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1. Introduction  

Rudani (= Rūdāni) Dialect is spoken in Rudan county of 

Hormozgan province. The center of this county is Rudan city, located 

90 kms away from BandarAbbas, the capital of Hormozgan province. 

Rudan is restricted to Hajiabad from north, to Faryab from the 

northeast, to Kerman province from the east, and to Minab from the 

southeast and south. Rudani dialect has several varieties, including 

Jaghini, Pakuhi, Rudkhanei, Berentini, Abnemayi and Khuraji. 

Rudani is a sub-branch of Bashakardi (Baškardi) dialect group, and 

hence, genealogically belongs to the new south-west Iranian dialects. 

Gershevitch divides Bashkardi dialects into 3 subdivisions: 1. Dialects 

outside of Baškard proper; 2. North Bashkardi 3. South Baškardi. 

According to him, Rudani as well as Minabi, Bandari and Rudbari, 

belongs to the first subdivision. (quoted by Skjærvø, 1988: 846) 

This research aims at describing the verb conjugation system in this 

dialect.   

 

2. Methodology  

This study is based on the descriptive analysis method with a 

synchronic approach. The data, that is the linguistic corpus of Rudani, 

was mainly collected through interviewing with informants. These 
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informants were male and female native speakers living in the area, 

chosen from different age and education status. Analyzing the data, 

the verb conjugation system of verb was described, including verb 

components (stem and inflectional affixes), types of verb according to 

tense, mode, aspect, voice as well as word formation. Modal verbs 

were also discussed.  

 
3. Discussion   

3-1. verb components 

3-1-1. stem: verb has 3 stems: present stem (also denominative and 

causative), past stem (also secondary) and perfect stem (past active 

participle and past passive participle). Causative affix is -on, attaching 

to the non-causative present stem. Secondary past stem is made by 

adding -id and rarely -(e)st or -âd to the present stem. 

3-1-2. Inflectional affixes of the verb: be- and its allomorphs bo- and 

bi- are used for subjunctive and imperative modes. The continuity 

prefix is a-. In present perfect continuous, -ē comes after the personal 

endings. Na- and its other allomorph, ne-, are used for negation. The 

negation prefix for the imperative is ma- and me-. Personal endings 

are -om, -ī and -t(e) for singular, and -eng, -ē and -end for plural. 
3-2. verbal derivatives 

The suffix for infinitive is -en which attaches to the past stem. Past 

active participle and past passive participle that are also the perfect 

stem, are formed by adding -a, respectively to the past stem of 

intransitive and transitive verbs. 
3-3. tense, mode and aspect 

Present indicative and present subjunctive are made respectively by 

a- and be- + present stem + personal endings. Present progressive is 

made by a- + the infinitive + present enclitic forms of hasten, ‘to be’. 

Imperative is only for 2nd person, and is made by present stem and the 

personal endings, -Ø (singular) and -ē (plural). 

Past conjugation for transitive verbs is different from that of the 

intransitive; Transitive verbs have the ergative structure somehow. 

The enclitic personal pronouns have the function of the personal 

endings, and come at the end of the past stem as the personal endings 

do. They can also attach to some words before the verb, such as the 

subject, object, adverb, negation prefix. 

Simple past is made by past stem + personal endings (intransitive) 

or the enclitic personal pronouns (transitive). In continuous aspect, a- 
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comes before the simple past. In present perfect of intransitive verbs, 

present enclitic forms of hasten, ‘to be’ follow the perfect stem but in 

the case of the transitive verbs, present perfect is made by the perfect 

stem + the enclitic personal pronouns + -e, present 3rd person singular 

of hasten, ‘to be’. In the continuous aspect, a- precedes the stem and -

ē comes after the personal endings. In past perfect of intransitive 

verbs, past enclitic forms of hasten, ‘to be’ follow the perfect stem but 

in the case of the transitive verbs, past perfect is made by the perfect 

stem + the enclitic personal pronouns + -a, past 3rd person singular of 

hasten, ‘to be’. Past subjunctive is only for the intransitive verbs, 

which is made by perfect stem + present subjunctive of the auxiliary 

verb, buden, ‘to be’. Passive voice is made by perfect stem + the 

auxiliary verb buden, ‘to become’ appropriate to the tense, mode and 

aspect. 

hasten, ‘to be’ in present indicative has enclitic forms, composed of 

present stem, h-, and personal endings. Personal endings attach to 

hast- and make the free forms. In past tense, hasten also has enclitic 

forms, composed of past stem, ar-, and personal endings. These 

enclitic forms attach to hast- and make the free forms. The 

conjugation of xâsten, ‘to want’ and butesten, ‘can, to be able’ in 

present tense is similar to that of the transitive verbs in past tense; 

Personal pronouns are used instead of personal endings. 
3-4. Modal verbs 

xâsten, ‘to want’ and butesten, ‘can, to be able’ are personal modal 

verbs. The main verb is present subjunctive. Bāya, ‘must’ is 

impersonal. The main verb is either present subjunctive, past perfect 

or past continuous. 
3-5. types of verbs according to word formation 

There are 4 types: simple, derivative, compound and phrasal. Verb 

derivational prefixes are dar-, fer-, vor-, vâ- and vo-. The most 

frequently used verbs in making compound verbs are respectively 

kerden, ‘to do’, zaden, ‘to beat’, buden, ‘to be, to become’, dâden, ‘to 

give’, vā geten, ‘to take’ and gesten, ‘to throw’. 

 

4. Conclusion  

According to the description given, on the conjugation system of 

verb, the most important features of Rudani can be summarized as 

follows. 
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- verb stems are similar to those of Persian, regarding the type and 

formation. Rudani has the prefix of continuity a- instead of mi-. Using 

-ē as the suffix of continuity in present perfect, is one of the 

characteristics of Rudani. 

- In Rudani hasten, ‘to be’ has two form, both in present and past: 

enclitic foms and free forms. Rudani lacks future verbs; present tense 

is used for future either.  

The construction of present progressive by means of the infinitive 

is a charactristic of Rudani and other Bashkardi dialects. This verb 

which is made in Persian with the auxiliary verb dâštan ‘to have’ is a 

newly borrowed construction. 

The main feature in the conjugation system of the verb is the use of 

ergative construction in the past tense of the transitive verbs. In this 

construction, enclitic personal pronouns have the function of the 

personal endings and are an integral part of the verb; Even when the 

subject is mentioned, they are not deleted. 

There are only 3 modal verbs. Unlike Persian, the main verb does 

not appear as infinitive. 

Rudani and Persian have the same types of the verb according the 

word formation. 

 

Keywords: Rudani dialect, Bashkardi dialects, morphology, verb 

conjugation, ergative structure, dialectology. 
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                                                                                 چکیده

های ونهرودانی گویش مردم شهرستان رودان، از توابع استان هرمزگان است که دارای گ

گویش  ای، برنطينی، آبنمایی و خوراجی است. اینمتعددی از جمله جغينی، پاکوهی، رودخانه

شمار  های ایرانی نوِ جنوب غربی بهبشگردی است و یکی از گویش هایمتعلق به مجموعۀ گویش

های پژوهش به شيوة پردازد. دادهرود. این مقاله به بررسی صرف فعل در این گویش میمی

دآوری های مختلف سنی، تحصيلی و جنسيتی گرميدانی، از طریق مصاحبه با گویشوران از گروه

مان، زژهای تصریفی فعل، انواع فعل از نظر فعل، تکوااست. در این پژوهش مقوالت مادة شده

ش، های این پژوهاند. براساس یافتهوجه، نمود و نوع ساختمانی مورد بررسی و تحليل قرار گرفته

متعدی  هایای از ساخت کنایی )ارگاتيو( در ماضیهای صرف فعل، کاربرد گونهترین ویژگیمهم

صات این شود از دیگر مختا استفاده از مصدر ساخته میاست. وجود نوعی مضارع درجریان  که ب

اضی مدر این گویش هم در مضارع اخباری و هم در « هستيدن» hastenگویش است. همچنين 
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شناسی، ساخت فعل، گویشصرف بشکردی،های رودانی، گویش گویشهای کلیدی: واژه

 )ارگاتيو(.کنایی 

 

 مقدّمه. 1
د. دار استان هرمزگان از جمله استانهایی است که تنوع زبانی و گویشی فراوانی

که از  های هرمزگانیتوان به دو دسته تقسيم کرد: گویشهای هرمزگان را میگویش

ه انی کهای غيرهرمزگاند، و گویشدیرباز گویش رایج نواحی مختلف این منطقه بوده

-یش، گوآبادیهاجر است. بندرعباسی، مينابی، رودانی، هرمزی و حاجیگویش مردمان م

ترین می مهاهای منطقۀ بشاگرد، بَستَکی، خميری، قشمی، فينی،چاستونی، تَغی و لِنگه

ه بهاجر مهای دستۀ اول هستند. اِوزی، الری، دَرتوجانی و بلوچی گویش طوایف گویش

ی . عباسکهای هرمزگان ر. دربارة گویش اند. )برای یافتن اطالعات کلیاین سرزمين

های های دستۀ اول، متعلق به مجموعۀ گویش(. بيشتر گویش55-69: 1387دُمشهری، 

 بَشکَردی یا بَشاگَردی هستند.

ها را آن 1های ایرانی است که گرشویچای از گویشبشکردی یا بشاگردی نام مجموعه

ی شمالی ج( بشکردبشکرد، ب(  خارج از منطقۀهای به سه زیرشاخه الف( گویش

 (  ,1988Skjærvø :846. )به نقل از 2جنوبی تقسيم کرده است بشکردی

نوبی های جخارج از منطقۀ بشکردی شامل رودباری )متداول در شهرستانهای گویش

های ترین گویشاست. مهم ، جزیرة هرمزی، رودانی و مينابی، بندریاستان کرمان(

ملۀ و بشنُو هستند و از جرَمِشک، سردشت، اَنگُهران، بيوِرچ ی شمالی، گویش بشکرد

ونت و های شاهباوِک، گراهوُن، پيرو، پارمتوان گویشجنوبی می های بشکردیگویش

 (Skjærvø, 1988:600)به نقل از  گوافر را نام برد.

 ارد.دصاص در شهرستان رودان متداول است و مقالۀ حاضر به به آن اخت گویش رودانی

 هبیان مسئل .1 -1

های تابع استان هرمزگان است. شهرستان رودان به مرکزیت شهر رودان از شهرستان

کيلومتری بندرعباس مرکز استان  90کيلومتر مربع در فاصله  3044رودان با مساحت 



 یرودان شیگو در فعل صرف /

 

290 

است و از شمال به شهرستان حاجی آباد از شمال شرق به فاریاب و از هرمزگان واقع شده

رسد. شغل اکثر رمان و از جنوب شرق و جنوب به شهرستان ميناب میشرق به استان ک

مردم این شهرستان کشاورزی است. )برای اطالع از سابقۀ تاریخی و فرهنگ مردم رودان 

 (19: 1380ر.ک. معتمدی،

مل ش شااین شهرستان دارای سه نقطۀ شهری زیارتعلی، بيکاه و دهبارز و چهار بخ

( براساس 48: 1397شناسی هرمزگان، رودخانه است. )استانبخش مرکزی، بيکاه، جغين و 

نفر بوده است. جمعيت شهرنشين  124522ودان رجمعيت شهرستان  1395شماری سال سر

 باشد. )پایگاه مرکز آمارایران(.نفرمی 66949و جمعيت ساکن روستاها  57573

ن در ای تعددیهای جغرافيایی مکه با گونه نام دارد« رودانی»گویش مردم رودان، 

 قۀ بشکردهای بشکردیِ خارج از منطیکی از گویشاین گویش  .رودبه کار میشهرستان 

« وب غربیایرانی جن»های به گویش های این گروه،مانند همۀ گویشگردد و محسوب می

 (. Skjærvø, 1989: 364تعلق دارد )

غين در گویش بخش جَ اند از: جَغينی،بارتهای  جغرافيایی رودانی عتعدادی از گونه

، رودانکيلومتری مرکز شهر رودان، پاکوهی، گویش منطقۀ پاکوه در نزدیکی شهر  60

شهر رودان و همجوار با  کيلومتری 60در واقع ، گویش بخش رودخانهایرودخانه

رودان کزی شهرستان کرمان، بِرِنتينی، گویش دهستان برنتين در بخش مر کهنوج شهرستان

ودان، رکيلومتری شهر  90نما در نَمایی، گویش روستای آبجوار با جغين، آبو هم

 خوراجی، گویش روستای خوراج از توابع بخش مرکزی رودان. 

ۀ هدف این مقاله، بررسی و توصيف صرف فعل در این گویش است. مطابق با هم

وة ت، به شيهای این پژوهش که پيکرة زبانی رودانی اسشناختی، دادههای گویشپژوهش

 آوریها گردميدانی، از طریق مصاحبه با گویشوران مناسب، و ضبط گفتار آزاد آن

های مختلف سنی، تحصيلی و است. گویشوران از بين بوميان ساکن در منطقه، از گروهشده

 اند.جنسيتی انتخاب شده
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 پیشینة تحقیق .2 -1

ویش گتوصيف و بررسی »پژوهش منتشر شده در زمينۀ گویش رودانی، کتاب  نخستين

( است. این کتاب شامل 1389و زینلی خراجی، عبداالمير )آذر از زینلی خراجی،« رودانی

ها، اجزاء فعل، شناسهصرف فعل، بن به نام دارد و« فعل»چهارم آن  فصلسه بخش است. 

 فعل هایو زمان فعلی، عبارتهایو مرکبساده های پيشين و پسين فعل، مصدر، فعل

 پرداخته است.

صيف فعل در تو»نامۀ کارشناسی ارشد خود با عنوان در پایان(، 1398يزاده )نشاط عل

گویش  عل درفشناختی از مقولۀ توصيفی زبانابتدا  ،3«گویش رودانی و بررسی تاریخی آن

 ة فعل ودهند آنگاه برای بررسی تاریخی فعل رودانی، اجزاء تشکيل ورودانی ارائه کرده 

رسی بان فاها و وجوه و نمودهای گوناگون را با زهای صرف فعل رودانی در زمانيوهش

 ميانه مقایسه کرده است.

ست های بشکردی، تعدادی پژوهش در دسترس ادر زمينۀ صرف فعل در سایر گویش

به  گویش تریناند. گویش مينابی نزدیککه در پژوهش حاضر مورد استفاده قرار گرفته

عل در فصرف »ای با عنوان ( در مقاله1389مطلّبی و عباسی دمشهری )رودانی است. 

صل ه در ااند. این مقالتوصيفی از مبحث صرف فعل مينابی ارائه کرده« گویش مينابی

ان ا عنوبنامۀ کارشناسی ارشد عباسی دمشهری برگرفته و تلخيصی از مبحث فعل پایان

نام « صرف» نامه. فصل چهارم این پایان( است1387« )بررسی زبان شناختی گویش مينابی»

 ف فعلگيرد که در آن، توصيفی از صردارد که بخشی از آن، صرف فعل را در بر می

های فاعلی و مفعولی گذشته، ها، مصدر، صفتقسمت فعل گویش مينابی شامل ماده

 اب وهای فعلی، انواع فعل از نظر زمان، وجه، نمود و بوندهای تصریفی فعل، شناسه

  است. ساختمان فعل ارائه شده

 رمان،های بشکردی است که در مناطق جنوبی استان کگویش رودباری یکی از گویش

فعل در گویش  »ای با عنوان ( در مقاله1385همجوار با منطقۀ رودان رواج دارد. مطلّبی )

 صرف فعل رودباری را توصيف و بررسی کرده است. « رودباری)کرمان(
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های زبان»تحت عنوان را  و کومزاری یالرستانی، بشکرد هایگویش( 1989) 4شروو

ر دبه فعل اختصاص دارد و  وهشپژبخش پنجم این  .معرفی کرده است «ایران شرق جنوب

اخباری، التزامی ها، وجوه ها، شناسهآن به اختصار و خالصه مطالبی دربارة ساخت زمان

 آورده شده است. 

 

 بحث و بررسی .2

فی معر یفیماده )بن( و تکواژهای تصر شاملاجزاء تشکيل دهندة فعل این بخش ابتدا  در

 شود.بررسی میگوناگون ها و نمودهای ها، وجهگردند و سپس شيوة صرف فعل در زمانمی

 اجزاء فعل .1 -2

ی وندها اند از ماده )بن( و تکواژهای تصریفی فعل کهاجزاء تشکيل دهندة فعل عبارت

 د.گيرها )وندهای شخصی( را در بر میامر، التزام، نفی و نهی، و شناسه استمرار،

 ماده .1 -1 -2

ن فارسی های مينابی، رودباری، بندری، بشکردی و نيز زبافعل در گویش رودانی مانند گویش

رع اری، مضاهای مضارع اخبسه ماده دارد: مضارع، ماضی و نقلی. از مادة مضارع برای ساختن فعل

ه ( استفادشود و از مادة ماضی برای ساختن ماضی )ساده و استمراریامی و امر استفاده میالتز

می شود. ماضی نقلی، ماضی بعيد، ماضی التزاشود. نوعی از مضارع درجریان با مصدر ساخته میمی

 شوند.و فعل مجهول با مادة نقلی ساخته می

 مادة ماضی و مضارع چند فعل رودانی:

 مصدر مادة ماضی رعمادة مضا معنی

 bāf- bāft- bāft-en بافتن

 baxš- baxš-id- baxš-id-en بخشيدن

 gir- get- get-en گرفتن

 der- derd- derd-en دریدن)پاره کردن(

 derowš- derowš-id- derowš-id-en لرزیدن

 kur- kur-id- kur-id-en خاراندن

 lamoš- lamošt- lamošt-en ليز خوردن
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 čāk- čāk-id- čāk-id-en فهميدن

 doz- doz-id- doz-id-en دزدیدن

 ehmā- ehmāst- ehmāst-en جرات کردن

 eškah-/ eškan- eškaht- eškaht-en شکستن

 meč- meč-id- meč-id-en مکيدن

 a hond- hond-en- آمدن

  hoš- hošid- hošid-en وزیدن

 jek- jek-id- jek-id-en پریدن

 lis- lest- lest-en ليسيدن

 kah-/ka- kowt- kowt-en افتادن

 giz- gest- gest-en انداختن

 ماضی و مضارع هایماده رابطة  (1

ن های اصلی رابطه ساختواژی بيهای فعل رودانی دو گروه هستند. اصلی و جعلی. در مادهماده

 ، سماعی است.های مضارعهای ماضی اصلی با مادهمضارع و ماضی وجود ندارد و رابطۀ بين ماده

های ماضی و اند، به جز سه فعل که مادههای رودانی از یک ریشههای ماضی و مضارع فعلماده

(،  -xāst، ماضی: -towāt)مضارع: « خواستن»  xāst-enاند:های مختلفها از ریشهمضارع آن

hond-en «مضارع: « آمدن(ā- :ماضی ،hond- و )hasten «مضارع: « ن، بودنهستيد(h-  وhast-

 (.-ar، ماضی: 

 مادة واداری )سببی( (2

شود. وند مادة ماضی به مادة مضارع غيرواداری ساخته می on-مادة واداری با اضافه کردن وند 

 شود.ظاهر می d-تنها به صورت  ēn-جعلی بعد از 

 مادةمضارع غيرواداری مادة مضارع واداری مادة ماضی واداری معنی

 -sar-on-d sar-on- sar چرخاندن

 -čilon-d čil-on- čil خراب کردن

 -čokor-on-d- čokor-on čokor خراشاندن

 جعلی ماضی های ماده (3

   id-شود. به مادة مضارع ساخته می ād-و  id ،-est-های ماضی جعلی با افزودن وندهای ماده

 d-ورت های واداری به ص، از جمله مادهnهای مختوم به های ماضی از مادهدر ساخت ماده
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تنها در ساخت   ād- نيز ظاهر شود.  st-براثر فرایندهای آوایی ممکن است به گونۀ est- .آیدمی

 .4یک مادة ماضی دیده شد

 بن مضارع بن ماضی مصدر 

 -baxš-id-en baxš-id- baxš بخشيدن

 -meč-id-en meč-id- meč مکيدن

 -jek-id-en jek-id- jek پریدن

 -ehmā-st-en ehmā-st- ehmā جرات کردن

 -rest-ād-en rest-ād- rest فرستادن

 -talon-d-en talon-d- talon کردنپاره

 -vāzerond-en vāzeron-d- vāzeron تازه کردن روی زخم

 -tosond-en tosond- toson خفه کردن

 نقلی مادة (4

 نقلی، که در ساخت ماضیی گذشته و صفت مفعولی گذشته است مادة نقلی همان صفت فاعل

ه با لی گذشتفاع رود. صفتماضی بعيد، ماضی التزامی و فعل مجهول به عنوان مادة نقلی به کار می

  a-شود و صفت مفعولی گذشته با افزوده شدنبه مادة ماضی الزم ساخته می a- افزوده شدن پسوند

 شود. مثال:به مادة ماضی متعدی ساخته می

 مادة ماضی مفعولیمادة نقلی/ ص.  معنی مادة ماضی فاعلی مادة نقلی/ ص. معنی

 -sohta soht سوخته -pohta poht پخته

 -berešta berešt برشته -morda mord مرده

رخی از بشود. در ظاهر می e-در ماضی نقلی و ماضی بعيد، پسوند مادة نقلی به صورت 

 گردد:دچار حذف  یا ادغام می e-های این دو فعل، ساخت

 kowta + hi → kowtehi* ایافتاده

 gesta-š-e → gesteše* انداخته است

 gesta-tor-e → gestore* ایدانداخته

 kowta + areng → kowtareng* افتاده بودیم

 مصدر (5

 -1 -2شود. برای نمونه، به است که به مادة ماضی اضافه می en-پسوند مصدرساز در رودانی 

 ماده رجوع شود. 1
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 فیتصري وندهای .2 -1 -2

 ند وجه التزامی و امری:و (1

صوت هجای اول است که بسته به واج آغازین یا م -beدر رودانی وند وجه التزامی و امری 

 شود:ظاهر می -biیا -boو -beهای مادة مضارع به گونه

be-don-eng بدانيم  bo-xow بخواب 
be-bu-to بتوانيد  bi-y-ā بيا 
be-towāt بخواه  bi-y-ār-ē بياورید 

 وند استمرار (2

شود، گاهی صامت ای که با مصوت شروع میو ماده-a است. بين  -aوند استمرار در رودانی 

 آید. مثال:می yیا  tميانجی 

a-ra-m روم می  a-t-ā-m/ a-y-ā-m آیممی 
a-rowt-om رفتممی  a-t-ār-om/ a-y-ār-om آورممی 

-ē  رود:به کار میپسوند تصریفی است که در ماضی نقلی استمراری 

a-kowt-om-ē امافتادهمی a-kowt-eng-ē ایمافتادهمی 

 وند نفی (3

نيز به   -maشود. در امر منفی، وند نيز ظاهر می -neاست که به گونۀ  -naوند نفی رودانی

 رود.کار می

اندازمنمی  na-neš نشين  ne-giz-om 

 ma-xwar مخور  na-čeri نچينی

آیدنمی  ne-tāt  نشين ma-nek 

 na- با وند استمرار a- ادغام شده، به گونۀ nā-آید:می 

*na-a-giz-i = nā-giz-i اندازینمی 
 ها:شناسه (4

 اند:های فعل در جدول زیر آمدهشناسه

 جمع مفرد 

1 -om/ -m -eng 

2 -ī -ē 

3 -e/ -t -end 
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 روند.یمکار  الزم به ها برای ساخت افعال مضارع )الزم و متعدی( و افعال ماضیاین شناسه

و « شتندا»ل شوند که حکم شناسه دارند. فعافعال ماضی متعدی با ضمایر شخصی متصل ساخته می

نيز با  هم در مضارع و هم در ماضی« توانستن» butestenو « خواستن» xāstenافعال وجهی 

 شوند. ها ساخته میوارههمين شناسه

 جمع مفرد 

1 -om/ -m -mo/ -mor 

2 -et/ -t -to/ -tor 

3 -i/ -š -šo/ -šor 

 باب و نمود وجه، زمان، نظر از فعل انواع .2 -2
« افتادن» kowten در این بخش، پس از بيان نحوة ساخت هر زمان، وجه و نمود، دو فعل 

عال کمکی )متعدی( صرف شده است. عالوه بر این، صرف برخی اف« انداختن» gesten)الزم( و 

 يز آورده شده است.یا افعال خاص ن

 :اخباری مضارع (1

 شود. ها ساخته میبه اضافۀ مادة مضارع و شناسه a-مضارع اخباری از وند 
 «:افتادن» -kowten/kahمضارع اخباری

a-kah-om/ a-k-am افتممی  a-kah-eng/ a-k-eng افتيممی 

a-kah-i/ a-k-ey افتیمی  a-kah-ē/ a-k-ē افتيدمی 

a-kah-e/ a-k-a افتدیم  a-kahend/ a-k-end افتندمی 

 

 «:انداختن» -gesten/gizمضارع اخباری

a-giz-om اندازممی  a-giz-eng اندازیممی 
a-giz-i اندازیمی  a-giz-ē اندازیدمی 

a-giz-e اندازدمی  a-giz-end اندازندمی 

ضارع اخباری ادغام م-a با -na شود. به اول فعل اضافه می -naدر صرف منفی، وند فعلی 

 :سازدمی nâشود و می

nā-giz-i اندازی                نمی    nā-giz-ē اندازید            نمی          

nâ-k-ey افتینمی  nâ-k-ē افتيدنمی 
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 «:هستیدن، بودن» hastenمضارع اخباری  

 -hها به سهشدن شنااست. مضارع اخباری آن، با افزوده  -hمادة مضارع این فعل در اصل 

-ها حذف میاز این سخت hبستی دارند و گاهی واج ها کاربرد واژهشوند. این صورتساخته می

 شود:

-(h)om ام/ هستم  -(h)eng ایم/ هستيم 

-(h)i ای/ هستی  -(h)ē اید/ هستيد 

-(h)e- است/ هست  -(h)end اند/ هستند 

 شوند:خته میسا -hastها به زودن شناسههای منفصل نيز دارد که با افاین فعل صورت

hast-om هستم  hast-eng هستيم 

hast-i هستی  hast-ē هستيد 

has هست  hast-end هستند 

 «:شدن» -buden/ bمضارع اخباری 

 a-b-om شوممی  a-b-eng شویممی

 a-b-i شویمی  a-b-ē شویدمی

 a-bu-(t) شودمی  a-b-end شوندمی

، به اضافۀ  -aاز وند « توانستن» butestenو « خواستن» xāstenی افعال وجهی مضارع اخبار

 شود: مادة مضارع و ضمایر شخصی متصل ساخته می
   «خواستن» :towāt-/xāsten  مضارع اخباری

a-towāt-om خواهممی  a-towā-mo خواهيممی 
a-towāt-et خواهیمی  a-towā-to خواهيدمی 

a-towāt-i دخواهمی  a-towā-šo خواهندمی 

 

če-t a-towā be-gey? خواهی بگی؟چه می 
me-m a-towā be-ra-m xona خواهم بروم خونه.من می 

 «:توانستن» but-/ butesten مضارع اخباری 

a-but-om توانممی  a-bu-mo توانيممی 
a-but-et توانیمی  a-bu-to توانيدمی 

a-but-e تواندمی  a-bu-šo توانندمی 
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me-m a-bu šom be-xar-om. توانم شام بخرم.من می  

če-t a-bu be-kar-i? چه می توانی بکنی؟ 

مالک » و« داشتن»در رودانی به معنی نگاه داشتن است. برای بيان مفهوم « داشتن» dâštenفعل 

 د فعلشود؛ ضمایر شخصی متصل با صيغۀ سوم شخص مفراز یک ساخت نحوی استفاده می« بودن

hasten «کنند.های مختلف بيان میمفهومِ داشتن را در زمان« هستيدن، بودن 

و ضمایر  «هستيدن»مضارع اخباری سوم شخص مفرد  ،-hastبا « داشتن»مضارع اخباری

 شود:شخصی متصل ساخته می

hast-om دارم  has-mo داریم 

hast-et داری  has-to دارید 

hast-eš دارد  has-šo دارند 

  

āvo-šo ha آنها دارند 

kočak hast-eš  بچه دارد 
 

 التزامی مضارع (2

 شود:ها ساخته میبه اضافۀ بن مضارع و شناسه -beمضارع التزامی با وند 
 «:افتادن» -kowten/ kah مضارع التزامی

 be-kah-am/ be-kam بيفتم  be-kah-eng/ be-keng بيفتيم

 be-kah-i/ be-ki بيفتی  be-kah- ē / be-k ē بيفتيد

 be-kah-e/ be-ka بيفتد  be-kah-end/ be-kend بيفتند

 

 «:انداختن» /giz- gestenمضارع التزامی 

be-giz-om                  بيندازم   be-giz-eng                 بيندازیم      

be-giz-i                  بيندازی   be-giz-ē                 بيندازید      

be-giz-e                  بيندازد    be-giz-end                 بيندازند      

 آید:می -beجای به -naدر صرف منفی، وند فعلی 

na-giz-i                نيندازی     na-giz-ē              نيندازید         

na-k-ey نيفتی  na-k-ē نيفتيد 
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 «:شدن، بودن» -buden/bمضارع التزامی 

be-b-om بشوم/ باشم  be-b-eng بشویم/ باشيم 

be-b-i بشوی/ باشی  be-b-ē بشوید/ باشيد 

be-bo بشود/ باشد  be-b-end بشوند/ باشند 

افعال متفاوت  با سایر« توانستن» butestenو « خواستن» xāstenمضارع التزامی افعال وجهی 

 شود: یممادة مضارع و ضمایر شخصی متصل ساخته  به اضافۀ  -beاست؛ این فعل از وند 
 «: خواستن»: towāt-/xāsten مضارع التزامی

be-towāt-om بخواهم  be-towā-mo بخواهيم 

be-towāt-et بخواهی  be-towā-to بخواهيد 

be-towāt-i بخواهد  be-towā-šo بخواهند 

  «:توانستن» but-/ butesten مضارع التزامی 

be-but-om بتوانم   be-bu-mo بتوانيم 

be-but-et بتوانی  be-bu-to بتوانيد 

be-bu-i بتواند  be-bu-šo بتوانند 

 جريان در مضارع (3

صل فعل کمکی ، به اضافۀ مصدر و افزوده شدن مضارع مت-aمضارع در جریان از وند استمرار 

hasten شود. مثال:تشکيل می 
 :«افتادن» -kowten/ kahمضارع در جريان 

a-kowten-om افتم            دارم می       a-kowten-eng افتيم            داریم می      
a-kowten-i افتی            داری می     a-kowten-ē افتيد            دارید می    

a-kowten-e افتد            دارد می       a-kowten-end افتند            دارند می      

 «:انداختن» gestenمضارع در جريان 

a-gesten-om اندازم             دارم می      a-gesten-eng اندازیم         داریم می       
a-gesten-i اندازی             داری می    a-gesten-ē اندازید         دارید می     

a-gesten-e اندازد             دارد می      a-gesten-end اندازند         دارند می       

 «:شدن» budenمضارع در جريان 

 a-buden-om شومدارم می  a-buden-eng شویمداریم می

 a-buden-i شویداری می  a-buden-ē شویددارید می

 a-buden-e شوددارد می  a-buden-end شونددارند می

 مضارع درجریان صرف منفی ندارد.
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 ریام (4

ی د امرفعل امری تنها دو ساخت دارد: دوم شخص مفرد و دوم شخص جمع. این فعل با ون

be-شود. شناسۀ ها ساخته می، مادة مضارع و شناسهØ  برای مفرد و-ē  رود.ه کار میببرای جمع 

 معنی دوم شخص جمع  معنی دوم شخص مفرد

bo-ka-Ø !بيفت  bo-kah-ē !بيفتيد 

be-giz-Ø !بينداز  be-giz-ē !بيندازید 
 شود: می -beجایگزین  -maو وند نهی  -naدر ساخت فعل نهی، وند نفی 

 معنی دوم شخص جمع  معنی دوم شخص مفرد

na-ka-Ø !نيفت  ma-kah-ē !ميفتيد 

ma-giz-Ø !مينداز  na-giz-ē !نيندازید 

 :آينده (5

ضارع ماز  ان فعل آیندهدر رودانی ساخت مستقلی برای بيان آینده وجود ندارد و برای بي

 شود.اخباری استفاده می

šanbe dega dekon band a-bu. شود/ خواهد شد.شنبۀ آینده مغازه تعطيل می 

sabā a-ra-m madresa.  روم/ خواهم رفت.فردا به مدرسه می 

 ماضی ساده (6

 ی افعالی براهای بشکردساخت ماضی )ساده، نقلی و بعيد( در گویش رودانی مانند سایر گونه

يد، لی و بعه، نقهای متعدی در زمان ماضی، اعم از سادالزم ومتعدی متفاوت است. در رودانی فعل

ی های متعدی ایرانی ميانۀ غربشودکه بازماندة ساخت ماضیای از شيوة ارگاتيو صرف میبه گونه

 دة فعل به صورتن است و کننها یکسای تمام صيغهفعل ماضی برا است. در ایرانی ميانۀ غربی،

هایی که این ملهجشود. در برخی از منفصل قبل از فعل آورده میمتصل و ضمير اسم، ضمير 

نطقی عل مکند نه با فاساخت را دارند فعل با فاعل نحوی که منطقاً مفعول است مطابقت می

 )عامل(. 

مچون هیر شخصی متصل گيرند بلکه ضمادر رودانی افعال ماضی متعدی شناسۀ فعلی نمی

ی هاناسهه یا شوارتوان این ضمایر را شناسهدهند. لذا میشناسه، شخص و شمار فعل را نشان می

 ماضی متعدی ناميد.
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 الف( ماضی سادة الزم:

شود. سوم شخص مفرد شناسه های فعلی ساخته میماضی سادة الزم با مادة ماضی و شناسه

 شوند.ماضی معموال حذف می های پایانی مادةگيرد و واجنمی
 «:افتادن» kowt/kowten-ماضی ساده 

kowt-om افتادم  kowt-eng افتادیم 
kowt-i افتادی  kowt-ē افتادید 

Kow افتاد  kowt-end افتادند 

 شود:به اول فعل اضافه می -naدر صرف منفی ماضی ساده منفی، وند نفی 

na-kowt-i نيفتادی  na-kowt-ē نيفتادید 
 «:شدن» buden/bud-ماضی سادة 

bud-om شدم  bud-eng شدیم 
bud-i شدی  bud-ē شدید 

bud-e شد  bud-end شدند 
 «:بودن» -hasten/ arماضی سادة 

نفصل به مبستی )متصل( و در ماضی ساده به دو صورت واژه« هستيدن، بودن» hastenفعل 

 شود. ها ساخته می، مادة ماضی، و شناسه-ar از  بستی )متصل(ماضی سادة واژه رود.کار می

ar-om- بودم  ar-eng- بودیم 

ar-i- بودی  ar-ē- بودید 

ar- بود  ar-end- بودند 

 

 شود.آورده می hنجی های مختوم به مصوت، صامت ميابعداز واژه

 mā diruz xuna har-eng ما دیروز خونه بودیم

-جود میوهای منفصل ماضی را به ند و صورتچسبمی -hastبستی به های واژهاین صورت

 آورند.

hast-arom بودم  hast-areng  بودیم 

hast-ari بودی  hast-arē  بودید 

hast-a بود  hast-arend بودند 
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 ب( ماضی سادة متعدی:

های هن شناسشوند. ایهای ماضی متعدی ساخته میماضی سادة متعدی از مادة ماضی و شناسه 

مله، جارکان  کی ازیتوانند مانند ماضی سادة الزم، در پایان مادة  آورده شوند و یا به متعدی می

 پيش از فعل آورده متصل گردند: 
 انداختن:» gesten/gest-ماضی ساده   

 نوع اول: 

gest-om  انداختم  ges-mo  انداختيم 
gest-et  انداختی  ges-to  انداختيد 

gest-i  انداخت  ges-šo ختند اندا 

مختلف  ه ارکانهای متعدی بشود که در آنها، شناسههایی آورده مینوع دوم: در اینجا مثال

 جمله متصل شده اند:

.e ru miz gest om-tup .مفعول: توپ را از روی ميز انداختم 
.axᵂ -em-m-Kātox .فاعل: من غذایم را خوردم 

.xᵂa m-naemšo šām  .نفی:پيشوند  من امشب شام نخوردم 
  xᵂa mo-hamjāmo pārsāl šom. جا خوردیمما سال پيش شام همين قيد:

  ge om-vorme tupi. من توپ را برداشتم پيشوند فعل:

.ke i-bonāvo ātiš  

 

 جزء غيرصرفی )فعليار( فعل مرکب: او آتش روشن کرد.

های متعدی به شناسهشود یا به اول فعل اضافه می -naبرای منفی کردن ماضی ساده، وند نفی 

 شوند:وند نفی افزوده می

na-gest-om  نينداختم  na-ges-mo  نينداختيم 
na-m gest نينداختم  na-mon gest نينداختيم 

 «خواستن» -xāsten/xāstماضی ساده 

   «توانستن» :-budesten/bud ساده ماضی

bud/rest-om توانستم  bud/res-mo توانستيم 
bud/rest-et توانستی  bud/res-to توانستيد 

xāst-om خواستم  xās-mo خواستم 
xāst-et خواستی  xās-to خواستی 

xāst-i خواست  xās-šo خواست 
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bud/rest-i توانست  bud/res-šo توانستند 

 استمراری: ماضی (7

شود. به دليل تفاوت صرف افعال و ماضی ساده ساخته می -aاین فعل با کمک وند استمرار

 ود:شو متعدی در ماضی ساده، صرف ماضی استمراری الزم و متعدی نيز متفاوت میالزم 
 «افتادن»:  -kowten/kowtماضی استمراری 

a-kowt-om افتادممی  a-kowt-eng افتادیممی 
a-kowt-i افتادیمی  a-kowt-ē افتادیدمی 

a-kow افتادمی  a-kowt-end افتادندمی 

 «شدن» :-buden/budماضی استمراری 

a-bud-om شدممی  a-bud-eng شدیممی 
a-bud-i شدیمی  a-bud-ē شدیدمی 

a-bu شدمی  a-bud-end شدندمی 

 «انداختن» :-gesten/gestماضی استمراری 

a-gest-om انداختم می  a-ges-mo انداختيم می 
a-gest-et انداختی می  a-ges-to انداختيد می 

a-gest-i خت اندامی  a-ges-šo انداختند می 

 ثال:م ده شود.توانند به کلمۀ قبل از فعل افزومانند ماضی سادة متعدی، ضمایر متصل )عامل( می

 čâšt-et a xᵂar خوریناهار می  čâšt-mo a-xwar خوردیمناهار می

 مثال: شود:ل فعل اضافه میبه او na-در ماضی استمراری منفی، پيشوند 

nā-kowt-i افتادینمی  nā-kowt-ē افتادیدنمی 

nā-gest-et انداختی نمی  nā-ges-to انداختيد نمی 
 «خواستن» :-xāsten/xāstماضی استمراری 

a-xāst-om خواستممی  a-xās-mo خواستيممی 

a-xāst-et خواستیمی  a-xās-to خواستيدمی 

a-xāst-i خواستمی  a-xās-šo خواستندمی 

 «توانستن» :-budesten/bud ماضی استمراری

a-budest-om توانستممی  a-budes-mo توانستيممی 
a-budest-et توانستیمی  a-budes-to توانستيدمی 

a-budest-i توانستمی  a-budes-šo توانستندمی 
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 نقلی: ماضی (8

 ساخت ماضی نقلی د در افعال الزم و متعدی متفاوت است.
 الف( ماضی نقلی الزم:

  hasten اضافۀ اشکال متصل مضارعاین فعل باکمک مادة نقلی )صفت فاعلی گذشته(  به

 ē، فعل کمکی، ادغام شده به شکل e- پایانی مادة نقلی با eشود. در سوم شخص مفرد ساخته می

 آید. درمی
 «افتادن» :-kowten/kowtماضی نقلی

kowte-hom امافتاده  kowte-heng ایمافتاده 
kowte-hi ایافتاده  kowte-hē ایدافتاده 

kowtē استافتاده  kowte-hend اندافتاده 

 شود.به اول فعل اضافه می -na برای صرف منفی، پيشوند نفی 

na-kowte-hi اینيفتاده  na-kowte-hē ایدنيفتاده 

 «شدن»:  -buden/budماضی نقلی

bude-hom امشده  bude-heng ایمشده 
bude-hi ایشده  bude-hē ایدشده 

budē استشده  bude-hend اندشده 

 ب( ماضی نقلی متعدی:

 ،e- واضافۀ ضمایر شخصی متصل این فعل با کمک مادة نقلی )صفت مفعولی گذشته( به

 شود.ساخته می hastenمضارع اخباری سوم شخص مفرد متصل 
 «انداختن» : -gesten/gestماضی نقلی

geste-m-e امانداخته   ges-mor-e ایم انداخته 
geste-t-e ای انداخته  ges-tor-e اید انداخته 

geste-š-e است انداخته  ges-šor-e اند انداخته 

 توانند به کلمۀ قبل از فعل افزوده شود.مانند ماضی سادة متعدی، ضمایر متصل می

ایمحرف زده  gap-mo zade  امحرف زده  gap-om zade 

 «خواستن» :-xāsten/xāstماضی نقلی 

xāste-m-e امخواسته  xās-mor-e ایمخواسته 
xāste-t-e ایخواسته  xāst-tor-e ایدخواسته 

xāste-š-e استخواسته  xās-šor-e اندخواسته 
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 «توانستن» :-budesten/bud ماضی نقلی

budeste-m-e امتوانسته  budes-mor-e ایمتوانسته 
budeste-t-e ایتهتوانس  budes-tor-e ایدتوانسته 

budeste-š-e استتوانسته  budes-šor-e اندتوانسته 

 استمراری: نقلی ماضی (9

ی د. براشوکاربرد است و بيشتر ساخت سوم شخص آن استعمال میماضی نقلی استمراری کم

لی افزوده اضی نقبه پایان م ē-به آغاز فعل، و پسوند استمراری  -aساخت آن، پيشوند استمرار 

 ت.وت اسشود. مانند ماضی نقلی، در ماضی نقلی استمراری نيز صرف الزم و متعدی متفامی
 «افتادن» : -kowten/kowtماضی نقلی استمراری 

a-kowt-ē استمی افتاده  a-kowt-endē اندافتادهمی 

 «انداختن» :-gesten/gest ماضی نقلی استمراری

a-gest-ešē است انداختهمی  a-ges-šo-rē اند انداختهمی 
 «خواستن» :xāsten/xāst-ماضی نقلی استمراری 

a-xāst-ešē است خواستهمی  a-xās-šo-rē اندخواستهمی 

     «توانستن» :-budesten/budماضی نقلی استمراری 

a-budest-ešē استتوانستهمی  a-budes-šo-rē اندتوانستهمی 

 بعید: ماضی (10

 شود.حسب الزم و متعدی بودن فعل به دو دسته تقسيم میماضی بعيد بر 

تصل الف( ماضی بعيد افعال الزم: این فعل با کمک مادة نقلی و صرف ماضی سادة م

hastenها، اختشود. به دليل فرایندهای آوایی، در برخی از س، به عنوان فعل کمکی ساخته می

 گردد.ام میهای پایانی مادة نقلی دچار حذف، ابدال یا ادغواج
 «افتادن» : -kowten/kowtماضی بعید

kowt-arom افتاده بودم  kowt-areng افتاده بودیم 
kowt-ari افتاده بودی  kowt-arē افتاده بودید 

kowt-a افتاده بود  kowt-arend افتاده بودند 

 شود.به اول فعل اضافه می-na در ماضی بعيد منفی افعال الزم، وند نفی 

na-kowt-ari نيفتاده بودی  na-kowt-arē نيفتاده بودید 
 ب( ماضی بعيد افعال متعدی:

رد ، ماضی سوم شخص مفa (<-ar)-این فعل با مادة نقلی، ضمایر شخصی متصل و 

 شود. ، ساخته می hastenمتصل



 یرودان شیگو در فعل صرف /

 

306 

 «انداختن» : -gesten/gestماضی بعید

gesto-m-a  انداخته بودم  ges-mor-a  انداخته بودیم 
geste-t-a  انداخته بودی  ges-tor-a  انداخته بودید 

geste-š-a  انداخته بود  ges-šor-a  انداخته بودند 

 .زوده شوندای قبل از فعل افمهتوانند به کلمانند سایر افعال ماضی متعدی، ضمایر متصل می

 gap-om zad-a بودم حرف زده  gap-mo zad-a بودیم حرف زده

 شود.به اول فعل اضافه می-na فی متعدی، وند نفی در ماضی بعيد من

na-gest-et-a  نينداخته بودی  na-ges-tor-a  نينداخته بودید 
 «خواستن» :-xāsten/xāstماضی بعید 

xāsto-m-a خواسته بودم  xās-mor-a خواسته بودیم 
xāste-t-a خواسته بودی  xās-tor-a خواسته بودید 

xāste-š-a خواسته بود  xās-šor-a خواسته بودند 

 «توانستن» :-budesten/bud ماضی بعید

budesto-m-a توانسته بودم  budes-mor-a توانسته بودیم 
budeste-t-a توانسته بودی  budes-tor-a توانسته بودید 

budeste-š-a توانسته بود  budes-šor-a توانسته بودند 

 التزامی: ماضی (11

زامی ارع الترف مضصال الزم وجود دارد که با مادة نقلی به اضافۀ ماضی التزامی تنها برای افع

buden شود.ساخته می 

 «افتادن» : -kowten/kowtماضی التزامی

kowta be-b-om افتاده باشم  kowta be-b-eng افتاده باشيم 

kowta be-b-i افتاده باشی  kowta be-b-ē افتاده باشيد 

kowta be-bo افتاده باشد  kowta be-b-end افتاده باشند 

 «افتادن:» -buden/budماضی التزامی

buda be-b-om شده باشم  buda be-b-eng شده باشيم 

buda be-b-i شده باشی  buda be-b-ē شده باشيد 

buda be-bo شده باشد  buda be-b-end شده باشند 

 .شودبه اول فعل اضافه می -na در ماضی التزامی منفی پيشوند فعلی

na-kowta be-b-i نيفتاده باشی  na-kowta be-b-ē نيفتاده باشيد 
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  مجهول: فعل (12

 buden)صفت مفعولی گذشته( و صرف فعل کمکی فعل مجهول با کمک مادة نقلی 

خت ن روش ساشود. در ادامه، پس از بيا، متناسب با زمان، وجه و نمود مورد نظر ساخته می«شدن»

 شود:آورده می« دیدن» didenل مجهول، صيغۀ دو شخص فع

شود. ، ساخته می«شدن» buden: از مادة نقلی و مضارع اخباری مجهول مضارع اخباری

 شود.تبدیل می aادغام شده، به : -aپسوند مادة نقلی با وند استمرار 

dida: b-i شویدیده می  dida: b-ē شویددیده می 
 -be بدون پيشوند« شدن» budenع التزامی : از مادة نقلی و مضارمجهول مضارع التزامی

 شود.ساخته می

 dida b-i دیده بشوی  dida b-ē دیده بشوید

خته سا« شدن» budenاز مادة نقلی و مضارع درجریان فعل کمکی  مجهول مضارع در جريان:

 شود.تبدیل می a:ادغام شده، به  -aپسوند مادة نقلی با وند استمرار  شود.می

dida: buden-i شویداری دیده می  dida: buden-ē شویددارید دیده می 

 شود.ساخته می« شدن» budenاز مادة نقلی و ماضی ساده  مجهول ماضی ساده:

dida bud-i دیده شدی  dida bud-ē دیده شدید 

 شود. .ساخته می« شدن» buden: از مادة نقلی و ماضی استمراری مجهول ماضی استمراری

 شود.تبدیل می aادغام شده، به : -aلی با وند استمرار پسوند مادة نق

dida: bud-i شدیدیده می  dida: bud-ēy شدیددیده می 

 شود.ساخته می« شدن» buden: از مادة نقلی و ماضی نقلی مجهول ماضی نقلی

dida bude -hi ایدیده شده  dida bude-hē ایددیده شده 

 شود.ساخته می« شدن» budenو ماضی بعيد : از مادة نقلی مجهول ماضی بعید

dida bud-ar-i دیده شده بودی  dida bud-ar-ēy دیده شده بودید 

 شود.ساخته می« شدن» buden: از مادة نقلی و ماضی التزامی مجهول ماضی التزامی

dida buda be-b-i دیده شده باشی  dida buda be-b-ē دیده شده باشيد 

 وجهی افعال .3 -2
xāsten «و « خواستنbutesten «صورت ا بهافعال وجهی شخصی هستند و تابع آنه« توانستن

  آید. مضارع التزامی می
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atowātom berom خواهم بروممی 

nâtowāmon bereng خواهيم برویمنمی 
axâsšo berend خواستند بروندمی 
abudestom beram توانستم بروممی 
bebutom beram بتوانم بروم 

bāya «ماضی  فعل وجهی غيرشخصی است و تابع آن به صورت فعل مضارع التزامی،« باید

 آید.بعيد و ماضی استمراری می

 bāya berom باید بروم

 bāya arowtom رفتمباید می

 bāya rowtarom باید رفته بودم

 

 انواع فعل از نظر ساختمان .4 -2

 مرکب و عبارت است. فعل دارای انواع چهارگانۀ ساده، پيشوندی،

 اند.آورده شده  1 -1 -2هایی از افعال ساده در بخش  نمونه فعل ساده:( 1 

 .-darو  -vo- ،vâ- ،vor- ،varاند از: پيشوندهای فعلی رودانی عبارت( فعل پیشوندی: 2

 vo košten خاموش کردن  vo mošten جمع کردن

 vā mošten جارو کردن  vā geten برداشتن

 vor kowten برافتادن  vor mošten ليدنورما

 var rowten ور رفتن  var gašten برگشتن

 dar kowten بيرون آمدن  dar rowten فرار کردن

 های مرکب( فعل3

، «دنز» zaden، «کردن» kerdenاند از: همکردهای فعل مرکب به ترتيب بسامد عبارت

dāden «دادن» ،vā geten «انداختن»  ،gesten «گرفتن.» 

 bon kerden روشن کردن آتش

 kanč zaden لم دادن

 gol dāden به هوا پرتاب کردن

 šil vāgeten شکاف برداشتن

 gol geten به هوا پرتاب کردن اوج گرفتن؛
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 های فعلی:( عبارت4

ey pā kowten از پا افتادن 
sar dar bar buden فهميدن 

 

 گیرینتیجه .3

های گیه از نظام صرف فعل گویش رودانی ارائه گردید، ویژبا توجه به توصيفی ک

 بندی کرد. توان به صورت زیر تلخيص و جمعصرفی مهم فعل رودانی را می

فعل  های تصریفیدهندة فعل، ماده، و وند)تکواژ(اجزاء فعل: اجزاء تشکيل -

 هستند. 

، ة مضارعماد انواع شود: مضارع، ماضی و نقلی. یکی ازفعل برپایۀ سه ماده ساخته می 

-شود. مادهخته میبه مادة مضارع غيرواداری سا  on-مادة سببی است که با افزودن تکواژ 

و « آمدن» hond-en،  «خواستن»  xāst-enهای ماضی و مضارع به جز در سه فعل

hasten «بين  ا جعلی.اند یهای ماضی، یا اصلیاز یک ریشه هستند. ماده« هستيدن، بودن

رابطۀ  بارتیعی ماضی اصلی با مادة مضارعشان رابطۀ ساختواژی وجود ندارد و به هاماده

ا ب ای جعلی هادههای جعلی رابطۀ قياسی با مادة مضارعشان دارند. مسماعی دارند اما ماده

 id–شود که از این ميان یمبه مادة مضارع ساخته  ād-و  d ،-(e)st(i)-افزودن تکواژ 

یا صفت  بسامدترین. ماة نقلی همان صفت فاعلی گذشتهکم âd–پربسامدترین است و 

اربرد ول کمفعولی گذشته است که در ساخت ماضی نقلی، بعيد، ماضی التزامی و فعل مجه

 دارد.

رود. لذا در کار میبه -aجای آن وند استمرار در رودانی وجود ندارد و به« _می»وند 

در ماضی نقلی استمراری  ē-د پسوند استمرار گيرد. کاربردار قرار می-aهای زمرة گویش

و  -be- ،naهای رودانی است.  وندهای امری/ التزامی، نفی و نهی به ترتيب از ویژگی

ma- هستند که هرکدام چند تکواژگونه دارند. برای نهی از تکواژ نفی هم استفاده می-

 eng ،-ē–ی مفرد، و برا t(e)-و om ، -ī–اند از ها( عبارتشود. وندهای شخصی )شناسه
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های الزم ها در ساخت مضارع )الزم و متعدی( و ماضیبرای جمع، که از آن end–و 

 ها هستند. شود. در ماضی های متعدی ضمایر شخصی متصل در حکم شناسهاستفاده می

ای رادنمود و باب  انواع فعل از نظر زمان، وجه، نمود و باب: فعل از نظر زمان، وجه، -

اده، ضی سع است: مضارع اخباری، مضارع التزامی، مضارع درجریان، امری، مااین انوا

عيد، ضی بماضی استمراری، ماضی درجریان، ماضی نقلی ساده، ماضی نقلی استمراری، ما

 ماضی التزامی و فعل مجهول.

-ناسهارع و شة مضمضارع اخباری و التزامی به ترتيب با پيشوند استمراری و التزامی، ماد

زبان  که در ها. مضارع درجریانشوند و فعل امری با مادة مضارع و شناسهخته میها سا

-صورت در وفارسی، ساختی قرضی و نسبتاً جدید است در رودانی با پيشوند استمرار، مص

ای برای هشود. این گویش ساخت ویژساخته می« هستيدن» hastenبستی مضارع های واژه

 کند.اری بر آینده نيز داللت میزمان آینده ندارد و مضارع اخب

 سازدهای بشکردی و ازجمله رودانی متمایز میآنچه نظام صرف فعل را در گویش

 های ماضی است. تفاوت صرف افعال الزم و متعدی در همۀ گونه

ی و ماض صرف ماضی افعال الزم تفاوت اساسی با فارسی ندارد. ماضی ساده با مادة

 ستی فعلبواژه هایضی نقلی و ماضی بعيد با مادة نقلی و صورتشود. ماها ساخته میشناسه

ی های ماضی برای ماضهای مضارع برای ماضی نقلی و صورت)صورت hastenکمکی 

 budenامی شوند. ماضی التزامی نيز با مادة نقلی و صرف مضارع التزمیبعيد( ساخته

 شود. ساخته می

ر این دشوند. دار( ساخته می)ارگاتيو/ عاملای از شيوة کنایی افعال متعدی به گونه

این  فزودناند. ماضی ساده با اشيوه ضمایر شخصی متصل حکم شناسۀ فعل را پيدا کرده

لی و ادة نقمشوند. ماضی نقلی و ماضی بعيد هردو با ها به مادة ماضی ساخته میشناسه

فرد متصل مسوم شخص ، مضارع اخباری e-های متعدی و نيز به ترتيب با افزودن شناسه

hasten  و-ar ماضی سادة سوم شخص مفرد متصل ،hasten شوند.ساخته می 
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س از ها( پيش یا پوارهسته به اینکه ضمایر شخصی متصل)شناسههای ماضی را بفعل 

های متعدی بعد از شود. در نوع اول شناسهگيرد، به دو نوع تقسيم میمادة ماضی قرار می

لمۀ دیگر آیند و به یک کهای متعدی قبل از آن میو در نوع دوم شناسهآیند مادة فعل می

ش از جمله مفعول، قيد، فاعل، تکواژ نفی یا متمم متصل می شوند. در این رو

ی هافعل يشوندها( به کلماتی مانند مفعول، قيد، فاعل، تکواژنفی، متمم، پضمایر)شناسه

 .شوندپيشوندی یا فعليار افعال مرکب متصل می

ست؛ ده اهایی شآشکار است که ساخت کنایی ایرانی ميانه در رودانی دچار دگرگونی

 رای نقشگر داتوانند پس از مادة فعل نيز قرار گيرند و دیضمایر شخصی مانند شناسه می

این  د. درگردناند و با وجود فاعل هم حذف نمیدستوری نيستند بلکه جزء الینفک فعل

فاعل  ل باایز بين فاعل منطقی و فاعل دستوری، و مطابقت فعگونه از ساخت کنائی، تم

 دستوری دیده نشد. 

 budenفعل مجهول با کمک مادة نقلی )صفت مفعولی گذشته( و صرف فعل کمکی 

 شود.، متناسب با زمان، وجه و نمود مورد نظر ساخته می«شدن»

 های متعدی در رودانی دیده نشده است.ماضی التزامی از فعل

در مضارع  های بشکردی، هممانند سایر گویش« ، هستيدنhasten»رودانی فعل  در -

 xāsten های بستی و صورت منفصل. فعلو هم در ماضی دو صورت دارد: صورت واژه

ی متعدی هادر صرف مضارع مانند ماضی« داشتن»و فعل « توانستن» butesten« خواستن»

 شوند.با ضمایر شخصی متصل صرف می

 butesten و« خواستن» xāsten شود:دانی تنها سه فعل وجهی دیده میدر رو -

 bāya آید. یصورت مضارع التزامی مافعال وجهی شخصی هستند و تابع آنها به« توانستن»

يد و ضی بعفعل وجهی غيرشخصی است و تابع آن به صورت فعل مضارع التزامی، ما« باید»

 آید.ماضی استمراری می

ی فعل با فارسی یکسان است؛ فعل دارای انواع چهارگانۀ ساده، انواع ساختمان -

، -voاند از: پيشوندی، مرکب و عبارت است. رودانی تنها پنج پيشوند فعلی دارد که عبارت
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vâ- ،vor- ،var-  وdar- همکردهای رودانی نيز در مقایسه با فارسی بسيار کمتراند؛ تنها .

 vā، «دادن» dāden، «زدن» zaden، «دنکر» kerdenپنج همکرد دیده شده است: 

geten «انداختن»  ،gesten«گرفتن.» 
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