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 چکیده
پردازد. بدیین  گویش روستاي اردکول، از توابع زیرکوه قاینات مي این مقاله، به بررسي تکیه و بیان نقش ممیزي آن در افعال    

شود. پس از آن، جایگاه تکیه در انواع فعل، از نظر زمان )گذشته، حدال و  منظور، ابتیا این گویش به صورت مختصر معرفي مي
شود. دسدتاوردااي ایدن پدشواش از    يآینیه(، وجه )اخباري، التزامي و امري( و جنبه )استمراري، نقلي، بعیی و ...( نشان داده م

دای که در این گویش، جایگاه تکیه در فعل، برحسب نوع و سداختمان آن متاداوت اسدا. از  درگ دیگدر،      سو، نشان ميیک
ماضي استمراري، ماضي نقلي مستمر و ماضي ملموس از لحاظ واجي ادی  تاداوتي بدا     ؛ماضي ساده و ماضي نقليااي ساخا

اداي  پیکرة زباني مورد نیاز این تحقیق، در فاصلة سدال  شود.اا از ام  ميدر جایگاه تکیه باعث تمایز آنام نیارنی و اختالگ 
 از  ریق گاتگو با سالمنیان و ضبط ادبیات شاااي روستاي اردکول فراام آمیه اسا. 8731نا  8731

 
 ااي خراسان، صرگ فعل، نقش ممیزي تکیهاردکول، گویش، گویش: واژگان كلیدي

. 
 مقدمه. 1

ااي خراسان اسا که در اردکول رواج دارد. اردکول، روسدتایي پدایکواي   ، از گویشardakuliگویش اردکولي     
نار جمعیا دارد و مردم آن، بده کاشدا زرشدک و     166در زیرکوهِ قاین، از توابع خراسان جنوبي اسا. این روستا، 

ادا در  دو سوم گویشوران اردکدولي جدان باختندی و گدویش آن     8731پردازنی. در زلزلة بیستم اردیبهشا زعاران مي
اداي  تحقیدق در آن نیدز بده پدشواش     .معرض نابودي قرار گرفا. از پیشینة این گویش، اثر مکتوبي در دسا نیسدا 

ااي اردکولي، با فارسي رسمي برابر اسدا، امادا توزیدع    شود. تعیاد امخوان( محیود مي8736و8711محسن صادقي)
نیسا. تشخیص امزه در جایگاه آغازي، به سختي ممکن اسا. این امخوان، در جایگاه میاني و پایاني  اا یکسانآن

در پایدان   k-gو  b-p ،t-dاداي شونی. امخدوان نیز در جایگاه پایاني ظاار نمي hو  vاايرود. امخوانبه کار نمي
شود، اماا در حدال شکسدتن بده    آغازي دییه ميبا بسامی کم، در جایگاه  drکلمه با ام تقابل نیارنی. خوشة امخواني 

dor/der ااي اردکولي، عبارتنی از: اسا. واکهε : ،ε  ،e ،o ، â ،i ،u ،ō ،ē ،ä،ey   وowواکة . ō  در حال تبییل به
o ؛ē  در حال تبییل بهi  وe ؛ وä   در حال تبییل به â         اسا. برخدي فرایندیااي آوایدي ایدن گدویش در مقایسده بدا

جددنس » d:بدده جدداي č؛ kânε«کهندده: »ohبدده جدداي  â؛ bâhâr«بهددار» aبدده جدداي âمي، عبارتنددی از: فارسددي رسدد
: hبده جداي   s؛ sexâl«سداال : »xبده جداي   f؛ εjid«آژیدر : »rبده جداي    d؛ čujε«جوجده : »jبه جايč ؛ mäčε«ماده
گیداه(  «)اسدانی : »dبده جداي   j؛ hureš«یدور  : »yبده جداي   h؛ bärtεng«بارانگ: »hبه جاي  t؛ šâsku«شااکوه»

espεnj ؛j به جايy« :  یدو»joq ؛l   بده جدايš« : خوشده»xulε ؛lk   بده جدايkk« : چکّده»čelkε ؛nd   بده جدايnn :
: bبدده جدداي p؛ drowš«درفددش»؛ šow«شددب»؛ owlε«آبلدده: »εf/εb/âb بدده جدداي ow؛ jεhεndεm«جهددنم»
؛ boqzälε«بزغالده » zqبه جداي  qz؛ estεqu«استخوان: »xبه جاي q؛ espenâq«اساناج: »jبه جاي q؛ putε«بوته»

qz به جايzd« : نزدیدک»nεqzik ؛rn    بده جدايrr « پدرّه»pεrnε ؛š   بده جدايč«  : چَنگُدل»šεngol ؛š   بده جدايs :
: hبده جداي   x؛ sεttε«سکته: »ktبه جاي tt؛ rēt«ریخا» xtبه جاي t؛ lεxšidε«لغزیین: »zبه جاي š؛ šεx«سخا»
 fl؛ qεrbestu«قبرسدتان : » rbبه جاي br؛ zik«جیک: »jبه جاي z؛ bähu«بازو»: hبه جاي z؛ xεstε«اااستة میوه»

: seبدده جدداي es؛ eškâr«شددکار: »šeبدده جدداي eš ؛ estεlx»اسددتخر: »xrبدده جدداي rx؛ qolf«قاددل: »lfبدده جدداي
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مان ااي این گویش، ز. سخن گاتن از تمام ویشگيkeft«کتف: »ftبه جاي tf؛ oštor«شتر: »šoبه oš؛ estärε«ستاره»
 شود.  بررسي مي این گویش افعال صرگ در آن ممیزي کنی. در این نوشتار، تکیه و نقشو مکان بیشتري  لب مي

 
 مبانی نظري تحقیق:-2
-را در جمله برجسته مي« واژه»اي اسا که کنی؟  تکیه، وسیلهاایي ایاا ميتکیه چیسا و در زبان فارسي، چه نقش 

ي تغییر درجة زیر و بمي و تغییر دیر  )امتیاد( و شیات روي اجاي مناسدب واژه  سازد. تکیه مستلزم وقوع امزمان
اداي روسدي، لهسدتاني، ایتالیدایي و     (. در زبان فارسي، امانندی زبدان  06: 8733تکیه دار اسا.)نک: وحیییان کامیار، 

یابدی. )ندک: مارتینده،    اسپانیایي درون ار واژه، یک اجا و تنها یک اجا، گاه به ضرر اجاااي دیگدر برجسدتگي مدي   
 ( . 11: 8731(. جاي تکیه در فارسي ممکن اسا داراي نقش ممیز یا تبایني یا عا اي باشی.)نک: نجاي: 806: 8713

 
جايگاه تکیه در  انواع فعل گويش اردكول، از نظر زمان )گذشته، حال و آينده(، وجهه )اببهاري، التزامهی و    -9

 امري( و جنبه )استمراري، نقلی، بعید و ...(  
فشار تکیه در گویش اردکولي کم اسا. در اسم، ضمیر، صاا، قیی، عید، حروگ ربط و اضافه معموالً تکیده روي     

ااي گیرد. در ادامه جایگاه تکیه در فعلماا تکیه اسمي که منادا واقع شیه، روي اجاي اول قرار مياجاي آخر اسا، ا
شود. بیان این نکته نیز ضرورت دارد که جاي تکیه در افعال گویش اردکولي برحسب ندوع  این گویش، نشان داده مي

( تغییدر  171: 8710( و پشتو)شروو، 01 :8731و ساختمان آن متااوت اسا. گااي نیز اماننی فارسي اروي)فکرت، 
 شود.جاي تکیه در افعال، باعث تمایز معنایي مي

 
 فعل امر:   -1-9
شود. تکیدة آن، روي پیشدونی اسدا، مانندی:     + ستاك حال + شناسه درسا مي bo/beفعل امر، از ترکیب پیشونی    

 . b'e-g-em؛ بگوییی  b'o-gu /b'o-gu-y-εk؛ بگو b'o-xor-em بخوریی  ؛  b'o-xor/b'o-xor-εkبخور
 
 آينده -2-9
ستاك گذشتة  فعل اصلي درسا « + خواستن»+ حال ساده   bo/beاین ساخاِ آینیه، از ترکیب پیشونی  -8-0-7   
گیرد و دیگري روي اجداي اوال فعدل اصدلي، مانندی: خدواام      شود. دو تکیه دارد، تکیه اوال روي پیشونی قرار ميمي

، خدواایم خوردخخواایدی     b'e-xä  x'o، خواادی خدورد     b'e-x-ey x'o، خوااي خورد  b'o-x-om x'oخورد 
 . در این ساخا، فقط فعل کمکي صرگ مي شود.  b'e-x-εm x'o، خواانی خورد  b'e-x-em x'oخورد 

 
سا گذشتة  ساده فعل اصلي در« + خواستن»+ ستاك حال  be/boاین ساخا آینیه، از ترکیب پیشونی   -0-0-7   
گیرد و دیگدري روي اجداي اوال فعدل اصدلي، مانندی:       شود. دو تکیه دارد، یکي روي پیشونی فعل کمکي قرار ميمي

 b'e-xä  x'o /  b'e-xä، خواادی خدورد    b'e-xä x'ord-i، خوااي خدورد   b'e-xä  x'ord-omخواام خورد 

x'ord-εk   خواایم خوردخخواایی خدورد ،b'e-xä  x'ord-em   رد ، خوااندی خدوb'e-xä  x'ord-εm   در ایدن .
 ساخا، فقط فعل اصلي صرگ مي شود .

-+ حال سادة فعل اصلي درسدا مدي   bo/beپیشونی « + مستن»این ساخا آینیه، از ترکیب ستاك حال  -7-0-7   

گیرد و دیگري روي پیشدونی فعدل اصدلي،    شود. این ساخا دو تکیه دارد، یکي روي اجاي اول فعل کمکي قرار مي
-m'ä b'oخواادی بخدورد   ، مدي  m'ä b'o-xor-iخوااي بخوري ، مي m'ä b'o-xor-omخواام بخورم : ميماننی

xorε  خواایی بخوریی خواایم بخوریمخ ميميm'ä b'o-xor-em خوااندی بخورندی   ، ميm'ä b'o-xor-εm  در .
 شود.این ساخا، فقط فعل اصلي صرگ مي
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ادا + پیشدونی   + شناسده  yصداما میدانجي   « + مستن»این ساخا آینیه، از ترکیب ستاك حال سادة فعل -4-0-7   
/bo/ شود. این ساخا دو تکیه دارد، یکي روي اجاي پایاني فعدل کمکدي قدرار    + حال سادة فعل اصلي درسا مي
خدواام  ، مدي  m'ä-y-om b'o-xor-omخدواام بخدورم   گیرد و دیگري روي پیشونی فعل اصدلي، مانندی:  مدي   مي

خدواام  خدواام بخدوریمخمي  ، مدي  m'ä-y-om b'o-xor-εخدواام بخدورد   ، مي m'ä-y-om b'o-xor-iبخوري 
. بدا تغییدر دادن شناسده فعدل      m'ä-y-om b'o-xor-εmخواام بخورنی ، مي m'ä-y-om b'o-xor-emبخوریی 

رد، براي پرایز از ا الة کالم، فقط صدیغه اول اراهده   ااي دیگري نیز صرگ کتوان این ساخا را به صورتکمکي مي
خدواایم بخدوریمخ   مدي  m'ä-y-ε b'o-xor-εخواای بخورد ، مي m'ä-y-i b'o-xor-iخوااي بخوري شود: ميمي
. در ایدن سداخا،    m'ä-y-εm b'o-xor-εmخواانی بخورنی ، مي m'ä-y-em b'o-xor-emخواایی بخوریی مي

 شود.گ ميفعل کمکي و فعل اصلي صر
 
 حال ابباري:   -9-9
روي اجداي اوال    شدود. تکیدة آن،  اا درسدا مدي  + ستاك حال + شناسه mo/meحال اخباري، از ترکیب پیشونی   

گوییدی  گوییمخ مدي ، ميmo-x'or-εخورد  ، ميmo-x'or-iخوري ، ميmo-x'or-omخورم ستاك اسا، ماننی: مي
me-g'em گوینی ، ميme-g'-εmکنی.این ساخا به پیشونی منتقل شود بر حال در جریان داللا مي . اگر تکیه 

 
 حال التزامی:    -4-9

شود. تکیدة آن، روي پیشدونی اسدا، مانندی:     اا درسا مي+ ستاك حال + شناسه bo/beاز ترکیب پیشونی   -8-4-7
-b'e-rویمخبرویدی   ، شدایی بر  b'o-xor-ε، شدایی بخدورد    b'o-xor-i، شایی بخوري  b'o-xor-om شایی بخورم 

em  شایی برونی ، b'e-r-εm. 
شدود. دو  گذشتة سادة فعل اصلي درسا مدي « + خواستن»+ حال سادة فعل  mo /me از ترکیب پیشونی   -0-4-7

گیدرد و دیگدري، روي اجداي اول فعدل اصدلي، مانندی:       تکیه دارد، تکیه اوال روي اجاي پایاني فعل کمکي قرار مدي 
خدورده  ،  احتمداالً مدي    me-x'-ey x'oخدورده باشدي    ،  احتمداالً مدي   mo-x'om x'oشدم   خدورده با احتماالً مي

،  me-x'-em x'oخورده باشدیی   خورده باشیم خ احتماالً مي، احتماالً مي  /me-xä' x'o /me-xä' x'ord-εkباشی
-مثال: احتماالً درس مدي شود. . در این ساخا فقط فعل کمکي صرگ مي me-x'-εm x'oخورده باشنی احتماالً مي

 .  dεrs me-x'-εm x'oخوانیه باشنی 
سدوم  « +  خواسدتن »+ صاا ماعولي فعل اصدلي + حدال سدادة فعدل کمکدي      mo/meاز ترکیب پیشونی   -7-4-7

شود. سه تکیه دارد: تکیه اوال روي پیشونی، تکیه دوام روي اجداي اول فعدل کمکدي    درسا مي« بودن»شخص مارد 
 m'o-xord-ε x'-om b'uروي اجاي اول فعل کمکي دوام، ماننی: احتماالً در حال خوردن باشدم   اوال و تکیه سوم 

 m'o- xord-ε x'ä،  احتماالً در حال خدوردن باشدی     m'o- xord- x'-ey b'u،  احتماالً در حال خوردن باشي  

bud-εk m'o- xord-ε x'ε b'u/   ر حدال خدوردن باشدیم     ،  احتماالً در حال خوردن باشدیم  خ  احتمداالً دm'o- 

xord-ε x'-em b'u   احتماالً در حال خوردن باشنی  ،m'o- xord-ε x'-εm bu .      در این سداخا، فقدط  حدال
 صرگ مي شود.  مثال:  « خواستن»ساده فعل کمکي 

اوال  . نکته: امراه با اوال شخص و دوام شدخص مادرد و  'nu m'o- xord-ε x'ä buاحتماالً در حال خوردن باشی   
 شود.  شخص جمع این ساخا، امیشه از قییااي مربوط به آینیه استااده مي

شدود. دو  گذشتة سادة فعل اصلي درسا مدي « + خواستن»+ ستاك حال فعل کمکي  meاز ترکیب پیشونی  -4-4-7
خدورده  مدي  تکیه دارد: تکیه اول روي اجاي اول فعل کمکي و تکیه دوم روي اجاي اول فعل اصلي، ماننی:  احتماالً

  me-x'ä x'oخدورده باشدی    ، احتماالً مي me-x'ä x'ord-iخورده باشي  ، احتماالً مي me-x'ä x'ord-omباشم  
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 me-x'äخدورده باشدنی   ، احتماالً مي  me-x'ä x'ord-emخورده باشیی  خورده باشیم  خ احتماالً مي،  احتماالً مي

x'ord-εm شود . مي . در این ساخا فقط فعل اصلي صرگ 
  .me-x'ä dâd-i fεrdâ i vεx emtâhânاحتماالً فردا این موقع در حال امتحان دادن خوااي بود. 

حدال  « + مسدتن »گذشتة سدادة فعدل کمکدي    « + خواستن»+ ستاك حال فعل کمکي  meاز ترکیب پیشونی  -1-4-7
 me-x'äخواسدته باشدم بخدورم    ي( درسا مي شود. سه تکیده دارد، مانندی:  شدایی مد     -7-4-8التزامي فعل اصلي)

m'äst-om b'o-xor-om  خواسدته باشدم بخدوري    ،   شایی مديme-x'ä m'äst-om b'o-xor-i   شدایی مدي  ،-

خواسته باشدم  خواسته باشم بخوریم خ شایی مي،  شایی مي me-x'ä m'εst-om b'o-xor-εخواسته باشم بخورد ، 
-me-x'ä m'äst-om b'o-xorخواسدته باشدم بخورندی    ،  شایی مي me-x'ä m'äst-om b'o-xor-emبخوریی 

εm تدوان  با تغییر دادن شناسه فعل کمکدي دوم، مدي   شود..  در این ساخا، فعل کمکي دوام و فعل اصلي صرگ مي
شدود: شدایی   این ساخا را به صورت ااي دیگري نیز صرگ کرد، براي پرایز از ا الة کالم، فقط صیغه اوال اراهه مي

-me-x'ä m'äs boخواسدته باشدی بخدورم    ، شایی مدي  me-x'ä m'äst-i b'o-xor-omباشي بخورم  خواستهمي

xor-om / me-xä m'äst-εk b'o-xor-om خواسدته باشدیی بخدوریم    خواسته باشیی بخورم خ شایی مي، شایی مي
me-x'ä m'äst-em b'o-xor-em خواسته باشنی بخورم ، شایی ميme-x'ä m'äst-εm b'o-xor-om  . 

 . dânešgâ me-x'ä m'äst-εk b'e-rεخواسته باشی برود به دانشگاه. مثال: شایی مي
حدال  « + مستن»صاا ماعولي  فعل کمکي « +  خواستن»+ ستاك حال فعل کمکي  meاز ترکیب پیشونی   -1-4-7

 me-x'ä m'äst-ε b'ud-omخواسته باشم بخدورم  ( درسا مي شود، ماننی:  شایی مي-7-4-8التزامي فعل اصلي)

b'o-xor-om خواسته باشم بخدوري  ،   شایی ميme-x'ä m'äst-ε b'ud-om b'o-xor-i   خواسدته  ،  شدایی مدي
خواسته باشدم  خواسته باشم بخوریم خ شایی مي،  شایی مي me-x'ä m'εst-ε b'ud-om b'o-xor-εباشم بخورد ، 

 me-x'ä m'äst-ε b'ud-omخواسدته باشدم بخورندی    ،  شدایی مدي   me-x'ä m'äst-om b'o-xor-emبخوریم 

b'o-xor-εm با تغییر دادن شناسه فعل کمکي دوم   شود ..  در این ساخا فعل کمکي دوام و فعل اصلي صرگ مي
-مي توان این ساخا را به صورت ااي دیگري نیز صرگ کرد، براي پرایز از ا الة کالم، فقط صدیغه اوال اراهده مدي   

خواسدته باشدی بخدورم    ، شدایی مدي   me-x'ä m'äst-ε b'ud-i b'o-xor-omخواسته باشي بخدورم  شود: شایی مي
me-x'ä m'εst-ε b'u b'o-xor-om / me-x'ä m'äst-ε b'ud-εk b'o-xor-om   خواسدته باشدیم   ، شدایی مدي

اشدنی  خواسدته ب ، شدایی مدي   me-x'ä mäst-ε 'bud-em b'o-xor-emخواسته باشیم بخوریی بخوریم خ شایی مي
 . me-x'ä m'äst-ε b'ud-εk b'o-xor-omبخورم 

 . dânešgâ me-x'ä m'äst-ε bud-εk b'e-rεخواسته باشی برود به دانشگاه. مثال: مثال: شایی مي
سدتاك  « + مسدتن »گذشتة سادة فعدل کمکدي   « + خواستن»+ ستاك حال فعل کمکي  meاز ترکیب پیشونی  -3-4-7

شود. پنج تکیده دارد:  ( درسا مي-7-4-8ساده بودن+ حال التزامي فعل اصلي)گذشته « + خواستن»حال فعل کمکي 
تکیه اول روي اجاي اول فعل کمکي اول ، تکیه دوم روي اجاي اول فعل کمکي دوم ، تکیه سوم روي اجداي اول  
  فعل کمکي سوم، تکیه چهارم روي اجاي اول فعل کمکي چهارم و  تکیده پدنجم روي پیشدونی فعدل اصدلي مانندی:      

-me خواسدته باشدم بدروي   ، شایی مي me-x'ä m'äst-ε x'ä b'ud-om b'o-r-om خواسته باشم بروم  شایی مي

x'ä m'äst-ε x'ä b'ud-om b'e-r-i  ،خواسته باشم بدرود  شایی مي me-x'ä m'äst-ε x'ä b'ud-om b'e-r-ε 
،  me-x'ä m'äst-ε x'ä b'ud-om b'e-r-em خواسدته باشدم برویدی     خواسته باشم برویم خ شایی مدي ، شایی مي
. با تغییدر دادن شناسده فعدل کمکدي دوم      me-x'ä m'äst-ε x'ä b'ud-i b'e-r-εm خواسته باشم برونی  شایی مي

-مي توان این ساخا را به صورت ااي دیگري نیز صرگ کرد، براي پرایز از ا الة کالم، فقط صدیغه اول اراهده مدي   

خواسدته باشدی   شدایی مدي  ،   me-x'ä m'äst-ε x'ä b'ud-i b'o-xor-om م خواسدته باشدي بخدور   شایی ميشود: 
شدایی  ،  me-x'ä m'εst-ε x'ä b'u b'o-xor-om / me-x'ä m'äst-ε x'ä b'ud-εk b'o-xor-om  بخدورم 

 .  me-x'ä m'äst-ε x'ä b'ud-em b'o-xor-em خواسته باشیی بخورمشایی مي خ بخورم مخواسته باشیمي
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 . dânešgâ me-x'ä m'äst-ε x'ä b'ud-εk b'e-rεخواسته باشی برود به دانشگاه. مثال: شایی مي
گذشدته سداده بدود + حدال التزامدي فعدل       « + خواسدتن »از صاا ماعولي مستن + ستاك حال فعل کمکي   -1-4-7

، تکیده  شود. چار تکیه دارد: پنج تکیه دارد: تکیه اول روي اجاي اول فعدل کمکدي اول   ( درسا مي-7-4-8اصلي)
دوم روي اجاي اول فعل کمکي دوم ، تکیه سوم روي اجاي اول فعل کمکي سوم و تکیه چهارم روي پیشونی فعدل  

-m'äst خواسته باشی بدروي   شایی مي،  m'äst-ε x'ä b'u b'o-r-om خواسته باشی بروم  شایی مياصلي، ماننی:  

ε x'ä b'u b'e-r-i  ،خواسته باشی برود  شایی مي m'äst-ε x'ä b'u b'e-r-ε  ،  خواسدته باشدی بدرویم خ    شدایی مدي
 m'äst-ε x'ä b'u خواسته باشی بروندی  شایی مي،  m'äst-ε x'ä b'u b'e-r-em    خواسته باشی برویی  شایی مي

b'e-r-εm اداي دیگدري نیدز صدرگ کدرد،      . با تغییر دادن شناسه فعل کمکي دوم مي توان این ساخا را به صورت
-m'äst-ε x'-om b'u b'o-r خواسته باشدم بدروم   شایی ميشود: ز ا الة کالم، فقط صیغه اول اراهه ميبراي پرایز ا

om ،خواسته باشي بروم شایی مي m'äst-ε x'ey b'u b'o-r-om ،  خواسته باشی بدروم  شایی مي/ m'äst-ε x'ä 

b'u b'o-r-om m'äst-ε x'ä b'ud-εk b'o-r-om ،   :خواسدته باشدنی   شایی مدي : خواسته باشیم بروم خ شایی مي
-m'äst-ε x'ä b'ud-εm b'o-r خواسدته باشدنی بدروم     شایی مدي ، :  m'äst-ε x'ä b'ud-em b'o-r-om بروم  

om. 
 
 حال در جريان )حال ملموس، حال مستمر(:       -1-5-9
ي آن روي پیشونی اسا، شود. تکیه+ ستاك حال + شناسه درسا مي mo/meحال در جریان، از ترکیب پیشونی    

-، داریدم مدي   m'o-xor-εخدورد  ، دارد مدي  m'o-xor-iخدوري  ، داري مدي  m'o-xor-omخورم ماننی: دارم مي

. حال در جریان، فقط در تکیده بدا حدال     m'o-xor-εmخورنی ، دارنی مي m'o-xor-emخوریی خوریمخ داریی مي
 اخباري اختالگ دارد.

 
 سادهگذشتة  -1-1-9
  شود. تکیة آن روي اجداي اوال سدتاك اسدا، مانندی:    اا درسا ميگذشتة ساده، از ترکیب ستاك گذشته + شناسه   

  ،  خوردندی  x'ord-em، خدوردیمخ خوردیدی     x'o / x'ordεk ، خدورد  x'ord-i، خدوردي   x'ord-omخدوردم  
x'ord-εm کنی.بر گذشته نقلي داللا مي . نکته : اگر تکیة این فعل، به اجاي آخر ستاك منتقل شود 

 
 گذشتة استمراري-1-7-9

شود. تکیة آن، روي اجداي اوال  + گذشتة ساده + شناسه درسا مي mo/meگذشتة استمراري، از ترکیب پیشونی    
-، مدي   mo-x'ord-εkخدورد  ، مي mo-x'ord-iخوردي ، مي mo-x'ord-omخوردم  ستاك اسا،  ماننی:   مي

 .  me-r'εft-εmخوردنی ، مي me-r'εft-emخوردیی خوردیمخ مي
نکته : اگر تکیة این ساخا به اجاي اوال منتقل شود بر گذشتة در جریان و اگدر بده اجداي پایداني منتقدل شدود بدر        

 گذشتة نقلي  مستمر داللا مي کنی.
 

 گذشتة دور  -1-8-9     
شود. دو تکیه دارد، یک تکیده روي  ناسه درسا ميش« + بودن»گذشتة دور، از ترکیب صاا ماعولي + گذشته ساده  

،خدورده   xord'ε b'ud-omاجاي آخر صاا ماعولي و دیگري روي اجاي اوال فعل کمکي، ماننی:   خورده بودم 
 x'ord-ε، خورده بودیمخ خورده بودیی   x'ord-ε b'u /x'ord-ε b'ud-εk، خورده بود  x'ord-ε b'ud-iبودي  

b'ud-em ی ، خورده بودنx'ord-ε b'ud-εm . 
 کنی.نکته : اگر تکیة فعل کمکي این ساخا به اجاي پایاني منتقل شود بر گذشتة دورتر داللا مي
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 گذشتة دورتر-9-9
شود. دو تکیه دارد، یکدي  اا درسا ميشناسه« + بود»این ساخا گذشتة دورتر از ترکیب صاا ماعولي +  -8-7-7

،  x'ord-ε bud'-omام وي اجاي آخر فعل کمکي،  ماننی: خورده بودهروي اجاي آخر صاا ماعولي و دیگري ر
 x'ordεایدی   ایدمخ خدورده بدوده   ، خورده بوده x'ordε bud'ε،خورده بوده اسا x'ord-ε bud'-i اي خورده بوده

bud'-em انی ، خورده بودهx'ord-ε bud'-εm . تااوت این ساخا با گذشتة دور در جایگاه تکیه اسا. 
این ساخا گذشتة دورتر، از ترکیب صاا ماعولي اصلي + صاا ماعولي بودن + بدود + شناسده درسدا     -0-7-7

، دو تکیه دارد، یک تکیه روي اجاي آخر صاا ماعولي و دیگدري روي اجداي اوال فعدل کمکدي، مانندی:        8شودمي
، خدورده بدوده بدود     x'ord-ε b'udε b'ud-i،خدورده بدوده بدودي      x'ordε b'udε b'ud-omخورده بوده بودم 

xord-ε b'udε b'u /x'ord-ε budε b'ud-εk   خورده بوده بودیمخ خورده بوده بودیی ،x'ord-ε b'udε b'ud-

em  خورده بوده بودنی ،x'ord-ε b'udε b'ud-εm  . 
+ این ساخا گذشتة دورتر، از ترکیب صاا ماعولي اصلي + صاا ماعولي بدودن + ماضدي نقلدي بدودن      -7-7-7

شود، دو تکیه دارد، یک تکیه روي اجاي آخر صاا ماعدولي و دیگدري روي اجداي آخدر فعدل      شناسه درسا مي
،  x'ord-ε b'udε bud'-iاي  ،خدورده بدوده بدوده    x'ordε b'udε bud'-omام کمکي، ماننی:   خورده بوده بدوده 

 x'ord-ε b'udεایدی   ورده بدوده بدوده  ایمخ خد ، خورده بوده بوده x'ord-ε b'udε bud'-εخورده بوده بوده اسا 

bud'-em انی ، خورده بوده بودهx'ord-ε b'udε bud'-εm  . 
 

 گذشتة نقلی-11-9
شود. تکیة آن، روي اجاي آخر اسا، مانندی:  ااي فعلي درسا ميگذشتة نقلي، از ترکیب ستاك گذشته + شناسه     

-،  خدورده  xord'-emایی  ایمخ خورده، خورده xord'-ε، خورده اسا  xord'-iاي ، خورده xord'-omام خورده

 . گذشته نقلي با گذشتة ساده فقط در جایگاه تکیه اختالگ دارد. xord'-εmانی 
 

 گذشتة نقلی مستمر-11-9
شود. تکیدة آن روي اجداي   اا درسا مي+ ستاك گذشته + شناسه mo/meگذشتة نقلي مستمر از ترکیب پیشونی   

،  mo-xord'-εkخورده اسدا   ، مي mo-xord'-iاي  خورده، مي  mo-xord'-om امخوردهيآخراسا، ماننی: م
. گذشته اسدتمراري نقلدي بدا گذشدتة      mo-xord'-εmانی خورده، مي mo-xord'-em ایی خوردهایمخ ميخوردهمي

 استمراري فقط در جایگاه تکیه اختالگ دارد.
 

 گذشتة التزامی  -12-9
« بود»ستاك گذشتة فعل « + خواستن»این ساخا از ترکیب صاا ماعولي فعل اصلي + حال سادة فعل  -8-80-7   

درسا مي شود. این ساخا، سه تکیه دارد، یکي روي اجاي پایاني صاا ماعولي، دیگدري روي اجداي اوال فعدل    
-'x'ord-ε xام تمال قریب بده یقدین گاتده   کمکي اوال و تکیة پایاني روي اجاي اوال فعل کمکي دوام ، ماننی : به اح

om b'uاي ، به احتمال قریب به یقین گاتهx'ord-ε x'-ey b'u   به احتمال قریب به یقین خورده اسدا ، /x'ord-

ε x'ä b'ud-εk  x'ord-ε x'ä b'u   ایدی  ایم خ به احتمال قریب بده یقدین خدورده   ، به احتمال قریب به یقین خورده

                                                           

و با مردمان سیستان او را دوستي و محبدا بدوده   »(؛ 870:  8713تاریخ سیستان،«)و متکلم سیستان او بوده بود»بسنجیی با شواای زیر:  -8

 (.407)انصاري، : « بود مقیم در بغیاد مرتعش در مسجی شونیزه بوده»(؛ 871امان:«)بود
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x'ord-ε x'-εm b'u انی ، به احتمال قریب به یقین خوردهx'ord-ε x'-εm b'u   در این ساخا فقط فعل کمکدي .
 صرگ مي شود .« خواستن»
« + خواسدتن »این ساخا از ترکیب صاا ماعولي فعل اصلي + صاا ماعولي بدودن+ حدال سدادة فعدل      -0-80-7

روي اجداي پایداني صداا ماعدولي،     شود. این ساخا، سده تکیده دارد، یکدي    درسا مي« بودن»ستاك گذشتة فعل 
 دیگري روي اجاي اوال فعل کمکي اوال و تکیة پایاني روي اجاي اوال فعل کمکي دوام، ماننی:

، شدایی خدورده    x'ord-ε b'udε x'-ey b'u، شایی خدورده باشدي    xord-ε budε x-om buشایی خورده باشم 
، شدایی خدورده باشدیم خ شدایی خدورده باشدیی         x'ord-ε b'udε x'ä b'u  / xord-ε bud-ε xä bud-εkباشدی  

x'ord-ε b'udε x'-em b'u  شایی خورده باشنی ،x'ord-ε b'ud-ε x'-em b'u  . 
 

 گذشتة در جريان)گذشته ملموس( -19-9
شود،  تکیة آن روي پیشونی + گذشتة ساده فعل اصلي + شناسه درسا مي moگذشتة در جریان از ترکیب پیشونی   

-m'o  خدورد  ، داشدا مدي   m'o-xord-iخدوردي  ، داشدتي مدي    m'o-xord-omخدوردم داشتم مياسا، ماننی: 

xordεkخوردیی خوردیمخ داشتیی مي، داشتیم ميm'o-xord-em خوردنی ، داشتنی ميm'o-xord-εm   تاداوت  .
 این ساخا با گذشته استمراري در جایگاه تکیه اسا .

 
 آينده نزديك   -14-9
شدود. دو تکیده دارد،   ساخا اول حال التزامي فعل اصلي ساخته مي« + مستن»ترکیب گذشتة ساده  فعل مقاربه از    

 یکي روي اجاي اول فعل کمکي و دیگري روي اجاي اوال فعل اصلي، ماننی : 
، نزدیدک بدود بیاتدی      m'äst-i b'o-ft-ak-i، نزدیک بدود بیاتدي     m'äst-om b'o-ft-ak-omنزدیک بود بیاتم  

m'äs/ m'äst-ak b'o-ft-a      نزدیک بود بیاتیمخ نزدیدک بدود بیاتیدی ،mäst-em bo-ft-ak-em    نزدیدک بدود ،
- بقدات در شواای زیر از  « کامستن»در این ساخا، با « مستن». به ظاار مصیر  mäst-am bo-ft-ak-amبیاتم  

(؛ 014: 8711انصداري، «)شیخ االسالم گاا:خرّاز کامستیی که پیغمبدر بودیدی از بزرگدي...   »پیونی لاظي دارد:   الصوفیه
 (.  416)امان:« زاري بروي افتاد.کامستیی که تباه شییی»
 

 نتیجه گیري:  
ي، آواید ااي خراسان اسا کده در اردکدول رواج دارد. ایدن گدویش، از منظدر سداخا      ، از گویشياردکولگویش     

ااي زیادي دارد. در ایدن پدشواش پدس از    ااي مجاور اختالگواژي، نحو و واژگان با فارسي معیار و گویشساخا
از نظر زمان )گذشته، حال  آن، جایگاه تکیه در انواع فعلِمعرفي مختصر و بیان برخي خصوصیات آوایي این گویش، 

ري، نقلي، بعیی و ...( به دقا مدورد تدیقیق و بررسدي قدرار     )استمراو آینیه(، وجه )اخباري، التزامي و امري( و جنبه 
: اختالگ در تکیده باعدث تمدایزِ افعدال گذشدتة سداده      گرفا و این نتیجه حاصل شی که در گویش روستاي اردکول، 

و   xo'rdε bud-om «خدورده بدودم  »: ؛ گذشدته دور xord-o'm«امخدورده »: و گذشدته نقلدي   x'ord-om«خوردم»
 ، گذشته درجریدان m'o-xord-om «خوردممي»؛ گذشته استمراريxordε bud-o'm «امخورده بوده» گذشته دورتر

 «خدورم مدي »حدال اخبداري   ؛ mo-xord-o'm «امخدورده مدي » و گذشته نقلي مستمر mo-xo'rd-om «خوردممي»
mo'-xor-om خورممي: »و حال درجریان» mo-x'or-om شود.  از یکییگر مي 

 
 منابع و مآبذ

 .8711توس، تهران: ، محامی سرورموالیي ؛ چاپ دوام، به تصحیحطبقات الصوفیه؛  عبیاهللخواجه انصاري،
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(؛ به تصحیح محمیتقي بهار)ملک الشدعرا(، چداپ دوم، تهدران: انتشدارات     8713. )301-441تألیف در حیود  تاريخ سیستان:
 .8713معین، 

، به ویراستاري رودیگر اشمیا، ترجمة فارسي زیر نظدر حسدن رضداهي بدا      ايرانیهاي راهنماي زبان، پشتوشروو، پرودز اُ؛ -
 .  178 -130؛ ص8710بییي ، 

نامة کارشناسي ارشی زبدان و ادبیدات فارسدي، مشدهی،     ، پایانتوصیف و بررسی گويش زيركوه قاين(. 8711صادقي، محسن.)
 دانشگاه فردوسي.
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 ؛ تهران: نیلوفر.مبانی زبان شناسی و كاربرد آن در زبان فارسینجاي، ابوالحسن؛ 

 .8731، مشهی: دانشگاه فردوسي، نواي گفتار در فارسیوحیییان کامیار، تقي؛ -
 


