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Abstract 
Katouli is regarded as the most eastern dialect of the Mazandarani language that 

in addition to some differences in words, is different from Mazandarani to some 

extent in verbal constructions such as continuous preterit construction and the 

infinitives used in past and present verbs. In the present study, verbal stem, 

personal ending and constructions, infinitive, subject and object adjectives as 

well as active and passive forms have been investigated in Katouli dialect. In 

this dialect, verb is based on the past and present stems. The present verb has 

indicative, subjunctive and continuous constructions, and the preterit verb also 

has simple, continuous, progressive, present perfect, subjunctive and past 

perfect constructions. In Katouli dialect, the passive form also is not common as 

it exists in Persian language and the informants prefer using the active structure. 

The main characteristics of the verb in Katouli dialect which is important in 

language studies include: lack of present perfect tense as it is common in 

Persian and using simple past instead of it, not using prefix in present indicative 

verb construction, using the past stem of kœrd in past continuous construction 

and some other characteristics which are mentioned in this paper.    
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Extended Abstract 

1. Introduction 

Aliabad-e-Katul is a city of the Golestan Province located in the range of 

Hyrcanian forests and Alborz mountains, with the height of 140 m above the 

Caspian Sea level. This city is restricted to Turkmen plain from the north, 

Fenderesk from the east, Malek from the west and the mountains covered with 

Alborz forest from the south. Katuli, as a dialect of Mazandarani language is of 
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great antiquity and many expressions, words and verbs are still alive in this 

dialect. Despite the importance of Katuli as a dialect of Mazandarani language 

with high archaism, little is known about its different aspects of phonetics, 

morphophonemics and grammar. Therefore, considering the role of this dialect 

in preserving the old culture of Katul’s people, the study of verb in Katuli 

dialect was conducted in the present study.     

 

2. Theoretical framework 

New Iranian languages that appeared in different parts after Islamic conquest of 

Iran, are categorized as east, west, and central groups. The west Iranian 

languages and dialects are divided into two categories of northwest and 

southwest Iranian languages. The languages and dialects which are similar to 

the middle Persian and Parthian languages in historical changes, are located in 

southwest group and northwest groups, respectively. The Caspian language and 

dialects are categorized in northwest group, and include Mazandarani, Gilaki 

and Taleshi. The geographical range of Mazandarani language is not in 

accordance with the current border of Mazandaran Province in the country so 

that it is extended to the Gorgan plain in the east and continues to the Chalous 

River in the west. The interesting point is that Mazandarani language continues 

to around Gorgan, is stopped in Gorgan and the villages in its west parts and 

then is spoken in Aliabad-e-Katul and its villages. Therefore, Katuli could be 

considered as the most eastern dialect of the Mazandarani language. In addition 

to some differences in words, the Katuli dialect is different from Mazandarani 

to some extent in verbal constructions such as continuous preterit and the 

infinitives used in past and present verbs. 

 

3. Methodology 

In the present study, construction and some characteristics of verb was 

investigated in Katuli dialect. The data were collected based on field and 

intuitive research. For this, interview was conducted with more than 30 speakers 

in the age groups of 25 to 80 years old (man and woman, educated and 

uneducated) from Aliabad-e-Katul and surrounding villages, and the 

information were recorded. Moreover, the available resources, including articles 

and books, about Mazandarani and its dialects, were also studied.   

 

4. Results & discussion 

In Katuli dialect, past and present stem is derived from the old Iranian language 

and differentiated via especial phonetic processes. In this dialect, infinitive 

suffix are /-en/and /-an/ that added at the end of past stem. Personal endings 

used in present indicative and subjunctive are various based on present stem. 

Present continuous also derived from the new Persian and is constructed by 

present stem for auxiliary verb of (dār) and present stem for main verb with 
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personal ending of present indicative. Like Persian, there is no personal ending 

for the third-person singular of past verb in Katuli dialect. In a special case in 

first person of negative form for simple past of the verb “going”, older people 

especially in rural places use the verb “našīm” (the stem /-šī/) while the 

youngers use the verb nōardēm (the stem /-ar/). The past continuous is also 

formed by past stem of the related verb with the past form of the auxiliary verb 

(kœrd). In Katuli, there is no past perfect form as it is usual in Persian, but 

instead, the speakers use simple past like informal Persian. The past subjunctive 

is also formed by object adjective of main verb with present subjunctive of the 

auxiliary verb (būdan). The present indicative for the auxiliary verb (xāstan) 

with the present subjunctive of main verb are used for future construction.   

In Katuli dialect, the passive form of the verb is not common as it is in 

Persian, and speakers usually tend to use active verb. However, passive 

structure could be used for different verb tenses in this dialect but it is not 

common for past subjunctive. In the case of transitive and intransitive 

constructions, four cases could be considered: 1) inchoative verb is the base and 

causative is derived from it; 2) both verbs are not derived from each other but 

differentiated through auxiliary verb; 3) the verbal stems are different; 4) both 

verbs have the same form. The enclitics of /-em/, /-i/, /-e/, /-im/, /-in/ and /-en/ 

are used for enclitic construction. [va-], [dar-] and [var-] are also the main and 

mostly used verbal prefixes in this dialect.    

 

5. Conclusions & suggestions 

In the present study, verb construction and some verbal attributes were 

investigated in Katuli as the most eastern dialect of the Mazandarani language. 

In this dialect, both past and present stems are used in construction of all verbal 

groups, have the same root.  In Katuli dialect, simple past is used instead of past 

perfect in verbal construction which could be distinguished through the 

application and emphasis. Unlike Persian, no prefix is used to present indicative 

construction in Katuli dialect. Another interesting point in Katuli dialect is that 

the speakers tend to use active form of the verb. Overall, the results from this 

study indicates that Katuli has some differences with other dialects of 

Mazandarani in some aspects of verb construction including infinitive suffix 

and past continuous. With respect to the limit number of Katuli speakers and 

increasing trend to the new Persian, Katuli is in threat of being forgotten like 

many other Iranian dialects. Therefore, such studies could be useful to preserve 

and maintain Iranian endangered dialects.          
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 فعل در گویش کتولی
 

 3 فاطمه جدلی     2فرح زاهدی      1وحیدفرسعید 

 

 

 چکیده
هاا  علیای بر تفاوت در برخی واژگان، از نظر ساختکه عالوه استترین گویش زبان مازندرانی شرقیکتولی 

ما ای و مااار   اعلاا  هاا  ا  موارد همچاون سااخت ما ای اساتمرار ، پی اوند و ش اساهنیز در پاره

ها  علیی، مصدر، ختها و سا، ش اسههادر پژوهش حا ر، به بررسی ماده. داردبا زبان مازندرانی  ییهاتفاوت

. در ایان اساتهصفت عاعیی و مفلولی و همچ ین شکل ملیوم و مجهو  علل در گویش کتولی پرداختاه شد

شود. علل ماار  دارا  سه ساخت اخبار ، التزامی و دو ماده ما ی و ماار  ساخته می ةگویش، علل بر پای

 این . همچاساتستمر، نقیی، التزامی و بلید ها  ساده، استمرار ، مو علل ما ی نیز دارا  ساخت ،مستمر

و تمایال گوی اوران یست صورتی که در زبان عارسی وجود دارد، ملمو  ندر گویش کتولی، شکل مجهو  به

هاا  ها  مهم دستگاه علیی در گویش کتولی که در بررسایبی تر به استفاده از ساختار ملیوم است. ویژگی

ز: نبود زمان ما ی نقیی به سیاق ملمو  در زباان عارسای و اساتفاده از اند اعبارت زبانی حائز اهمیت است،

 kœrdما ی  ةجا  آن، عدم استفاده از پی وند در ساخت علل ماار  اخبار ، استفاده از مادما ی ساده به

 .  استهنها پرداخته شدها  دیگر که در این مقاله به آدر ساخت ما ی استمرار  و برخی ویژگی
 

 علل، گویش کتولی، ماده ما ی، ماده ماار   لیدی:واژگان ک

 

عیاوم انساانی، دان اگاه آزاد  ة، دان اکدایرانای ها  باساتانیعره گ و زباندان جو  دکتر  . 1
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 مقدمه -1

گراسات. هاا  انساان جاملاهو از ویژگای ب ار یتباطار ةترین وسییا  اجتماعی، مهمزبان پدیده

 ,Kovacevic & et al)پایه و اساا  اجتمااعی شادن انساان اسات  ةده داین، زبان ن انبراعزون

2018: 174; Korneeva & et al, 2019: 1) .و  ابزار  مهام در بیاان عره اگ ع وانبهتوان زبان را می

گاویش نیاز  .(Sirbu, 2015: 405) قومی در نظر گرعت مربوط به هویت ها ها و ارزشانتقا  س ت

حاا  باین آن دو گوناه اماا درعاینرناد زبانی است که سخ گویان آن دو عهم متقابل دا ةدو گون

تاوان مای گویش را (.12۱: 13۳۱)دبیرمقدم،   آوایی، واجی، واژگانی و دستور  وجود دارد هاتتفاو

ن اعاراد  دانسات کاه دارا  نسابت خوی ااوند  اجتمااعی در میاا ةنماد  از پیوستگی دیری 

 دارنادقاومی یاا اجتمااعی م اابهی  ةطبقا یاا ک  ادمی، در یک محیه یا قبییه زندگی اندنزدیک

(Smakman, 2012: 26). هاایی کاه در م ااطخ مختیار ایاران رواد دارد، بازماناده زباانی گاویش

   زبان عارسی مطرح باش د.ا  برا  نگهدارع وان پ توانهتوان د بهکه می اندم ترک

و همچ این از نظار  أهاا  ایرانای از نظار تباار و م  ازباان (32: 13۳2) 1به نظر ارانساکی

باساتان،  ةو از نظر تاریخی به سه دور رندساختمان دستور  و واژگان اصیی به هم وابستگی دا

باستان و جدیاد  ة  دورهاایرانی میانه که حدعاصل زبانها  شوند. زبانب د  میمیانه و نو دسته

اناد. هست د پس از عروپاشی هخام  ی و تا چ اد ساده پاس از انقاراس ساساانیان رواد داشاته

شارقی و رربای تقسایم  ةها  ایرانی میانه که آثار مکتوبی از آنها به جا  مانده، به دو شااخزبان

رربای  ةو ( و پارتی شااخدر این میان، عارسی میانه )پهی(. 2۱-11: 13۳۳بیاد ، )ر ایی باغشوند می

اگرچاه پاارتی دارا   اساتده د. ساختار این دو زبان بسیار شبیه هام ایرانی میانه را ت کیل می

هاا  زبان .(Skjarvo, 2009: 196) استشرقی خود  ةها  همسایها  م ترک با زبانبرخی ویژگی

هاا  تدریج در بخاشبه مسیمانان به دستعتح ایران  هایی هست د که پس ازنو نیز زبانایرانی 

هاا  تفااوتبا آنها ها  ایرانی میانه، مختیر پدید آمد و با وجود همزمانی برخی از آنها با زبان

ها  جغراعیایی و سااختار  در دو گاروه برخی ویژگی ةپایها  ایرانی نو بر. زبانداردساختار  

هاا  یک به نوبه خود، زیرگروه که هر (121: 13۳۳بید ، )ر ایی باغگیرند شرقی و رربی جا  می

هاا و در ک اار ایان دو گاروه، گاروه زباان (.۳: 131۳)داور  و همکااران،  شمالی و ج وبی دارند

 (. 1313؛ نغزگو  کهن و داور ، 13۳3، 2لکوک) استهها  مرکز  ایرانی نیز ملرعی شدگویش

                                                           
1. Oranskij 

2. Lecoq 



 22۱ /287-256ص ،1041، بهار و تابستان 11پیاپی، 1ة دور، 7سال های ایرانی/زبان فارسی و گویش فعل در گویش کتولی

 

ربای تقسایم شاما  رربای و ج او  ر ةرربی خود باه دو دساتها  ها و گویشزبانگروه 
هاا  عارسای میاناه اسات باه هایی که تحو  تاریخی آنها شبیه زباانها و گویششود. زبانمی
 ةهایی که تحو  تاریخی آواها  آن شبیه زباان پاارتی اسات، باه شااخآنج و  رربی و  ةشاخ

ها  خازر  در شامار گاروه زبان و گویش (.1۳2: 13۳۳بید ، )ر ایی باغ شما  رربی تلیخ دارند
هاا  ها  کرد ، سیوند ، بیاوچی، تااتی و گاویشو با گویش شوندمی  رربی محسو  شما

هاا  ک ااره خازر شاامل مازنادرانی، گییکای و ها  م ترک دارند. زباانمرکز  ایران ویژگی
ی که ای برخاوردار مازندرانی کاه از سا ت ادبا: سیزده(. 13۳۱)شکر ،  اندها  آن و تال یگونه

 دشاواساتفاده قارار مایها  ج و  شرقی دریا  خزر   البرز و کرانههاکوهاست در بین رشته
شاده در محدوده جغراعیایی زبان مازندرانی در تطابخ با مارز علیای تلیاین (.۹۳1: 13۳3)لکوک، 

در شرق به سمت دشت گرگان امتداد یاعتاه و یست؛ تقسیمات ک ور  برا  استان مازندران ن
جالب در این خصوص  تةنک. (Borjian, 2019a: 79) یابده میچالو  ادام ةدر رر  نیز تا رودخان
ها  شرقی تا نزدیکی شهر گرگاان اداماه یاعتاه، زبان مازندرانی در بخش ةآن است که محدود

در  باازدر گرگان و بسیار  از روستاها  نواحی رربای ایان شاهر متوقار شاده و پاس از آن 
تاوان کتاولی را شود. ب اابراین مایبت میآباد کتو  و روستاها  اطراف آن صحشهرستان عیی

 ترین گویش زبان مازندرانی در نظر گرعت. شرقی ع وانبه
هاا  هیرکاانی و ج گال ةآباد کتو  یکی از شهرها  استان گیستان اسات کاه در دام اعیی
 ةمتر از سطح دریا  خزر قرار دارد. ایان شهرساتان باا عاصای 1۹۱ها  البرز و به ارتفا  کوهرشته
دقیقاه عارس  ۱۹درجاه و  32کییومتر  از مرکاز اساتان و در موقلیات جغراعیاایی  ۹۱ریبا تق

کییاومتر مرباع از  1123باا وسالتی ملااد   ، ودقیقه طو  شرقی واقع ۱2درجه و  ۱۹شمالی و 
میاک و از ج او  باه  ةع درساک، از رار  باه م طقا ةصحرا، از شرق به م طقشما  به ترکمن

دارد. زیااد  قدمت ها  زبانی براسا  ن انه. کتولی استالبرز محدود ها  پوشیده از ج گل کوه
کاه نحو به ،خود را حفظ نمایدتاریخی ها  ها بسیار  از ویژگیاین گویش توانسته در گذر سا 

 ند. ابسیار  از اصطالحات، واژگان و اعلا  کهن همچ ان در د  این گویش زنده
 

 پیشینۀ پژوهش -2

 ،(1984) 1ناواتااجمیاه ازها  آن انجام گرعته زبان مازندرانی و برخی گویش بارةهایی درپژوهش
 .(13۳۱و  13۱۹) شاکر  و 2013a & b; 2019a &b& b (2004a ;2010 ;(برجیان  ،(1996) 2یوشیه

                                                           
1. Nawata 

2. Yoshie 
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وجاود نادارد. در کتاولی ش اسای و دساتور  خصوص آواش اسای، ری اهاطالعات چ دانی در
-داده .استهپرداخته شد گویشاین قاتی به بررسی علل در تحقی پژوهش حا ر باتوجه به خأل

تاا  2۱ها  س ی گوی ور در گرو 3۱، با بیش از آور  گردیدجمعاسا  تحقیقات میدانی برها 
گو وآباد کتو  و روستاها  حومه گفتسواد( از شهرستان عییسا  )مرد و زن، باسواد و بی ۳۱
این، بار. عاالوهاستگان این مقاله نیز گوی ور بومی و اطالعات  بط گردید. یکی از نگارند شد

 .  ها  مرتبط نیز استفاده شدمازندرانی و گویشها  از مقاله و کتا 
 

 های فعل در گویش کتولیماده -3

)خاانیر ، ک د و تغییر نمی استها  علل یکسان که در تمامی صیغه استماده جزئی از علل 

و در  ردمااار  و ما ای وجاود دا ةزبان عارسی، دو ماددر گویش کتولی همان د  (.2۱: 132۳

 شود. ها  علیی دیده میساختار تمام گروه
 
 مضارع ةماد -1 -3

. در اساتهها  مااار  ایرانای باساتان م اتخ شدها  ماار  در گویش کتولی از مادهماده

 :استآمدهماار  در این گویش  ةها  مادجدو  زیر برخی نمونه
 

  ماار  ةماد

  هری
 

 ایرانی باستان گویش کتولی زبان عارسی 

nīš *ni-šadnā-> had- 
(Bartholomae, 1961: 1753) 

 )مصدر: ن ستن(ن ین 

vār *vār-> vār- 
 (Bartholomae: 1410) 

 بار )مصدر: باریدن(

xo *hvara-> -arvx 
 (Bartholomae: 1867) 

 خور )مصدر:خوردن(

mās *mād-sa> mad- 
(Bailey, 1979: 329) 

 ما  )مصدر: ماسیدن(

riz *raiča-> raēk- 
(Bartholomae, 1961: 1479)  

 ریز )مصدر: ریختن(

toš *tauǰa-> taug- 
 (Bailey, 1979: 133) 

 توش )مصدر: توختن( 

kœn *kṛnau-> kar- 
(Bartholomae, 1961: 444)  

 کن )مصدر: کردن(

 
 ماضی ةماد -2 -3

ایرانای باساتان  ةازمانده صفت مفلولی و صفت عااعیی گذشاتما ی ب ةدر گویش کتولی ماد

 :استآمدهاین گویش در جدو  زیر  ما ی در ةهایی از ماداست. نمونه
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 ما ی ةماد
 زبان عارسی ری ه

 ایرانی باستان گویش کتولی

šūšt *xšusta-> xšaud- 
 (Bartholomae: 555) 

 شست )مصدر: شستن(

kœšt *kušta-> kaoš- 
 (Bartholomae: 432)  

 ک ت )مصدر: ک تن(

vest *basta-> band- 
 (Bartholomae: 926)  

 بست )مصدر: بستن(

 

هاا  مااار  و ما ای در گاویش کتاولی از یاک ری اه توان گفت مادهطور کیی میبه     

 گردند: عرای دها  آوایی خاص از هم متمایز می اهست د که ب
 

 ماده ما ی ماده ماار 
 ری ه

 ایرانی باستان گویش کتولی ایرانی باستان کتولیگویش 

mīr >-yaṛm* mērd >-taṛm* 
mar- )مردن( 

(Bartholomae: 1142)  

frūš >-uxša-fra* froxt >-uxta-fra* 
Vak- )عروختن( 

(Bartholomae: 1330) 

ver >-bara* verd >-taṛb* 
bar- )بردن( 

(Bartholomae: 943) 

xo >-hvara* xœrd >-taṛhv* 
hvar- )خوردن( 

(Bartholomae: 1867)  

pez >-pača* poxt >-paxta* 
pak- )پختن( 

(Bartholomae: 819) 
 

 گوناگون هست د:  ةها  ما ی و ماار  از دو ری در علل دیدن، ماده 
 ری ه ماده ماار 

(ibid: 1323)  

 ری ه ماده ما ی         
(ibid: 724) ایرانی باستان یش کتولیگو ایرانی باستان گویش کتولی 

vīn *vaina-> vay- di *dīta-> dā(y)-/dī- 

 

 مصدر  -0

ما ای ا ااعه  ة/ هست د که به انتها  ماادan-/ و /en-/ها  مصدر ، در گویش کتولی ن انه

/، -ba-/ ،/bo-/ ،/da-/ ،/beشوند. همچ ین در این گویش، مصدر باا یکای از پی اوندها  /می

/hā-/ ،/he-/ / یاde- است/  همراه: 
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bo     -xœrd     -an          «خوردن»
  ن.م      م.ما       پی

ba     -košt     -ēn           «ک تن»       
م.ما       پی        ن.م  

be     -sāxt     -ēn          «ساختن»  
  ن.م      م.ما       پی

da     -kœrd     -an         «پوشیدن»  
م.ما       پی        ن.م   

de     -raxt     -an «ریختن»            
  ن.م      م.ما       پی

hā     -kœrd     -ēn      «کردن »  
 ن.م      م.ما       پی

vā     -terānd     -an «زدن شیرهم»    
 ن.م      م.ما       پی

he     -tošt     -ēn    «ربه زدن »  
  پین.م      م.ما       

 
ما ای و واد  ةشرایط آوایی خاصی کاه میاان واد پایاانی ماادراسا  ا  موارد، بدر پاره
 ةشود، یک واد میانجی نیز در سااختمان مصادر میاان ماادمصدر  ایجاد می ةآرازین ن ان
/ خاتم شاود، واد i/ ةما ی به واک ةگیرد. در شرایطی که مادمصدر  قرار می ةما ی و ن ان

 / باشاد، واد میاانیu/ یاا /āما ی / ةد بود. همچ ین چ انچه واد پایانی ماد/ خواهy/ میانجی
 / خواهد بود. -?-صورت /به

ba     -di-y     -ēn      «دیدن»  
م.ما     پی-ن.م    و.م          

ba     -xeri-y    -ēn            «خریدن»       
م.ما      پی-ن.م     و.م   

he     -dā-?     -ēn     «دادن »  
م.ما     پی-ن.م    و.م   

bi     -yāmū-?  -ēn                    «آمدن»         
م.ما      پی-ن.م     و.م          

 
 های فاعلی و مفعولی صفت -6

 صفت فاعلی -1 -6

 ةو با اعزودن اسم یا پسوند به مااد استگرعته از عارسی نو در گویش کتولی، صفت عاعیی وام
 شود:ها  زیر ساخته میه روشبماار  

 شود: ساخته می ماار  ةبه ماد /ande-/الر( صفت عاعیی با ا اعه نمودن پسوند 
ger     -ande   «پردازدوگذار میکسی که به گ ت»  
 پس     م.مض

pez     -ande «ک دپز میوکسی که پخت»   
 پس     م.مض

 یز دیده شود:ممکن است برحسب محیط آوایی، تغییرات آوایی ن 
 xœs     -ambe « خوابدکسی که زیاد می»    
 پس        م.مض

 شود:ماار  ساخته می ةبه ماد /ā-/ تکواژ  ( صفت عاعیی با اعزودن

 pez        -ā « پزا»   
  ت     م.مض

duš       -ā       «شیرده»  
 ت    م.مض

 شود:خته میماار  سا ةد( صفت عاعیی با ا اعه نمودن اسم به همراه ماد

māl         -dār    « دارما»  
  ما )ا(   دار)م.مض(                               

hevā       -xā          «هواخواه»   
خواه)م.مض(  هوا)ا(                                 

 sarzefān          -dār      «داروزبانسر»  
ر و زبان)ا( دار)م.مض(    س                      



 2۱1 /287-256ص ،1041، بهار و تابستان 11پیاپی، 1ة دور، 7سال های ایرانی/زبان فارسی و گویش فعل در گویش کتولی

 

 صفت مفعولی -2 -6

ما ای  ةاز ترکیاب مااد، اساتکه وام گرعته از عارسای ناو در گویش کتولی، صفت مفلولی 

 :شود[ ساخته میe-همراه با پی وند و تکواژ ]
da   -ket      -e «اعتاده»           

  م.ما    پی      ت 
ba   -poxt    -e     «پخته»  

  م.ما    پی      ت 

dē   -ndāxt  -e   «انداخته»  
  پی    م.ما       ت

be   -škest   -e          «شکسته»  
  م.ما    پی      ت 

 

 د: شومیصفت مفلولی بدون پی وند نیز استفاده   از در موارد

šūšt   -e  / ba     -šūšt   -e   «شسته »  
م.ما    پی  / ت.     ت    م.ما      

xot   -e   /  ba    -xot    -e   «خوابیده»  
/ ت.   م.ما     ت    م.ما      پی   

   :دهدا  موارد با حذف پی وند، تغییر آوایی رخ میدر پاره
da  -ket     -e / kat    -e    «اعتاده»  

م.ما    پی     م.ما / ت     ت   
 

 های فعلی فعل و شناسه -5

شاود. علال مااار  ساه ر  سااخته مایما ی و مااا ةدو ماد ةپایعلل در گویش کتولی بر
ها  ساده، استمرار ، مستمر، نقیای، علل ما ی ساختو  ،التزامی و مستمر ،ساخت اخبار 
 .   دارد التزامی و بلید

شرایط واژ   درکه ممکن است  دارندها  علیی انوا  گوناگونی در گویش کتولی، ش اسه
علل ماار ، ما ی، آی ده، امر و نهی  ها ساخت گونه ة. در بخش زیر به شیوک  دتغییراتی 

 :استهها  آنها پرداخته شدو همچ ین ش اسه
 

 زمان مضارع -1 -5

 مضارع اخباری -1-1 -5

 :استآمدهها  ماار  اخبار  در جدو  زیر ش اسه ها:ش اسه
هنمود آوایی ش اس ش اسه شمار شخص  

   شخصاو 

 مفرد
/-anb/ [amb] 

 andi/ [andi]-/  شخصدوم

 and/ [and]-/  شخصسوم

   شخصاو 

 جمع

/-andīm/ [andīm] 

 andīn/ [andīn]-/  شخصدوم

 andēn/ [andēn]-/  شخصسوم



 287-256، ص 1041، بهار و تابستان 11پیاپی، 1ة دور، 7سال های ایرانی/زبان فارسی و گویش سعید وحیدفر، فرح زاهدی و فاطمه جدلی   2۱2

 

/ از ابتادا  a/ ة)رعاتن(، واکا šuماار  به واکاه خاتم شاود مان اد  ةدر شرایطی که ماد

 گردد: ها  علل ماار  اخبار  حذف میش اسه
ی ش اسهنمود آوای ش اسه شمار شخص  علل 

   شخصاو 

 مفرد
/-nb/ 

[mb] šu     -nb    
        م.مض    -ش

 /ndi-/  شخصدوم
[ndi] šu     -ndi   

            م.مض    -ش         

 /nd-/  شخصسوم
[nd] šu     -nd    

               م.مض    -ش      

   شخصاو 

 جمع
/-ndīm/ 

[ndīm]  šu     -ndīm 
         م.مض    -ش

 /ndīn-/  شخصدوم
[ndīn] šu     -ndīn 

              م.مض    -ش          

 /ndēn-/  شخصسوم
[ndēn] šu     -ndēn 

              م.مض    -ش        
 

هاا  )خاوردن(، ش اساه xœr)گرعتن( و  gir)بردن(،  verماار   ةهمچ ین درمورد ماد

 : است زیر رتصوبهعلل ماار  اخبار  
 ش اسه شمار شخص

  شخصاو 

 مفرد
/-m/ 

 /ni-/  شخصدوم
 /n-/  شخصسوم

  شخصاو 

 جمع

/-nīm/ 
 /nīn-/  شخصدوم
 /nēn-/  شخصسوم

 

 مااار  باه ةخود به ماد ةها  ویژبا اعزودن ش اسهماار  اخبار  در گویش کتولی علل 

یش بارا  سااخت علال مااار  اخباار  از شایان توجه است که در ایان گاو آید.دست می

در  «شساتن»نمونه ماار  اخباار  علال  ع وانبهشود. در جدو  زیر، پی وند استفاده نمی

 :استهگویش کتولی صرف شد
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 شخص
 شمار

 

 علل ماار  اخبار 

 عارسی کتولی

  شخصاو 

 مفرد

šūr     -amb  
شورممی         م.مض    -ش  

  šūr    -andi  شخصدوم
شور می         م.مض    -ش  

   šūr     -and  شخصسوم
شوردمی        م.مض    -ش  

  شخصاو 

 جمع

    šūr     -andīm  
شوریممی             م.مض    -ش  

  šūr    -andīn    شخصدوم
شوریدمی              م.مض    -ش  

   šūr   -andēn    شخصسوم
شورندمی         م.مض    -ش  

 
  مضارع التزامی - 2 -1 -5

 ها  ماار  التزامی در گویش کتولی به شکل زیرند: ها: ش اسهش اسه

 ش اسه شمار شخص

  شخصاو 
 

 مفرد

/-ēm/ 

 /i-/  شخصدوم

 /e-/  شخصسوم

  شخصاو 
 

 جمع

/-īm/ 

 /īn-/  شخصدوم

شخصسوم  /-ēn/ 
 

 beū)آمادن(،  biā/ خاتم شاود مان اد oیاا / /ā/ ،/ū/ ةمااار  باه واکا ةکه مادصورتیدر

 آمد:    التزامی به شکل زیر درخواهدها  علل ماار)دویدن(، ش اسه bedo)گفتن( و 

 شمار شخص
/ و u/ ةهایی که به واکاعلل

 .شوند/ ختم میoیا /

/ a/ ةهایی که به واکاعلل

 .شوندختم می

  شخصاو 
 

 مفرد

/-m/ یا    /-ēm/ /-m/ 

 /ī/ /-?i?-/  شخصدوم

 /e-/ /  یا بدون ش اسه/e-  شخصسوم

  شخصاو 
 

 جمع

/-?īm/ /-?īm/ 

 /īn/ /-?īn?-/  شخصدوم

 /n/ /-n-/یا /ēn-/   شخصسوم
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: همان)و با شک و تردید است یست  علل ماار  التزامی: علیی است که وقو  آن قطلی ن

ها  ماار  التزامی به ماده ماار  همراه با ش اسهاین علل در گویش کتولی، با اعزودن (. ۱۳

 آید:  میدست / بهhe/  و /ba// ،be،/ /bo/ ،/da// ،de/پی وندها  
ba     -duz-     ēm       «بدوزم»  

                     م.مض     پی     -ش
bo     -xœr     -ēm         «بخورم»

م.مض     پی      -ش                       

be     -škēn     -ēm      «ب ک م»
م.مض     پی     -ش                    

da     -čīn     -ēm           «بچی م»
                           م.مض     پی     -ش

dē     -mās     -ēm        «بگیرم»
                      م.مض     پی     -ش

he     -toš     -ēm            « بزنم»
                          م.مض     پی     -ش

 : استآمدهجدو  زیر  در زمان ماار  التزامی در ها  علل )دوختن(صرف صیغه     

 

 

 

 

 

 

 
 مضارع مستمر -3 -1 -5

در جادو  زیار آماده. اسات کاه  آن سااخت مااار  مساتمر،ها  علال کمکای در ش اسه

  مد.تر آها  خاص ماار  اخبار  است که پیشهمان ش اسهها  علل اصیی ش اسه
ها  علل کمکی ش اسه شمار شخص  

  شخصاو 

 مفرد
/-ēm/ 

 /i-/  شخصدوم

 -  شخصومس

  شخصاو 

 جمع
/-īm/ 

 /īn-/  شخصدوم

 /ēn-/  شخصسوم

 شخص
 علل ماار  التزامی شمار

 عارسی کتولی

شخص او    

 مفرد

 ba     -dūz     -ēm 
م.مض     پی     -ش  بدوزم 

شخص دوم  ba      -dūz     -i  
م.مض        -ش  بدوز      پی   

شخص سوم  ba     -dūz     -e  
 بدوزد  م.مض     پی      -ش

شخص او    

 جمع

 ba     -dūz     -īm 
م.مض     پی     -ش  بدوزیم 

شخص دوم   ba     -dūz     -īn  
م.مض     پی     -ش  بدوزید 

شخص سوم   ba     -dūz     -ēn 
م.مض     پی     -ش  بدوزند 
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ماار   ةاز ترکیب ماد و استگرعته از عارسی نو وامعلل ماار  مستمر  در گویش کتولی

هاا  خااص سااخته با ماده ماار  علال اصایی هماراه باا ش اساه( dārداشتن )ملین علل 

 شود:می

 شمار شخص
 علل ماار  مستمر

لیکتو  عارسی 

  شخصاو 

 مفرد

dār          -ēm      sūz     -amb 

م.مض.ف.م        -ش  سوزمدارم می            -ش  م.مض       

  شخصدوم
 dār           -i        sūz       -andi 
سوز دار  می          -ش     م.مض    -ش م.مض.ف.م     

  شخصسوم
    dār            sūz      -and                
م.مض         -ش    م.مض.ف.م    سوزددارد می              

  شخصاو 

 جمع

   dār         -īm      sūz       -andīm 

سوزیمداریم می            -ش   م.مض       م.مض.ف.م  -ش    

  شخصدوم
   dār         -īn        sūz       -andīn 

سوزیددارید می        -ش       م.مض     -ش م.مض.ف.م       

  شخصسوم
    dār        -ēn         sūz       -andēn 

سوزنددارند می   -ش         م.مض        -ش م.مض.ف.م   

 
 زمان ماضی -2 -5

 ماضی ساده -2-1 -5

زبان عارسای  . همچوناستهدمکتولی در جدو  زیر آ ةها  علل ما ی سادها: ش اسهش اسه

 مفرد وجود ندارد.  شخصسوم ةا  برا  صیغش اسه
 ش اسه شمار شخص

  شخصاو 

 مفرد
/-ēm/   

   /i-/  شخصدوم

 -  شخصسوم

  شخصاو 

 جمع
/-īm/   

  /īn-/  شخصدوم

   /ēn-/  شخصسوم
 
 hedāدویادن(، ) bedo/ ختم شود مان د ī/ و /o،/ /a/ ،/u/ ةما ی به واک ةکه مادصورتیدر

 خواه د آمد:ها  علل ما ی به شکل زیر در اسه)بودن( ش bī)آمدن( و  biyāmbo)دادن(، 
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 شمار شخص
 /aها  ما ی کاه باه /ماده

   .شوند/ ختم میuیا /

ه ها  ما ی که باماده

/o/ شوندختم می.   

ها  ما ای کاه باه ماده

/iشوند/ ختم می. 

  شخصاو 

 مفرد

/-m/ ،/-ēm/ /-?īm/ /-m/ 

 - /i/ /-?i?-/  شخصدوم

شخصسوم  - /-?i/ - 

  شخصاو 

 جمع
/-?īm/ /-?īm/ /-m/ 

 /īn/ /-?īn/ /-n?-/  شخصدوم

شخصسوم  - /-?īn/ /-n/ 
 

 شود:ما ی همراه با پی وند ساخته می ةبه ماد علل ما ی ساده در کتولی با اعزودن ش اسه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ده شکل نفای ما ای ساامفرد  شخصاو برا  م اطخ روستایی ویژه در به ،تراعراد مسن

تر از علال  که اعراد جوانحالیک  د، درمی( استفاده /šī-ری ه /) našīmاز علل ، )نرعتم( رعتن

nōardēm (/ ری ه-ar/استفاده می ) .ک  د 
 

 استمراری  ماضی -2-2 -5

ما ای  اناد.هاا  علال ما ای ساادهها  ما ی استمرار  همان ش اساهدر کتولی، ش اسه

( به همراه kœrdما ی علل ملین کردن ) ةبا ماداصیی علل  ما ی ةاز ترکیب ماد استمرار 

علال مختاوم باه صاامت ریارروان و  ةاز ماادپاس  شود.ها  ما ی ساده ساخته میش اسه

 آید:می kœrdما ی  ةعلل و ماد ةمیان ماد e/oا ، مصوت میانجی ر هریر
ešnoft       -e       -kœrd       -ēm      «ش یدممی»  

م.ما        -مص.می  -  م.ما.ف.م    -ش.ا.م  

teft        -o        -kœrd       -ēm   «کوبیدممی»  

م.ما      -مص.می  -م.ما.ف.م     -ش.ا.م                     
 

 شمار شخص
 علل ما ی ساده

رسیعا کتولی  

شخص او   

 مفرد

bo     -xœrd    -ēm 
        پی       م.ما       -ش

 خوردم

شخص دوم  bo     -xœrd     -i    
       پی        م.ما       -ش    

 خورد 

شخص سوم   bo      -xœrd           
                   م.ما         پی

 خورد

شخص او   

 جمع

bo     -xœrd     -īm 
             پی       م.ما         -ش

 خوردیم

شخص دوم  bo     -xœrd    -īn 
م.ما       پی       -ش   

 خوردید

شخص سوم  bo     -xœrd     -ēn 
  م.ما       پی        -ش 

 خوردند
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 : استهدمها  مختیر علل )دانستن( در ما ی استمرار  در جدو  زیر آصرف صیغه

 شمار شخص
 علل ما ی استمرار  

سیعار کتولی  

  شخصاو 

 مفرد

dānēst       -e        -kœrd     -ēm 
-ش           م.ما     -م.ما.ف.م    -یمص.م  

دانستممی  

    dānēst       -e        -kœrd       -i    شخصدوم
-ش        م.ما       -م.ما.ف.م    -مص.می       

دانستیمی  

  شخصسوم
 dānēst       -e       -kœrd             

  م.ما     -م.ما.ف.م  -مص.می    
دانستمی  

  شخصاو 

 جمع

   dānēst       -e        -kœrd     -īm   
        -ش       م.ما  -مص.می    -م.ما.ف.م 

دانستیممی  

    dānēst        -e     -kœrd        -īn     شخصدوم
        -ش    م.ما    -مص.می   -م.ما.ف.م

دانستیدمی  

   dānēst        -e     -kœrd       -ēn     شخصسوم
-م.ما.ف.م     -ش           م.ما    -مص.می      

دانست دمی  

 

( و رعاتن verdanباردن ) (،xœrdanهایی همچاون خاوردن )شایان ذکر است درمورد علل

(šokœrdan)از علال ملاین کاردن نیازگیربر شکل باال، ما ی استمرار  بدون بهره، عالوه   

 شود:ها  ما ی ساده به بن ما ی ا اعه میکه  ت ها ش اسهنحو به ،شوداستفاده می

 شمار شخص
 علل ما ی استمرار  

 عارسی کتولی

  شخصاو 

 مفرد

verd     -ēm                      
بردممی     م.ما        -ش           

verd     -i  شخصدوم                          
برد می     م.ما       -ش           

  شخصسوم
verd                         -        
                                          م.ما

بردمی  

  شخصاو 

 جمع

verd    -īm                      
بردیممی      م.ما      -ش            

                       verd     -īn   شخصدوم
بردیدمی      م.ما       -ش            

verd     -ēn   شخصسوم                        
بردندمی      م.ما       -ش           

 
 ماضی مستمر -5-2-3

 به هماراه )صرف برا  گذشته( داشتن  ملین علل ما ی مستمر از ترکیب ،در گویش کتولی

 شود. ساخته میصفت مفلولی( و علل کردن )صرف برا  گذشته(  صورتبهیی )علل اص
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 شمار شخص
 علل ما ی مستمر

 عارسی کتولی

  شخصاو 

 

 مفرد

dāštēm     šūšte      kœrdēm 
شستمداشتم می           ما.ف.م       ص.م      ف.ما            

       dāšti      šūšte      kœrdi  شخصدوم
شستیداشتی می        ما.ف.م    ص.م           ف.ما     

        dāšt      šūšte       kœrd  شخصسوم
شستداشت می                   ما.ف.م   ص.م           ف.ما   

  شخصاو 
 

 جمع

dāštīm     šūšte      kœrdīm 
شستیممیداشتیم                 ما.ف.م        ف.ما        ص.م    

 dāštīn      šūšte      kœrdīn  شخصدوم
شستیدداشتید می               ما.ف.م        ف.ما        ص.م    

شخصسوم  dāštēn      šūšte      kœrdēn 
شست دداشت د می                 ما.ف.م        ف.ما        ص.م   

 
 ماضی نقلی -2-0 -5

اما همچاون عارسای  یش کتولی به سیاق ملمو  عارسی وجود نداردما ی نقیی اشاره در گو
ک  د. ت خیص ایان دو از ما ی ساده برا  بیان مقاصد خود استفاده می ورانگوی گفتار ، 

 :گردداز هم، با توجه به کاربرد علل در جمیه و ع صر تکیه نمایان می
 vi     rūš-e     'bašūšt« ورتش را شستاو ص» vi     rūš-e      ba'šūšt«  استهاو صورتش را شست»

 را   او-شست   صورتش او   را -است صورتششسته                                         
 
 ماضی التزامی  -2-6 -5

ما ی التزامی در گویش کتولی از ترکیب صفت مفلولی علل اصیی و مااار  التزامای علال 
 آید:دست می)بودن( به ملین

مارش شخص  
 علل ما ی التزامی

 عارسی کتولی

شخصاو   

 مفرد

dapūšte      būm 
باشم)مض.ا (   پوشیده)ص.م(     پوشیده باشم 

شخصدوم  dapūšte      bu?ī 
باشی)مض.ا (  پوشیده)ص.م(     پوشیده باشی 

شخصسوم   dapūšte       bū    
باشد)مض.ا (  پوشیده)ص.م(     پوشیده باشد 

شخصاو   

 جمع

   dapūšte      bū?īm 
 پوشیده باشیم      باشیم)مض.ا (  پوشیده)ص.م(

شخصدوم    dapūšte      bū?īn 
 پوشیده باشید        باشید)مض.ا (  پوشیده)ص.م(  

شخصسوم  dapūšte      būn 
 پوشیده باش د       باش د)مض.ا (  پوشیده)ص.م( 
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اخت صفت مفلولی اشاره شد، پی وندها  علیای ممکان درمورد س ترگونه که پیشهمان    

 :  است حذف گردند
      xote                 būm             ba            -xote             būm     «خوابیده باشم»   

         پی    باشم)مض.ا .ا.م(    خوابیده)ص.م(        -باشم)مض.ا .ا.م(    خوابیده)ص.م(

                      šūšte                būm             ba            š- ūšte            būm « شسته باشم»    
           شسته)ص.م(     باشم)مض.ا .ا.م(    پی          -شسته)ص.م(     )مض.ا .ا.م(  باشم

 
 ماضی بعید  -5-2-5

علال  ةادل اصایی و ما ای سااز ترکیب صافت مفلاولی علا ،یدر گویش کتولما ی بلید  

 شود:ساخته می )بودن( همراه با ش اسه

 شمار شخص
 علل ما ی بلید

 عارسی کتولی

شخصاو   

 مفرد

bešnofte      bīm 
 ش یده بودم بودم)ما(   ش یده)ص.م(

شخصدوم  
bešnofte      bi 

 ش یده بود  بود )ما(  ش یده)ص.م(

شخصسوم  
bešnofte      bi 

ش یده)ص.م(   بود )ما(  ش یده بود 

شخصاو   

 جمع

bešnofte     bīm 
 ش یده بودیم بودیم)ما(   ش یده)ص.م(

شخصدوم  
bešnofte      bīn 

 ش یده بودید بودید)ما(    ش یده)ص.م(

شخصسوم  
bešnofte      bīn 
 ش یده بودند بودند)ما(   ش یده)ص.م(

 

 ی التزامی بیان شد، پی وندها  علیای ممکان طور که درمورد ماا  موارد هماندر پاره

 است در ساخت ما ی بلید نیز حذف شوند. 
 

 زمان آینده -3 -5

علل آی ده یا مستقبل در گویش کتولی، برا  ساخت علل آی ده از دو زمان مااار  اخباار  

ها  مختیر علل کمکی خواستن )به مفهاوم گونه که صیغهشود، بدینو التزامی استفاده می

هاا  مختیار علال زمان ماار  اخبار  در ترکیب با صایغه د انجام کار  در آی ده( درقص

در زماان  «شستن»نمونه علل  ع وانبهآید. در جدو  زیر، اصیی در زمان ماار  التزامی می

 :استهآی ده صرف شد
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 شمار شخص
 علل آی ده

 عارسی کتولی

شخصاو   

 مفرد

xānb      bašūrēm 
خواهم)مض.اخ()مض.ا (  میب ورم           

ب ورمم خواهمی  

شخصدوم  
xāndi      bašūri   

خواهی)مض.اخ(ب ور )مض.ا (  می    خواهی ب ور می   

شخصسوم  
xānd       bašūre    

خواهد)مض.اخ(ب ورد)مض.ا (  می     
خواهد ب وردمی  

شخصاو   

 جمع

xāndīm      bašūrīm 
ض.اخ(خواهیم)مب وریم)مض.ا (  می خواهیم ب وریممی   

شخصدوم  
xāndīn      bašūrīn 

خواهید)مض.اخ(ب ورید)مض.ا (  می   خواهید ب وریدمی   

شخصسوم  
xānden      bašūrēn 

خواه د)مض.اخ(ب ورند)مض.ا (   می      خواه د ب ورندمی   

 

ا  بیان انجاام ا  موارد در گویش کتولی از علل زمان ماار  اخبار  برهمچ ین در پاره

که علل همراه با قیدها  مربوط باه زماان ویژه زمانیشود، بهکار  در آی ده نیز استفاده می

 آی ده باشد: 
  badan                 pezamb  «پزمبلدا می»  

 )مض.اخ.ا.د(     پزمیم    بلدا)ق.ز(                       

    farad                 šūramb «شورمیعردا م»     

 مض.اخ.ا.د(     شورم)می    عردا)ق.ز(                          
 
 امر و نهی -0 -5

 ةجمع است، از ترکیب مااد شخصدوممفرد و  شخصدوم ةدارا  دو صیغدر کتولی علل امر 

-ت میدسبه /hā/و  /ba/ ،/be/ ،/bo/ ،/bi/ ،/da/ ،/de/ ،/vā/ ،/heماار  همراه با پی وندها  /

شود. در جدو  زیر ماار  ا اعه می ةبه ماد /in-/ ةجمع نیز ش اس شخصدوم ةآید. در صیغ

 :  استآمدهمفرد و جمع  شخصدوم ةهایی از علل امر با دو صیغمثا 
مفرد شخصدوم جمع شخصدوم   

da    -kœn )بپوش(   

یپ م.مض         
da    -kœn    -īn ( )بپوشید   

یپ     م.مض    -ش                
 de    -mās ( دار)نگه   

یپ       م.مض   
 de    -mās    -īn ( دارید)نگه   

  یپ     م.مض    -ش              
 ba     -ver       )ببر( 
یپ   م.مض     

 ba     -ver    -īn ( )ببرید        
یپ       م.مض  -ش   

be    -pāš ( )بپاش   

یپ             م.مض   
be    -pāš    -īn ( )بپاشید      
یپ        م.مض   -ش 
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bo    -xo   )بخور( 

یپ   م.مض  
bo    -xœr    -īn ( )بخورید       
یپ      م.مض     -ش  

bi    -ā        )بیا( 
 م.مض   پی

 bi    -ā      -?īn                   
 bi    -ā      -yīn  )بیایید(            

پی  -م.مض   -ش  
vā    -yl ( )بگذار    

یپ   م.مض                 
vā    -yl    -īn ( )بگذارید    

یپ   م.مض   -ش                
he    -toš ( )بزن   

یپ     م.مض                 
he    -toš   -īn       )بزنید( 

یپ    م.مض   -ش                    
 

ه بارا  حیواناات، از پی اوند برا  ساخت علل امر از مصادر )خوابیادن( ه گاام اساتفاد

 «بخوا »  xœsشود:استفاده نمی

جهات (. ۳1: هماان)شاود آن شخصای از کاار  نهای مای اعلل نهی نیز علیی است که ب 

ساخت علل نهی در گویش کتولی، پی وندهایی که در ساخت علل امر کاربرد دارناد، حاذف 

 :  هست دnī  و na ،nē، nōن ی د. این پی وندها جا  آن می و پی وندها  نفی شودمی
مفرد شخصدوم جمع شخصدوم   

na    -rvīn )نبر(    
ش.ن   -م.مض  

na    -rvīn    -īn )نبرید(    
ش.ن  -م.مض   -ش  

nē    -rān )نران(    
ش.ن   -م.مض   

nē     -rān     -īn )نرانید(    
ش.ن  -م.مض   -ش    

nō    -xo )نخور(    
ش.ن  -م.مض  

nō    -xœr    -īn خورید()ن    
ش.ن  -م.مض   -ش   

nī      -ā )نیا(    
ش.ن   -م.مض   

nī     -ā      -?īn )نیایید(    
  -ش   -م.مض   ش.ن

 

بین پی وند و بن علال / neو تکواژ نفی /شود میدر برخی موارد پی وند علل امر حذف ن

 گیرد:قرار می
 علل نهی علل امر

da      -kiš  «بکش»  

پی      م.مض             
da     -nē     -kiš  «نکش»  

پی      م.مض    ت.ن           
da      -kœn «بپوش»    

پی       م.مض              
da     -nē     -kœn    «نپوش»  

پی     م.مض    ت.ن                   
vā     -yl  «بگذار»  

پی    م.مض              
vā     -nī     -l « نگذار»    

پی      .مض  ت.نم            
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 فعل مجهول -0

کاه در زباان عارسای وجاود دارد، یصاورتبهعلل مجهو  در گویش کتولی، شکل مجهو  علل 

 ع وانباه .اساتو عموما تمایل گوی وران کتولی بی تر به استفاده از علل ملیوم  یستملمو  ن

راذا  : inhame qeza xœrde hābi» شکل مجهو  علل خوردن، باه جاا  جمیاةنمونه برا  

کاار باه «: رذا  زیااد  خوردنادinhame qeza boxœrden» ةجمی عموما« زیاد  خورده شد

ساتفاده کارد اماا اها  مختیار علال توان برا  زمانحا ، ساختار مجهو  را میهربه رود.می

هاا  در صیغه ،خورد. ساختار مجهو  بی تراستفاده از آن در ما ی التزامی کمتر به چ م می

. برا  ساخت علل مجهو ، صفت مفلولی علل اصیی در ترکیاب ستمفرد و جمع ا خصشسوم

 آید: می «شدن»با صرف علل 
 جمع شخصسوم مفرد شخصسوم 

شودشسته می   šūšte    būnd ماار  اخبار   šūšte    būndēn شوندمی شسته  

شودمی دارد شسته dār  šūšte  būnd ماار  مستمر  dār  šūšte  būndēn  دشونمی دارند شسته  

 شسته شدند šūšte    hābīn شسته شد šūšte     hābi ما ی ساده

شدداشت شسته می dāšt   šūšte  bokœrd ما ی مستمر  dāšt šūšte bokœrdēn دندشداشت د شسته می  

 شسته شده باش د šūšte  hābi  būn شسته شده باشد šūšte   hābi   bū ما ی التزامی

یدما ی بل  šūšte    hābi    bi شسته شده بود šūšte  hābi  bīn شسته شده بودند 

 
 های الزم و متعدیفعل -8

ند اماا اها  سببی متلد ها  ناگذرا همگی الزم و عللعلل(، 1۱: 13۳۳)براسا  راسخ مه د 

اساا ، در گاویش متلاد  متفااوت اسات. باراین سببی با الزم/ ها  ناگذرا/تقابل بین علل

 ب د  کرد:توان به شکل زیر دستهها  مورد نظر را میتولی ساختک

 گردد: و سببی از آن م تخ می استعلل ناگذرا پایه  -

bāddakœnū baterki )بادک ک ترکید( 

     بادک ک      ترکید        

 vi bāddakœnū re baterkānd )او بادک ک را ترکاند( 

         ترکاند      را     بادک ک      او

šīr bajūšī ( )شیر جوشید    

جوشید  شیر               

       vi šīre re bajūšānd  ( را جوشاند ریاو ش ) 

جوشاند      را   شیر  او                        

 شوند:علل کمکی از هم متمایز می اشوند اما بدو علل از هم م تخ نمی  -

 qarq  hābi  )ررق شد( qarq   hākœrd   ق کرد()رر 

 gœm  hābi   )گم شد(             gœm  hākœrd )گم کرد( 

 ها متفاوت هست د:علل ةری  -

bamerd  /)مرد(  bakœšt )ک ت( / bendāxt (انداخت) / dakket (اعتاد)     
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 کل هر دو علل همسان است: ش  -

            qezā  bapoxt )رذا پخت( 
  ا            پخت     رذ              

      vi  qeza  re  bapoxt  )او رذا را پخت(  

        رذا    او     پخت    را      

duri   beškest   )ب قا  شکست( 

             شکست    ب قا           

 vi  duri  re  beškest  )او ب قا  را شکاند(  
       شکاند    را  ب قا   او   

 فعل ربطی -9

و در جمیه عمدتا نقش دستور  را به عهاده  است ده بین نهاد و گزاره دهعلل ربطی ارتباط

هاا  ربطای علل ةها  بودن، شدن و هستن در زمرملموال علل(. 222: 1313)راسخ مه د،  دارد

  و ما ای در برا  مااار «شدن»ساخت علل ربطی  ةنحونمونه،  ع وانبهکه  گیرندمیقرار 

  :استهدگویش کتولی در زیر آم

 شخص
 

 شمار
 ما ی 

 مستمر استمرار  بلید التزامی ساده

شخصاو   
 
 
 
 

 مفرد

 )شدم(
hābim 

 )شده باشم(
hābi  būm     

 )شده بودم(
hābi  bīm 

شدم()می  
bokœrdēm 

شدم()داشتم می  
  dāštēm bokœrdēm  

شخصدوم  
 )شد (
hābi 

 )شده باشی(
hābi bu?ī  

 )شده بود (
hābi bi 

شد ()می  

bokœrdi 
شد ()داشتی می  

dāšti bokœrdi 

شخصسوم  
 )شد(
hābi 

 )شده باشد(
hābi  bū 

 )شده بود(
hābi  bi 

شد()می  

bokœrd 
شد()داشت می  

dāšt  bokœrd 

شخصاو   
 
 
 

 جمع

 )شدیم(
hābim 

 )شده باشیم(
hābi  bū?īm 

 )شده بودیم(
hābi bīm 

شدیم()می  

bokœrdīm 
شدیم()داشتیم می  

dāštīm bokœrdīm 

شخصدوم  
 )شدید(
hābin 

 )شده باشید(
hābi bū?īm 

 )شده بودید(
hābi    bīn 

شدید()می  

bokœrdīn 
شدید()داشتید می  

dāštīn  bokœrdīn 

شخصسوم  
 )شدند(
hābin 

 )شده باش د(
hābi būn 

 )شده بودند(
hābi  bīn 

شدند()می  

bokœrdēn 
شدند()داشت د می  

dāštēn  bokœrdēn  

 

 شمار شخص
 ر ماا

 مستمر التزمی اخبار 

  شخصاو 

 مفرد

 شوم()می

būmb 

 )ب وم(

hābūēm/hābūm 

  شوم()دارم می
dārēm  būmb 

 شو ()می  شخصدوم

būndi 
 )ب و (

hābū?ī 

  شو ()دار  می

dāri būmb 

 شود()می  شخصسوم

būnd 
 )ب ود(

hābū/hābūe 

 شود()دارد می

dār būnd 

  شخصاو 

 
 جمع

 (شویم)می
būndīm 

 )ب ویم(

hābū?īm 

 شویم()داریم می 

dārīm būndīm 

 شوید()می  شخصدوم

būndīn 
 )ب وید(

hābū?īn 

 شوید()دارید می 

dārīn būndīn 

 شوند()می  شخصسوم

būndēn 
 )ب وند(

hābū/hābūēn 

 شوند()دارند می 

dārēn būndēn 
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 ساخت غیرشخصی -17

هاا  بساتو حااور پای ردمفارد کااربرد دا شاخصسومل شخصی، علل ت ها به شکدر ساخت ریر

ها  ریرشخصی در ها  متداو  از ساختدر زیر نمونه(. 2۳: 13۳۳، همان) میر  در آن الزامی است 

 :  استآمدهگویش کتولی 
 عارسی کتولی 
 دردم آمد dard-em biyāmbo آمدن

 لجت گرعت laj-et bayit گرعتن

 دعواش شد davā-š hābi شدن

 ت مان ن ست tan-emā baništ  ستنن

 ریبتان زد qipp-etān bazo زدن

 خواب ان برد xo-šān baverd بردن

 یادم اعتاد yād-em dakket اعتادن

 یادت رعت yād-et darboard رعتن

ام کردگرمی garm-im hākœrd کردن  

 

 بستیفعل پی -11

ع اوان  بااکاه از آن زماان حاا   ها  تصریفی علال ربطای )باودن( درصورتدر گویش کتولی 

/ هسات د. در زیار en-/ و /em/ ،/-i/ ،/-e/ ،/-im/ ،/-in-گاردد باه شاکل /بستی یاد مایها  پیعلل

 :استهبستی در گویش کتولی صرف شدا  از علل پینمونه
 عارسی کتولی شمار شخص

  شخصاو 
 مفرد

xob-em خوبم 
 خوبی xob-i  شخصدوم

و  استخ xob-e  شخصسوم  

  شخصاو 
 جمع

xob-im خوبیم 

 خوبید xob-in  شخصدوم

 خوب د xob-en  شخصسوم

 

 فعل پیشوندی -12

 هسات د[ var[ و ]va[ ،]darکتولی ] ترین و پرکاربردترین پی وندها  علیی در گویشاصیی

[ darپی اوندها، ]ایان ساازند. در باین که با ا اعه شدن به علل ساده، علل پی اوند  مای

 :استآمدهها  پی وند  در کتولی هایی از عللدر زیر، نمونه ارد.کاربرد بی تر  د
var-dakettan )براعتادن( va-gerdāndan dar-boardan )بازگرداندن(  )دررعتن(   
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 گیرینتیجه -13

 ع وانباهها  علیای در کتاولی پژوه ی که از نظر گذشت به بررسی ساخت و برخی ویژگی

ها  علیی، ها و ساخت، ماده، ش اسهمقالهزبان مازندرانی پرداخت. در این  ترین گویششرقی

. در ایان شادبررسی  هامصدر، صفت عاعیی و مفلولی و همچ ین شکل ملیوم و مجهو  علل

ها  علیی وجاود دارناد، از یاک ما ی و ماار  که در ساختار تمام گروه ةگویش هر دو ماد

علیی در گویش کتولی استفاده از ما ی ساده به جاا  ری ه هست د. از نکات جالب دستگاه 

توان این دو را از هام ت اخیص که با توجه به نو  کاربرد و ع صر تکیه می استما ی نقیی 

داد. همچ ین در این گویش برخالف زبان عارسای اماروز، بارا  سااخت مااار  اخباار  از 

وران به استفاده از ساختار ملیوم تمایل گوی  ،شود. از دیگر نکات جالبپی وند استفاده نمی

در  خاود ةخاانوادهاا  هامگویشدهد این گویش با ن ان مینتایج  رعته،همرو . استعلل 

. مصدر  و ساخت ما ی استمرار  ةتفاوت در ن اندارد، ازجمیه هایی تفاوت زبان مازندرانی

ارسی ملیار، این گویش توجه به محدود بودن تلداد گوی وران و گرایش روزاعزون آنها به عبا

 یهایپژوهشچ ین . ب ابراین استها  دیگر ایران در ملرس عراموشی همچون برخی گویش

 . باشدها  ایرانی نگهدار  گویشثبت و  برا م اسبی  ةتواند زمی می
 

 نوشتپی
اد و« و.م»پی اوند، « پای»مصادر ،  ةن اان« ن.م»اختصار  ماده ما ای،  ةن ان« م.ما»ها در مثا  .1

علل ملاین، « ف.م»ش اسه، « ش»اسم، « ا»تکواژ، « ت»ماده ماار ، « م.مض»پسوند، « پس»میانجی، 

مااار  التزامای، « ماض.ا »صافت مفلاولی، « ص.م»علل ما ی، « ف.ما»مصوت میانجی، « مص.می»

« ش.ن»قیاد زماان، « ق.ز»جماع،  شخصاو « ا.د»ماار  اخبار ، « مض.اخ»مفرد،  شخصاو « ا.م»

 پی وند علیی است. « پی.ف»بست  میر  و پی« پ.س»تکواژ نفی، « ت.ن»نفی،  ش اسه
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