ:t–a bo
2PL-tell-ADJZ be.PST-3SG
ʃo:n-vɒ:t–a bo
3PL-tell-ADJZ be.PST-3SG

نمونه یک فعل الزم
 گفته بودمxovsɒ:d-a bo-e
sleep- be.PST-PRF1SG
 گفته بودیxovsɒ:d-a bo- i:
sleep-ADJZ be.PSTPRF-2SG
 گفته بودxovsɒ:d-a bo
sleep-ADJZ be.PSTPRF-3SG
 گفته بودیمxovsɒ:d-a bo-i:m
sleep-ADJZ
be.PST-PRF-1PL
 گفته بودیدxovsɒ:d-a bo-i:d
sleep-ADJZ
be.PST-PRF-2PL
 گفته بودندxovsɒ:d-a bo-en
sleep-ADJZ

خوابیده
بودم
خوابیده
بودی
خوابیده
بود
خوابیده
بودیم
خوابیده
بودید
خوابیده
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be.PST-PRF-3PL

بودند

 12-5-2گذشتۀ التزامی
ساختار گذشتۀ التزامی در گویش بهدینان کرمان به دو صورت الزم و متعدی وجود
دارد
الف -فعل گذشتۀ التزامی الزم:
صفت مفعولی فعل اصلی  +صرف حال التزامی فعل بودن ()bo:dmun
مثال:
من ایستاده باشم

b-e
be. NPST-SUBJ-1SG

me
vi:ʃtɒ:d-a
1SG stand- ADJZ

صورت نفی:
مثال:
b-e
be. NPST -SUBJ -1SG

نایستاده باشم

na
vi:ʃtɒ:d-a
NEG-stand- ADJZ

ب -ساختار افعال متعدی در این نوع فعل به صورت زیر است:
شناسه (جدول +) ٨ :صفت مفعولی فعل اصلی ستاک گذشته  + )-a (+سوم شخص
مفرد حال التزامی فعل بودن ()bo:dmun
مثال:
من داستان را گفته باشم

me
dɒ:stɒ:n ro me vɒ:ta bo:t
1SG
story/tale OBJ
1SG-tell. ADJZ be.
NPST-SUBJ -1SG

صورت نفی:
مثال:
نگفته باشم

me- na-vɒ:t–a bo:t
1SG-NEG-tell. ADJZ be. NPST-SUBJ-1SG

جدول  :٢٦صورت های تصریفی صرف فعل گذشتۀ التزامی
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نمونه یک فعل الزم
vi:ʃtɒ:d- b-e
ایستاده
stand- ADJZ
be.
باشم
NPST-SUBJ -1SG
vi:ʃtɒ:d-a b-i:
ایستاده
stand- ADJZ
be.
باشی
NPST-SUBJ -2SG
vi:ʃtɒ:d-a bo:t
ایستاده باشد
standADJZ
be.NPST-SUBJ
3SG
vi:ʃtɒ:d-a bo- i:m
ایستاده
standADJZ
باشیم
be.NPST-SUBJ
1PL
vi:ʃtɒ:d-a
boایستاده
i:d
باشید
standADJZ
be.NPST-SUBJ
2PL
vi:ʃtɒ:d-a bo-en
ایستاده
standADJZ
باشند
be.NPST-SUBJ
3PL

نمونه یک فعل متعدی
گفته باشم
گفته باشی
گفته باشد

me-vɒ:t–a bo:t
1SG-tell. ADJZ
be.
NPST-SUBJ-1SG
de-vɒ:t–a bo:t
2SG-tell. ADJZ be. NPST
-SUBJ-2SG
ʃe-vɒ:t–a bo:t
3SG-tell. ADJZ be. NPST
-SUBJ-3SG

گفته باشیم

mo:n-vɒ:t–a bo:t
1PL-tell. ADJZ be. NPST
-SUBJ-1PL

گفته باشید

mo:n-vɒ:t–a bo:t
2PL -tell. ADJZ
NPST -SUBJ-2PL

گفته باشند

be.

ʃo:n-vɒ:t-a bo:t
3PL -tell. ADJZ be. NPST
-SUBJ-3PL

 -13-5-2ساخت ارگتیو
دبیر مقدم به نقل از جاناتان سیلی )1997(1اصطالح کنایی را اینگونه تعریف میکند:
«پذیرفته شدهترین تعریف کنایی مبتنی بر حالت دستوری است ،یعنی حالت فاعل فعل
متعدی ،که طبق آن ،این حالت در تقابل با حالت دومی ،به نام ]حالت[ مطلق(فاعلی)،
قرار میگیرد که شامل هم فاعل فعل الزم و هم مفعول فعل متعدی میشود .بدین
ترتیب ،حالت کنایی متضمن تمایز یا فقدان ارتباطی است میان فاعل فعل الزم و فاعل
فعل متعدی» .وی در ادمه توضیح میدهد که اصطالح ارگتیو ،یا کنایی را آدولف
Jonathan Seely

1
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دیر )1930-1٨7٦(1در سال  191٢وضع کرده است .این اصطالح از واژۀ یونانی
 ergonبه معنی کار ،یا عمل مأخوذ است و از این رو به لحاظ معنایی شبیه
اصطالحات «عملی» و «عاملی» میباشد).دبیرمقدم)4٨-49 :1393،
همانطور که اشاره شد در گویش بهدینی کرمانی شیوۀ ساخت ماضی متعدی با ماضی الزم
متفاوت است و از واژهبستهای ضمیری مذکور در باال برای این ساخت استفاده میشود.
مثال:
من شعر را گفتم.
من تو را دیدم.
من تو را در اتاق دیدم.

me ʃʔr om-va:t
1SG poem 1SG-compose.PST
me to-ro om-di
1SG 2SG OBJ 1SG-see.PST
me to-ro to genza om-di
1SG 2SG OBJ in room
1SG-see.PST

اگرچه در موارد زیادی از نشانۀ «را»  roبه عنوان نشانۀ مفعولی استفاده میشود که به
نظر میرسد این نشانه مفعولی تحت تأثیر فارسی ظاهر شده است .کاربرد شناسه در
نقش فاعل منطقی که یکی از ویژگیهای ساخت ارگتیو است در گویش بهدینی
کرمانی دیده میشود .مثال:
جدول  :٢7صرف فعل گذشتۀ ساده متعدی (ارگتیو)
من شیرین را دیدم
تو شیرین را دیدی
او شیرین را دید
ما شیرین را دیدیم
شما شیرین را دیدید

me ʃirin ro om-di
1SG Shirin OBJ 1SG-see.PST
to ʃirin ro od-di
2SG Shirin OBJ 2SG-see.PST.
vin ʃirin ro oʃ- di
3SG Shirin OBJ 3SG-see.PST
mɒ: ʃirin ro mo:n-di
1PL Shirin OBJ 1PL-see.PST
viya ʃirin ro do:n-di
2PL Shirin OBJ 2PL-see.PST

Adolf Dirr

1
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آنها شیرین را دیدند

ʃoma ʃirin ro ʃo:n-di
3PL Shirin OBJ 3PL-see.PST

صورت فعل ) (diدر همه حالتها یکسان است و از نظر شخص و شمار با فاعل
مطابقت ندارد .در حالی که شناسۀ فعلی با فاعل مطابقت کرده و در واقع شناسههای
فعلی در نقش فاعل منطقی یا عامل ظاهر شدهاند .چنین ساختی نشان دهندۀ ساختار
کنایی در این گویش است.
 -14-5-2فعلهای اسنادی
فعل اسنادی فعلی است که کیفیت ،وضعیت ،حالت ،شرایط یا صفتی را به نهاد جمله
نسبت میدهد .این گونه جملهها از نهاد ،مسند و فعل اسنادی تشکیل شدهاند .در
گویش بهدینی کرمان فعلهای اسنادی از مصدر ( bodmo:nهستن ،بودن و شدن) را
میتوان نام برد .این فعل اگر به معنی »وجود داشتن« باشد فعل ربطی نیست.
ترتیب اجزای جملههای اسنادی به این صورت است:
مسندالیه (نهاد)  +مسند  +فعل اسنادی
مثال:
هوا سرد است .

hovɒ:
sard ha
weather cold COP.NPST-3SG

در بهدینی کرمان برای فعل «بودن» دو صورت پیوسته و ناپیوسته وجود دارد .ویژگی
منحصر به فرد این گویش عدم وجود/m/در صورت اول شخص مفرد فعل اسنادی
است که در بیشتر زبانها و گویشهای ایرانی وجود دارد (غالمی .)4٢ ،٢01٦
مثال:
من فرنگیسم.
من فرنگیس هستم .

me Ferengi:s-e
1SG Farangis-COP-1SG
me
Ferengi:s
he
1SG Farangis COP.NPST-1SG
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جدول :٢٨فعل بودن /شدن (حال) در بهدینی کرمان
شخص
مفرد

جمع

ناپیوسته

پیوسته

معنی

1

معنی

منفی

اول شخص

-e, -ye

 heهستم

 neye, neyaنیستم

دوم شخص

-i:, -yi:

 hi:هستی

 neyi:نیستی

سوم شخص

-on, -ne, -one

 haهست

 naنیست

اول شخص

-i:m, -yi:m

 hi:mهستیم

 nehi:mنیستیم

دوم شخص

-i:t, -yi:t

 hi:tهستید

 nehi:tنیستید

سوم شخص

-en, -yen

 henهستند

 nehenنیستند

جدول  :٢9فعل بودن (گذشته) در بهدینی کرمان
شخص
مفرد

منفی

اول شخص

 bo-yeبودم

 na-bo-yeنبودم

دوم شخص

 bo-yei:بودی

 na-bo-yei:نبودی

سوم شخص

جمع

معنی

معنی

 boبود

 na-boنبود

اول شخص

 bo-yi:mبودیم

 na-bo-yi:mنبودیم

دوم شخص

 bo-yi:tبودید

 na-bo-yi:tنبودید

سوم شخص

 bo-yenبودند

 na-bo-yenنبودند

مثال:
من خسته بودم.

me xasta bo-ye
1SG COP.. PST-1SG

جدول : 30نمونۀ جملههای اسنادی در بهدینی کرمان
این خانه بزرگ است.
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mo keda masone e.
This house big COP.NPST
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اسب در باغ بود.
خانۀ آنها سومین کوچه است.

asb tu bo: bo.
Horse in garden COP.PST
kedi: vi:yɒ: sevomin ki:ʧa ne.
house-GEN.3PL third valley COP.NPST

 -3نتیجهگیری:
پس از بررسی و تحلیل دستگاه فعل در گویش بهدینی به وجود ساخت ارگتیو یا
کنایی که نشاندهندۀ تمایز دستوری میان فعلهای الزم و متعدی در زمان گذشته است
میتوان پی برد .بدین صورت که شناسههای فعلی (واژبستهای عامل)که نشانگر
شخص و شمار ،فاعل در جمله هستند در فعلهای الزم و متعدی در زمان گذشته
تفاوت دارند .این ویژگی نشان میدهد با وجود تأثیراتی که زبان فارسی در درازای
دوران بر این گویش گذاشته هنوز این گویش دارای ویژگیهای یگانهای است که
بیشتر به ساختارهای موجود در زبانهای ایرانی میانه ،از جمله زبان فارسی میانه
شباهت دارد .فعل در گویش بهدینی کرمانی در مقوله شمار میان مفرد و جمع و در
مقوله شخص بین اول شخص ،دوم شخص و سوم شخص تمایز قایل میشود.
تصریف زمان فعل در این گویش بهصورت یک نظام دوگانه حال و گذشته است که
دارای ستاک های فعلی حال و گذشته است که از ریشه فعل ساخته میشود .برای
ساخت صفت مفعولی پسوند  /–a/به ستاک گذشته افزوده میشود .در این گویش
ساخت مشخصی برای آینده وجود ندارد و مضارع اخباری بر آینده هم داللت میکند.
فعل هستن عالوه بر اشکال منفصل اشکالی متصل هم دارد .ساختمان گذشته در این
گویش در فعلهای الزم و متعدی تفاوت دارد .نشانه مصدر در این گویش پسوند -

mo:nاست .که از پیوستن به ستاک گذشته بهدست میآید .در این گویش نشانۀ
/e/نمود استمرار است که به دلیل رعایت اصل اقتصاد زبانی در بیشتر موارد حذف می-
شود .وندهای وجه التزامی )be- ve-) ,و وندهای وجه امری)) ɒ:-,ve- ,be-و وندهای
نفی( na-و ) maاست.
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