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 و منشأ آن جاي خالي سلوچفعل در رمان 
 

  1 دكتر غالمرضا مستعلي پارسا

 2 زهره اله دادي دستجردي 

          3 مرتضي دولت آبادي 
  چكيده

جـاي خـالي   اهيت و كيفيت افعال در رمـان  جستار، به بررسي، توصيف و تحليل ماين 
 ار داسـتاني نوشـت سـبك  آن جـا كـه در    از .هاي زباني آنها پرداخته است و خاستگاه سلوچ

ر د، بـه كـارگيري زبـاني غنـي و سـالم اسـت       شيهـا  يكي از دغدغه ،محمود دولت آبادي
و ) معيار، محـاوره، ادبـي و كهـن   ( ي زبان فارسيها از سرچشمه ، اوجستجوي چنين زباني

 نمونه در يكـي از  ه عنواناين رويكرد ب. برده است ة بسياربهر )سبزواري و غير آن(گويش 
، متفاوت به ويژه در پيدايش افعالي متنوع و ،جاي خالي سلوچ ،ي ويها رين رمانت معروف
و  ييمعنـا  يها در جنبهكه يابد  مي برجستگيتنوع و تفاوت از اين نظر اين . شود مي آشكار

چنـان  ؛ كننـد  مي را به خود جلبخواننده  توجهافعال ) صرفي و نحوي(و ساختار  گانيواژ
منشـأ  اي از ايـن افعـال    پاره در اين كه .آيد مي اين افعال پيشأ نشم ةلأكه براي خواننده مس

بخش عظيمي را بايد از اما  ؛نيست يشك ،دارند... ) معيار و (و فارسي ) سبزواري(گويشي 
 .ي زبان و گويش دانستها مشتركات گونه

  .، گويش سبزواريارسي معيارف فعل، زبانأ منش ،لفع ،جاي خالي سلوچ: ها واژهكليد  
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  مقدمه - 1

همواره براي هنرمند، دست يافتن به زباني نيرومند، كارا و درخورِ اثر، جستجويي ناگزير را ايجاب كرده 
رمز بقا و تداوم جاودانة هنر در همين است و . بحث در اين است ؛»چگونه گفتن«و » گفتن«« كهچرا  ؛است

كه امـروزه  آنچه يعني در  ؛نهفته است» تنچگونه گف«يكي از رموز شكوفايي آن نيز، در همين تالش براي 
، هنر ارتباط »نچگونه سخن گفت«وسيله ارتباط است، » سخن«اگر . تعريفش كرد» بيان هنري«توان به نام مي

  .)278- 279 :1383 دولت آبادي،(».است
ه همواره در پي يـافتن را «  نرمندي راستين باشد؛ هنرمندي كهمحمود دولت آبادي درپي آن است تا ه 

كوشد تا  مي است و» تر گفتن، موثرتر گفتن تر گفتن، دلنشين تر و دقيق چگونه بهتر، عميق«و » چگونه گفتن«
  .)همان(».شكيل ترين نحوة بيان را بيابد

  آن در اثر هنري اهميتزبان و 

 .بسياري از شگردهاي ادبي و زباني واقف اسـت  اهميتاينك او در راستاي رسيدن به چنين هدفي به 
ـيو  حاصل نگاه خاص هنرمند به جهان درون و بيرون است كه لزوماً ،سبك«: نيك آگاه است كهاو   ةدر ش

بر طبـق ايـن   . نمايد مي هر ديد ويژه يي در زبان ويژه يي رخ ،به عبارت ديگر. كند مي خاصي از بيان تجلي
ما في  ـ قال صور ذهني خود انفس نگاه تازه يي داشته باشد به ناچار براي انت گاه كسي به آفاق وهر ،تعريف

را  وياين نكته است كه  ؛)1378:15شميسا، ( »... . بايد از زبان جديدي استفاده كند  ـالضمير خاص خود 
 .سازد مي رهنمون خود ةبه لزوم دستيابي به زباني نو و سبكي ويژ

) ، شـهري يي، ايلـي روستا( گوناگون ، ي داستاني اوها ي دولت آبادي متنوع و زمينهها مضمون داستان 
مثال در مورد ... « :گويد نياز به زباني ويژه دارد مي ما نيز مردمي هستيم است و اين چنان كه خود در كتاب 

ـاني كـه از عالمـه دهخـدا نشـ     ( معاصر ما شـده بـود    ادبياتزباني كه حاكم بر : زبان بگويم عمدتاً  تأزب
بعـد از آنهـا خيلـي     )شـد  مـي  ه طور حقيقي متجلـي هدايت ب در ، بعد در جمالزاده و بعد عمدتاًگرفت مي

رسيد ، و من همراه با يافتن مضامين به اين نتيجه رسيدم كـه ايـن زبـان     مي دستمالي شده و ناكافي به نظر
 .)65ـ66: 1380چهل تن و فرياد، (» ... بار مضمون مرا به دوش نمي تواند بكشد  معمولي و  هرچند قوي،

و  هـا  بار ديگر از خود گـات « : گويد براي يافتن زبان مناسب خود مي سيرش سپس در توضيح خط ي و
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ـاي زبـان در بيـان       ةمنثور از آغاز باززايي زبان فارسي در سد ادبياتسپس  سوم و چهارم تـا سـعدي و غن
ش ا استفاده از گويش مادري ةدربار او  )367:همان( » . ...يي را گذرانيدم ها عارفان ، وه كه چه روز و  شب

دانم كه از امكانات زبان  مي خود ةنه تنها در وظيف من كه شخصاً«  :گويد ها مي و ديگر گويش) سبزواري ( 
 ي مختلف مردم ايران بهره بگيـرم، بلكـه ايـن را از آرزوهـاي خـود هـم      ها مناطق ايران و گويش ةدر هم
ـلوچ جاي « اندرخور مضمون، خود را سرانجام در رم و اين زبانِِ )377 :همان( » . شمارم مي در » خالي س
  . دهد مي نشان ي فعلها البته در شگفتي بالغت وة زمين

  آن در  اثر هنري اهميتفعل و 

ويژه به آن و برجسته ساختن امكانات ادبي و  اما توجه، فعل در زبان فارسي از اركان اصلي كالم است
  . بالغي آن از رموز دست يافتن به زباني برتر در آثار ادبي است

: نويسد  مي بازانديشي زبان فارسي در زبان،  داريوش آشوري در كتاب نآو زايايي  اهميت ،فعل ةاردرب
مي بايد از آن زبان باشند،  ها فعلاما  ،...ست،ها مي توانند به آساني از يكديگر وام گيرند، اسم ها آنچه زبان« 

بـراي   هـا  ي فعـل هـا  فارسي ريشهي زبان است و دست كم در مورد زبان ها پي ةفعل در حكم سلسل زيرا
: 1386آشـوري، ( »....بي اندازه دارنـد  اهميتهاي تركيبي كلمه  ساختن اسم و قيد و صفت و انواع صورت

فعل ركن اصلي جمله ... « : آورد  مي فعل اهميتدر كاركرد و  سفر در مهنيز پورنامداريان در كتاب  ) 118
 :1381پورنامـداريان، ( »....پذيرند  ميثير أا آن دارند، از آن تاست و اركان ديگر جمله به سبب ارتباطي كه ب

در آثارش بـه   استفادة همه جانبه و كارا از فعلبر را دولت آبادي  ةتوان تمركز ويژ ميبه همين داليل ) 269
  .روشني مشاهده كرد

  جاي خالي سلوچفعل، انواع و منشأ آن در رمان 

اي  بي به زبان برتر  و  در پي آن به كـارگيري فعـل بـه گونـه    دست يا اهميتبه مطالبي كه در  توجهبا 
دقيق، سنجيده و موثر مطرح شد، جستار حاضر براي آشكار ساختن چند و چون كوشش دولت آبادي در 

  .پرداخته است) جاي خالي سلوچ( ي او ها اين زمينه، به مقولة فعل در يكي از رمان
  : ي شدة رمان نامبرده، انواع چهارگانه زير به دست آمدي  فيش بردارها بعد از تجزيه و تحليل فعل
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                                       ؛)و گرته برداري شده ادبي و كهن، محاوره معيار،(افعال فارسي : 1
                                                                             ؛افعال گويش سبزواري: 2
                              ؛و گويش سبزواري... ) معيار و ( ل مشترك ميان فارسي افعا: 3
  .                                                                         ساختة نويسندهبرافعال : 4

                    )                 و گرته برداري شده محاوره ادبي و كهن، معيار،( افعال فارسي ـ 1

  ي رايج در فارسي معيارها فعل :1ـ1
  . است و نيازي به آوردن مثال نيستعال رمان را به خود اختصاص داده مسلم است كه اين گونه ، غالب اف

                                                                     ي ادبي و كهنها فعل :2ـ 1 
متون كهن  بايد در ار ها شوند و يا آن مي ه امروز بيشتر در متون ادبي به كار گرفتهافعالي است ك ،غرض

ناصر  .؛ هرچند بايد گفت هر فعل ادبي لزوماً كهن نيست و هر فعل كهني نيز ادبي به شمار نمي آيدجست
 ،در هنـر رمـان  ...  « : نويسد  مي »شاعرانه در باب نثر « زير عنوانِ هنر رمانمعاصر در كتاب  ةايراني نويسند

ي احساساتي حاد در ميان است؛ پاي شـور و  ها جاي طبيعي نثر شاعرانه در آنجاهايي است كه پاي تجربه
ي هـا  ساده و معقول نمي تواند اين قبيل تجربـه  نثرِ. مواجيد و اذواق عارفانه هاي عقل رباي عاشقانه و حال

: 1380ايرانـي، ( ».آيـد و بـس   مي از نثر شاعرانه بر اين كار. احساساتي جنون آسا و نامعمول را نمايش دهد
  . يي استها رمان در چنين پاره هاي ادبي و كهن  در اين ي اصلي ظهور فعلها يكي از جايگاه دقيقاًو  ) 316

  ي كهنها فعل

  ) 1056( .خليده بودچيزي گنگ ، مثل خاري تر ، نرم و آرام به قلبش  -  
  )  1176( .نماز نمي دانست علي گناو  - 
  )1000(.شدند مي باژگونهاز جاي هزارساله خود بركنده و  - 
  )1038.(كند مي واژگويهسوزد  مي آدمي وقتي در تب - 
  )1450.(شد مي دم به دم ديگرگونهباژگون شده بود در سياهي چاهي  - 
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    ي ادبيها فعل

  )  1062. (برآشوبد نمي خواست هق هقش دخترك را - 
  )                                        1015. (يختگس مي اراده شان را از هم - 
  )                            1089. (برخواهد تافتپندار آفتابي كه از پي برف   - 
  )           1040. (انباشت مي جر همانچه را برمي تافت كه پيرامونش راها - 
  )1089.(برخواهد تافتآفتابي كه از پي برف  - 
  )1014.(شكوه نگشايندن به وقت كار زبا - 
   )1183.(تارانده بودي پنبه زار ها ابراو را از زمين - 
  )1322.(به تالطم درآيتواني بگريي،  مي با چشم همه مادران - 
   )1213.(تراويد مي از زبانش... كالمة زهر و كناي - 
                                                                    )1450.(تاراج شده بودذهنش هم آيا  - 

  ي فارسي محاورهها فعل : 3ـ1   

  . روستايي داشتن رمان است ةتعداد اين افعال اندك است و اين ناشي از زمين
  :                                                                                                مثال

                                                                )1132. (توپيد مراد به او - 
  )                                         1137.(بقاپد ي سكه راها هپيكي از كُ...   - 
  )                        1028... .(ماسيده  هايش احساس كرد چيزي روي دستاما  - 
  ) 1133(؟ لفيس مي ها را نشيني داو يا پول مي - 
   )1000.(كرد ميزير سبيلي دري كرباليي دوشنبه را ها حرف - 
  )1094.(هورت بكشدعباس چاي اول را  - 
  )1053.(گيرافتاده بودي بي امان ها زير تازيانه - 
  )1056.(خورد قل ميمثل چرخ شكسته قالي  - 
  )1265.(ته بندي داشتندصبح  ةشترها هنوز از آذوق - 
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  )1353.(تا مكينه بزند رو چوب كردها چهارتا ساده لوح ر - 
                                      )1053.(تلنبار شده بودچيزهايي روي دلش  - 

  برداري شده ي گرته ها فعل :4ـ1  

كـه بـه گرتـه بـرداري نحـوي      (ي ويرايش و نگارش، استفاده از اين نوع افعال راها نويسندگان كتاب 
شوند، اين نوع  مي كه ناگزير استفاده ها از آنجاكه مانند بسياري از وام واژهاما  د،دانن مي نقص زباني) معروفند

كنند، به صورت خودكـار   مي جاي خود را در ساختار صرفي افعال زبان فارسي باز ،افعال نيز به مرور زمان
برداري در  گرته)نوع اين(«: افزايد مي شوند و در اين صورت حتي گفته اند، بر غناي زبان مي در زبان استفاده

نوع اما  .افزايد بلكه به غناي زبان مي ،برداري نه تنها عيبي ندارد اين نوع گرته .لفظ است  لفظ بهمه واقع ترج
  هاي نحوي و تعبيرات كنايي را به صورت مزبور تجزيه و ترجمه ي هست كه ساختداربر ديگري از گرته

لفـظ    زبان فرانسوي تعبير كنائي است نبايد آن را لفظ بـه  كه در compter sur quelqunun كنند مانند مي
در »حساب كردن  روي كسي«اند و سواد آن را لفظ به لفظ ترجمه كرده متأسفانه مترجمان كماما  ترجمه كرد

  .)290: 1386انوري، (».زبان فارسي رايج شده است
ـتفاده   ،در اين رمان ـتن  « از مصـدر   تعداد اين افعال نيز اندك است و به دو صـورت اس و ديگـر  » داش

     .مصدرها نمود پيدا كرده است
  :                                                                                                  مثال 

  )                                       1004. (داشتيميي كه به مشهد ها در سفر  - 
  )         1066.(داشته باشدتوانست چنين پرخاشي به او  يم كسيدم، هرهر - 
  )                                           1158. (دود كردته سيگارش را  علي گناو - 
  ) 1203. (تا ناديد بگيرد رفتمرگان  - 
     )1060. (داشت مي جر هنوز پا پسهاـ 
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                                                                                                        افعال گويش سبزواري                        - 2  

مطـالبي ذكـر    ايـن گـويش  گويش سبزواري و به ويژه مبحث فعل در  ةنخست درباردر اين قسمت، 
  :  پرداخته مي شود سپس به بررسي افعالشود و  مي

 وشود  مي كه امروز در بسياري از مناطق شهرستان سبزوار بدان تكلمسبزواري گويشي از فارسي است 
زباني كه در سه سطح آوايي، نحوي و اي  گونه« : اند را چنين تعريف كرده(dialect)  » گويش«اصطالح اما 

واژگاني، نسبت به هنجارهاي گونة معيار يك زبان، انحراف و واگرايي از خود نشان دهد، بديهي است در 
تواند نسبت به دو سطح ديگـر داراي درجـه و    مي يك از اين سطوحي متفاوت، انحراف در هرها تموقعي

ـبزواري را    .)127: 1379پرهيزگار، (» ...برجستگي بيشتري باشد ـته » گـويش «از ايـن رو س انـد و نـه    دانس
  .(accent)»لهجه«

، از نظـر فعـل كـه    عيـار فارسـي م  باي بسيار ها علي رغم همانندي ،گويش اصيل ك بايد گفت اينينا 
  .يي با فارسي معيار استها موضوع جستار حاضر است داراي تفاوت

  :شود مي آشكارزير ي گوناگون ها صورتدر  ها تفاوت اين
                           ؛ي كنايي بسياري كه برخاسته از اقليم و فرهنگ بومي اندها فعل: الف
                                                              ؛يي مانند تركيها ي ايراني باستان و زبانها ي كهن فارسي و زبانها فعل از مصدر: ب
  .شناخته شده نيست ها فعل از مصدرهايي كه اصل آن :ج

  :توان آورد مي براي نمونه افعال زير را
جـود دارد وهـم از ايـن    در گويش سبزواري ابتدا بـه سـاكن و  )(گاز زدن  klaf  dzian : نكْلَف دزي( 

و  ) بريدن و دونيم كردن :  ko:rčo:ndanكورچوندن ( و .) روست كه دو صامت در كنار هم قرار مي گيرند
الپ كردن (و ) خواباندن گله در فضايي آزاد و بي در وديوار و معموالً ثابت : pâvâl kerdanپاوال كردن (

lâp kerdan   :البته اين مصدرها ممكـن  ) يز به هم زدن مراسم يا بازي دونيم كردن چيزي مثل هندوانه و ن
ش فارسـي ماليـر و واژة   در گوي» كورچوندن « ي خراسان و ايران باشد چنان كه ها است در ديگر گويش

                               .                                  در ريشه يابي آنها جاي سخن باقي استاما  ،كاربرد دارد» پشتوني«در » پاوال«
  .  شتهذگ عل در ساختارهاي صرفي و نحوي متفاوت با فارسي امروز وف: د
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، تقسيم بندي زير، چگونگي كاربرد افعال گويش سبزواري را در ها اكنون پس از مشخص شدن تفاوت
  : دهد مي نشان جاي خالي سلوچرمان 

                              يي با ساختار صرفي و نحوي گويش            ها فعل: 1ـ2

ـال  امـا   ،گيـرد  مـي  ، هرچند بيشتر پس از شناسة فعل قـرار مفعولي متصل ضمير ،اين گويش در در افع
  .فعل بيايد جزء اسمي بايد بر سر حتماً ،ها ماضي نقلي، بعيد و وجه التزامي اين زمان

                                                                                         :يافتوان مواردي هرچند اندك در رمان ت مي اخير در اين گونه 
  )                                  1116. (اش بود پاشاندهناخوشي زمستان ...  - 
        )                         1450.(نديده شان بودهايي كه پيش از اين نيازموده بودشان،  شكل - 
 - 1089. (نفرسوده اش بودغوريت هنوز چندان كه بايد ز                             (  
  )                                                   1332. (نديده اش بگيريتوانستي  مي تا خاموش نشسته بود، - 

                                                             ي گويشي تحت اللفظيها فعل :2ـ 2

 هـا  آنبـراي   همانندهايي  ،ها كهن و گويش ،يي است كه اگر در فارسي معيارها فعل ،مراد از اين عنوان
ـبزواري ها ساختار آن جسته شود حتما افزوني و كاستي فراواني در شـود و   مـي  ديـده  ، نسبت به گويش س

  . ل در گويش سبزواري رايج و بسيار پراستفاده اندخواهند داشت ليكن اين افعانيز ي تركاربرد محدود
فارسـي  ، صـورت  بدين معنا كه تنها تلفـظ  ؛تحت اللفظي است نامبرده در رمان اين گونه افعال،كاربرد 

معنـي در همـان معنـي     سر جاي خود باقي مانده و از نظر ،عيناً ،اجزاي فعلاما  به خود گرفته است؛معيار 
اند  آمده...)ساده، پيشوندي ،(هرچند در انواع مختلف  ار اين افعال بسيار باالست وشم. اصلي به كار رفته اند
  :تقسيم شده اند» غير كنايي «و »كنايي « نياز به شناخت دارند به دو بخش ،بيشتر ،از آنجا كه از نظر معنا

  غير كنايي :1ـ 2ـ 2

در صـورتي   ،درنتوضيح دانياز به و  نامفهومند ، براي غيرگويشورانافعالي هستند كه گاه از نظر لغوي 
در مثال زير، در گويش سبزواري » زاله«براي نمونه واژة  ؛با همان معني اصلي در گويش، به كار رفته اندكه 
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ـاي    » مرزِ«به معناي   »درسـت كـردن مـرز   «كَرت در زمين كشاورزي است كه در تركيب فعلـي خـود معن
  :  دهد مي

                                                             )مرز درست كردن( )1164.(زاله كنيدزمينتان را  ةتكرسد ، دور  مي حتي اگر دستتان - 
)zâla kne  (  
                                                                                                                                                :ي ديگرها مثالاما  و
                                                                                                            )كامل كردن( )1023. (كردم مي بودام را  پشته... - 
)mekerdom  bud               (                                                    
                                             )كز كردن و جمع شدن در خود در اينجا از سرما( )1165. (و نشسته بود پريژ كردهآقا  ةكنار مقبر - 

(priž kerda)                                                                                                                 
                                                                                                                          )رها كردن()988! ( سرش بدهحاال  - 
)sariš bete                                                                          (  
     )پيچيده شدن)  ( پس و پيش شدن( )1032( .خورد مي تاب .خورد مي باد...  - 

bâd mexârd ) (( tâv mexârd )                                                                                                           
                                                       )مستي كردن) (جمع و گرد كردن چيزي( )1265. (زند مي لوقبو  كند مي قنهدم ... شتر  -  
)qonna mna   ()( bolloq mezna                                              
  .)حرص و آز داشتن( )1265( .لپاس نمي زدنده...  ها شتر -  

(halpâs namazayen )  
 - تخته پوست انداختن() 1287.... (ل بيندازدنقَبراي اينكه در خانه مرگان ت(                                                

  ( tenqal bendeze)                                            

  كنايي :2ـ2ـ 2

اين افعال، همانند افعال كنايي در زبان فارسي، معنايي مستقل از اجزاي تشكيل دهندة فعل دارند؛ به اين 
                                       :  صورت مستقل ندارد به» تيار«و » مزار«معنا كه براي نمونه در مثال زير، معناي كنايي فعل، ربطي به واژگان 
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                                                               )لحاف و روانداز بسياري روي خود انداختن()1034. (اي از خودت مزار تيار كرده - 
)ez xâdet mzâr tyar kerdeyi (  

                                                          :ي ديگرها مثال
                                               )تر به علت كتك خوردن در كودكي از بزرگ ترسو شدن(  )1060. (كرد مي داشت كوچي جو - 

(dâš ko:čči jov mekerd)                                                            
                                                                                             )گود كشيدن چشم()1105. (خانه كرده بود... يش ها چشم - 

( čišmâš xana kerda bi )                                                                               
   )حرص و آز داشتن() 1148. (دود مي چشم و دلش - 

     ( čišm-o: deliš medvi)   
                                                       )تسلط نداشتن در كاري به علت نامناسب بودن جا()1123. (خورم يم من اين جا كوري - 
)ko:ri moxrom                              (                                               
   )تالش بيهوده كردن()1225.... (كنند مي لج لروزي الي سبدها ج سالي چند...ده تا آدم بي رمق ، - 
)mnen jo:ljo:l                                                                                     (  
                                                      )عالف كردن خود()1391! (آيد خودش را گرنگ كشت و كار بكند؟ يم كه همچو آدمي - 
)xâdše  grang begne  (                                                                          
                                                                        ) سرمستي كردن()1060! (كردند مي ي شيرمست سرسرها بي پيرها مثل بره - 
)mekerden sarsar                                                                        (  
   )1113( .رسانم مي به روي روزتو را اما  چسبم مي به گلوي خودم. نمي گذارم استخوانت بسوزد - 
)merseno:m o:z r  ri  b (  )به وضع و موقعيت مناسب رساندن(                                          

                                 :دست برده شده است ها كه در آن اي ي گويشيها فعل : 3ـ 2

جـز آن كـه    ،اين جا نيز صادق است ها تحت اللفظي ةنكات گفته شده دربار، شمار اين افعال باالست 
ال نيز به داليلي كه آمد به كنايي و غير كنايي اين افع. اند تغيير كردهشده و يا جا به جا، كم و زياد  هياجزا گا
   :شوند مي تقسيم

  غير كنايي                                                                                      :1ـ 3ـ2 
                                           )سرمازده شدن( )1145. (دالغ نمي شودخري كه راه برود  - 
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)dlâq namara() ره«تلفظ فعل، در گويشتغييـر  »شـدن «دولت آبادي جزء فعلي را بـه  . است» دالغ نَم
                                                                          .) داده است

         )ساختن: تياركردن()982( .تيار شده بودي الغر و انگشتان كشيده سلوچ ها با دست... رهاتنو ةهم - 
 )tiyâr ro:fta b(   

                           )حفر كردن: كُليدن(  )1057.(دلَكُبِ كسي ةرفت تا چاهي در خان مي و... ـ 
) varkâllene                                                                                    (  
                                  )پاشيدن()1209. (نگاندشپِ واقبضه قبضه آب برداشت و به ه - 
) kerd  pšeng                                          (  
                                             )جا خوردن، شوكه شدن( ) 1216(؟ ت زده هكَپهچرا همينجور  - 
)bziya apakath                      (                 
                            )پيلي خوردن()1183. (ها را هماهنگ كرد جا نگاهداشت و قدماما  ،تره خوردهجر ها - 

hatra bxârd )                                                                         (  
                                                             )به دهان گرفتن( )  988. ( ...كه  به كلف گرفتههللا يك جوري سينه اماشا - 
)grifta klaf d                                  (                                             
                                        )پوسته بستن( )978. (بندد ها مي بر لبتناس  -  
  ) tnâs  mna                                                                                                                     (  

  كنايي :2ـ3ـ2 
                                                      )به شدت خسته شدن و بريدن( )1118. (ند شدمدال كَ. سنگينند! نم دارند ال مذهبا ها سبد - 
)dâlkan raftom                                                                           (  
                                                                                                     )ترشح شدن شير( )  987. (پايين نمي دادگاو شير   - 
  )he ta namedâ                                                                       (  
            )بالغ شدن() 1013. (محكم نشده بودند... يش ها استخوان - 

mâkam naro:fta biyen )                                                                     (  
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 )خشمگين شدن( ) 1028.(و هيچ چيز را نمي ديد يش دويده بودها خون به چشم - 
( xun b čišmâš dvista bi )   

               )يار داشتندقت، پشتكار وحوصلة بس()1057.(خواست كه نوس به كار داشته باشد مي تنورمال آدمي - 
( nus her kâr dišta beše )   

                                                                     )بي اختيار شدن از سرما، ترس يا خستگي( )1155. (از لب و دهن افتاده بود  - 
)bi yaeft dahan lev ez              (                                               
              )تجربه بسيار داشتن()1088. (مرگان بسيار برسنگ و سفال خورده بود - 

( her seng- o:  sfâl bxârda bi )  
 - گستردن چيزي در آفتاب()  1051. (لوك به آفتاب كرديمرفتيم پ(                                                          
)polo:k he eftâv kerdem                                                      (  

  و گويش سبزواري                              ...) معيار و (افعال مشترك ميان فارسي ـ 3

ـبزواري   ) ...معيـار و  ( يا با كمي تغيير در فارسي  عيناً ها مراد از مشترك آن است كه فعل و گـويش س
چنان كـه  ـ هرچند كه ممكن است شواهدي ويم،شقايل  ائيبراي اين افعال منش بخواهيماگر و كاربرد دارند 
موضوع ايـن اسـت كـه در ايـن      ؛خواهد بوداي  تالش بيهوده ،شودپيدا  ـخواهد آمد 4ـ3و3ـ3براي گروه 

ـال  . ديد خواهند بودي مختلف فارسي نيز در نوسان شها افعال حتي ميان گونه ،صورت در حقيقت اين افع
ـت هـا  ميان گونـه  ،نويسنده از مرزهاي مشترك ةبهره گيري آگاهان ةرا بايد متعلق به زبان رمان و نتيج  ةي دس

   :انتقال بهتر و مفهوم تر مضمون و تالش در حفظ سبك و زبان حاكم بر رمان دانست در ،گويش فارسي و

                                                                      غير كنايي                  :1ـ 3

  )                                                                                                  1009.( كرد مي ساالر فرياد در گلو، تقال - 
                                             )زد مي شور ()1063.( و در جايش قرار نمي گرفتشوريد  مي دلش - 
  )                                         1069.(ستاندند مي نان شكم خود را از دست اين و آن - 
                                                                                      )آتش روشن كردن: الو كردن( ) 1102(لو كن اَ، برو آتش كردي - 
  )                                                                1112. (دهد مي و ماست دست شير - 
  ) 1162. (بيل تراش داد ةگور را با تيغ - 
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                                                                كنايي                               :2ـ 3

ـنم   دهن به دهن تو بگذارمن و همزبان تو هستم كه أكني من همش مي خيال -  . و باهات يكي بـه دو ك
  )يكي به دو كردن( )  1007(

                                                                                                               )فرز بودن( ) 1012. (دست بجنباندتندتر ...  - 
  )                                            1020. ( كرد مي بار عباسرسيد  مي هر چه به زبان ساالر - 
                                                                                 )                     1117. (كند مي پاتاوهچارق  - 
)                                                                                                            1054. (دلش به بار نبود. ابراو بي جواب بود  - 

  ي كم كاربرد                                                        ها فعل با زمان :3ـ3

ـا  استفاده از آناما  ،هرچند در فارسي وجود دارند ها اين زمان ـتار   ه ـاوره و در نوش ـامد   ،امـروز  ،درمح بس
ـا   ،برنـد  نمـي  ت افعال ماضي از ماضي ابعد ناميمدستور نويسان، امروزه در قس چنان كه مثالً ؛فراواني ندارد ام

 تـر  ي ديگر كه يادگار فارسي كهن هستند و زمان و چگونگي واقع شدن فعل را تصـويري ها اين زمان و زمان
  .                      بسيار فراوان است ،فعل در اين رمان اين گونه كاربرد .اند كنند در گويش سبزوار پراستفاده مي

براي اطالع بيشتر ()بعيد نقلي مجهول ماضي) (982ص(لوچ اين قدر كوچك شده بوده است ؟ آيا س- 
   .)45: 1382وحيديان كاميار، :ك.از ساختار اين فعل، ر

  .) 282: 1351فرشيدورد،( نامد مي فرشيدورد اين ساخت را ماضي دورتر
                                                   .)1041ص)(بعيد ماضي( بوده بودروز را هاجر با مادرش  ةهم - 
                               .)1069) (ماضي بعيد التزامي( نشان كرده بوده باشدحاج سالم بايد نواله  - 
  )982)(معلوم بعيد.(وامانده شده بود. يك ماهي بود كه تنور همانجا مانده بود؛ وامانده بود - 
فعـل  «ي مركبنـد و در اصـطالح   هـا  و زمان ها عال كه داراي صيغهبراي آشنايي بيشتر با اين اف(
  )282: 1351ورد،فرشيد: ك.ر؛ شوند مي ناميده» كوتاه
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  ي متصل مفعولي  ها ضميرفعل با  :4ـ 3 

غالب آن است كه ايـن ضـماير    ةقاعد ،ضماير مفعولي ةدر گويش سبزواري دربار بايد گفت كه  
 ،قواعـد گـويش   مطـابقِ  ،ها قرار گرفتن آن محل ،هم گفته شدمتصل باشند و البته چنان كه پيشتر 

در ايـن  . بعـد از شناسـه اسـت    ، قبل از شناسه و نهايتـاً فعلي امر و پيشوندهاي »ب«بعد از  غالباً
ديگـر   كه در كـارِ اي  ويژگي ديده مي شود؛ضمير متصل مفعولي به فراواني  انواعي از آمدنِ ،رمان

 البتـه  ؛دهـد  مي است خود را در حد بااليي نشاناي  ، ادبي يا محاورهنويسندگان، تنها وقتي كه متن
  .                                                         ضمير در فارسي آزادتر بوده است ،كه در گذشتهاين نكته مشخص است 

             )                      1026. (بردت مي اگر اهل كار بودي كه باز همراه خودش - 
  )                                                                   982... .(بردندش مي آمدند و مي حتي از دهات اطراف - 
  )                                                                                   989( .شدنَكَنَتا باد از جا بر... - 
  )                                                               999... (سلوچ را من ديدم  ديدمشمن ...  - 
  )   1032. (قاندشرَواج سرما او را تكان داد ، - 

  ساختة نويسنده       بر افعالـ 4

ـا  در گـويش، فعـل   .برخي فعل پيشوندي هستند. اين افعال گوناگون اند  ـيار   ه رايـج و  ي پيشـوندي بس
پيشوندهاي فعلي گويش سبزوار به قـرار زيـر   ؛ به قوت پيشوندهاي فارسي قرون اوليه هستند پيشوندها تقريباً

ـين )(ver(، ور)سـوزاندن : واجيجين( )va(وا« : است ـاه شـده   ve(، و)برجهيـدن : ورجيك ـيش  ) (»وا«، كوت و پ
  .)84- 83، 1381: بروغني(»). بلعيدن: فرو دين)(feru(فرو(به جلو رفتن، : خيزين
ـال و سـاختن افعـالي نظيـر آن      اما   ديگـر   توجـه  ،گرايش دولت آبادي در به كارگيري ايـن گونـه افع

  :پژوهشگران را نيز برانگيخته است
رسد مقتبس از گونة ميي پيشوندي به نظر ها الزم به ذكر است كه برخي پيشوندها و يا برخي از فعل«

به خصوص افعالي كه بـا  . از گونة زباني سبزوار به وام گرفته استرا  ها بومي زبان باشد و دولت آبادي آن
، گرفـت وا مـي  وابگير، وانمودند، وازده بودنـد،  جرقيد،ميوا : مانند. اند ساخته شده» ور«و » وا«پيشوندهاي 

   .)144:  1386حسن پور آالشتي، (»... .كشيد، وربار كرد، ورخيز، واگشت و ميواپس 
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  :مثال
  ) 1184( .ا وانتوانست بگيرد شتاب از پاه - 
  )     1201(  .تنها واگذاشته شدند - 
  )                                               999(.داشت برمي شكست... ميدان يخي كه  - 
              )                                           1022.( ابراو واداشته شد .عباس بود ...   سرشانه ابراو در پنجه - 
  )1305. (در گرفتن لقمه واپي بماند...  - 
  )1005. (ساالر واخورد - 
مشترك هستند در گـويش و  » پا«در جز غير فعلي  ها اين ؛نمايند مي ديگر كه ساختة نويسندهاي  پاره و 

به كار  ها نوي در تركيب اين فعلاجزاي اما  ،هست» پا«ي زيادي با جز غير فعلي ها در فارسي هرچند فعل
ي هـا  غناي زبان رمان ، و از ابداعات در بخش اشتراك ميان گونـه اين افعال را بايد تالش براي . رفته است

  . ويش دانست مختلف زبان و گ
                                                )ي خراسانيها دگرگون شدة پا پس كشيدن در گويش( ) 1060. (داشت مي پا پسجر هنوز ها - 
  )                                                                          1140. (كرد ا تندترپعباس  - 
  )                                                                          994.(پا جلد كردو .مرگان ديگر نماند - 
  )          1020. (پا بكندا بود تاي  او پي بهانه - 
  )1054... .(  كندپا كردجر ها - 
  )  1109. (پا كشيدرا به  ها گيوه - 

  گيري    نتيجه - 5

 ةرماني قدرتمند و غني اسـت و ايـن نيسـت مگـر نتيجـ      ،از نظر زباني جاي خالي سلوچرمان 
، محـاوره ، ادبـي و   فارسـي معيـار  ( ي مختلف زباني ها اهتمامي كه نويسنده در به كار گرفتن گونه

اين اهتمام به ويژه در به كارگيري افعال متنوع و متفـاوت   .نشان داده است) ريكهن، گويش سبزوا
ي هـا  هپـار  در روستايي داشتن رمان، ةبه زمين توجهافعالي كه با  ؛بسياري خود را آشكار كرده است
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مجـال بـروز پيـدا كـرده و     . ..ل زنـدگي امـروز و  ئي ادبي نويسنده ، مسـا ها گويي تكمثل  ،شاعرانه
  :        توان به چهار دسته به شرح زير تقسيم كرد مي اين افعال را. ضرورت يافته اند

                ؛)، ادبي و كهنتهراناي  ، محاورهمعيار(افعال فارسي ـ 1
                                                              ؛افعال گويش سبزواريـ 2
                     ؛و گويش سبزواري...) معيار و (افعال مشترك ميان فارسي ـ 3
                                                               .افعال ساختة نويسندهـ 4

كـه بخـش اعظـم     ،افعال فارسي با تنوع و غناي بسـيار  ةگذشته از دست، افعال أدر موضوع منش
افعال تحت اللفظي بدون تغيير در اجـزا و سـاختار   ( رند، در بخش افعال سبزواري افعال را در بردا

 گـويش بـوده و گـاه    ةويژاين افعال چون ) صرفي نحوي و افعال دست برده شده با تغيير در اجزا 
 افعال مشترك هرچنـد درمـواردي   ةدردست .آشكار است أمنش ةلئمس .براي غيرگويشوران نامفهومند

 ،لـيكن دركـل   ،از دسته زبان يا گويش اشاره كـرد اي  فاده پربسامدتر و زاياتر در گونهتوان به است مي
 فارسي چنان شدت دارد كه اين كار بي فايـده و نـاممكن   ةي دستها نوسان فعل حتي در ميان گونه

ان ي زبها نويسنده از اشتراكات ميان گونه ةآگاهان ةبه كارگيري اين افعال را بايد در استفاد. گردد مي
 ةدربـار  ،اين قضيه. تر مضمون وحفظ سبك و زبان رمان دانست و گويش براي انتقال بهتر و مفهوم

  . كند مي نويسنده با شمار اندك آنها نيز صدق ةافعال ساخت
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