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 چکیده
که در این گویش، اند ی انارکی حاکیهاداده های شهرستان نائین، در شرق استان اصفهان است.انارک، از بخش

های زماان گششاته و نفای در ایان     نشانه است.  -eنشانۀ هر سه وجه امری، اخباری و التزامی، یکسان و پیشوند

 باا هستند، با این توضیح که زمان گششته در بسیاری از افعال اناارکی،    -naو پیشوند t- گویش به ترتیب پسوند

 ۀو ناادر، جایاااه و مقولا   ایان نظاام دو شاقی     باا شاود.  گویش نیز رمزگشاری مای  این« نظام مطابقۀ انشقاقی»

که در زمان حال، صورت پساوند و در زماان   طوریهکند، بهای مطابقه نسبت به زمان تغییر میساختواژی نشانه

 هاای کاه نشاانه   دارداهمیات   روآن وی وضعیت حاضار در ایان گاویش از   بست دارند. واکاگششته، صورت پیش

گرایش باه کساب آخارین    « وابستای»های دنیا، وندهای تصریفی هستند و به دلیل اصل مطابقه، در غالب زبان

را نقا  و  « وابساتای »های اناارکی، اصال جهاانی    شود که دادهمشاهده میاین، جایااه در فعل دارند. با وجود 

 .  کندانه به پایه برقرار میترین نشو نیز در نزدیک بستواژه بامطابقۀ فاعلی را در زمان گششته 
 

 ، نظام فعلی، مطابقه، نمود، وجه، زمانگویش انارکی واژگان کلیدی:

 تهران یمدرس دانشااه علوم پزشک ،هماانی یشناسزبانآموختۀ دکتری انشد. 1
 

sh50d@yahoo.com 
 

 

   واحد شاهرود ،یدانشااه آزاد اسالم ،هماانی شناسیزبان یرتدک یدانشجو. 2
   واحد شاهرود ،یدانشااه آزاد اسالم ،هماانی شناسیزبان یرتدک یدانشجو .3
 

 اهی اریانیزبان افرسی و گویش
 7، شماره ایپپی    9318ان بهار و اتبست ،اول  ، دورهچهارمسال 

 
 7-22صفحات 
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 مقدمه -1

های خویشاوندند که از زبان ایرانی مشترک مشتق شاده و از نظار   های ایرانی گروهی از زبانزبان
 (.32:1323 1)ارانساکی  اناد ها  وابساته  و تبار و نیز از نظر ساخت دستوری و واژگان اصالی باه   أمنش
هاای ایرانای   شوند. زبانباستان، میانه و نو تقسی  می ۀهای ایرانی به لحاظ تاریخی به سه دورزبان

نو، باه لحااظ جغرافیاایی، در ایاران و افغانساتان متمرکزناد و باه لحااظ تااریخی، باا فروپاشای            
ی باه  سنت ۀهای ایرانی نو را به شیوشوند. زبانهفت  میالدی آغاز می ۀشاهنشاهی ساسانی در سد

خاود،   ۀیاک از ایان دو گاروه نیاز باه نوبا       کنناد و هار  دو گروه اصلی شرقی و غربی تقسی  مای 
هاا و نیاز ابقاای    هاا، ناوآوری  بنادی های شمالی و جنوبی دارند. مبنای اصلی این تقسای  زیرگروه

ایرانی باستان )جنوب غربای( و اوساتایی )غیار    ۀ شدتر در دو زبان شناختهمواردی است که پیش
های ایرانی میانه یعنی فارسی میاناه )جناوب غربای(، پاارتی )شامال      وب غربی( و نیز در زبانجن

   (.313: 1323 ،2)اشمیتاند غربی(، و سغدی، سکایی، خوارزمی و بلخی )شرقی( بازتاب داشته
هاای مرکازی   گاویش  هاا و های غربی و شرقی، گروه زباان ها و گویشدر کنار دو گروه زبان    

    .(1383نغزگاوی کهان و داوری،    ؛1323، 3لکاوک  ؛1821 ، 3)یاار شااطر  اسات  ز معرفای شاده  ایرانی نیا 
مادساتان  » ۀشود که در منطقهایی اطالق میشیمرکزی ایران به گو ۀهای رایج در ناحیگویش
هاای ایرانای را   مرکزی زباان ۀ گردند و هستبین همدان، اصفهان، یزد و تهران تکل  می« اصلی
های ایرانی شمال های گروه زبانترین گویشجنوبی ءِهای مرکزی جزواقع گویشسازند. در می

 .  (288: 1383، )نک. نغزگوی کهن و داوری غربی هستند
 هاای بخاش  از کاه در اناارک،   اسات های مرکزی ایران شرقی گویش گویش انارکی از گروه    

 بسایار  آن گاویش  ،روایان گاردد، از  به آن تکلا  مای   اصفهان استان شرق در نائین، شهرستان
 از یزد، استان به جنوب از سمنان، استان به شمال این بخش، از .است نائینی گویش به نزدیک
. شاود مای  منتهی نائین شهرستان مرکزی بخش به غرب از و بیابانک و خور شهرستان به شرق

 ساانیان سا زماان  باه  شاهر  ایان  بناای  نقلای  باه . نادارد  وجاود  توافقی شهر این تاریخ درمورد
 اولاین  بناای  همچناین  .اسات باوده  نخلکۀ نقر و سرب معدن راه سر بر ایواحه که گرددبرمی
 دوران درد. دارنا مای  منساوب  عبااس شااه  زماان  باه  منقاول،  سخنی اعتبار به را انارک خشت

. اسات باوده  ارتبااطی  چهاارراه  انارک قاجاریه دوران اواخر حدود تا آن از پس و اعراب استیالی

                                                           
1. Oranskij 

2. Schmitt 

3. Yarshater 
4. LeCoq 
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 غربای  هاای استان نیز اکنون. شدمی خت  تهران و ورامین به و آغاز کشور جنوب از هک مسیری
 عباور  شاهر  ایان  از رضاوی  خراساان  مخصوصاا   و شارقی  هاای استان به دسترسی برای کشور
 خاان تقای  میارزا  ۀناما  اناارک،  وساازهای ساخت بهراجع معتبر و ماندهباقی سند تنها .کنندمی

 از محال  امنیات  تاأمین رای ب شهر حصار و قلعه ساخت برای وجهی پرداخت برمبنی امیرکبیر
 یکای  ،اناد رفتاه  باین  از کاه  دیااری  اساناد . است انارک کدخدایان به خطاب راهزنان دستبرد

 3۲ ۀدها  در وداد شان مین را مسجد ساله 21۲ قدمت که بوده محمدرضا حاج مسجد ریبُگچ
 کاه  رَباا   سارای کاروان ۀشناسنام سنگ دیار و کشاند نابودی به را آن مرمتاران تغافل دست
 و باریاک  هاای کوچاه پاس  و کوچه دروازه، و در بارو، و برج بقایای. رفت سرقت به 7۲ ۀده در

 شاامل  مجموعاه  ایان . دارد شاهر  سااخت  در دفااعی ۀ اندیشا  از نشاان  شاهر  این خ  و پرپیچ
 معمااری  از گیاری رهبها  باا  کاه  اسات  مسکونی هایخانه و حسینیه جامع، مسجد سرا،کاروان
 وضاعیت  براسااس  کاه  اسات  محلاه  هفات  شاامل  اناارک،  قدیمی بافت. اندشده ساخته سنتی

 بیاباناک،  محاالت  شاامل  و اسات شاده  نامااشاری  محاالت  کاربری و مکانی موقعیت طبقاتی،
اناارک، در همساایای و    که آنجا از. گرددمی جوباره و گاهقافله سراب، ها،عرب حصار، علی،بیک
 زندگی استان این در گویش این ناگویشور از بسیاری است،جنوب استان سمنان واقع شده در
 شهرساتان  سااکن  انارکی گویشوران از و استان این از مختصر این هایداده رو،این از کنند،می

 در «فعال » پژوهش، واکاویِ معماری هدف این. استشده آوریاستان سمنان جمع در شاهرود
 چناین و ها   1و نفی 3، نمود3، وجه2مانند زمان 1«واژمعنایی» هایمقوله براساسانارکی  گویش
 است.   «7انشقاقیۀ نظام مطابق»فرد این گویش یعنی منحصربه 3مطابقۀ نظام

 

 نظام فعل در انارکی -2

بان فعال )عنصار     ؛وابسته به فعال  ۀعموما  بررسی سه مؤلف ،های دنیابررسی نظام فعل در زبان
و مقاوتت واژمعناایی    ،واژنحاوی(  ۀفعال )مقولا   ۀفعل با فاعل یا شناسا  ۀمطابقۀ نشان واژگانی(،

شناساه و نیاز مقاوتت     ۀ. این پژوهش باه بررسای دو مؤلفا   استزمان، وجه، نمود و نفی  ؛فعل

                                                           
1. Morphosemantic 

2. tense 

3. mood 

4. aspect 

5. negation 

6. Agreement 

7. Split Agreement System 
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شاود دساتخو    بازنماایی مای   هاا شناساه  باانارکی که  ۀپردازد. نظام مطابقواژمعنایی فعل می
 .  استهای دنیا نادر ناست که در زبا انشقاقی

 
 انشقاقی در انارکی ۀنظام مطابق -1- 2

. کنناد یما  رمزگاشاری  متفااوت  هاییفرایناد  باا  را خود زبانی عناصر میان روابط دنیا هایزبان
 عناصار  میاان  معناایی  و صوری روابط دستوری، ابزاری عنوانبه که هاستفرایند این از مطابقه
 همااهنای  نماایش  مطابقاه،  (2۲۲1) 1کوربات  براساس .ردگشامی نمایش به را نحوی ۀحوز یک

 مطابقاه،  فرایناد  باا . اسات  نحاوی  مشخص ۀحوز یک در زبانی عنصر دو میان معنایی و صوری
 دکنا مای  تعیاین  دیاار  عنصار  معناایی  یاا  صوری هایویژگی را عنصر یک صوری هایویژگی

 رایاجِ  ۀکنناد کنتارل  فاعال،  ،(2182) 3یاکوبسان  و 3داوتی ۀمطالع براساس (.31۲: 1872، 2استیله)
های دنیا، میان فاعال و  شده در زبانبرقرار ۀیعنی بیشترین مطابق ،دنیاست هایزبان در مطابقه

 وناد  مانناد  وابساته  اجازای  که است ایمطابقه ،1متعارف ۀمطابق معیار، این براساسفعل است. 
 آزاد، ۀکلما  ۀمطابقا  ۀنشاان  و ارفمتعا  تصریفی، وند ۀمطابق ۀنشان ،بنابراین. کند برقرار تصریفی
های داده اما. داردفعل با فاعل  ۀهای ایرانی، نظام مطابقانارکی، مانند دیار زبان. است نامتعارف
 ۀفارد در ایان گاویش هساتند. نظاام مطابقا      ای منحصاربه کی از وجود نظام مطابقهانارکی، حا

اساتفاده از   :داردهاای دنیاا   ن زباان متعاارف در میاا  تقریبا  نادر و تقریبا  غیر ۀمشکور دو مشخص
مطابقاه در جایاااه پایش از     ۀقرار گارفتن نشاان  ؛ مطابقه ۀبه جای وند تصریفی نشان 3بستواژه

 .فعل به جای جایااه پس از فعل

 
 «مطابقه ۀنشان» عنوانبهبه جای وند تصریفی « بستواژه»استفاده از  -1-1- 2

 و تارین شافاف  بهترین، متعارف، زبانیِ مقوتت ،(2۲۲1) کوربت متعارف ۀمطابق رویکرد براساس
 تساهیل  را زبان پیوستاری و فازی مفاهی  بررسی که ندامقوله یک هاینمونه وچراترینچونبی
 در فاراوان  صاوری  هاای تفااوت  باا  نظاامی  دنیا، هایزبان در مطابقه نظام کهآنجا از. نمایندمی

 هاای ویژگای  ترینشفاف از ایمجموعه متعارف، هایصورت تعیین است، رمزگشارنده هاینشانه

                                                           
1. Corbett 

2. Steele 

3. Dowty 

4. Jakobson 

5. Canonical Agreement 

6. Clitic 
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 واقعای  شاواهد  سنجش برای راستین معیاری سازی،خوشه این با و آورده ه  گرد را مقوله این
هاای  متعاارف، حواور نشاانه    ۀدهد. یکی از معیارهای تعیین مطابقا می دست به دنیا هایزبان

است. به بیاان دیاار، اگار زباان یاا      مطابقه به صورت تکواژهای وابسته یعنی وندهای تصریفی 
مطابقه استفاده کند، یعنی باه وضاعیت متعاارفی از     ۀگویشی، از وندهای تصریفی در بیان رابط

 گاویش اناارکی در زماان حاال، ونادهای تصاریفی یاا        ۀاست. نظام مطابقا مطابقه نزدیک شده
هاا  بسات ، ایان واژه گیرد، با این حال، در زمان گششته در این گویشه خدمت میها را بشناسه

ۀ گیرناد. ایان رو  از بازنماایی مطابقا    مطابقاه را بار عهاده مای     ۀهستند کاه بازنماایی رابطا   
جملاه بلاوچی ارباباان، دوانای، ترساتانی،      از های ایرانای ها و گویشزبان ها در برخیبستواژه

عیتِ وضا . بارای روشان شادن    جلاد اول(  ،1382 ،مقادم دبیرنک. )شود تالشی و وفسی مشاهده می
پساوندهای مطابقاه و   ساسس  نمایش مطابقاه در اناارکی، ابتادا فهرسات ضامایر شخصای، و       

 دارناد  1بستانارکی، صورت پیش ۀرا که البته در نظام مطابق گویش این های ضمیریبستواژه
 دهی :کنند نشان میو در زمان گششته، نقش مطابقه فعل با فاعل را بازی می

 

 ارکیضمایر شخصی در ان. 1جدول 

 جمع مفرد شخص

 mu mâ اول شخص

 tu imâš دوم شخص

 on / in ihâ سوم شخص
 

 ها( در انارکیپسوندهای تصریفی مطابقه )شناسه .2جدول 

 جمع مفرد شخص

 i -(a)em- اول شخص

 i (a) -it- دوم شخص

 a -en- سوم شخص
 

 های ضمیری در انارکیبستواژه .3جدول 

 جمع مفرد شخص

 m =m(i)ni= اول شخص

 t =t(i)ni= دوم شخص

 š= =š(i)ni سوم شخص

                                                           
1. proclitic 
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هاای  بسات شاود. واژه های ضمیری رمزگشاری میبستواژه باانارکی  ۀبخشی از نظام مطابق

هاای ضامیری )باه    بسات های مختلف بر عهده دارناد. واژه های متفاوتی در زبانضمیری، نقش

بست ضامیری دوم شاخص   واژهت؛ -در فارسی، نقش مفعول مستقی  )مثل:  (1بستصورت پی

(، زَمدر  اُ، بست ضمیری اول شخص مفردواژه؛ م-مستقی  )(، مفعول غیرشناسمتدر می ،مفرد

)فقط بارای  فاعلی  ۀ( و مطابقکتابشان  در، معبست ضمیری سوم شخص جواژه؛ شان-مِلکی ) 

مشکور باه هماین   های ( را برعهده دارند. در انارکی نیز نقشرفتِشدر  ، - ،سوم شخص مفرد

فااعلیِ اناارکی،    ۀباا ایان تفااوت کاه در مطابقا     ، شودهای ضمیری برقرار میبستواژه باشکل 

کناد.  نحوی را برقارار مای   ۀهای ضمیری برای تمام صیغاان شخص و شمار، این رابطبستواژه

 بینی :می« مالک» ۀو نشان« مِلکی»های ضمیری انارکی را درساخت بستواژه 3در جدول 

 
 

 «ملکی»های ضمیری در انارکی: در ساخت بستواژه .3جدول 
 ملکی بستواژه مثال بست ملکیواژه مثال

 pio=m(i)ni =m(i)ni پدرمان  (pio=m =m 1پدرم  (1

 t(i)ni   pio =t(i)ni= پدرتان (pio=t =t 2 پدرت (2

 pio= š(i)ni =š(i)ni         پدرشان (pio=š š= 3  پدر  (3
 
نک برای نمایش وضعیت برقراری مطابقه در انارکی در دو زمان حال و گششاته، صایغاان   ای    

در صایغاانِ   -eدهی . پیشاوند  را در دو زمان حال و گششته، نشان می« دیدن»-  -vinبن فعل 

 وجه اخباری در انارکی است. ۀزمان حال، نشان

 اری در انارکیدر زمان حال و وجه اخب« دیدن»  -vin-صرف بن فعل   .1جدول 

 فارسی معیار انارکی فارسی معیار انارکی

e-vin-em  می بینی e-vin-i  می بین 

e-vin-it می بینید e-vin-i می بینی 

e-vin-en می بینند e-vin-a می بیند 

 
 
 
 

                                                           
1. enclitic 
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 انارکی در گششته زمان در «دیدن»  -di- فعل بن صرف .3جدول 

 فارسی معیار انارکی فارسی معیار انارکی

m(i)n(i)=di  دیدی m(i)=di دیدم 

t(i)n(i)=di دیدید t(i)=di دیدی 

š(i)n(i)=di دیدند š(i) =di دید 

 

های ضامیری ایان   بستواژه بابرقراری مطابقه در زمان گششته در انارکی  که شودمشاهده می
د. در گارد گویش که عموما  نقش مفعول و یا مالک در ساخت ملکی بار عهاده دارناد برقارار مای     

  -di-های ضمیری و بن ماضای فعال   بست، میان پیش-  -i، واج میانجی3صرف صیغاان جدول 

 ۀکاارگیری و ترتیاب واژ  تعمق برانایاز در باه   ۀاست. نکت، برای سهولت تلفظ افزوده شده«دیدن»
یاا   هاا در نقاش مفعاولی   بستانارکی آن است که این واژه ۀهای ضمیری در نظام مطابقبستواژه
هاای  زباان  دربسات دارناد.   بست و در نظام مطابقه، صاورتِ پایش  لکی در انارکی به صورت پیم

بسات در  بسات باه جاای پای    ، زبان ترستانی نیز از پیش(1382) در دبیر مقدم شدهایرانی بررسی
 (323: 1382 ،مقاادم)دبیر هااای ترسااتانیمثااال براساااسکنااد. برقااراری مطابقااه اسااتفاده ماای 

 بر افعال، اجزای دیار،توانند عالوههستند، یعنی می 1های شناوربسترستانی، پیشهای تبستپیش
 بستای از این نظام و اتصال پیشنمونه ،1حروف اضافه را نیز میزبان خویش برگزینند. مثال  ازجمله
 :(نجااهم)برگرفته از دهد ( در ترستانی نشان میæ( را به حرف اضافه )=šفاعلی ) ۀمطابق

(1  ænæ mærd-ü      ketab- ü                  š=æ               mæryæm da 
 داد      مری              به- پیشبست 3  م)1(      معرفه-کتاب       معرفه- مرد   آن     

 «.آن مرد کتاب را به مری  داد»

ها   ش ن گاوی مطابقه در ای ۀبست نشانکه واژه استحاکی  ،2ازجمله مثال شواهد انارکی  

. در باشاد مانند ترستانی، شاناور  شته باشد و اندتواند جایااه ثابتی در جمله و پیش از فعل می

 است:بست به قید تکرار متصل شدهصورت پیبست بهل، واژهاین مثا

(2  pe=m                                                    vâ-t   
   م= باز1مطابقه فاعلی  بستواژهفتن           بن ماضی فعل گ-نشانه گششته    

 «باز گفت »

 

                                                           
1. Floating clitic 
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 1«شدگیدستوری»انارکی از منظر  ۀنظام مطابق -2-1-2

شدگی، واژگان، منبع اصلی امکانات دستوری است. کلمات قاموسای  طبق چارچوب دستوریبر

ند، شاو نقشای مای  شدگی خود معموت  تبدیل باه کلماات   با معناهای خاص در مسیر دستوری

گردناد. ایان مسایر را باا     بست مای دادن استقالل واجی تبدیل به واژهدستکلمات نقشی با از 

 (.7: 2۲۲3 3و تراگوت 2)هاپرتوان بازنمود شدگی میای دستورینمودار مرحله

 وند تصریفی<بستواژه<نقشی ۀکلم <قاموسی ۀکلم

هاای دنیاا   ه در زباان شادگی تکرارشاوند  مسیرهای دستوری ازجملهمسیر تغییر مورد نظر 

، ونادهای تصاریفی، عناصاری    این مسیر براساس(. 1327 ،نغزگوی کهن نک.)فارسی است  ازجمله

که در گویش انارکی، بخشای از نظاام مطابقاه،     آنجاند. از یهابستتر از واژهشدهبسیار دستوری

ه ها  از ونادهای   شود، باید گفت که این نظاام انشاقاقیِ مطابقاه کا    ها بازنمایی میبستواژه با

ۀ جوید، نظاامی در میانا  ها در نمایش روابط نحوی در جمله بهره میبستتصریفی و ه  از واژه

 ۀهای مطابقا های دوشقی، نسبت به نظامچنین نظام ،شدگی است. به عبارت دیارراه دستوری

فی، ترین عناصر ساختواژی، یعنی وندهای تصاری شدهیکدست مانند فارسی که فقط از دستوری

 اند.  کنند، کمتر دستوری شدهاستفاده می
 
 4«اصل وابستگی»نظام مطابقه انارکی از منظر  -3-1- 2

 ترتیاب  چااونای  به متفاوت رویکرد هشت نظری، شناسیزبان حوزۀ در (2۲11) 1مانوا براساس

  یرویکارد  نحاوی،  مقولاۀ  ایان  باه  معنایی رویکرد. استشده ارائه دنیا هایزبان واژگان در وند
 پاژوهش  ایان  در وکارده   معرفای  «وابساتای  اصال » رویکرد باعنوان (1821) 3بیبای که است

 نزدیکای  ارتباا   محتوا، لحاظ از معنایی عنصر دو اگر ،اصل این براساس. است نظری چارچوب
 آنهاا  ترکیاب  صاورت غیاراین  در و شاوند می بیان واژگانی یا و تصریفی صورتبه باشند، داشته
 باه  دارد معنایی مبنایی که وابستای اصل معرفی با  بیبای .بود خواهد نحوی رتعبا به محدود

 .استدنیا پرداخته پنجاه زبان در هافعل در تصریفی هایمقوله ترتیب شناختیبررسی رده

                                                           
1. grammaticalization 

2. Hopper 

3. Traugott 

4. Relevance Principle 

5. Manova 

6. Bybee 
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 باه  دارد فعال  با بیشتری معنایی همبستای که ایهرمقوله بی،بای وابستایِ اصل براساس     
 فعال  باه  کمتاری  معناایی  همبساتای  که ایمقوله کهدرصورتی شود؛می رتنزدیک فعلۀ ریش
 فعال  معناایی  مقاوتت  بررسی از پس بیبای. شودمی ظاهر فعل پایۀ از بیشتریۀ فاصل با دارد،

 آن از حاصال  مراتبسلسله و اصل این از توانست دنیا، زبان پنجاه در نمود و وجه زمان، ازجمله
 یااد  زباان  هایجهانی از بخشی و جهانی اصلی عنوانبه فعلی، ایونده حوور ترتیب بررسی در

آن، ونادهایی کاه    براسااس رود که اصل مشکور، اساسی معناایی دارد، انتظاار مای   آنجا کند. از
گیرناد، اگار ایان معناا،     ترین فاصله باه فعال قارار    ر نزدیککنند دمعنایی را به فعل اضافه می

اشتقاقی(، وند مشکور، پیش از وندهای تصریفی کاه معناایی    معنایی واژگانی باشد )مانند وندهای

در  ان- ساازِ وند اشاتقاقیِ ساببی   شود. مثال کنند، به فعل افزوده میدستوری را به فعل اضافه می

دهاد،  گشارد و ظرفیت موضوعات فعل را افازایش مای  أثیر میتفارسی، که مستقی  بر معنای فعل 
گیارد. در  ترین فاصله با فعل قرار مای شود و در نزدیکفزوده میبن فعل اپیش از تمامی وندها به 

 ۀو مطابقا د -سااز   از پسوند تصریفی گششاته ان  -ساز  پسوند اشتقاقی ،خوراندمغشا را به کودک 

تار اسات.   افزایناد، نزدیاک  به فعل، که معانی دستوری به فعال مای    م-شخص و شمار )شناسه( 
هاای  توان نتیجاه گرفات کاه نشاانه    اصل جهانی وابستای، می مثال در فارسی و نیزاین  براساس

شوند. دلیل آن است کاه  های دنیا غالبا  در دورترین فاصله نسبت به فعل ظاهر میمطابقه در زبان
ای کاامال  نحاوی   فعل، موضوعی معنایی نیسات بلکاه رابطاه    برقراری مطابقه میان فاعل و فرایند

جادا   معناهای وابساته باه فعال کاامال      ۀهای مطابقه، از حوزانهنش بااست، یعنی بازنمایی مطابقه 
هاای  هاای دنیاا نشاانه   است. به همین دلیال در بسایاری از زباان   نحو ورود کرده ۀشده و به حوز

شاود کاه اناارکی، اصال     مشااهده مای   ،ایان وجود  با ند.ابه فعل های متصلمشکور، آخرین نشانه

ترین فاصله به فعل و حتی پایش  های مطابقه را در نزدیکهجهانی وابستای را نق  نموده و نشان
گاردد کاه گاویش    مشاخص مای   3چنین در مثاال  و ه  3گیرد. در جدول از فعل به خدمت می

های ضمیری بوده و در زماان  بستکه پیش، های مطابقهانارکی، جایااهی را برای قرارگیری نشانه
هاای دنیاسات.   رفته در دیار زبانکاراصول بهه مغایر گیرد کدر نظر میرا  نداشدهگششته استفاده 

 ازجملاه  ،هاای ایرانای  وسایعی در ایان گاویش و دیاار گاویش     ۀ علت این موضوع، نیاز به مطالع

 این پژوهش خارج است:ۀ ترستانی دارد که متأسفانه از حوصل

(3 mu             čâi                           mi=sâ-t 
   م       چای                  من      1بست مطابقه فاعلی ماضی از فعل درست کردن )ساختن(= پیشبن -نشانه گششته   

 «.من چای درست کردم»
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 انارکی ۀدر نظام مطابق« بستپی»به جای « بستپیش» -4 -1- 2

تاری  ها، شرایط متعارفبستوندها نسبت به واژه با برقراری مطابقه(، 13: 2۲۲3) کوربت براساس

 است:داده شده گشارد. این ادعا در نمودار زیر نشانبه نمایش می

 کلمات آزاد  <ها  بستواژه  <وندها 

کمتاری از   ۀگیارد، از درجا  بستی بارای برقاراری بهاره مای    های واژهای که از نشانهمطابقه
دگیِ ایان ناادربو  بار  اناارکی عاالوه  ۀ بودگی نسبت به وندها برخوردار است. نظام مطابقا متعارف

جالاب   ۀدهد. نکتا ها  نشان میبستوضعیت نادرتری نیز در استفاده از واژه رمزگشاری مطابقه،
، ایان اسات کاه گاویش     (323: 1382، دبیرمقادم ناک.  )گویش ترستانی  وانارکی ۀ در نظام مطابق
در جایاااه پاس از میزباان     های ملکی و مفعولیهای ضمیری خود در نقشبستانارکی، از واژه

( و در رمزگاشاری  3بسات ملکای اسات در مثاال     صورت پیبه= š « )بستپی»صورت ی بهیعن

«  بسات پایش »صاورت  در پیش از میزبان یعنی باه فاعلی فاعل و فعل در زمان گششته،  ۀمطابق
 (.  1بست مطابقه فاعلی است در مثال به صورت پیش=š کند )استفاده می

(3  oštor(o)=š         شتر   
(1  š (e)= dârt         داشت  

هاای گاویش اناارکی، در    بسات اگرچه کشف و بیان دلیل این عادم تقاارن در جایاااه واژه   
هاای تغییارات تااریخی ایان     روالۀ گنجد و پژوهشی گسترده در حوزاین مختصر نمیۀ حوصل

ۀ های نشاان بستطلبد، باید گفت چنین انشقاقی در نظام واژههای پیشین میگویش و نیز دوره
در مطالعات تااریخی  (، 71: 2۲۲3)های دنیا نیز نادر است. به اعتقاد کوربت طابقه، حتی در زبانم

اند. به هماین  های مطابقه معرفی شدهمنابعِ تکوین نشانه عنوانبهشناسی، ضمایر شخصی زبان
بر آن است کاه در بسایاری از ماوارد، تشاخیص اینکاه عنصاری،       ( 323: 1881) 1دلیل اسسنسر

د هاا ماننا  بسات که واژهمطابقه است بسیار دشوار است، چرا ۀبست نشانخصی و یا واژهضمیر ش
 در وسایع  یدر پژوهشا  (71: 2۲۲3)جاایی در ساطح جملاه هساتند. کوربات      ضمایر قابل جابه

مطابقاه  ۀ بست در مقاام نشاان  پیشۀ ، تنها به مواردی محدود از استفادهای دنیازبان« مطابقه»
 است: 3ایو مقدونیه 2از دو زبان اِسکو (13همان: )د او است. شواهاشاره کرده

  (3 ke                    móe    ke=fue 

                                                           
1. Spencer 

2. Skou های گینه نو          یکی از زبان  

3. Maсеdonian     زبان اسالوی جنوبی 
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   مفرد مشکر  3  مفرد مشکر    ماهی       3دید= 

 «.او یک ماهی دید»

  (7 kuče-to                                   ja=kasa                                 mačka-ta 

سگ -معرفه مفرد خنثی ۀنشان        نث  ؤ  مفرد م 3گاز زدن=               گربه  -د مؤنثمعرفه. مفر ۀنشان  

 «.گیردسگ گربه را گاز می»

تر قلمداد ها نسبت به وندها روندی نامتعارفبستواژه بابا توجه به اینکه رمزگشاری مطابقه 
کاارگیری  بودگی، انشقاقی را نیاز در باه  نامتعارفبر این معیار که انارکی عالوهشود، و نیز اینمی

بست به کاار  بست، پیشیعنی به جای پی، گشاردها در زمان گششته به نمایش میبستاین واژه
هاای مطابقاه در   تارین نظاام  انارکی در زمان گششته باید یکی از نامتعارفۀ برد، نظام مطابقمی
 .باشدهای دنیا زبان
 

 یمقوالت واژمعنای -2-2

گشارناد. ایان   هایی در صورت خود به نماایش مای  یک زبان، همواره تفاوتۀ شدواژگان تصریف
نامیاده   (2)مقولاه اناد کاه در دساتور زباان     هاایی مارتبط  های متفاوت، با معانی و نقاش صورت
 در و نفای  دساتوری  وجه، نمود زمان، مانند «واژمعنایی» هایمقوله (. 2۲1۲ 1،بورت)کیشوند می
 باه  وابساته  دساتوری  معاانی  کاه  شودمی گفته یمقوتت به 2«دستوری هایمشخصه فهرست»

 روآن از مقاوتت،  ایان . کنناد مای  بازنماایی  خااص  تکواژهاایی  باا  را فعال  مانناد  کالم اجزای
 و کاالم  جازء  ماهیت به وابسته معنایی تنها که شوندمی خوانده 3«واژنحوی» نه و «واژمعنایی»
 حواور  با نیز و افزایندمی کالم جزء به را نحوی مشخص حوزۀ در بند اجزای دیار با ارتبا بی
 .آورنددرنمی خود کنترل به را دیاری عنصر بند، مانند نحوی مشخص حوزۀ در
 
 در انارکی (3)های واژمعنایی: زمانمقوله -1- 2-2

 قاادر  ماا  پاس  نادارد،  پایاانی  و آغاز زمان،. نیست جدیدی بشر، مفهوم شناختۀ حوز در زمان،
 هار  ناگزیری  رو،این از کنی ، بیان زمان پایان و آغاز نقا  طبق را پیرامون جهان وقایع نیستی 
 کااربرد  معناای  باه  زمان، زبانی تحقق. کنی  بیان دیار زمانی به نسبت را زمان در واقع رخداد
 زمانی مختلف نقا  در هاکنش و هاوضعیت رخدادها، درمورد گووگفت برای زبانی هاییساخت

                                                           
1. Kibort 

2. Grammatical Features Inventory 

3. Morphosyntactic 
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 واقعای،  زمان با رابطه در و اشاری مفهومی دستوری، زمان یا زبان در زمان که معنا بدین. است
 یاا  گفتاار  زماان  به نسبت را رخداد یک زمانی جایااه زبان، در زمان ،دیار بیان به. است نسبی
 وقاوع  زمانی نقا  وقتی. (33: 1888 1،بهات) دهدمی نشان متن در دیار رخدادی زمان به نسبت

 باا  تعامال  حاال  در ماا  شوند،می سنجیده گفتار زمان به نسبت هاکنش یا هاوضعیت رخدادها،
 دیاار  رخادادهایی  زمانی نقا  به نسبت نقا  این که زمانی اما ،هستی  2«مطلق زمان» مفهوم

 ۀپیشاین  در .(1: 1873، 3کاامری ) گریباانی   باه  دست 3«نسبی زمان» مفهوم با شوندمی سنجیده
 اسات،  زماان  محور از تصوری که شودمی داده نمایش مستقی  خطی صورتبه زمان، لعات،مطا
 زماان » دهاد، می نشان را گفتار زمان که اینقطه ،(راست به چپ از)مستقی   خط این روی بر

 گیارد  قرار محور بر نقطه این چپ در که رخدادی هر (.1: 1881، 3ینیک)ب شودمی نامیده 1«حال
 هار  و اناد باوده  جریاان  در گفتاار ۀ لحظ از پیش که هاییموقعیت تمام یعنی ،است 7«گششته»

 .  استنداده رخ هنوز آنچه یعنی است، 2«آینده» باشد، نقطه این راست در که رخدادی

 
 زمان حال در انارکی -1-1- 2-2

 زماان،  ایان  نادارد،  خاارجی  وجود «حال زمان» که نداآن بر (1883) 8کوشمایدر و (1881)بینیک 

 نقااطی  آینده، و گششته که است این بر مبتنی آنان ادعای. است آینده و گششته میان رابطی تنها

 شاده،  واقاع  نقطاه  دو ایان  میان در که حال زمان اما ند،ازمان محور بر راستاه  و مشخص ثابت،

 ظاه لح هار  در ا مکاانی  موقعیت و کندمی حرکت زمان محور امتداد در که است پویایی هستی

-جایاااه  دیاار  و شاود می نامیده «حال» لحظه در مکانی موقعیت این. شودمی تغییر دستخو 

زمان حال، بایش از   ،(17: 1882)به باور بهات  .شوندمی سنجیده آن به نسبت رخدادها زمانی های

)در  11، مساتمر 1۲گو باه طاور عاادتی   وهر چیز بر وقایعی که در زمان حال و در همان حین گفت

نیاز معتقاد   ( 32: 1821)شود. کاامری  )همیشای( در جریان هستند اطالق می 12و پیوستهلحظه( 
                                                           
1. Bhatt 
2. Absolute Tense 
3. Relative Tense 
4. Comrie 
5. Present 

6.Binnik  
7. Past 

8. Future 

9. Koschmeider 
10. habitual 

11. progressive 

12. continous 
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گاو و  واست، زمان حال، نیاز به توصیف زیادی ندارد، تنها کافی است ماوقعیتی را در زماان گفات   

ساه مشخصاه رمزگاشاری     باا زمان حاضر میان گوینده و شنونده قرار دهد. انارکی زماان حاال را   

 .(2مطابقه )جدول ۀ استفاده از وندهای تصریفی نشان؛ (3)بن موارع فعل؛ e-کند: پیشوند می
 

 در انارکی« دیدن»صرفِ زمان حال برای فعل  .7جدول 

 فارسی معیار انارکی فارسی معیار انارکی

e-vin-em بینی می e-vin-i بین می 

e-vin-it بینیدمی e-vin-i بینیمی 

e-vin-en بینندمی e-vin-a بیندمی 

 

 زمان گذشته در انارکی -2- 1- 2-2

معتقد است زمان گششته، فقط، موقعیتی را در گششته یعنی در زمانی قبال   (31: 1821)کامری 

آنکه نشاان دهاد ایان    دهد، بیوینده و شنونده قرار میگو، زمان مشترک میان گواز زمان گفت

تمرکاز   .کندت، چه نهایتی پیدا میاسگوی شنونده و گوینده رخ دادهوموقعیت که قبل از گفت

های دنیاا، زماان   این زمان، تنها، بر بیان رخداد موقعیت در زمان گششته است. بسیاری از زبان

کنند. بازنمایی زمان گششته در افعاالِ اناارکی،   های ساختواژی رمزگشاری میگششته را با نشانه

فااعلی   ۀمطابقا  ۀبسات نشاان  پایش  با، افعال ۀزمان گششته و در هم ۀنشان بادر بعوی از افعال 

نظاام مطابقاه در   کاه   انارکی به تفصیل ذکر کاردی   ۀتر در مبحث مطابقگیرد. پیشصورت می

نحاوی مطابقاه در ایان گاویش و در زماان       ۀانارکی، نظامی انشقاقی است، بدین معنا که رابط

 ،شود. بناابراین ر میهای ضمیری برقرابستپیش باوندهای تصریفی و در زمان گششته  باحال، 

)در  t- زماان گششاته  ۀ نشان ند از:اهای رمزگشاری زمان گششته در انارکی به ترتیب عبارترو 

 .افعال( ۀفاعلی )در همۀ مطابقۀ بستِ نشانپیش؛ بعوی از افعال(

در اناارکی باه نماایش     -vât-  «گفاتن »الف( صرف زمان گششته را بارای فعال    2جدول )

گششته )وناد تصاریفی(   ۀ در صرف این فعل برای زمان گششته، ه  نشانکه  بینی گشارد. میمی

-t   دادن»ب( که صرف فعال    2شود، اما در جدول )بست مطابقه فاعلی ظاهر میو ه  پیش »

 -dây-   گششته وجود ندارد و گششته بودن این فعال،  ۀ دهد، نشانرا در زمان گششته نشان می

 اعلی، قابل دریافت است:ف ۀهای مطابقبستپیش بافقط 
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 فاعلی( ۀبست مطابقگششته و پیش ۀنشان ا)ب -vât-« گفتن»صرف زمان گششته الف.  2جدول 

 فارسی معیار انارکی فارسی معیار انارکی

m(e)ni=vâ-t  گفتی m (e)= vâ-t  گفت 

t (e) ni= vâ-t گفتید t ( e)= vâ-t گفتی 

(e )ni=vâ-tš گفتند ( e)= vâ-tš گفت 

 
 گششته(ۀ بدون نشان فاعلی و ۀبست مطابقپیش ا)ب  dây-«دادن»صرف زمان گششته  ب. 2جدول     

 فارسی معیار انارکی فارسی معیار انارکی

m(i)ni=dâ  پس دادی m(i) = dâ دادم 

t(i)ni= dâ پس دادید t (i)= dâ دادی 

(i)ni=dâš پس دادند (i)= dâš داد 

 

 انارکی زمان آینده در -3- 1- 2-2

 ۀهیچ نشاان  ،«خواستن»فعل  ؛تحلیلی زمان آینده استۀ که مجهز به نشان ،خالف فارسیانارکی بر

یا تحلیلی مشخصی برای بازنمایی اختصاصی زماان آیناده نادارد و در رمزگاشاری زماان       ترکیبی

ی خالاه و ابراهیما  رضاایتی کیشاه   براسااس کند. البتاه  آینده، از صورت موارع افعال استفاده می

 یبا یباه صاورت ترک   ناده یفعال آ  زیا ن یگفتار یزبان فارس درباید اشاره نمود که  (1381) دینانی

 ،رمیا میما  ، ماننددتلت دارد ندهیبر آ صرفا  ،یادر افعال لحظه ژهیوهب ،یوجود ندارد. موارع اخبار

ه ناام  با  یها  سااخت خاصا    یرانیا یهاشیدر اغلب گو .افت یم ،ن ینشیم ،ست یایم ،خواب یم

 . گویشاوران غالباا   دتلت دارد ندهیزمان آ به غالبا است که  یموارع اخبارو این  وجود ندارد ندهیآ

کااربرد مواارع مساتمر     ۀ. ساابق کنندیدتلت فعل به زمان حال از موارع مستمر استفاده م یبرا

مای دیناانی   خالاه و ابراهی ضاایتی کیشاه  ر .کناد یتجاوز نم ریاز قرن اخ ینوشتار یدر زبان فارس

تاا    یبناام  ناده یها را آساخت نیا یرانیا یهاشیبهتر است در گوبه درستی معتقدند که ( 1381)

اساتفاده  « مواارع مساتمر  »باه ناام    یاز سااخت  دتلت بر حال انحصارا  یبرا رایز ،یموارع اخبار

 .  استشکل کهن آن سابقه نداشته ژهیوهب یکه در زبان نوشتار کنندیم
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 های واژمعنایی: وجه در انارکیمقوله -2-2-2

کشاد، باه هماین    وجه، میزان واقعی بودن رخداد را باه تصاویر مای    (،33: 1882)بهات  براساس

و  1«محقَّااق»وجااه وجااود دارد، تمااایز میااان  ۀتاارین تمااایزی را کااه در مقولاااو مهاا  ،دلیاال

یاا  تحقاق پیوساته اسات     محقَّق رویدادی است که بهاین تمایز،  براساس داند.می 2«نامحَّقق»

نامحقَّق رویدادی است کاه فقاط در   اما ، در حالِ به تحقق پیوستن است، یطور عینی و یقینبه

کسی از تحقاق آن   جهان واقع، یا تحقق نیافته و یا گویشور وجود دارد و هنوز در ۀقلمرو اندیش

ا تماایز میاان   ب زیادی چنین تمایزی را تا حدود (31)همان: اطالعی ندارد. از همین روی،  بهات 

داناد و معتقاد اسات در    برابر می 3/ نمود غیرکامل3زمان گششته/ زمان غیرگششته و نمود کامل

باا  شود. او ترین تمایز در کلِ نظام فعل محسوب میهای دنیا این تمایز، بنیادیبسیاری از زبان

افعاالی  ؛ 1عاادتی و وضاعیتی  کند که افعال مستمر، محقَّق بیان میذکر مثالی از نظام محقَّق/ نا

روم و روم، هار روز مای  دارم مای شوند: به ترتیب، مثالِ:  نامیده می 3که در فارسی وجه اخباری
گشارند و افعاالی کاه   که بر تحقق قطعی فعل دتلت دارند، وجه محقَّق را به نمایش می ،هست 

و  7وجه التزامای ، ان آیندهزم ،بر تحقق قطعی فعل دتلت ندارند، وجه نامحقَّق را. در وجه اخیر

کناد  رمزگشاری می -میپیشوند  باگیرند. فارسی معیار، وجه اخباری را قرار می 2نیز وجه امری

 دهد.  نشان می -eانارکی، وجه محقَّقِ اخباری را با پیشوند  اما (.1383 ،نغزگوی کهن نک.)

 در انارکی -bir-«بردن»برای فعل  صرف وجه اخباری .8جدول                                       

 فارسی معیار انارکی فارسی معیار انارکی

e-bir-em بَری می e-bir-i بَرممی 

e-bir-it بَریدمی e-bir-i ریبَمی 

e-bir-en بَرندمی e-bir-a بَردمی 

 ۀناد، نشاان  اقَّقا وجوه التزامی و امری، وجاوهی غیرمح  (،31: 1882) بهات براساسگفتی  که 

نغزگاوی   ناک. ها و معانی این پیشوند در فارسی )برای نقشاست  - باین وجوه در زبان فارسی، پیشوند 

                                                           
1. realis 

2. irrealis 

3. perfect 

4. imperfect 

5. stative 

6. declarative 

7. Subjunctive mood 

8. Imperative mood 
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 برای رمزگداری وجوه غیرمحقَّقِ التزامای  -e بر استفاده از پیشوند اما انارکی عالوه (.1382، کهان 

تااه و بلناد در   کوۀ البته تشخیص قطعی ایان دو واکا   کند.نیز استفاده می  -iو امری، از پیشوند

را در وجاه   -pič-« پخاتن »الاف ( صارف فعال    1۲جادول ) . بود تلفظ گویشوران انارکی دشوار

 دهد:نشان می  -iگششته )حال یا آینده( در انارکی و با پیشوندالتزامی و زمان غیر

 کیدر وجه التزامی و زمان غیرگششته در انار -pič-«  پختن»صرف فعل  الف.1۲جدول                 

 فارسی معیار انارکی فارسی معیار انارکی

i-pič-em  بسزی i-pič-i بسزم 

i-pič-it بسزید i-pič-i بسزی 

i-pič-en بسزند i-pič-a بسزد 

انارکی، تقریبا  مشابه فارسی اسات، در ایان سااخت     ۀساخت وجه التزامی در زمان گششت  

ب( صارف  1۲است. جادول ) اده شدهاستف« بودن»مانند فارسی، از صفت مفعولی و فعل معین 

دهد. در ساخت فعل مزبور، فعال  را در وجه التزامی و زمان گششته نشان می -di-« دیدن»فعل 

bo  «نقش فعل معین را دارد،«با »در زمان حال به معنای « بودن  ،-a  صفت مفعاولی  ۀ نشان

 صفت مفعولی از فعل دیدن است.  di(y)-aو 
 

 در وجه التزامی و زمان گششته در انارکی  - di-« دیدن»صرف فعل  ب.1۲جدول                   

 فارسی معیار انارکی فارسی معیار انارکی

m (i)ni=di(y)-

a   bo 
 ش بادیده  m(i)=di(y)-a  bo دیده باشی 

t(i)ni=di(y)-a  

 bo 
 دیده باشی t(i)=di(y)-a   bo دیده باشید

š(i)ni=di(y)-a  

 bo 
 دیده باشد š(i)=di(y)-a  bo دیده باشند

مشاخص   11مفارد در جادول    شخص دوم برای یعنی انارکی، در« پختن» فعل امر صورت

 شود:دوم شخص مفرد حشف میۀ است. برای ساخت صورت امر، شناسشده

 در انارکی« پختن»صورت امر دوم شخص مفرد برای فعل  .11جدول 

 انارکی فارسی معیار

 i-pič بسز
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 های واژمعنایی: نمود دستوری در انارکیمقوله -3- 2 -2

 «دیار  » باا  مرتبط هایویژگی بازنمایی که است فعل معنایی هایمقوله از ،«دستوری نمود»

 دساتوری،  نماود  شاناختی، زباان  مطالعاات ۀ پیشین به بیان دیار، در. دارد عهده بر را آن زمانی

تارین  در مها   .(12: 1873 ،کاامری ) اسات  شاده شناخته رویداد یک درونی زمان جریان بازنمون

ۀ طور کلی به دو دسات نمود را به (12)همان: دستوری نمود، کامری  ۀبندی موجود از مقولتقسی 

 در ماوقعیتی  رخاداد  بار  کامال،  نماود  کناد. مفهاوم  تقسی  می 2و نمود غیرکامل 1نمود کامل

 قابال  نزدیاک،  ۀا گششات حاال یا   زماان  در آن پیاماد  که کندمی دتلت دور ۀیا گششتگششته 

 ایساتای  موقعیات  یک بازنمایی بر نمود این تمرکز ،دیار عبارت به .است بینیپیش یا مشاهده

دور  ۀیاا گششات   گششاته  در رویدادی از که نزدیک است ۀیا گششت حال زمان در آمده به وجود

نماود در  ایان  نامناد.  و ماضی بعید نیز مای  در فارسی، این نمود را ماضی نقلی .استشده منتج

شاود. مانناد   رمزگاشاری مای   «بودن»بستی فعل صفت مفعولی و صورت پیساخت  بازبان فارسی 

. سااخت نماود   3 کامل( ۀرفته بودم )ماضی بعید یا گششت و 3 (ام )ماضی نقلی یا حال کاملرفته

، مطابقاه در ایان گاویش   ۀ کامل در انارکی، تقریبا  مشابه فارسی است با ایان تفااوت کاه نشاان    

در فارسی، صاورت   امابست دارد، ، در زمان گششته، صورت پیششدطور که پیشتر اشاره همان

را در نمود کامل )ماضای    -di-با بن ماضی « دیدن»صرف فعل  12. جدول داردبستی فعل پی

صفت مفعاولی   di(y)aانارکی در نمود کامل،  ۀهای تصریف شددهد. در صورتنقلی( نشان می

 :استبه دست آمده  a-  صفت مفعولیۀ و نشان  -diیب بن ماضیاست که از ترک

 در نمود کامل )حال کامل یا ماضی نقلی( در انارکی -di-« دیدن»صرف فعل  .12جدول               

 فارسی معیار انارکی فارسی معیار انارکی

m(i)ni=di-(y)a ای دیده mi=di-(y)a امدیده 

t(i)ni=di-(y)a ایددیده ti=di-(y)a ایدیده 

š(i)ni=di-(y)a انددیده ši=di-(y)a استدیده 

ای ای از نمود کامال اسات و بار عملای در گششاته     نیز نماینده ماضی بعیدکامل یا  ۀگششت

دیروز که رفته باودم باازار، کیاان رو     ۀمثال  در جمل ،مورد نظر گوینده دتلت دارد ۀدورتر از گششت

                                                           
1. Perfect aspect 

2. Imperfect aspect 

3. Present perfect 

4. Past perfect 
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است، اما پایش از   دیدن کیان در بازار ؛ه در گششته و مورد نظر گویندهشدمنجاا عملِ. اونجا دیدم

ایان رخاداد باا سااخت      رو،ایان  ازاسات،  م شاده نجاا ا رفتن به بازار مورد نظر، عملِ ۀاین گششت

صفت مفعاولی  فعال   کامل یا ماضی بعید در فارسی ساخت  ۀگردد. گششتکامل بیان می ۀگششت

شاود، باا ایان    انارکی ه  تقریبا  با هماین شایوه رمزگاشاری مای     . این نمود دردارد بود  شناسه

که در فارسی، پسوند تصریفی است و باه انتهاای   ، مطابقه ۀتفاوت که در انارکی، شناسه یا نشان

 بست دارند:صورت ساختواژی پیش ،شودمتصل می« بودن»فعل معین 
 

 ششته کامل یا ماضی بعید( در انارکیدر نمود کامل )گ-di- « دیدن»صرف فعل  .13جدول             

 فارسی معیار انارکی فارسی معیار انارکی

m(i)ni =di-(y)a bi  دیده بودی m(i) =di-(y)a  bi دیده بودم 

t(i)-ni=di-(y)a  bi دیده بودید t(i)  =di-(y)a  bi دیده بودی 

š(i)-ni=di-(y)a  bi دیده بودند š(i)=di-(y)a  bi دیده بود 

 در ۀلحظا  توصایف  بارای  دساتوری  ابازاری  (32: 1873) کامری تعریف بر بنا 1مستمر نمود

 را زماان  گاشر  در رویاداد  پیشارفت  معناایی،  -نحاوی ۀ مقول این با. پویاست رویداد یک جریانِ

 توجاه  تماام  تاا  یاباد مای  کااهش  زیاادی  حد تا واقعه روند سرعت و کندمی بندیقاب گوینده

 کلای  نماود  از بخشای  نماود  ایان  ،روایان  از. شاود  جلاب  ادرویاد  داخلای  جریاان  باه  شنونده

 مقابال  در (،1873)کاامری   بنادی طبقه برمبنای غیرکامل نمود. دهدمی تشکیل را «غیرکامل»

 کلای  بخاش  دو باه  نماود ایان  . کناد می دتلت رویداد اتمام عدم بر و گیردمی قرار کامل نمود

 قادر  باه  کاه  گاردد مای  اطاالق  رویادادی  بر عادتی، نمود. شودمی تقسی   استمراری و عادتی

 اماا  کناد، نمای  مشاخص  را تکرار این میزان( همان) کامری البته، شودمی تکرار زمان در کفایت

را  ،گفتاار ۀ لحظا  به محدود نه، جریان همیشه در رویدادی حقیقتِ از روایتی 2استمراری، نمود

 گفتاار ۀ لحظا  در رخاداد  بودن اریج از تصویری ترسی  به روایت این اگر. گشاردمی نمایش به

 روایات  را پویاا  عملای  حاال،  زماان  در مساتمر  نماود . گیارد می نام مستمر نمود شود، محدود

 تصاویری  پاس  اسات،  زماان  محور روی بر پیشروی حالِ در روایت ۀلحظ همان در که کندمی

 از ایهلحظا  از فاوری  تصاویری  که مشکور نمود. است استمراری نمود ۀصحن از شدهگرفته قاب

 فعال » تحلیلی ساخت با فارسی زبان در کند،می آمیزیرنگ استمراری نمود محور بر را رویداد

                                                           
1. Progressive Aspect 

2. Continouse Aspect 
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   مستمر(   شناساه  ۀبرای گششت  -برای حال مستمر و بن ماضی دا  -دار )بن موارع داشتن معین

 زباا  کمساوت  بارایش  دارد شاهال  ۀ یاباد، مثال جملا   می تکوین «اصلی  شناسه فعل اخباری موارع

تأثیر فارسای اسات. در ایان     و احتمات  تحت، ساخت نمود مستمر در انارکی نیز مشابه .کندمی

 دار موارع اخباری فعل اصلیا صورت زمانب« داشتن»دار فعل معین گویش نیز از صورت زمان

 شود:مایی نمود مستمر استفاده میبرای بازن

 در نمود مستمر و زمان حال در انارکی -vin-« دیدن»صرف فعل  .13جدول                    

 فارسی معیار انارکی فارسی معیار انارکی

dâr-em  e-vin-em بینی داری  می dâr-i     e-vin-i بین دارم می 

dâr-id    e-vin-id بینیددارید می dâr-i     e-vin-i بینیداری می 

dâr-en  e-vin-en بینندمی دارند dâr-a   e-vin-a بیندرد میدا 

 
نمود مستمر در زمان گششته، استمرار رخدادی را زماان مشخصای در گششاته باه نماایش          

گشارد. ساخت این نمود در فارسی، مشابه ساخت مستمر در زمان حال است، با این تفااوت  می

شاوند. اناارکی نیاز همانناد     دار معین و اصلی در زمان گششاته ظااهر مای   که هر دو فعل زمان

ایان افعاال،   ۀ کند. باید توجه داشت که به دلیل زماان گششات  ، از همین الاو پیروی میفارسی

 :شودبست بر سر هر دو فعل ظاهر میفاعلی به صورت پیشۀ مطابقۀ نشان
 در نمود مستمر و زمان گششته در انارکی -di-« دیدن»صرف فعل  .11جدول 

 فارسی معیار انارکی فارسی معیار انارکی

m(e)ne =dâr-t       m(e) ne=di دیدی داشتی  می me=dâr-t   me=di دیدمداشت  می 

t(e)ne  = dâr-t        t(e)ne=di دیدیدداشتید می te=dâr-t    te=di دیدیداشتی می 

š(e)ne = dâr-t        š(e)ne=di دیدندداشتند می še=dâr-t      še =di دیدداشت می 

 

 عنایی: نفی در انارکیهای واژممقوله -4- 2-2

آن، معنای یک واحد واژگانی یا ساخت زباانی، انکاار    باری است که واژمعنایی نفی، عملک ۀمقول

های مانند پیشوند، عناصر ترکیبی یا تحلیلی را فراینداین  (.1881 1،)کریساتال شود یا برعکس می

معیار، منفی کاردن فعال    گیرد. در فارسید. نفی، غالبا  در افعال  صورت میدهننفی صورت می

                                                           
1. Cristal 
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 باا پشیر است. نفای در افعاال اناارکی نیاز     امکان (- نَ )  -naساز های پیشوند منفیتکواژگونه با

 :گرددشود رمزگشاری میها ظاهر میکه پیش از تمام سازه  -naپیشوند تصریفی

  رکیدر انا -xârt-« خوردن»نفی فعل  .13جدول                                     
 فارسی معیار انارکی فارسی معیار انارکی

na-mni=xâ  نخوردی na-m=xâ نخوردم 

na-tni=xâ نخوردید na-t=xâ نخوردی 

na-šni=xâ نخوردند na-š=xâ نخورد 

 

 گیرینتیجه -3

هاای مرکازی ایاران یعنای گاویش      در مقاله کوشیدی  تا معماری نظام فعل در یکی از گاویش 

واژنحاوی   ۀوابسته به فعل یعنی مؤلفا ۀ یی . بدین منظور، بازنمایی دو مؤلفانارکی را بررسی نما

نفای، زماان، وجاه و نماود( را واکااوی       هاای های واژمعنایی )نشانههای مطابقه( و مؤلفه)نشانه

 ۀهای انارکی، مشاهده کردی  که این گویش، انشاقاقی را در نظاام مطابقا   داده براساسکردی . 

، به برقاراری  داردهای دنیا د. این انشقاق که وضعیتی نادر در میان زبانگشارخود به نمایش می

شاود.  های ضمیری این گاویش مارتبط مای   بستواژه اب فاعل با فعل در زمان گششته وۀ مطابق

ها مشاهده گردیاد،  بازنمایی این شیوه از مطابقه که در بررسی دادهبارۀ قابل تأمل دیار در ۀنکت

مطابقاه اسات کاه در ناوعِ خاود و       ۀبست در برقاراری رابطا  به جای پیبست کارگیری پیشبه

چنین نشاان  ه  ،. در این مختصرهای دنیاستیان زباناصل وابستای، روشی نادر در م براساس

مخصوصی برای بازنمایی زمان آیناده نادارد، اماا زماان حاال و وجاوه        ۀدادی  که انارکی، نشان

تصاریفی زماان    ۀنشان باتصریفی مشخص و زمان گششته را پیشوندهای  بااخباری و التزامی را 

 کند.های مطابقه رمزگشاری میبستگششته و نیز پیش
 

 نوشتپی
 دتلت دارند.« مفرد» و « شخص»در این پژوهش بر  ،های اختصاری   و  معالمت .1

دستوری، شاخص،  در این پژوهش که برای مفاهی  دستوری چون جنس  ،)معنای تصریفی(« مقوله»عنوان  .2

زوئیکای   ران موضاوع زباانی   یا ( است. ا1821) بیبرگرفته از بای ،رودکار میبه ...شمار، زمان، وجه، وجهیت و 

(Zwicky) ( ویژگی یا خصوصیتFeature )است.نامیده 

ی . با توجاه باه تعااریف    کنهای واژمعنایی را واکاوی پدیدارشناسی مقوله در این پژوهش قصد نداری  .3

 های مشکور را در انارکی نمایش خواهی  داد.شناسی، بازنمایی مقولهمطالعات زبان ۀود در پیشینموج
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کند و تنها برای افعالی اسات کاه دو بان فعلای     این مشخصه برای تمامی افعال در انارکی صدق نمی .3

 بارخالف فعال   ارند. مثال با بن موارع د و زمان گششته با بن ماضی و حالمتفاوت برای صرف افعال در د

دارد، انارکی در هر دو زمان حاال و  « دا »و ماضی « دار» موارع ؛درفارسی، که دو بن فعلی« داشتن»

 dâr-t š- pi(o)-m  oštor(o)  :کند. مثل  پدرم شتر داشتاستفاده می« دار»گششته از بن موارع 
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