
     Persian Language and Iranian Dialects  / 14  

 

 

 

 

Semantic Study of Modal Verbs in Gilaki (of Siahkali) 

 
Narjes Banou Sabouri1*  

Shahla Sharifi2  

 
Abstract 
The present paper is an attempt to study the semantic side of modal verbs in 
Siahkali variety of Gilaki. This research has been conducted via descriptive-
analytical method in Palmer (1997) and Nauze (2008) frameworks. Based upon 
this research, the modal verb “va” features all three epistemic, deontic, and 
dynamic modes in terms of semantics while “vast” and “vasti” and the present 
tense of modal verb “tonəstan” are used to express deontic and dynamic modes. 
The modal verb “šay” is used to express the epistemic and dynamic aspect while 
“šast”, the past tense “tonəstan” and both the present and past forms of the verb 
“xastən” and “rəse:n” are used to express the dynamic aspect in Gilaki. The 
modal verb “bo:n” expresses the epistemic and deontic modality while “bəbu” 
indicates the deontic modality. “va” and its past tenses show the degree of 
necessity and other modal verbs infer the degree of possibility. The semantic 
mapping of modal verbs is shown on the conceptual context of modality. So, the 
same universal saying that the modality elements are different only on one of the 
axes is also true in Gilaki.  
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Extended abstract 
1. Introduction 
Modality generally expresses the speaker's view of the proposition contained in 
the sentence. Semantically, modality is divided into two types in a general 
category, which are the epistemic and root modes. The epistemic mode involves 
the speaker's assessment of the probability or predictability of the action. It also 
includes the necessity or possibility of a proposition based on the judgment, 
evidence, or knowledge of the speaker. Switzer (1982) argues that concepts that 
imply necessity, probability, or possibility are considered epistemic. The root 
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mode is used to express concepts such as coercion, permission, and ability, and 
consists of two deontic and dynamic subgroups. In deontic modality, external 
circumstances and power often require the actor or third person to perform an 
action or allow him/her to do something. In dynamic modality, the internal force 
or current conditions provide the necessity or possibility for the action to take 
place.  
 
2. Theoretical Framework 
Palmer (1997) introduced three types of epistemic, deontic, and dynamic 
modalities, and two main degrees or levels of modality as possibility and 
necessity; the epistemic modality is the simplest of all in his view. This type of 
modality is a judgment that is made about the realization of a situation or event. 
He considers this modality as discourse-oriented and believes that it includes both 
the speaker and the audience. Palmer states that by using this modality, the 
speaker is actually allowing, forcing, promising, and threatening. The dynamic 
modality is related to the ability and desire of the subject and has two subsets of 
neutral and subject-oriented. Neutral usage indicates the possibility of an event. 
Another type of dynamic possibility indicates the ability of the subject to perform 
the action. Dynamic possibility can also be used to express an implicit meaning to 
make suggestion for istance. In this paper, the semantic mapping of modal verbs 
of Gilaki is presented upon Nauze framework (2008). Nauze shows the 
conceptual space of modality, which includes all the modal elements in world 
languages, in one form, with vertical and horizontal axes.  The vertical axis 
indicates the dimension of possibility or necessity of the modal verb, and based 
on the horizontal axes, it is determined whether the verb has semantic diversity in 
terms of meaning or not. 
 

3. Methodolgy 
This research is a qualitative research and has been carried out via descriptive-
analytical methods. The semantic part of this research is based on Palmer (1997) 
and its semantic mapping is based on the Nauze (2008) framework. 
The Gilaki data of this research, consisted of 42 sentences, has been collected 
from the everyday speech of the speakers. In addition, some syntactic behaviors 
of modal verbs and related topics such as grammatical tense, complement of 
modal verbs, position of modal verbs in a sentence, negation and their use as 
lexical verbs have been studied. 

 
4. Results & Discussion 
In Gilaki, to express the form of coercion or obligation, the prepositional verb va 
"should" is used for the present and future grammatical tenses, and vast and vasti 
"must" for the past grammatical tense. The modal verb va features all three 
epistemic, deontic, and dynamic modes. The complement of this verb in personal 
constructions is a temporal verb that appears in the sentence in the form of present 
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or past participles and is conjugated in terms of person and number in accordance 
with the subject of the sentence. The unmarked position “va” and its past two 
forms precede its complement. The modal verb of šay "can, become" refers to the 
present and future grammatical tenses and šast "become" to the past grammatical 
tense. “šay” is used to express the epistemic and dynamic modes and “šast” is 
used to express the dynamic mode in Gilaki. Since “šay” and “šast” in Gilaki are 
used only in impersonal constructions and the subject or actor is not present in 
these sentences, the complement of these two modal verbs is used only as an 
infinitive after them. 

The modal verb bo:n "become" refers to the present grammatical tense 
and bəbu "became" refers to the past grammatical tense. “bo:n” is used to 
express the epistemic and deontic modes and “bəbu” is used to express the 
deontic mode. The complement of these two modal verbs is the temporal verb 
(present or past participles) which is used according to the subject of the sentence. 
The unmarked position of these two verbs is at the beginning of the sentence. 
The three modal verbs tonəstən "to be able", xastən "to want" and rəse:n "to 
arrive" in Gilaki have common syntactic features. The present tense of the modal 
verb tonəstan "to be able" has a reading of the deontic and dynamic modes, and 

its past tense has a dynamic mode. Both the present and past tenses of the modal 

verbs xastən "want" and rəse:n "to arrive" have dynamic modes. The 

complement of these verbs is conjugated in the form of a tense verb, which is 
always present participle, in accordance with the subject of the sentence. 
 Examining the semantic mapping of Gilaki's modal verbs showed that among the 
Gilaki's modal verbs, va "should", along with its two past forms, indicates the 
necessity aspect on the vertical axis and has a variety of meanings on the 
horizontal axis; while, other Gilaki's modal verbs are placed on the vertical axis of 
possibility aspect and indicate polysemy or semantic differences.  

 
5. Conclusions & Suggestions 
The modal verb “va” has all three epistemic, deontic and dynamic modes, and 
“vast” and “vasti” are used to express the deontic and dynamic modes. The 
modal verb “šay” is used to express the epistemic and dynamic modes and “šast” 
is used to express the dynamic mode in Gilaki. The verb “bo:n” is used to express 
the epistemic and deontic modes and “bəbu” is used to express the deontic mode. 
The present tense of the modal verb “tonəstan” has deontic and dynamic modes 
and its past tense has a dynamic mode. Both the present and past tenses of the 
modal verbs “xastən” and “rəse:n” have dynamic mode. Also, except for “va” 
and its past forms, which indicate the degree of necessity, the other modal verbs 
of Siahkali indicate the degree of possibility. 

Studying the semantic mapping of Gilaki's modal verbs showed that what has 
been generally said about the fact that the modal elements are different on one of 
the axes of the conceptual space and not on both axes is also true about this 
dialect. “va” and its past forms on the vertical axis show the necessity and have 
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various meanings only on the horizontal axis. Other verbs are placed on the 
vertical axis of possibility and have polysemy or semantic differences on this axis. 
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 چکیده
 vaلحاا  ععااایی فعال وجهای اند. براساس این پژوهش، بهدر این پژوهش، شش فعل وجهی گیلکی بررسی شده

و صاور  ااا   (بایستی) vastiو  (بایست) vastدارای خوانش هر سه وجهیت ععرفتی، تکلیفی و پویاست و  (باید)

 (شاودتاوان، عایعای) šayروند. فعل وجهای کار عیبرای بیان وجهیت تکلیفی و پویا به (توانستن)  tonəstanفعل

و هار دو صاور  ااا  و  (توانساتن)  tonəstanو صور  گذشتۀ (شدعی) šastان وجهیت ععرفتی و پویا و برای بی

 (شاودعای) bo:nبرای بیان وجهیت پویا کاربرد دارند. فعل وجهای  (رسیدن) rəse:nو  (خواستن) xastənگذشتۀ 

و  (بایاد) vaروناد. کاار عایبارای بیاان وجهیات تکلیفای باه (شاد) bəbuبرای بیان وجهیت ععرفتی و تکلیفی و 

تکمیال رای های وجهی بر درجۀ اعکان داللت دارناد. باو دیگر فعل انددرجۀ ضرور  بیانگرهای گذشتۀ آن صور 

است. بر این اسااس های وجهی بر روی فضای عفهوعی وجهیت نشان داده شدهعبحث ععاایی، نگاشت ععاایی فعل

دهادۀ وجه ضرور  و بر روی عحور ر عمودی فضای عفهوعی نشانبر روی عحو (باید)  vaعشخص شد فعل وجهی 

های وجهای گیلکای بار روی عحاور عماودی ست. همچاین عشخص شد دیگر فعلاوع ععااافقی این فضا دارای ت

 .دهادۀ چادععاایی یا تفاو  ععاایی هستاداعکان قرار داشته و نشان
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 مقدمه -1

دیادگاه  بیاانگرطاور کلای نماید. وجهیت باهدشوار عی1وجهیت درخصوصارائۀ تعریفی دقیق 

ای اسات کاه در جملاه وجاود دارد. از نعار ععااایی وجهیات در یا  گویاده نسبت به گزاره

ععرفتای  وجهیات .3ایو وجهیات ریشاه 2وجهیات ععرفتای اسات:بادی کلی بر دو نوع دسته

بار دارد. وجهیات ععرفتای  بیاای کااش درارزیابی گویاده را دربارۀ ااتما  یاا قابلیات پایش

 .)نا شاود های گویااده شااعل عایضرور  یا اعکان گزاره را بر پایۀ قضاو ، شواهد یا دانسته

بر آن است که عفاهیمی کاه بار ضارور ، ااتماا  یاا  (جا)همان. سویتسر (424: 1822 4سویتسر

ای بارای بیاان عفااهیمی همچاون روند. وجهیت ریشهشمار عین داللت دارند، ععرفتی بهاعکا

سات. در وجهیات 6و پویاا 5اجبار، اجازه و توانایی کاربرد دارد و عتشکل از دو زیرگروه تکلیفای

رده یا باه یا سوم شخص را علزم به انجام کاش ک کاشگرتکلیفی غالبا شرایط و قدرتی بیرونی، 

ضارور  یاا  ویا نیروی درونای یاا شارایط عوجاود،دهد. در وجهیت پعی نجام کاریوی اجازۀ ا

 نماید. اعکان به انجام رسیدن کاش را فراهم عی

هاا روناد. ایان فعالشمار عاییکی از ابزارهای زبانی برای بیان وجهیت به7 های وجهیفعل

 کااادۀ عفهاومتاهاا بیاانو  ،ععاای واژگانی نیستاد؛ به عبارتی از ععاای واژگاانی تهای دارای

 (.148: 1386داوری، نغزگوی کهن،  .)ن دستوری وجهیت هستاد 

هاای . گیلکی یکای از زبااناستهای گروه غربی ایرانی گیلکی در شمار شاخۀ شمالی زبان

ایرانی نو است که در ااشیۀ جاوب غربی دریای خزر در بخش وسیعی از گیالن بدان صاحبت 

پس( و شارقی توان گیلکی را به دو گروه عمدۀ غربی )بیهی کلی عیبادشود. در ی  تقسیمعی

ای از عاعار آوایای های عمدهپیش( تقسیم کرد. بدیهی است عیان این دو گونه، گاه تفاو )بیه

درستی عشخص نیست که گیلکی بازعاندۀ کدام زباان ایرانای دورۀ واژی وجود دارد. بهو ساخت

 (.   12: 1384)صبوری و روشن، هایی با زبان پارتی دارد آوایی شباهتاا  از نعر عیانه است؛ با این

های وجهای گیلکای گوناۀ سایاهکلی بررسای و های ععاایی فعلویژگیپژوهش ااضر در 

رود کاه ضامن داشاتن شمار عیهای گیلکی شرق گیالن بهشود. این گویش از گونهتحلیل عی

                                                           
1. modality 

2. epistemic modality 

3. root modality 

4 Sweetser, E. E. 

5. deontic 

6. dynamic 

7. modal verbs 
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ج در شارق گایالن همچاون الهیجاانی، هاای گیلکای رایاهای عشترک با دیگار گوناهویژگی

های صارفی هایی نیز با آنها از دیدگاه آوایی و برخی ویژگیلاگرودی، رودسری و اعلشی تفاو 

اسات. بخاش شدهتحلیلای انجاام -باا رو  توصایفیو  این جستار، پژوهشی کیفی استدارد. 

، ایان پاژوهش هاای گیلکایدادهاست.  (1997) 1عباای چارچوب پالمرععاایی این پژوهش بر

بر ایان، برخای است. افزونشدهآوری وزعرۀ گویشوران جمعرهای ، از گفتهجمله 42بر عشتمل 

های وجهی و عباااث عارتبط باا آنهاا همچاون زعاان دساتوری، عاتمم های نحوی فعلرفتار

هاای عازلۀ فعالسازی و کاربرد آنها بههای وجهی در جمله، عافیهای وجهی، جایگاه فعلفعل

هاا تکمیل عبحث ععااایی، نگاشات ععااایی ایان فعالرای اند. همچاین بگانی بررسی شدهواژ

 .استشدهارائه  (2008) 2اساس چارچوب ناوزبر
 

 پیشینۀ پژوهش -2

باه بررسای  (1326)اخالقی  است:هایی شدههای وجهی پژوهشفعل درخصوصدر زبان فارسی 
« بایساتن»که فعال  و نتیجه گرفتهته پرداخ« توانستن»و « شدن»، «بایستن»سه فعل وجهی 

سات و درجاۀ ر سه وجه ععرفتی، تکلیفی و پویاکاادۀ درجۀ الزام در هتاها فعلی است که بیان
به بررسی و تحلیال شاواهدی از ( 1328) شود. عموزاده و رضاییدو فعل دیگر بیان عی بااعکان 

را عطالعاه « بایاد»دشاااختی زبان فارسی ععاصر پرداخته و برخی ابعااد ععااشاااختی و کاربر
اند. های زبان فارسی بررسی کردهدر فعلرا عفهوم ذهایت ( 1381)زاده و همکاران اند. نقیکرده

های وجهای کااعال عشاخص نیسات و  این پژوهش، عرز بین عیایت و ذهایت در فعل براساس
هاای وجهای ناپذیرند. همچاین درک جااعع و کاعال عفهاوم عباار این دو از یکدیگر تفکی 

المعارفی عا از جهاان خاارا اسات. رایمیاان و عحصو  یکپارچگی عااصر بافتی و دانش دایره

 براسااساناد. های وجهی فارسی را از دو جابۀ درجه و نوع بررسای کاردهفعل (1382)عموزاده 
برای بیان سه درجه از وجهیت ععرفتی، دو درجه از وجهیات پویاا و یا  « باید»این پژوهش 

نیز برای بیاان دو درجاه از وجهیات الزاعای و « توانستن»و « شدن»از وجهیت الزاعی و درجه 
هاای شدگی فعلبه بررسی دستوری (1382)فر روند. همایونکار عیی  درجه از وجهیت پویا به

هاا چاه درجاه و عیزانای از که هر ی  از این فعلداده وجهی در زبان فارسی پرداخته و نشان 

« خواساتن»های به بازنمایی نحوی فعل( 1387)اند. عتولیان نائیای طی کرده شدگی رادستوری

                                                           
1. Palmer, F.R 

2. Nauze, F. D 
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 هاای وجهایکاه در زباان فارسای فعال رسایده. وی به این نتیجه استهپرداخت« توانستن»و 
 یدرونا–[و چاه باشااد  ]+درونای[و چاه  ،چاه ععرفتای باشااد چاه غیرععرفتای ]ایگزاره+[
باه بررسای نعاام  (2112)کاترلای هساتاد. طالقاانی  ]ایهگزار-[ های وجهیفعل اند وارتقایی]

تعاعل عملگرهایی همچون وجهیت، زعان، نمود و نفای در زباان  براساسفعلی در زبان فارسی 
هاای وجهای و کاه عیاان سااختار نحاوی فعال رسیده. وی به این نتیجه استهفارسی پرداخت

و از دیادگاه نحاوی نیاز تماایزی  رداای و ععرفتی آنها انطباق دقیق وجود ندهای ریشهخوانش
 (1386) شود. داوری و نغزگوی کهنهای وجهی دیده نمیای و ععرفتی فعلعیان خوانش ریشه

زعاانی اند. در ایان پاژوهش کاه پژوهشای هماههای ععین در زبان فارسی را بررسی کردهفعل

طاور عاین باههای ععین در زبان فارسی است، عقولاۀ دساتوری عروا  تکوین فعل درخصوص
 .  استشدهشااختی تحلیل عستقل و با رویکردی زبان

باه ( 1382)اند. عرادی های ایرانی نیز بررسی شدهها و گویشهای وجهی در برخی زبانفعل
در  (توانساتن) tawaninو  (شادن) bui:n، (بایاد  شااید)  ešeهای کمکای وجهایبررسی فعل

های وجهی کاردی ساورانی ساه ه هر ی  از فعلکه گرفته نتیجاست و هکردی سورانی پرداخت

دهااد و آنچاه آنهاا را از یکادیگر عتماایز نمایی ععرفتی، تکلیفی و پویایی را نشان عینوع وجه
هاای فعال (1385) نمایی و انواع آنهاست. نغزگاوی کهان و نقشابادیهای وجهسازد عرتبهعی

تواند برای نشان عی (باید) mašjoتاها اند. برپایۀ این پژوهش وجهی را در هوراعی بررسی کرده
و  (شادن) bijeiهاای کار رود و فعالدادن عرتبۀ الزام از وجهیت ععرفتی و وجهیت تکلیفی به

tāwāj (توانستن) عرتبۀ اعکان از وجهیت ععرفتی و تکلیفی هستاد. همچاین فعل بیانگرbijei  

 (1411) کن و گلفامکار رود. کوهنیز به تواند برای بیان عرتبۀ الزام از وجهیت تکلیفیعی (شدن)
هاای این بررسی، برخی زبان براساساند. های ایرانی غربی نو پرداختهدر زبان« باید»به بررسی 

ایرانی نو غربی از عاصر قیدی و اتی از دو فعل کمکای عساتقل بارای بیاان عفااهیم ععااد  
ها با توجه به ویژگای ععااایی بار بانبادی زبرند. همچاین در این پژوهش ردهبهره عی« باید»

تار هساتاد و برخای ها به یکدیگر نزدی دهد برخی زبانروی پیوستار ارائه شده که نشان عی

 اند. های بیشتری با یکدیگر داشته و دورتر قرار گرفتهتفاو 

 

 وجهیت  -3

اعتقااد وی شامرد. باه نحوی برعای -های ععااییوجهیت را یکی از ویژگی (2-1 :1997) پالمر

پذیر نیست و این نکته وجه تمایز عیان وجهیات ععاایی صرف اعکان تشخیص وجهیت با ععیار
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هاای دربردارنادۀ هایی همچون زعان تقویمی و شمار است. پالمر بر آن است که جملاهو عقوله

هاا کاادۀ وضعیت اقیقی اعور در جهان خارا نیستاد، زیرا ایان جملاهعااصر وجهی، عاعکس

 روند. شمار عیها بههای ذهای گویاده دربارۀ عحتوای گزارهره دربرگیرندۀ قضاو هموا

بادی وجهیت تکلیفی و پویا در یا  گاروه باا ناام وجهیات ه دسته( ب13 :1983) 1کوتس

های وجهای انگلیسای را بار پایاۀ ای و نیز وجهیت ععرفتی در گروه دیگر پرداخته و فعلریشه

شااسی هر فعل وجهی انگلیسی اساس، ععای. برایناستدهررسی کرب 2«فازی نعریۀ عجموعۀ»

ای و هاای ریشاهای ضعیف تا قاوی و نیاز وجهیاتخطی تدریجی از وجهیت ععرفتی یا ریشه

دهد که وجهیت قوی یا ذهای، هساتۀ عجموعاه را تشاکیل ععرفتی عیای و ذهای را شکل عی

این بارای عجموعه تعلق دارند. افزونیههای ااشهای عیای و ضعیف به جابهدهد و وجهیتعی

 شود. خوانده عی 3«داعاه»ای ععاایی بین هسته و ااشیه وجود دارد که اوزه وی ععتقد است

وجهیاات را از  (1977) 5وجهیاات را از دیادگاه ععاااایی و کراتاازر( 1977) 4همچااین الیاااز

 اند.   دیدگاه نحوی و کاربردشااسی بررسی کرده

وجهیت بار چهاار ناوع تقسایم ( 177 :1994-181) و همکاران 6یدی بایبباتقسیم براساس

 براسااس. 8، ععرفتای و پیارو2عحاور، گویاده7عحورکاشگرشود که عبار  است از وجهیت عی

عحور شارایط درونای و بیرونای کاشاگراند، در وجهیت بی و همکارن ارائه دادهتعریفی که بای

شود. این وجهیت عفاهیمی همچاون ارۀ اصلی بیان عیشده در گزبا توجه به عمل انجام کاشگر

دهد تاا عحور به گویاده اجازه عیدارد. وجهیت گویادهاجبار، ضرور ، توانایی و آرزو را بیان عی

درخواسات و توصایه را  شرایطی را بر عخاطب تحمیل کاد و عفاهیمی هماناد دستور، تقاضاا،

ن تعهاد گویااده باه صادق گازاره اسات و کااادۀ عیازاشود. وجهیت ععرفتی بیاانشاعل عی

هاایی کاد. وجهیت پیرو نیز وجاه فعالعفاهیمی همچون اعکان، ااتما  و قطعیت را بیان عی

 های پیرو کاربرد دارند. دارد که در عبار های عرکب را بیان عیهمچون وجه التزاعی در جمله

                                                           
1. Coates, J. 

2. fuzzy set theory 

3. skirt 

4. Lyonz, J 

5. Kratzer, A. 

6. Bybee, J.  

7. agent-oriented  

8. speaker-oriented  

9. subordinating  
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دهاد. باه عقیادۀ توضیح عیسه نوع وجهیت پویا، تکلیفی و ععرفتی را ( 22006 :-6)1نویتز
 شود، اِسااد ظرفیات باه فاعالنیز خوانده عی 3یا ذاتی 2وی وجهیت پویا که وجهیت توانمادی

شمرد، بلکه بر آن اسات کاه عشارک باد است. نویتز این عقوله را تاها عحدود به توانایی برنمی
وجهیت تکلیفای  وی بر آن است کهفاعل نیز هست.  دهادۀ نیاز یا ضرور این وجهیت پوشش

در گویااده شود و عیزان ضرور  اخالقی چگونگی اعور را که اسب اجازه و اجبار تعریف عیبر
گیرد. نویتز این وجهیت را با عرف اجتماعی و ععیارهای اخالقای بر عی ده درکرگفتار بیان پاره

ااای ضامای عع داند. وجهیت ععرفتی از نعر وی عشتمل بر عیزان ااتما  اعور و بهعربوط عی
 ااتماال  چگونگی اعور عربوط است. درخصوصقضاو  یا ارزیابی گویاده 

 4توجاه اسات آراار نارو هایی کاه در ااوزۀ وجهیات قابالاین، از دیگر پژوهش ربافزون
 اند.نحوی بررسی کرده -که وجهیت را از عاعر ععااییست ا( 2009) 5و پورتار( 2005)

 
 چارچوب نظری پژوهش -0

، ساه اساتبادی وی از وجهیت، اساس بررسی ععاایی ایان پاژوهش که تقسیم( 1997) پالمر
نوع وجهیت را ععرفتی، تکلیفی و پویا و دو درجه یا عرتبۀ اصلی وجهیات را اعکاان و ضارور  

گیرد: اعکاان و کاد؛ بدین ترتیب وی تمایزی دوشقی در عطالعۀ وجهیت در نعر عیععرفی عی
تکلیفای و اعکاان و ضارور  پویاا. باه عقیادۀ وی وجهیات  ضرور  ععرفتی، اعکان و ضرور 

شااختی با دو نوع دیگر وجهیت تفااو  ترین نوع وجهیت است که از عاعر ععایععرفتی ساده
داند نه وجهیت کاش ها عیدارد. پالمر این نوع وجهیت را به ععاای دقیق کلمه، وجهیت گزاره

تحقاق وضاعیت یاا  درخصاوصاوتی است که یا وضعیت رویداد. در واقع این نوع وجهیت، قض
 پذیرد. رویدادی صور  عی

دارد. وی ایاان وجهیاات را  6وجهیاات تکلیفاای ضاارورتا جابااۀ کاشاای بااه عقیاادۀ پااالمر
شمرد و بر آن است که این وجهیت هم گویااده و هام عخاطاب را شااعل برعی 7عحورگفتمان

دهاد، اجباار گویاده عمال اجازه عی کاد که با استفاده از این وجهیت،شود. پالمر عاوان عیعی
 کاد. دهد و تهدید عیکاد، قو  عیعی
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و دو زیرعجموعاۀ  ا تواناایی و خواسات فاعال ارتبااط،بر آن است که وجهیت پویاا با پالمر
دهادۀ اعکان وقوع رویداد است و هاگااعی خاود . کاربرد خاثی نشاندارد 2عحورو فاعل 1خاثی

ا فاعل غیرشخصی در جمله باشاد یاا جملاه عجهاو  باشاد. باه دهد که یرا آشکارتر نشان عی
توانایی فاعل در انجام کاش است. اعکان پویاا همچااین  بیانگرعقیدۀ وی نوع دیگر اعکان پویا 

هاایی پاالمر از عثاا  کاار رود.تواند برای بیان ععاای ضمای عثال برای ارائۀ پیشاهاد نیز باهعی
 کاد:ه عیبادی خود استفادبرای بیان تقسیم

1. John may be in his office. 
2.  John may/ can come in now. 
3.  John can run ten miles with ease. 
4.  John must come in now. 
5.  John must be in office. 

درباارۀ اضاور شاخص در عحال کاار  گویاده ( که عصداق وجهیت ععرفتی است، 1در جملۀ )  
شاود دهادۀ وجهیت تکلیفی است، به شخص اجازه داده عای( که نشان2جملۀ ) . درکادعیقضاو  

بارای صادور اجاازه  canو  mayهای کمکای که به درون بیاید. به عقیدۀ پالمر در این جمله از فعل
ست، به توانایی فیزیکی شاخص در انجاام کاار ( که عصداق وجهیت پویا3. جملۀ )استشدهاستفاده 
نیرویای بیرونای وادار  بااکاادۀ وجهیات تکلیفای اسات، شاخص ( که بیان4) . در جملۀشدهاشاره 
( 5ععااای الازام اسات. در جملاۀ ) بیانگردر این جمله  mustشود که به درون بیاید. فعل کمکی عی

ایاکه شاخص بایاد در عحال  درخصوصکاد عیگویاده قضاو  که عصداق وجهیت ععرفتی است، 
برد. از عاعر درجاۀ یاده از روشن بودن چراغ به این قضیه پی عیکار  اضور داشته باشد؛ عثال گو

 وجه، سه جملۀ او  بر اعکان و دو جملۀ آخر بر درجۀ  ضرور  داللت دارند. 

هاای تکمیل عبحث ععاایی این جستار، نگاشات ععااایی فعال برایتر گفته شد، که پیشچاان
فضاای عفهاوعی وجهیات را ( 220 :2008) . ناوزاستشدهچارچوب ناوز ارائه  براساسوجهی گیلکی 

 :استدهصور  زیر نشان داست، بههای دنیاکه دربردارندۀ تمام عااصر وجهی در زبان

 
 نگاشت ععاایی عااصر وجهی -1شکل 

                                                           
1. neutral  

2. subject-oriented  
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دهاادۀ بععاد شکل فوق دارای عحور عمودی و عحورهای افقی است؛ عحاور عماودی نشاان

شاود کاه فعال رهاای افقای عشاخص عایعحو براسااساعکان یا ضرور  فعل وجهی است و 

عوارد ذکرشده در شکل باال ععااای وجهای را لحا  ععاایی دارای تاوع ععاایی است یا خیر. به

دهاادۀ های وجهی نیستاد. خطوط باین ععاانی نشااندهادۀ فعلدهاد و لزوعا نشاننشان عی

، کاادتواند بیان عیعاناد فعل وجهی را ی  عاصر وجهی این است که در ی  زبان هر دو ععاا 

تواناد عااصر وجهی، هر عاصار وجهای فقاط عای درخصوصشااختی اعا طبق ی  جهانی رده

بیش از ی  ععاا بر روی یکی از عحورهای فضای عفهوعی داشته باشد؛ بدین ترتیب که عااصر 

ر دهد، یا بر روی عحاوشان را نشان عیند که چاد ععااییاوجهی یا بر روی عحور افقی عتفاو 

 بایاد در. (Nauze, 2008: 222) کاادعمودی از هم عتمایزند که اعکان و ضرور  را عطرح عای

دارای عشاارک درونای هساتاد و بااابر  needو   able، هنعر داشت که در بین عاوارد ذکرشاد

عشاارک  deomustو  to can ,may, have گیرناد. در دستۀ پویا قارار عای( 1997) تعریف پالمر

 تکلیفای هساتاد و درنهایات deomustو   mayعحورناد، هادف  have toو  can  بیرونی دارند.

 might  وepmust  .ععرفتی هستاد 

 

 گیلکی )گونۀ سیاهکلی( های وجهیفعلنحوی  -معناییتحلیل  -5

های وجهای اسات. ایان های بیان وجهیت استفاده از فعلدر گیلکی گونۀ سیاهکلی یکی از راه

 šay؛ (بایساتی) vastiو  (بایسات) vastو دو صاور  گذشاتۀ آن  (باید) va از: اندعبار ها فعل

 و صاور  گذشاتۀ آن (شاودعی) bo:n؛ (شدعی) šastو صور  گذشتۀ آن  (شودتوان، عیعی)
bəbu (شد) و نیز سه فعلtonəstən  (توانساتن) ؛xāstan (خواساتن)  وrəse:n (رسایدن)  کاه

در این بخش به بررسی ععاایی و رفتارهاای نحاوی ایان صور  اا  و گذشته کاربرد دارند. به

 شود.ها پرداخته عیفعل

 

5-1- va (باید) ،vast (بایست) ،vasti (بایستی) 

نزدیا  ) -upa*هماراه باا پیشاوند  (رفاتن) -ay*برگرفته از ریشۀ ایرانی باستان  vaفعل وجهی 

- از ریشۀ هاادواروپاییکه  است (شدن، رسیدن


ie1*h (رفاتن)  اساتشدهگرفتاه (Rix, 2001: 

واساطۀ گساتر  که عفهوعی عیای است، باه« نزدی  شدن، رسیدن». در این فعل عفهوم (232

. فعال اساتده، انجاعیکه عفهوعی انتزاعای اسات« ضروری بودن، الزم بودن»استعاری به عفهوم 
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در « بایساتی»ععااد   vastiو « بایسات»ععااد    vast،«بایاد»در گیلکای ععااد   vaوجهی 

، گااه باهدهکه با اذف هجای دوم بدین شکل درآع vaفارسی نو است. در گیلکی فعل وجهی 

 vasiصاور  گااه باه vastiو فعال وجهای   vassیا vasصور  به  vast؛ فعل وجهیbaصور  

 شود.تلفظ عی

ساتوری ااا  و بارای زعاان د  vaدر گیلکی برای بیان وجهیت اجبار یا الزام از فعل وجهی

دارای  vaشاود. فعال وجهای برای زعان دستوری گذشته استفاده عای vastiو   vastآیاده و از

کاد. این ساه ویژگی سوم شخص عفرد عاضی را بازنمایی عی vastساخت بدون شخص است و 

 ها و شمارهای دستوری کاربرد دارند. رابت برای همۀ شخص فعل با همین سه صور 

ساه وجهیات ععرفتای، دهد که این فعال وجهای دارای خاوانش هار عی نشان vaبررسی 

 ست.تکلیفی و پویا
6. zəng zənəm un jəvāb nə-dey, birun va bušo bon. 

     زنم      زنگدهد  جواب     او   عیباشد رفته  باید  بیرون  نمی   

بیرون رفته باشد.  باید دهد؛زنم او جواب نمیزنگ عی  

7. tu va rāst-ə hərf-ə mə-rə bugoy tā bodonəm. 

      راست  باید  تو   ارف-م  را -تا   بگویی   به  بدانم 

ارف راست را به عن بگویی تا بدانم. بایدتو    

8. mu va ziyād təlāš bukunəm tā bə mi xāstə bərəsəm. 
    بکام    تال   زیاد  باید   عن          عن  به  تاعا  برسم   خواسته

ام برسم. زیاد تال  بکام تا به خواسته بایدعن   
9. hamišə va xub rəftār gudən. 

     کردن  رفتار  خوب   باید    همیشه

خوب رفتار کرد.  باید همیشه  
 

رساد ، به این نتیجاه عایاستده( گویاده برپایۀ شواهدی که در جمله بیان کر6در جملۀ )

باشد؛ این جمله عصاداق وجهیات ععرفتای ضاروری اسات.  خانه باید بیرون از خانهکه صااب

دهد که گویاده تقریبا به قضاو  خاود یقاین دارد. در جملاۀ در این جمله نشان عی vaکاربرد 

را علازم  کاشگر va( که عصداق وجهیت تکلیفی ضروری است، گویاده با کاربرد فعل وجهی 7)

گویاده ضرور  انجام کاشای را باه خاود ( 2کاد که ارف راست را به او بگوید. در جملۀ )عی

فاراهم  کاشاگرشود. در این جمله نیروی بالقوۀ درونی، لزوم وقوع کاش را از طریاق یادآور عی

ی کاشاگر( بدون اشاره به 8عصداق وجهیت پویای ضروری است. در جملۀ ) ،روآورد؛ از اینعی
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شامار اری اخالقی پایۀ الزام به. در این جمله ععیاستشدهخاص، لزوم انجام کاش گویاده بیان 

 توان عصداق وجهیت تکلیفی ضروری برشمرد.رود. این جمله را عیعی

صور  عضارع التزاعای دار است که بههای شخصی، فعل زعانعتمم این سه فعل در ساخت

یا عاضی التزاعی در جمله ااضر شده و از نعر شخص و شمار عاطباق باا فاعال جملاه صارف 

در جمله اضور نادارد، ایان عاتمم باه  کاشگرهای غیرشخصی که فاعل یا ختشود. در ساعی

و   vastگذشاتۀ آن و دو صاور  vaنشاان فعال وجهای یابد. جایگاه بایشکل عصدر نمود عی

vasti عااوان فعال واژگاانی های این فعل وجهی بهی  از صور پیش از عتمم خود است. هیچ

 عستقل در گیلکی کاربرد ندارند. 

صاور  ( که دارای ساختی شخصی هستاد، عتمم فعال وجهای باه2( تا )6های )ملهدر ج

اناد؛ در جملاۀ عضارع التزاعی یا عاضی التزاعی بیان شده که عطابق با فاعل جمله صارف شاده

(6 ،)bušo bon (رفته باشد)  سوم شخص عفرد عاضی التزاعی( عطابق باا(un (او)  ضامیر ساوم

 tu خص عفرد عضارع التزاعای( عطاابق باا)دوم ش (بگویی) bugoy(، 7شخص عفرد؛ در جملۀ )

)او  شاخص  (تاال  بکاام)  bukunəm təlāš(، 2ضمیر دوم شخص عفارد و در جملاۀ ) (تو)

. در جملاۀ اساتشدهضمیر او  شخص عفرد صارف  (عن) muعفرد عضارع التزاعی( عطابق با 

سات، عاتمم فعال وجهای ا کاشگر( که دارای ساخت غیرشخصی و در نتیجه بدون اضور 8)

. در هماۀ عاوارد فعال وجهای باا اساتهکار رفتبه (رفتار کردن) rəftār gudənصور  عصدر به

 فاصله یا بدون فاصله پیش از عتمم خود در جمله اضور دارد. 

عاوان عتمم فعل وجهای باا توجاه باه عاهیات گفتای است همراهی فعل عاضی التزاعی به

(. بادیهی اسات در ایان ناوع 6شاود )همانااد جملاۀ اصل عیفعل غالبا در وجهیت ععرفتی ا

 شود.صور  عضارع التزاعی نیز ظاهر عیوجهیت، عتمم فعل وجهی به
 

10. həvā badjur dəpitey, vārəš va dəgirə. 
        است  بدجور   هوابگیرد   باید   باران    پیچیده

بگیرد. بایدهوا بدجور پیچیده است، باران   

عااوان عاتمم فعال وجهای در وجهیات به (بگیرد) dəgirəلۀ باال، فعل عضارع التزاعی در جم    
 ععرفتی اضور دارد.

دهد که این دو فعل برای بیان وجهیات تکلیفای و نشان عی vastiو  vastبررسی فعل وجهی 
 روند.کار عیپویا در زعان گذشته به
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11. bugutəm kə, mi pəsər diru vast/ vasti   xu     bār-ə     biyarə.  

      گفتم       عن   که خود  بایستی بایست دیروز   پسر  عا بار   عا -را     بیاورد    

آورد. بار خود را عی بایست/ بایستیگفتم که، پسرم دیروز   
12. tu vast/ vasti     ti mār-ə     bəde bi, amma nədi.  

    تو  بایستی  بایست    تو   عا عادر  -ندیدی    اعا  باشی دیده   را

عادر  را دیده باشی، اعا ندیدی. بایست/ بایستیتو   

13. ama pəriru vast/ vasti bəšim.  
 برویم   بایستی  بایست   پریروز  عا         

. رفتیمعی بایست/ بایستی عا پریروز  
 

دهاادۀ و نشاان رده دابر زعان دستوری گذشاته اشاارvasti /vast ( فعل وجهی 11در جملۀ )
  vasti/ vast ( فعال وجهای12الزام عربوط به وجهیت تکلیفی در زعان گذشته است. در جملاۀ )

( در 12( و )11دهادۀ الزام کاشی ناعحقق در زعان دستوری گذشته اسات. تفااو  جملاۀ )نشان
رد، عاتمم ( که بر وقوع کاشی در زعان گذشته داللات دا12که در جملۀ )فعل عتمم است؛ چاان

( کاه بار کاشای نااعحقق در زعاان 12، عضارع التزاعی و در جملاۀ )(بیاورد) biyarəفعل وجهی 
( 11دیده باشی( عاضی التزاعی است. دو جملاۀ )) bəde biگذشته داللت دارد، عتمم فعل وجهی 

هساتاد. جملاۀ  کاشاگرالزام نیرویی بیرونی بار  بیانگر( عصداق وجهیت تکلیفی ضروری و 12و )
ریر نیاروی باالقوۀ درونای علازم باه أتحت ت کاشگر( عصداق وجهیت پویای ضروری است و 13)

. عتمم فعل وجهی در این جمله نیز فعل عضاارع التزاعای استشدهانجام کاشی در زعان گذشته 
bəšim (برویم)  .است 

کاه بار تحقاق کااش در  vast/ vastiشود در گیلکی عتمم فعل وجهی که عالاعه عیچاان
ان گذشته داللت دارد، چه با همراهای قیاد زعاان گذشاته و چاه بادون آن، هماواره عضاارع زع

( را بااابر زعاان 13( و )11هاای )التزاعی است. بااابراین اگار بخاواهیم برگاردان فارسای جملاه
 کاررفته در گیلکی بازنویسی کایم، بدین صور  خواهد بود: به
 .بیاورد*ر خود را . گفتم که، پسرم دیروز بایست  بایستی با11
   .برویم* . عا پریروز بایست  بایستی13

هایی در زبان فارسی به دلیل اضور قید زعان گذشته غیردساتوری بدیهی است چاین جمله
اگار بارای اشااره باه « بایساتی»و « بایست»روند؛ چه، در زبان فارسی دو فعل وجهی شمار عیبه

 شوند.راری همراه عیکار روند، با فعل عاضی استمزعان گذشته به
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برای اشااره vasti/ vast شود که از فعل وجهی اعروزه تحت تأریر زبان فارسی گاه عشاهده عی
اا  این کاربرد چاادان رواا نادارد و کااربرد غالاب شود. با اینبه زعان اا  یا آیاده استفاده عی

 این دو فعل اشاره به زعان گذشته است:
14.  həvā imru sərd-ə, vast/ vasti gərm-ə libās vazanim. 

         سرد   اعروز    هوا-گرم  بایستی  بایست  است   بپوشیم    لباس    ِ

لباس گرم بپوشیم. بایست/ بایستی هوا اعروز سرد است،  
 

اناد، کاار رفتاهباه vasti/ vast و vaهاای وجهای هایی که در آنها فعلسازی جملهبرای عافی
)بسته به واکۀ فعل( ظااهر  nuیا  niهای یا یکی از گونه nəدر گیلکی به شکل  غالبا نشانۀ نفی که

شود ناه عاتمم آن. در عبارتی ععموال وجه عافی عیگیرد؛ بهشود، پیش از فعل وجهی قرار عیعی
 :استشدهدو جملۀ زیر، فعل وجهی عافی 

 tu nə-va bəši.  15. 

 بروی    نباید  تو

 بروی. نباید تو
 mu nə-vast/ vasti biyam.     16.   

 بیایم    نبایستی  نبایست   عن     

 آعدم.عی نبایست/ نبایستیعن 
 

هاای عافای نشاان تواند عافی شود؛ اعاا بررسای جملاهاا ، عتمم فعل وجهی نیز عیبا این
سازی در گیلکی از طریق عتمم فعل وجهای کمتار از االات او  اسات. دهد که بساعد عافیعی

شاود. در که در این االت، تآکید از فعل وجهی برداشته شده و به فعل اصلی عاتقل عیضمن این
 :استشدههای زیر، فعل اصلی عافی جمله

tu va nə-ši. 17.  
 نروی  باید  تو    

.نروی تو باید  

mu vast/ vasti niyam. 18. 
 نیایم بایستی  بایست   عن 

.آمدمنمی عن بایست  بایستی  

 
5-2-šay  (شودتوان، میمی) ،šast (شدمی) 

. ایان اساتشدهعشتق  (توانا بودن، قادر بودن) xšay*-از ریشۀ ایرانی باستان  šayفعل وجهی 
 -xšayو در فارسای باساتان  (توانساتن، قاادر باودن)xšā (y )-صاور  ریشاه در اوساتایی باه
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فعال وجهای  .(;Bartholomae, 1961: 551 Kent, 1953: 181) اساتآعده (اکوعت کردن)
šay   و « شاید»در گیلکی ععادšast   در فارسی نو اسات. فعال وجهای « شایست»ععادšay 

های گویشی شارق گایالن همچاون و در برخی گونه šaصور  در گونۀ گویشی غرب گیالن به
دلیال اخاتالف کااربرد دارد. ایان تفااو  باه  šanəصاور الهیجانی، لاگرودی و رودسری باه

 .استهای گیلکی سیاهکلی با دیگر گونه واژی گونۀساخت
 بر زعان دستوری گذشاته šastزعان دستوری اا  و آیاده و  بر šayدر گیلکی فعل وجهی 
سوم شخص عفارد عاضای  šastویژگی سوم شخص عفرد عضارع و  šayاشاره دارد. فعل وجهی 
یلکی کااربرد دارد. اد. این فعل وجهی فقط با همین دو صور  در گکرا در گیلکی بازنمایی عی

هاای در گیلکی تاها در ساخت šastو  šayآنجاکه  شوند. ازصرف نمی ی  از این دو صور هیچ
ها اضور نادارد، عاتمم ایان دو فعال در این جمله کاشگرروند و فاعل یا کار عیغیرشخصی به
وجهای در های این فعل ی  از صور صور  عصدر پس از آنها کاربرد دارد. هیچوجهی فقط به

برای بیان وجهیت ععرفتای  šayفعل وجهی  عازلۀ فعل واژگانی عستقل کاربرد ندارد.گیلکی به
 رود.کار عیو پویا به

həvā xub-ə,     šay             birun šon. 19. 
 خوب  هوا -تشود   استوان  عیرفتن  بیرون عی                                                                

 بیرون رفت.  شودتوان/ میمیهوا خوب است، 

 20. i dowre šay              xub pul dər ardən. 
             شود  دوره اینتوان  عیآوردن  در  پو  خوب  عی

 خوب پو  درآورد.  دشوتوان/ میمیاین دوره 
 

شاواهدی کاه در  راسااسب( که عصداق وجهیت ععرفتی عمکان اسات، گویااده 18در جملۀ )
( فعال وجهای 21دارد که اعکان بیرون رفتن از خانه وجود دارد. در جملاۀ )آورد، بیان عیجمله عی

šay کاد کاه شارایط اعکان تحقق کاش است و گویاده با استفاده از این فعل وجهی بیان عی بیانگر
عصاداق پویاای عمکان اسات. ای است که اعکان پو  درآوردن فراهم است. این جمله گونهزعانه به
 (بیرون رفاتن) birun šonصور  ( به18شود، عتمم فعل وجهی که در جملۀ )که عالاعه عیچاان

، هار دو عصادر عرکاب اساتشده بیاان (پو  درآوردن) pul dər ardənصور  (  به21و در جملۀ )
برای بیان وجهیات پویاا  šastاز فعل وجهی اند. هستاد و پس از فعل وجهی در جمله ااضر شده

 شود.در زعان گذشته استفاده عی
 21.  šast šon,   amə-rəm bəšim. 

       شد  عا      رفتن عی -رفتیم     هم

رفت، عا هم رفتیم.  شدمی  
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، اعکان تحقق یاافتن کااش در زعاان استدر این جمله که عصداق وجهیت پویای عمکن 

صاور  عصادر پاس از . عتمم این فعل وجهی نیز بهتاسشدهبیان  šastگذشته با فعل وجهی 

 .استدهآع šastپس از  (رفتن) šonکه در جملۀ باال، عصدر رود؛ چاانکار عیفعل وجهی به

شاود؛ برداشت عی« اعکان داشتن»ععاای  šastو  šayهای باال، از فعل وجهی در همۀ جمله

کاه « توانا بودن، قادر بودن»ل عفهوم دهادۀ اعکان تحقق کاش است. در این فعاین ععاا نشان

رود، طای فرایااد گساتر  اساتعاری باه شمار عایععاای ریشۀ فعل است و عفهوعی عیای به

 .  استشدهکشد، تبدیل تصویر عیکه عفهوعی انتزاعی را به« اعکان داشتن، عمکن بودن»

انۀ نفی باه فعال های دربردارندۀ این فعل وجهی غالبا از طریق افزودن نشسازی جملهعافی

ااا  پذیر است، با ایانشود؛ هرچاد عافی کردن عتمم فعل وجهی نیز اعکانوجهی ااصل عی

( عاتمم فعال وجهای کاه 23( فعال وجهای و در جملاۀ )22کاربرد کمتری دارد. در جملاۀ )

 .استشدهکار رفته، عافی صور  عصدر بهبه
i jur      nə-šay     zindigi gudən. 22.  

         شود جور اینتوان  نمیندگی نمیکردن  ز

 زندگی کرد.  شودنمی توان/نمیطور این
šast sohbət nə-gudən.  23. 
     شدنکردن   صحبت   عی

 صحبت نکرد. شد می

 

5-3-  bo:n(شودمی) ،bəbu (شد) 

bo:n  عشاااتق اسااات از ریشاااۀ ایرانااای باساااتان-*bav (باااودن؛ شااادن)  کاااه از ریشاااۀ

 . اساتشدهگرفتاه ( Cheung, 2007: 17) (باودن، شادن) u2eHh/ b-2euHh*b- هاادواروپایی

bo:n صاور  های گویشی شرق گیالن بهدر دیگر گونهbənə  ،)الهیجاانی(bunə  رودساری و(

   شود.)اعلشی( تلفظ عیbuna لاگرودی( و 

اسات، بار  (شدن)  bo:nکه سوم شخص عفرد عضارع از عصدر bo:nدر گیلکی فعل وجهی 

در گیلکای  bo:nبر زعان دستوری گذشته اشاره دارد. گرچه فعال  bəbu دستوری اا  و زعان

 bəbuو  bo:n ااا  تاهاا از دو صاور ، با ایانداردهای عختلف پذیری در زعانقابلیت تصریف

فقاط باا هماین دو  bəbuو   bo:nشود؛ به دیگر بیان، دو فعالعازلۀ فعل وجهی استفاده عیبه

شوند. عاتمم ایان دو فعال وجهای فعال وجهی کاربرد دارند و صرف نمی عازلۀ فعلصور  به
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شاود. دار )عضارع التزاعی یا عاضی التزاعی( است که عطاابق باا فاعال جملاه صارف عایزعان

نشان این دو فعل در آغاز جمله است و بدین ترتیب عتمم این دو فعل هماواره پاس جایگاه بی

دهاد کاه در گیلکی نشان عای bəbuو  bo:nی دربردارندۀ هاگیرد. بررسی جملهاز آنها قرار عی

هاای کار رفتاه و کااربرد آنهاا در جملاههای پرسشی و عافی بهاین فعل وجهی غالبا در جمله

تواناد در نقش فعال واژگاانی عساتقل عی bəbuو  bo:nغیرپرسشی اندک است. هر دو صور  

 در گیلکی ظاهر شوند.

 رود. کار عیت ععرفتی و تکلیفی بهبرای بیان وجهی bo:nفعل وجهی 
bo:n un-əm i  kār-ə bugudə bon. 24. 

     شوداو   عی-کار  این هم-را   کرده    باشد 

او هم این کار را کرده باشد. شودمی  
25.  bo:n tu mə-rə-m bəbəri? 

شود        تو  عی   عرا -هم   ببری   

شود تو عرا هم ببری؟ عی  
 

که عصداق وجهیت ععرفتی عمکن است، گویاده باابر ادس و گمان خاود ( 24در جملۀ )
هاای گیلکای . بررسای جملاهاستدهکاری را انجام دا کاشگررسد که ااتماال به این نتیجه عی

( کاه 25در وجهیات ععرفتای بسایار انادک اسات. جملاۀ ) bo:nنشان از آن دارد که کااربرد 
عاعور  رود. در این جملهشمار عیفی عمکن به، عصداق تکلیاستشدهصور  پرسشی عطرح به

و  اساتشدهاز طرح پرسش، کسب اطالع نیست؛ بلکه پرسش به جهت طرح درخواست عطرح 
هاای بااال، فعال وجهای کاد. از نعر ععاایی در جملهطلب عی کاشگرگویاده درخواستی را از 

bo:n  باودن؛ »ایان فعال ععااای . در اساتهکار رفتبه« اعکان داشتن، عمکن بودن»در ععاای
اعکاان داشاتن، عمکان »یاد گساتر  ععااایی باه اکه ععاای ریشۀ فعل است، طی فر« شدن
 .استشدهتبدیل « بودن

دار )عضارع یا عاضی التزاعی( پاس صور  فعل زعانعتمم این فعل وجهی در همۀ عوارد به
(، 24ر جملاۀ )شاود؛ دشخص و شمار فاعال جملاه صارف عای براساساز آن کاربرد داشته و 

bugudə bon (عاطباق باا : کرده باشد )سوم شخص عفرد عاضی التزاعایun (ضامیر ساوم  :او
 tuدوم شخص عفرد عضارع التزاعی( عاطبق باا : ببری) bəbəri(، 25و در جملۀ ) (شخص عفرد

در آغااز  bo:nنیز فعال وجهای  . در هر دو جملهاستشدهصرف  (ضمیر دوم شخص عفرد: تو)
 .استهش از فعل اصلی قرار گرفتجمله و پی
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برای بیان وجهیت تکلیفی در زعان گذشته کاربرد دارد. بررسی این فعل  bəbuفعل وجهی 
 رود.کار عیهای پرسشی و عافی بهکه این فعل تاها در جملهدهد عیوجهی نشان 

 

bəbu yə bār mi     hərf-ə qəbul bəkuni? 26. 
                   ار   ی    شدعن   بارف   عا -بکای قبو   را

 بار ارفم را قبو  بکای؟ی  شد
 

، فعال شادهصور  پرسشی بیان در جملۀ باال که عصداق وجهیت تکلیفی عمکن است و به

. در این جمله نیز عاعاور از طارح پرساش، استهکار رفتبرای بیان درخواست به bəbuوجهی 

هاا و نیاز جملاهایان در . اساتیرعساتقیم درخواست غرای کسب اطالع نیست؛ بلکه پرسش ب

آیاد، بلکاه شامار نمایاد، گویاده عاباع تکلیاف باهک( که درخواستی را عطرح عی25جملۀ )

عضارع التزاعی : قبو  بکای) qabul bəkuni عتمم فعل وجهی، فعلشاونده عابع تکلیف است. 

صارف  (عفارد ضامیر دوم شاخص: تاو) tuدوم شخص عفرد( است که عطابق با فاعل عحذوف 

 .  استشده

کار رفتاه، نشاانۀ نفای غالباا در آنها به bo:nهایی که فعل وجهی برای عافی ساختن جمله

 ،اا  اعکان عافی سااختن فعال اصالی نیاز وجاود داردگیرد. با اینپیش از این فعل جای عی

   هرچاد رواا چادانی ندارد.
nu-bo:n tə-rə bəbərəm.  27. 

        شودتو    نمی-را   ببرم

 را ببرم.و ت شودنمی
bo:n tə-rə nə-bərəm. 28.  

      شودتو    عی -نبرم    را

 .نبرمرا و شود تعی
 

 nə-buصاور  به /bə/هاگام پیوند پیشوند نفی بدان، با اذف پیشوند به bəbuفعل وجهی 

وجود نادارد و سازی فعل اصلی این فعل، اعکان عافی درخصوصرود. کار عیدر جمله به (نشد)

 های عافی کاربرد دارد.همین ی  صور  در جملهفقط به
nə-bu ti həmra biyam. 29. 

        تو  نشدبیایم    همراه    عا 

 همراه تو بیایم. نشد
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در نقش فعال واژگاانی عساتقل کااربرد داشاته و دربردارنادۀ  bəbuو  bo:nهر دو صور  

 هستاد.« شدن»ععاای واژگانی 
i    jur-əm bo:n. 30. 

    جور    این-شود   همعی

 .شودمیاین طور هم 
i   jur bə-bu. 31. 

    شد   جور   این

 .شداین طور 
 

5-0- tonəstən (توانستن)؛xastən  (خواستن) ؛rəse:n (رسیدن) 

هاای نحاوی عشاترک در گیلکای دارای ویژگای rəse:nو   tonəstən،xastənسه فعل وجهای 
 شود.در ی  بخش به آنها پرداخته عی ،روهستاد. از این

nəstəton  عشتق است از ریشۀ ایرانای باساتان-*tav (تواناا باودن)  کاه برگرفتاه از ریشاۀ
ایان ریشاه در (. 387Cheung :2007 ,) ( استباد کردن، نیروعاد بودن) 2Hu*te- هادواروپایی

tav-  (Bartholomae, 1961: 638; Kent, 1953: 186 )صاور  اوستایی و فارسای باساتان باه

 .  استهکار رفتبه
xastən   عشتق است از ریشۀ ایرانی باستان*xuaz- (خواستن، تقاضاا کاردن( )Cheung, 

2007: 459  .) 
rəse:n  از ریشۀ ایرانی باستان*ar- (رفاتن، رسایدن)  عشاتق شاده کاه برگرفتاه از ریشاۀ

ایان ریشاه در فارسای (. 5Cheung, 2007: 16اسات ) (رفاتن، رسایدن) er1*h-هادواروپایی 
 ;Kent, 1953: 169)  اساتکاار رفته)ارکت کردن، رفتن( باه -arصور  بهو اوستایی  باستان

Bartholomae, 1961: 183  .)   
هاا و هاا و صایغهو در همۀ زعان نددر گیلکی این سه فعل وجهی قابلیت تصریف کاعل دار

ل وجهی برای زعان دستوری ااا  شوند. از صور  اا  این سه فعشخص و شمارها صرف عی
شود. عاتمم ایان ها برای زعان دستوری عاضی استفاده عیو آیاده و از صور  گذشتۀ این فعل

دار که همواره عضارع التزاعی است، عاطباق باا فاعال جملاه صارف صور  فعل زعانها بهفعل
. این ساه فعال نشان این سه فعل وجهی در جمله پیش از عتمم خود استشود. جایگاه بیعی

 صور  فعل واژگانی عستقل در گیلکی کاربرد دارند. وجهی به
 ست.ارای خوانش وجهیت تکلیفی و پویاد  tonəstənصور  اا  فعل وجهی

 

32.  toni     mi    həmra biyay. 
         توانیعن   عیبیایی    همراه   عا 
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همراه عن بیایی.   توانیمی  
 33.  tonə xub    pišrəft bukunə.    

       تواندبکاد   پیشرفت     خوب  عی
خوب پیشرفت کاد.  تواندمی  

34. mu tonəm šow rānəndigi bukunəm. 
توانم     عن       کام    رانادگی    شب     عی  

شب رانادگی کام.  توانممیعن   
 

کار رفته و گویااده به« اجازه داشتن»در ععاای  (توانیعی) toni( فعل وجهی 32در جملۀ )
عصاداق وجهیات  ،رودهد؛ از ایانعی کاشگربا کاربرد این فعل وجهی اجازۀ تحقق کاش را به 

( اعکان تحقق کاش از طریق نیروی درونی کاشگر باا فعال 33تکلیفی عمکن است. در جملۀ )
 «اعکاان داشاتن». در این جمله فعل وجهای در ععااای استشدهبیان  (تواندعی) tonəوجهی 

که ععاای ریشۀ فعل است، طی « توانا بودن»رسد که ععاای . چاین به نعر عیاستهکار رفتبه
( فعال وجهای 34. در جملاۀ )اساتشدهتبادیل « اعکاان داشاتن»یاد گستر  ععاایی به افر

tonəm (توانمعی) را  کاشاگرتوانایی فاعل است و تحقق کاش از طریاق نیاروی باالقوۀ  بیانگر
 روند.شمار عیجملۀ آخر عصداق وجهیت پویای عمکن به دهد. دونشان عی

شخص و شامار فاعال، عاتمم آن نیاز  براساسبر صرف فعل وجهی های باال افزوندر جمله
عبارتی هام فعال وجهای صارف شاده و هام فعال اصالی؛ ؛ بهاستشدهعاطبق با فاعل صرف 

دوم شخص عفارد عضاارع : بیایی) biyayو عتمم آن  toni( فعل وجهی 32که در جملۀ )چاان
( فعل وجهای 33؛ در جملۀ )(ضمیر دوم شخص عفرد :تو) tuالتزاعی( عاطبق با فاعل عحذوف 

tonə  و عتمم آنpišrəft bukunə (عاطباق : پیشرفت بکاد )سوم شخص عفرد عضارع التزاعای
 tonəm( فعال وجهای 34و در جملاۀ ) (ضامیر ساوم شاخص عفارد: او) unبا فاعل عحاذوف 

او  شخص عفرد عضارع التزاعای( : رانادگی کام) rānəndigi bukunəmو عتمم آن  (توانمعی)
اند. در همۀ عوارد نیز عتمم فعال صرف شده (ضمیر او  شخص عفرد: عن) muعاطبق با فاعل 

 .استهوجهی پس از فعل وجهی قرار گرفت
 ست.دارای خوانش وجهیت پویا  tonəstənصور  گذشتۀ فعل وجهی   

  ama botonəstim ami muškilāt-ə həl bukunim. 35. 
               توانستیم   عا        عاعشکال   عا  -را    بکایم    ال

 عان را ال کایم.عشکال  توانستیمعا 
 36. un tonəst     i zəmin-ə bəhinə, vəli inə pe:r nuguzəšt. 

        توانست  اوعی زعین   این -او   ولی    بخرد   رانگذاشت    پدر  عا 

 این زعین را بخرد، ولی پدر  نگذاشت. توانستمیاو 



 88 211-12، ص  2011، پاییز و زمستان 22پیاپی، 2ة دور، 6سال های ایرانی/زبان فارسی و گویش ... های وجهی گیلکیفعل بررسی معنایی

 

بر توانایی فاعل اشااره دارد. در جملاۀ  (توانستیم) botonəstim( فعل وجهی 35در جملۀ )

کااد، بار عحقاق ضمن آنکه توانایی فاعال را بیاان عای (توانستعی) tonəst( فعل وجهی 36)

روند. عاتمم شمار عیدو جمله عصداق وجهیت پویای عمکن به نشدن کاش نیز اشاره دارد. هر

و  ست که پاس از فعال وجهای قارار گرفتاهفعل وجهی در هر دو جمله، فعل عضارع التزاعی ا

او  شاخص جماع( عطاابق : بکایم) bukunim(، 35: در جملۀ )استشدهعطابق با فاعل صرف 

ساوم شاخص عفارد( : بخارد) bəhinə(، 36و در جملاۀ ) (ضمیر او  شخص جمع: عا) amaبا 

 .( استضمیر سوم شخص عفرد: او) unعطابق با 

 ست.دارای خوانش پویا xastənهر دو صور  اا  و گذشتۀ فعل وجهی 
xam     mi       xona bəfrušəm.  37. 

      خواهمعن    عیخانه  عا -بفروشم   را

 ام را بفروشم.خانه خواهممی
agər xay    biyay mə-rə bəgu. 38. 

       خواهی   اگرم   بیایی   عی -بگو  به

 بیایی، به عن بگو. خواهیمیاگر 
unəm   xast bušon. 39. 

       او-خواست   همبرود  عی

 برود. خواستمی او هم
 

در گیلکی بسته به بافت در ععااای  xastənآید، فعل وجهی های باال برعیکه از جملهچاان
کااربرد دارد. فعال وجهای در ایان ساه جملاه « قصد داشتن، اراده کردن»یا « تمایل داشتن»

اسات. در هار  کاشاگرنیروی باالقوۀ  ادهادۀ تحقق کاش بوجهیت پویای عمکن و نشان بیانگر
سه جمله، فعل وجهی و عتمم آن عطابق باا فاعال جملاه صارف شاده و عاتمم فعال وجهای 

 xam( فعاال وجهاای 37: در جملااۀ )اسااتهصااور  عضااارع التزاعاای پااس از آن قاارار گرفتبااه
عطابق با فاعال  (عضارع التزاعی او  شخص عفرد: بفروشم) bəfrušəmو عتمم آن  (خواهمعی)

: بیاایی) biyayو عاتمم آن  (خاواهیعای) xay( فعل وجهی 32، در جملۀ )(عن) muعحذوف 
فعل وجهای ( 38و در جملۀ ) (تو) tuعضارع التزاعی دوم شخص عفرد( عطابق با فاعل عحذوف 

xast (خواستعی)  و عتمم آنbušon (عطابق با فاعال : برود )عضارع التزاعی سوم شخص عفرد
 .استشدهصرف  (او) uعحذوف 

 ست.دارای خوانش پویا rəse:nهر دو صور  اا  و گذشتۀ فعل وجهی 
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rəsəm fərda ti   həmra biyam.  40. 

      رسمتو    فردا   عیبیایم    همراه   عا 

 فردا همراه تو بیایم. رسممی
diru bərəsi xu  xāxur-ə beynə. 41. 

      خواهر   خود  رسید   دیروز-را   ببیاد     

 خواهر  را ببیاد. رسیددیروز 

رساد نعر عیآید. بهبرعی« فرصت کردن»عفهوم « رسیدن»های باال از فعل وجهی در جمله
. ایان دو استدهر  استعاری به این ععاا انجاعیطی فرایاد گست« ارکت کردن، رفتن»عفهوم 

دهااد. جمله عصداق وجهیت پویای عمکن هستاد و توانایی فاعل را در انجام کاش نشاان عای
اناد: در هماناد دو فعل پیشین، فعل وجهی و عتمم آن هر دو عاطبق با فاعل جمله صرف شده

عضاارع التزاعای او  : یاایمب) biyamو عاتمم آن  (رسامعای) rəsəm( فعل وجهای 41جملۀ )
 (رساید) bərəsi( فعل وجهی 41و در جملۀ ) (عن) muشخص عفرد( عاطبق با فاعل عحذوف 

 uفعل عضارع التزاعی سوم شخص عفرد( عطابق باا فاعال عحاذوف : ببیاد) beynəو عتمم آن 
 .استشدهصرف  (او)

عافای کاردن فعال از طریاق  های دربردارندۀ این سه فعل وجهای غالبااسازی جملهعافی
سازی فعال وجهای را دارد، در که فقط اعکان عافی rəse:nجز هشود؛ هرچاد بوجهی انجام عی

 پذیر است. دو فعل دیگر عافی ساختن عتمم فعل وجهی نیز اعکان
 

mu nu-tonəm tund rāh bušom. 42. 
            توانم    عننمی    بروم   راه   تاد  

 بروم. تاد راه توانمنمیعن 
ama xastim   nə-šim. 43. 

     خواستیم   عا  نرویم     عی

 .نرویم خواستیمعا عی
nə-rəsi biyay. 44. 

         نرسید بیاید   

 بیاید. نرسید

و در  ونادکاار رعاوان فعل واژگانی عساتقل در گیلکای باهتواناد بهاین سه فعل وجهی عی
 شوند. ها صرف ها و زعانهمۀ صیغه

mu tonəm,  pəs ito rəftār    kunəm. 45. 
       توانم    عنپس  عی طور کام    رفتار   اینعی

 کام.طور رفتار عی، پس اینتوانممی عن
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un  xu amu-pəsər-ə    xast. 46. 

        او    خودپسرعمو  عا -خواست  راعی

 خواست.میاو پسرعموی خود را 
dišow dir bərəsi. 47. 

        دیر   دیشب  رسید 

 .رسیددیشب دیر 
 

 های وجهی در گیلکی )گونۀ سیاهکلی(نگاشت معنایی فعل -6

های وجهی گیلکی ارائاه شاد، فعل درخصوصهای ععاایی که در بخش پیشین با توجه به تحلیل
( Nauze, 2008) هاا را بار روی فضاای عفهاوعی وجهیاتدر این بخش نگاشت ععاایی این فعل

 یم. کاعشخص عی

va  (باید): 

 
 vaنگاشت ععاایی  -2شکل 

 

شکل فوق دارای عحور عمودی و عحورهای افقی است. در عحاور عماودی بععاد اعکاان یاا 
 شود. ضرور  فعل وجهی و در عحورهای افقی تاوع ععاایی آن عشخص عی

؛ بادین ععااا کاه دارددر گیلکی )سیاهکلی( بر روی عحور عمودی تااوع نا vaهی فعل وج
ععانی آن بر روی عحور ضرور  قرار دارد، اعا بر روی عحور افقای دارای تااوع ععااسات؛  تمام

هاای عختلاف داراسات کاه شده بار روی عحاور ضارور  را در بافاتزیرا همۀ ععانی عشخص
 عحور، تکلیفی و ععرفتی. از عشارک درونی )پویا(، عشارک بیرونی هدف اندعبار 

vast  (بایست)  وvasti (بایستی): 

 
 vast/ vastiنگاشت ععاایی  -3شکل 



 211-12، ص  2011، پاییز و زمستان 22پیاپی، 2ة دور، 6سال های ایرانی/زبان فارسی و گویش نرجس بانو صبوری و شهال شریفی   112

 

تاها بر روی عحور عمودی ضرور  ععااای وجهای دارد و بار روی  vast/vastiفعل وجهی 

عحور افقی سه ععاای عختلف وجهی، یعای ضرور  عشارک درونی )پویاا(، ضارور  عشاارک 

 .داردعحور و تکلیفی بیرونی هدف

  Šay(توانشود؛ میمی): 
 

 
 šayعاایی نگاشت ع -4شکل 

 

عمودی اعکان دارای ععااای وجهای اسات و بار عحاور  تاها بر روی عحور šayفعل وجهی 

 اعکان عشارک درونی )پویا( و اعکان ععرفتی.   فقی دارای دو ععاا از چهار ععاا:ا

   Šast(شدمی): 

 
 نگاشت ععاایی -5شکل 

 

بار عحاور افقای دو  ،تاها بر روی عحور عمودی اعکان ععاای وجهای داردšast فعل وجهی 

 .ندارددو ععاای دیگر را بر روی این عحور  دارد، وععاای اعکان تکلیفی و ععرفتی 

bəbu (شد): 

 
   bəbu نگاشت ععاایی -6شکل 
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اها بر روی عحور عمودی اعکاان ععااای وجهای دارد و بار روی عحاور تbəbu فعل وجهی     

 لیفی است و تاوع ععاایی ندارد.افقی فقط دارای ی  ععاای اعکان عشارک بیرونی تک
 

  tonəstan (توانستن) 
 زمان حال:در  

 
 tonəstanنگاشت ععاایی  -7شکل 

در زعان اا  فقط بر روی عحور عمودی اعکان دارای ععاای وجهی  tonəstan فعل وجهی    

از اعکان  اندعبار است و بر روی این عحور دو ععاا از چهار ععاای وجهی را داراست که 

 عشارک درونی )پویا( و اعکان عشارک بیرونی تکلیفی.

tonəstan (توانستن) 
 زمان گذشته:در 

 

 tonəstanنگاشت ععاایی  -2شکل 

در زعان گذشته فقط بر روی عحور عمودی اعکان و تاها ی  ععاای  tonəstanفعل وجهی     

 وجهی دارد و آن اعکان عشارک درونی )پویا( است.
 

xastən  (خواستن): 

 
 xastənنگاشت ععاایی  -8شکل 
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تاها بر روی عحور عمودی اعکاان دارای ععااسات و بار عحاور افقای از xastən فعل وجهی     

 .چهار ععاای وجهی، تاها ی  ععاا را داراست که اعکان عشارک درونی )پویا( است

 

rəse:n  (رسیدن): 

 
 rəse:nنگاشت ععاایی  -11شکل 

 

روی عحور عمودی اعکان دارای ععااای وجهای اسات و بار روی  تاها بر rəse:n فعل وجهی 
 عحور افقی فقط ععاای عشارک درونی )پویا( دارد و دارای تاوع ععاا نیست. 

هماراه دو به)باید(   vaهای وجهی گیلکی،دهاد، از عیان فعلهای باال نشان عیکه شکلچاان
روی عحاور افقای  ور  باوده و باردهادۀ وجه ضرگذشتۀ آن بر روی عحور عمودی نشان صور 

های وجهی گیلکی بر روی عحاور عماودی ست و این دراالی است که دیگر فعلدارای تاوع ععاا
 دهادۀ چادععاایی یا تفاو  ععاایی هستاد. و بر روی این عحور نشانرند اعکان قرار دا

 

 گیرینتیجه -0

یلکی سایاهکلی پرداختاه شاد و های وجهی گهای ععاایی فعلدر این پژوهش به بررسی ویژگی
پاذیری، ساه پذیری آنها نیز اشاره شد. از نعر تصاریفها و تصریفهای عختلف این فعلبه صور 

همراه صاور  گذشاتۀ خاود قابلیات به (شودعی) bo:nو  (شودتوان، عیعی) šay، (باید) vaفعل 
و  (خواساتن)  xastən،(توانساتن)  tonəstənهاایشوند و فعالو صرف نمی پذیری ندارندتصریف
rəse:n (رسیدن) اگر بخاواهیم  ،رواین شوند. ازها عطابق با فاعل صرف عیها و صیغهدر همۀ زعان
ساوی ایان پذیری بر روی پیوستار نشان دهایم، در یا های وجهی گیلکی را از نعر تصریففعل

ی هساتاد و در گیرناد کاه فاقاد صاور  صارفجای عی bo:nو  va ،šayپیوستار سه فعل وجهی 
   را دارند.های صرفی که همۀ صور  rəse:nو   tonəstən ،xastənسوی دیگر پیوستار سه فعل

سات و سه وجهیت ععرفتی، تکلیفی و پویادارای خوانش هر  vaاز دیدگاه ععاایی فعل وجهی 
vast  وvasti روند. فعل وجهی کار عیبرای بیان وجهیت تکلیفی و پویا بهšay  وجهیات برای بیان

برای بیاان  bo:nبرای بیان وجهیت پویا در گیلکی کاربرد دارند. فعل وجهی  šastععرفتی و پویا و 
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برای بیان وجهیت تکلیفای کااربرد دارد. صاور  ااا  فعال  bəbuوجهیت ععرفتی و تکلیفی و 
ذشاتۀ آن دارای خاوانش دارای خاوانش وجهیات تکلیفای و پویاا و صاور  گ  tonəstanوجهی

دارای خاوانش  rəse:nو  xastənهای وجهای ست. هر دو صور  اا  و گذشتۀ فعلاوجهیت پوی
درجاۀ ضارور  هساتاد، دیگار  بیاانگرهای گذشتۀ آن که و صور  vaجز هست. همچاین بپویا
 های وجهی سیاهکلی بر درجۀ اعکان داللت دارند.فعل
کاه فقاط در  šayهای غیرشخصی و نیز عاتمم فعال وجهای در ساخت vaعتمم فعل وجهی     

یاباد. در دیگار عاوارد صور  عصدر در جملاه نماود عایهای غیرشخصی کاربرد دارند، بهساخت
صور  عضارع التزاعی یا عاضی التزاعای در جملاه دار است که بههای وجهی، فعل زعانعتمم فعل

ر  صاوهای وجهی گیلکی بهشود. کاربرد عتمم فعلااضر شده و عاطبق با فاعل جمله صرف عی
هاای وجهای غیرشخصای در های غیرشخصی یادآور چگونگی کاربرد عتمم فعلعصدر در ساخت

عازلاۀ عاتمم زبان فارسی عیانۀ زردشتی است. در این زبان، غالبا عصدر کاعل یا عصدر عارخم باه
. باابراین اگر زباان (181: 1375ابوالقاسمی،  .)ن فعل وجهی پیش یا پس از آن در جمله اضور دارد 

ماید که گیلکای نعازلۀ پیشیاۀ گیلکی در دورۀ عیانه در نعر بگیریم، چاین عینۀ عشابهی را بهعیا
هاای عااوان عاتمم فعال وجهای فقاط در سااخترا به -و نه عصدر عرخم -کاربرد عصدر کاعل 

غیرشخصی بدون قابلیت ارکت فعل وجهای باه جایگااه پاس از عاتمم خاود همچااان افاظ 
هاای فعال ،روهای وجهی گیلکی پیش از عتمم خود است. از ایانان فعلنش. جایگاه بیاستدهکر

و در جایگااه پایش از عاتمم  دارنادوجهی گیلکی قابلیت ارکت به جایگاه پس از عتمم خود را ن
عازلاۀ فعال از قابلیات کااربرد باه šayو  vaاند. از شش فعل وجهی گیلکی، دو فعال تثبیت شده

هاا ااعال صور  فعل وجهی کاربرد داشته و دیگر فعلو تاها به عاد نیستادعستقل واژگانی بهره
هاای ویژگای عازلۀ فعل واژگانی عستقل کاربرد دارند. همچااین بررسایععاای واژگانی بوده و به

خااص گیلکای  bo:nو  šay؛ vaدهد که سه فعل وجهای های وجهی گیلکی نشان عینحوی فعل
 .  نداااتماال از زبان فارسی به این گویش وارد شده rəse:nو  xāstan؛  tonəstənو سه فعل است

شاده کاه همگاانی عطارحدهاد عایهای وجهای گیلکای نشاان بررسی نگاشت ععاایی فعل
ه عااصر وجهی بر روی یکی از عحورهای فضای عفهاوعی تفااو  دارناد و ناه بار کایا درخصوص

هاای گذشاتۀ آن بار  و صاور  vaاین گویش نیز صادق است؛ چه، درخصوصروی هر دو عحور، 
دهد و فقط بر روی عحاور افقای تااوع ععااا دارد و روی عحور عمودی وجه ضرور  را نشان عی

و بر روی ایان عحاور چاادععاایی یاا تفااو   اندعمودی اعکانها همگی بر روی عحور دیگر فعل
 ععاایی دارند.
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