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Abstract 
The main topic of this article is the study of the group of verbs in the Persian dialect of Farah city. The 

dialect itself is known as one of the most valuable values of human culture, which is recognizable in 

the nature of each class. People of one language speak in a specific way in each region, and, in some 

terms, words and names of objects, there are many big differences between them and other provinces. 

Why the speakers of one language speak in different dialects in each province? And, why are special 

structures available in all accents? It was discussed. Farah is one of the provinces in the western part of 

Afghanistan that has a sweet and, special dialect and, most of the language units are understood 

especially in the use of the verb transformations. The main purpose of this article is to study some 

verbs in the Dari dialect of the people of Farah and it is very important from a linguistic point of view. 

The method that has been effective in the context of this article is more field-based and, the library 

method has been used to prove the facts of the structures. Findings indicate that the dialect is always 

present in every language and, the dialect of the people of Farah is growing significantly and, in most 

words sometimes decrease, increase, change, phonetic change and most of all in the verbs of lexical 

changes.  It is seen in the standard (Kabul) Dialect. 
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 چکیده

های گویان شهر فراه را در بردارد. لهجه، خود از پُر بهاترین ارزشین مقاله، بررسی گروه فعل در لهجۀ فارسیمبحث اصلی ا

-باشد. اهل یک زبان، در هر منطقه به گونۀ خاص تکلم مییی قابل شناسایی میشناخته شده که در سرشت هر طبقه فرهنگِ آدمی

رسد. اینکه های فاحشی به نظر میهای اشیا در میان ایشان با دیگر والیات، تفاوتاسمها و نمایند که در بعضی از اصطالحات، واژه

های مخصوص قابل ها سازهنمایند؟ و چرا در تمام لهجههای متفاوت صحبت میگان یک زبان در هر والیت به لهجهچرا گوینده

خود افغانستان است که از لهجۀ شیرین و مخصوص به های زون غرب. فراه یکی از والیتشده استدریافت است؟ به آن پرداخته 

شود. هدف اصلی در این نوشتار همانا بررسی برخوردار است و اکثر واحدهای زبانی به ویژه در کاربرد فعل تحوالت درک می

ن نوشتار مؤثر واقع که در بستر ایشناسی اهمیت بسزای دارد. روشیبرخی افعال در لهجۀ زبان دری مردم فراه بوده و از دید زبان

گر این است که ها بیاناست. یافتهبه عمل آمده یی نیز استفادهها، از روش کتابخانهتر میدانی بوده و برای اثبات حقایق سازهشده، بیش

گاهی ها گیری در حال رشد بوده و در اکثر واژهگی دارد و لهجۀ مردم شهر فراه به گونۀ چشملهجه، در هر زبانی حضور همیشه

 شود.تر در افعال تغییرات واژگانی نسبت به لهجۀ معیار)کابل( دیده میکاهش، افزایش، ابدال، تحول آوایی و از همه بیش

 

 دری، فعل امر، فعل حال، فراه، لهجه.فعل، فارسی :کلمات کلیدی

 

 مقدمه .۱
ال چگونگی گفتار روزمرۀ ساکنان یک دنبوی، تحقیقی است که نگارنده در میان اهل زبان، بههای لهجهبررسی سازه

تنها در گفتار یی فعل، نههای سازهگاه واژهدهد. البته جایمحل و یا زبان مردم یک والیت بوده، مورد پژوهش قرار می

گردانی نماییم، با گری نموده است. اگر ما دیوان هر شاعری را برگباقی نمانده؛ بلکه در قالب نظم و نثر نیز جلوه

چنان در زمینۀ واحدهای دستوری به ویژه انواع فعل که از وی مواجه خواهیم شد. همهای لهجهاز واژهموجی 

شود، در لهجۀ شفاهی نیز رسوخ کرده است. از اینکه فعل برای انجام پرکاربردترین بخش دستور زبان شمرده می

مختلف چهره بگیرد. هدف اصلی هم در این  هایتواند به گونهگانه داللت دارد، میهای سهعمل، در یکی از زمان

ها در گفتار گویان شهر فراه بوده و این سازهگی روزمرۀ سخنهای آن در زندهنگارش روش کاربردی فعل و گونه

ها از نگارش ها و مقالهنماید. اما معموالً اهل دانش، در کتابآدمی سهولت بار آورده و برای افهام و تفهیم نقش ایفاء می

یی ولو تواند و هیچ گویندهوی بوده نمیهای لهجهکه هیچ گفتاری بدور از کاربرد واژهدارند؛ در صورتیپرهیز می آن

باشد. این تحقیق به همین هدف ها بر حذر نمیهم از استعمال این گونه سازهتحصیل داشته باشد، با آن که در هر مقطعی

گردد. یی مردم والیت فراه نشان داده و چگونه در جمله استعمال میان محاورهاندازی شده تا کاربرد افعال را در زبراه

های گان آن سر زمین قابل شناسایی است و این سازهوی در هر زبان میان گویندهدهد که تحوالت لهجهها نشان مییافته

م به گونۀ عامیانه در گفتار کنونی ها هها و حتی جملهها، فقرهها، عبارتزبان در نقش واحدهای دستوری در حد واژه

 رسد.نظر میمردم این والیت به
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 هدف تحقیق

در زباِن  های فعلهدف از تحریر این مقاله، دریافت کاربرد برخی از سازه

که فعل نسبت به هر واحد باشد. به دلیل اینروزمرۀ مردم شهر فراه می

وده که نیاز تحقیق را تر معروض به تحول بزبانی، در گفتار این مردم بیش

گر این است که زبان بر ما الزم کرده است. از جهت دیگر این تحقیق نشان

های متفاوت تبارز کرده و در هر گوشه و کنار یک سرزمین به گونه

 یی را به خود بگیرد.خصوصیت لهجه

 

 اهمیت تحقیق

. از شناختی و دستور زبان دارای ارزش استتر از دید زباناین مقاله بیش

که افعال در لهجۀ مردم شهر فراه تغییر شکل داده و گاهی در الفاظ آن این

کاهش و گاهی افزایش و حتا به صورت ُکل مقلوب گردیده است. از طرف 

دیگر تأثیر و تأثر لهجۀ هرات و گاهی لهجۀ ایران نیز در مقاله مورد پژوهش 

 قرار گرفته است.

 

 پیشینۀ تحقیق

تر صورت شناسی در حوزۀ افغانستان تحقیقات کمدر مورد لهجه و لهجه

رسد. گرفته است. به ویژه در عرصۀ فعل کدام کتاب یا رسالۀ به نظر نمی

 ۱۳۸۸داکتر محمد حسین یمین کتابی تحت عنوان لهجه شناسی در سال 

-دری اشارههای زبان فارسیواژهتحریر داشته که به صورت کل روی لهجه

ستوری هیچ نوع تبصرۀ ندارد. یعنی واحدهای های دارد؛ ولی از دید د

دستوری را یک یک مورد مطالعه قرار نداده است. بدین لحاظ بررسی افعال 

هم روی لهجۀ یک والیت هیچ گونه مطالعۀ از سوی محققی یی و آنلهجه

 صورت نگرفته است.

شناسی دانشگاه کابل نیز در این اواخر دوکتور عظیمه مجید، استاد زبان

نگاشته است. ایشان نیز به « لهجۀ شناسی»ۀ پوهاندی خویش را زیر نام رسال

روش لهجه شناسی دوکتور یمین، لهجه را از دید دستوری نکاویده و بر 

ها و کاربرد آن در والیات پرداخته و بس. یی و بررسی ریشههای لهجهواژه

زمرۀ مردم یی را در گفتار رودر این مقاله تالش شده تا کاربرد افعال لهجه

شهر فراه مورد مداقه قراد داده تا به اعل دانش و زبان هویدا گردد که زبان 

 تواند خصوصیت ایستا باشد. در هر گوشه و کنار در حال تغییر است و نمی

 

 روش تحقیق

تر میدانی بوده و در برخی موارد برای اثبات روش ما در تهیۀ این مقاله بیش

دری روی آورده شده ی دستور زبان فارسیهاواحدهای دستوری، به کتاب

شود، لهجۀ فراه با لهجۀ معیار )کابل( تفاوت زیاد دارد و دیده می است. قسمی

های ًمِسن است؛ بلکه در گفتار طبقۀ جوان ها نه تنها در گفتار آدماین تفاوت

 والیت فراه نیز قابل تشخصیص است.

 

 .  لهجه۲

های گوناگون یک زبان ها و شیوهگویش لهجه شناسی دانشی است که در بارۀ

(. و ۳: ۱۳۸۸کنند. )یمین؛ کند. آن نمود زبانی را لهجه یاد میبحث می مستقل

گان یک محل یا زبان های گویندهشناسی است که گونهاین بخشی از زبان

-دارد. زبان هر ملتی در نهاد خود دارای سازهگفتاری قشری را بررسی می

)ایران، در سه کشور دری را شد. اگر ما تنها، زبان فارسیباهای متفاوتی می

شود که هر کشور از یک افغانستان و تاجیکستان( در نظر بگیریم، دیده می

لهجۀ بزرگ زبان فارسی بر خوردار است. این مسأله را اگر به گونه 

دری در حوزۀ یابیم که زبان فارسیتر در نظر بگیریم، در میاختصاصی

شود های گوناگونی قابل شناسایی است. پس معلوم مینیز به لهجه افغانستان

گی دارد و در تمام سطوح زبان فعالیت که لهجه در گفتار آدمی نفوذ همیشه

ها، و حتی ها، ضمایر، عبارتهای افعال، اسمهمسان دارد؛ مثالً: در زمینه

یک جامعه توان ها نیز چهره بدل کرده است. لهجه شناس را میدر حد جمله

که او با تمام رفتار، گفتار و عنعنات شناس و مردم شناس نیز گفت. از این

گوید: کتور عبداالحمد جاوید میویک جامعه آشنایی حاصل کرده است. د

های محلی و شناسان برای ضبط و ثبت لهجهگران و زبانامروز پژوهش»

این گنج شایگان را کوشند تا آنچه بدان وابسته اعم از مفردات و مرکبات می

«. دارندرا راسته نگهبرد فراموشی و نیستی نجات بخشند و آناز دست

و  دری در افغانستان در یک حوزۀ گسترده(. لهجۀ فارسی۱۹: ۱۳۶۴)

گی در خود تحوالت واجی از قبیل: کند؛ زیرا این گستردهپهناور شنا می

ها بخش شوی در هجاشوی و ناهمگونها، همگونابدال، کمش و افزایش واج

دهد و این خود در ها را نشان میها و نظام دستوری آنمهم ساخت گویش

: ۱۳۸۸ها ارزش اساسی دارد. )یمین؛مطالعه و شرح کامل دستگاه لهجه

دری در لهجۀ مردم (. پس در این نگارش نگاه کوتاه، به گروه فعل فارسی۴۸

گان آن که از چه بان گویندهفراه پرداخته و به چگونگی کاربرد افعال در ز

تشریحی مورد بررسی قرار شناسیجریانی برخوردارد است، از منظر لهجه

 دهیم.می

 

 فعل .۳

رود که شمار میترین مسایل دستوری بهاین واحد زبانی در حقیقت از پیچیده

فعل »قول دکتر فرشیدوردنماید. بهتری ایفاء میگی بشر نقش بیشدر زنده

گانه بر های سههایی در یکی از زمانیاری وابستهتنهایی یا بهکه بهایست کلمه

شود؛ کند و امریست که به امر دیگر اسناد داده میواقع شدن امری داللت می

(. پس فعل همان ۱۳۱: ۱۳۹۳«.)استمانند: فریدون رفت، هوشنگ زیرک 

-بندی میدسته به ) گذشته، حال و آینده( انجام عملی را گوید که از نگاه زمان

گردد. فعل حال مطلق، فعل آیندۀ شود. فعل به انواع دیگر نیز تقسیم می

استمراری، فعل گذشتۀ قریب، گذشتۀ دور، فعل گذشتۀ مطلق، فعل گذشتۀ 

استمراری، وجوه فعل، فعل الزم و متعدی، اسم فعل، فعل امر و غیره در 

زمان یک سلسله های فعلی، در طول زبان حضور دارد. در کاربرد واژه

های پسوند آن از بین رفته و تحوالت نیز رونما شده که گاهی برخی از نشانه

-گاهی پیشوندهای صرفی آن تحول پیدا کرده است. فرشیدورد بار دیگر می

ترین نوع کلمه بوده ترین و متنوعشکلترین، بیفعل در قدیم مشوش» آورد:

(. ۱۳۱: ۱۳۹۳«. )ته استرو متجاوز از دویست صورت داشاست. از این

ها بالخصوص در پسوندهای شود که برخی از شناسهدر این پژوهش دیده می

-کند، نمیکنم، میکنم، نمیخواهد، میخواهم، میهای: میفاعلی از قبیل واژه

دری فراه دهم و غیره افعال است که در لهجۀ فارسیدهم، نمیکند،می

-والیتی قابل درک است. حاال میتر از هر معروض به تحول شده و بیش

دری فراهیان جریان پردازیم به یک سلسله افعال که در لهجۀ زبان فارسی

  دارد.

 

 فعل امر .۴

پرتاپ کن. فعل امر است.  ای ندازیِده، اَغلَژ ِده: باَلغَشت ای /alg'ac'daِده/اّلغَچ

 ای امر یبرا شتریاست که ب ینوع فعل اصطالح نیا(. ۳۱۵: ۱۳۹۳؛ی)نور

تواند عام باشد، بر -ی. طرز استعمال آن مشودیفرموده م یانجام کار تیهدا

مه )قلم( ُخورْه سون ! تو َکلَمحمدمثالً: ا رد؛یگیمورد استفاده قرار م زیهرچ

 مه الغچ کو که مه بخانو.: تو کتاب خور سونایده. و الغچ

 نیکن، بدست آر. ا حاصل ایبِستان  ای ریبِستُون، بگ ای /bistakân/بِستَکان

صورت گرفته است. در  شیبوده که در آن افزا «بستان»ۀافتیتحول  زیواژه ن

به  ،یکاربرد دارد؛ اگر پدر گرید ۀاز هر واژ ترشیمردم ب ۀصحبت روز مر

نون ِبستَکان.  خوبرو بر خود  دمیپول را برت م نیکه: ا دیپسر خود بگو

 یسبک خراسان یگژهیو یشناسسبک گاه. از نشودیم دهیشن زیبِستون ن ۀگون

 را با خود حفظ کرده است. دیتأک« ب» نکهیخود دارد. از ابه

-)شست و شو کردن( به یفعل امر در نفس خود به معن نیا /bušûr/بُشُور  

تا شخص دوم  شود،یداده م تیبر شخص هدا یمگر به لحن امر رود؛یکار م

تذکر داده است: از  نیمیا دکتر هنوع فعل نیملزم به انجام آن باشد. در ا

: ۱۳۹۳) حال؛ مانند: شست و شو، جست و جو ۀشیبا ر یماض ۀشیر بیترک

به  یطور مثال اگر مادربه رود؛یکار مهم به صورت عطف بهآن (.۹۹

 (.۲: پا َشو ظرفا ره بشور )دیگویدهد م تیدختر خود هدا

که به شکل  شودیگفته م زین دیبذغار ایبگذار  ۀبه گون یگاه /bizg'ar/بذغار

 دی/ب/ تأکشوندیحال با پ ۀشیفعل امر مورد استعمال دارد. طرز ساخت آن: ر

مثالً: کتابامه (. ۱۱۲)همان: .دیمانند: برو، برو د؛یآی/ مدیِ و جمع آن با پسوند/

 (.۶) سرجا خو بذغار.

 ؛رودیکار مطرف برو بهآن ایپَس شو  یپَسَخز به معنا ای /pasxa/پَسَخه  

و لحن  شودیادا م دیتشد ۀاصطالح به گون نیمه پسخه! ا مثال: از سر ره

جاده خواهد  ایبوده و شنونده را مجبور به ترک راه  زیقهر آم ۀبه گون ندهیگو

 (.۶) پسخز! یْ را م یکرد؛ مثال: از تَ 

 ایو  (۱۱۷: ۱۳۸۸ ،نیمیصدا کن. ) یَکش، به معنا غیغ ای '/g'egکو/ غیغ

-یخو م یوقتا که به ُخون ترشیاستعمال شود؛ مثال: ب یفرا خواندن کس یبرا

 (.۳. )هیِیَ مه نِ به فِکْ  یکس گهیاُوزو، د ریبه غ یچیه َکَشو،یم غیو غ رم

. رودیکار مبه یزیکردن چ زانیآو یلکتو کو. به معنا ای /lakataw/ لََکتَو

 یعنیُخوَرْه لََکتَو ُکو. َرختا (. ۱۳: ۱۳۹۸،نیبُز را بر درخت لکتو کدو. )زر

سر  ُشورو،ی: هر وقت که رخت مندیگو یکن. بار زانیخود را آو یهالباس

 (.۲.)نویتار لََکتو م

     بیقر یفعل ماض .۵

ابدال و  ،ییتحول آوا ب،یقر یآمده بود، فعل ماض /âmâdaboبُو/ آمادَه

د است: محمو نیکاهش در آن صورت گرفته است. طرز استعمال آن چن

صورت  «د»میحذف فون جانیبرارمه، جلوتر از مه به ُخونه آماده بو؟. در ا

 (.۶گرفته است. )

صورت گرفته است. به  «د»میآورده بود. کاهش فون /âwrdaboبُو/ آورده
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 (.۲) نونا ره سر سفره آورده بو. یْ طور مثال: مه که خونه رفتو، مادر م

ِجست و فرار کرد. فعل  یعنی( ی)جِ  ایفرار کرد  خت،یگر /jestaki/یکِجسته

از  شوی: دوستامه دندیگویم رد،ی. اگر در جمله استعمال قرار گبیقر یماض

 مهشیاز پ روی)گنجشک( بگ ُچغُ  خاستویم ای. یکو رفته یکجسته مهشیپ

       (.۴. )یکجسته

 یبه معن ی. گاهلیوسا گرید ایموتر و  ریتا دنیترک ای د،یترک /targ'e/ یتَرغِ 

 یگاه .یترغ یگکبارهیرود؛ مثالً: توپ پسرمْه به یکار مبه زین نیانفجار ما

 (.۵) یترغینون نخور که م یلی: بچه ُجو! خندیگو

 اسم فعل .۶ 

به  یگاه(. ۱۱۴: ۱۳۸۸ ،نیمی) خارش یاندا، به معنا ای /andum/ اَندُم

گفته  ۀوندو شخص به گ انیرود. در گفت و گو م-یکار مبه زین یمفهوم مجاز

 زشت دارد. ییکه بار معنا شودیم

 گرددیاستعمال م یواژه زمان نیا تصرف کردن، اسم فعل. '/g'urug/ ُغُرغ

از  نیکه ا دیرا در تصرف خود در آورده باشد و با افتخار بگو ییش یکه کس

 دادا ُخو ُغُرغ کدو. ۀطور مثال: مْه موتر خوره از نزد بچآِن من است. به

 نجهی. طرز استعمال آن: ارا گویند شدن جاکیجمع کردن و  /luka/لَُکه

: احمد! ِجنسا خوره دیگویبر پسر خود م یپدر ،ی!؟. گاههیچزَغر مردم لَُکه

 (.۳) امادیلُکه کو که بارش ب

عمال دارد؛ مورد است ترشیلقمه گرفتن. زمان خوردن غذا ب /gola/ ُگوَله

 (.۳) رهیگیتر مما کلون همهها خوره از مانند: برادر مه گوله

طور  کردن دوستان. به یمهمان یعنیکردن:  یمونیم /maymoni/ یُمون  یمَ 

 یمونی: کاکامه امشْو مای. میهست مونیروز به خونه دوستامه ممثال: ِخشما ام

 (.۴) داره، ِخشماره ام گوفته

و مه به  کهْ  لکیگلیبه خنده آوردن. او مره گ ایقِتِقتَْک  /gelgelak/لَکیِ گلیِ گ

 (۴) هیآینکو که بْدمه م لکیگلیمْر گ ایخنده آمدو. 

اما  نو؛یم وایجدا کردن. مه هر روز کتابا خوره س واکردن،یس /sewâ/ وایسِ 

 رمه،یَ : پِ ندیگو ی. گاهزنهیکتابامر َگت کده به هم م یبرار خورد مه المار

 (.۴که.) وایبرارا مر از نون و آو س

 ن،یمی) اسم فعل. ا با دندان پاره کردن.شت رگو /c'oredan/ دنیچور

مانند:  ؛یایپاره کردن اش ایخوردن  ینوع اسم فعل برا نیا( ۱۱۶: ۱۳۸۸

 یلی. استغونا ره خردیگیمورد استعمال قرار م رهیدار و غاستخوان گوشت

 (.۳) ؟ینینچور! چه مِ 

باهم  یمعنا شده است که به دهیشن زیلپتو، ن ۀهم به گون ای /lapatei/یلَپَتِ 

سرامه به هم  ی. بچا تَ ندیگو زیدو نفر را ن دنیجنگ ای یمصروف بودن بر کار

 (.۱) .هییکتابا ُخو لپت فِ یکِ  ی: پسر مْه هر روز خَ ای. هییلپت

 یواژه، زمان لهجه نی. معموالً ادنیبه دور خود چرخ /gaugalakَلک/ َگوگَ

باشد و به دور خود  یخودیدر حال ب یکه شخص شودیمورد استعمال م

 (.۶مه پَروز َگوگ َلک شده بو. )پسرخاله دیچرخ بزند. به طور مثال: فر

 مطلق یفعل ماض .۷ 

 گیاست: د نیواژه چن نیپُخت سوخت. کاربرد ا یبه معنا /palawed/ دیپلو

 (۲) مه سوخت.ِدل یخیب دیمه پلو-شیهمه از پ شو،یغذامه دِ 

در  ترشیدارد و ب ادیر فراه استعمال زواژه د نی. ادیدزد /bujund/بُُجند

 (.۱) بازار بجند. یمْر از تَ  کلیسَ  روزیمثال: د برند؛یبکار م یزیچ دنیدزد

به طور  شود؛یم دهیداشت است که همراه با کاهش د ۀافتیتحول  /dištِدشت/ 

. میبخورد ادیما زِدشت و همه یانگورا خوب یلیخ ریچه( نص)باغ ۀمثال: َمَمتَ 

 (.۳) نه؟یپرسون نم یْ ازمه َچر یمْر دوست ِدشت، حال طویاو که ا: ایو 

شخص اول مفرد،  گر،ی. از جهت دباشدیرفتم م ۀافتیتحول  /rafto/َرفتٌو

آن نظر به  یکیو نزد یو از نگاه زمان دور شودیم دهید زیالوفون و ابدال ن

لق مط یگونه افعال را تحت فعل ماض نیا نیمی. ستیزمان حال معلوم ن

نام فعل  ریزاما فعل )رفتم( را استاد الهام (. ۱۰۷: ۱۳۹۳) .داردیم یبررس

ُخو  یلیتحص یخاطر اسنادامه به(. ۱۳۰: ۱۳۹۱) کرده است. یساده بررس

 (.۱) خالص َکدٌو. التیبه کابل رفتو و از وزارت تحص

 یاستمرار یفعل ماض .۸

و ابدال است. شخص اول مفرد، کاهش  خواستم،یم /mexâstu/خاستُویم

 (.۲) .یخونه بستونبه مه از کتاب قیکه کتاب روش تحق خاستویمه از تو م

(. ۱۰۸: ۱۳۹۳،نیمیشخص سوم مفرد. ) خورد،یتکان م /meluka/لُکهیمِ 

    چپّه نشه؟ لُکهْ یخونهَ ما م

 یفعل وجه اخبار .۹

 وانتینوع فعل را م نی. ایبحث ایو  یخراب شدن کار /rudasudُروده شد/ 

(. ۱۰۳: همان.)دهدیخبر م یانجام کار یفعل گفت که برا یاز وجه اخبار

 ۀدر لهج گونهنیشد. بد دهیمستقل انتخابات به درازا کش سونیمثالً: کار کم

  روده شده است. ونیسیفراه که، کار کم

 یفعل متعد .۱۰

که همراه با  شودیهم گفته م یشگل َسم بگرفت به یدرست. گاه /sam/ َسم

 زیقرن پنجم و ششم ن یدر نثر فن تیخصوص نیکاربرد دارد که ا دی)ب( تأک

 . شودیم دهید

 فعل حال .۱۱

کار به  کیبه  یمصروف؛ مثالً: اگر کس ایمشغول  /kalawangَکلَه َون گ/ 

: تو ندیگویکارش معلوم نباشد، به آن م جیمجهول مصروف باشد و نتا ۀگون

  ؟یُخو کله ونگ یخَ  َشتویتو ا ایو  ؟یَوْنگَکلَه تَهیاِ  یِ چر

-یم ۀافتیکه تحول  شودیگفته م زین میما ۀبه گون یگاه /mexâeo/ویُ خایم 

 دهید زیحال کاهش و ابدال ن نیفعل و در ع ی. حالت استمرارباشدیم خواهم

 (.۵) نکو؟ هیری. گویخاینون م ی. به بچه مه حالشودیم

: شخص اول است. مادر یال منففعل ح خواهم،ینم /namexâeo/ویُخاینَم

!. ویُ خایمادر نَم گو،یباز م رْو؟یَ : بچه ُجو؟ َکدو َکلم توْر بِ دیگویخود م ۀبه بچ

(۳.) 

شخص دوم است؛ مثالً: او َمْر  ،یفعل حال منف خواهد،ینم /namâya/هینما

رکه مه : اِزغای. وهْ یَ َمنَْه که او َمْر نَما )پیشانی( َنکیاز پِ  همنیدوست نداره، ا

  (.۲) هْ ینما یخیاو مْر ب و،یاُور ما

 یمثال: بعض ؛فعل حال مطلق. کاهش و ابدال است کنم،یم /menu/نُویمِ 

 گرید ی. در جاگویجو م ریَ که به پِ  گهیبه مه م نو،یوقتا که مه اُرو صدا م

          و اور دوست دارو. نُویدوست داشتن اُر مِ  ی: من ادعازین

فعل حال مطلق، کاهش و ابدال است. کتابا خور  دهم،یم /medum/دُمیمِ 

            تا بخونه. دمیم ه،یدَس هرکه ما

مثالً: اُر که  ؛فعل حال مطلق. کاهش و ابدال است خواهد،یم /mâya/ه  یَ ما

 نماده است. یِ مه َچر اریکه بُرُم از ِگردَْه بپرسم که  هیَمه مادل نم،یبینم

کاهش و ابدال است. به طور مثال؛ اگر  ،یفعل منف کنمینم /namino/نُوینَم

: او دختر! خونه ره جورو کو! دختر دیبه دخترش امر کند و بگو یمادر

 (.۲) !نوی! نمنوینم دهد؛یجواب م

در آن وارد  زی. فعل مثبت، همراه با کاهش و ابدال نکندیم /mena/نَهیمِ 

 نه،یم یبه مه سَ  والیسوالخ د است: از نیشده است و طرز استعمال آن چن

 نهْ یم نیکه چن دویُخوْدَمه بد یول نَه؛یکار ُخو انکار مِ  نیهرچند که او از ا

(۳.) 

 ۀانیکه با زبان عام یاز اهل فراه یکی یلهجو یهااز گفته یینمونه نک،یا

 خود صحبت کرده است. 

زنبور(کندک و ) مر ُگوجْ  غایاز رف یکیمنه که  ادیروزا به  یروز از هم کی

که  یزیچ یگفتیو م یکدیما همه به او خنده م د،یکشیم غیغ یلیمه خ غیرف

ها ُخو به خونه یریسات ت ادی)ملخ( بوده، بعد از ز توْر َکندَه ُگوج نبوده مخل

که مادر  کدویاز مادر ُخو پرُسون م رفتویبه ُخونه ُخو م یمه وقت ؛یرفتیم

که تُورشُوک پخته کدو، مه هم  گفتیُجو مه م مادر ؟یپخته کد یُجو به مه چ

و  کدویشروع م رشَوکیو به خوردن تِ  شتویشیو م زدویاُوستونا ُخور ور م

 یگفت بچه مه! خفه نشتر بُو. مادر مه به مْه َکل گهید یکیمه از هر ُگوله

 شویتو جم باشه خفه نممادر ُجو دل گفتویُخور خورتر کو! م هاهُگول یکم

(۳). 

 قیتحق یهاافتهی

مردم شهر فراه نسبت به هر  یدریزبان فارس ۀکه لهج دهدینشان م هاافتهی

 راتییدر کاربرد افعال تغ ژهیبه سرعت در حال رشد است. به و گریزبان د

 رانیگفت که اکثر مردم شهر فراه با کشور ا دیقابل احساس است. با یاساس

تواند یم زیدهه ن نیندچ یهارتدارند و مهاج ادیز یداد و ستد بازرگان

مردم گذاشته باشد. احتمال  نیا ۀبر لهج رانیا یخود را از زبان فارس راتیتأث

 ۀچنان افعال در لهجبرسد. هم ییبه شگوفا گریکه تا چند سال د رودیم نیا

 شکل داده است. رییتغ یو گفتار یمردم فراه هم از جهت شکل نوشتار

 

 یریگ جهینت. ۱۲

 دیمردم فراه با انیگویفعل زبان فارس ۀنیدر زم ،یولهجه ۀنوشت نیا انیدر پا

برخوردار بوده که در تمام  نیریمخصوص و ش ۀمردم از لهج نیگفت که ا

لهجه،  نیا گانندهی. البته گوباشدیم ییقابل شناسا یدستور یسطوح واحدها

تعمال افعال اس ۀنیژه در زمیهرات قوت گرفته و به و ۀاز لهج یریپذ ریبا تأث

نوشته  نی. اباشدیمعروض به تحول م یدستور یواحدها گریبه مراتب از د

فعل  یهااز سازه یکاربرد برخ یگاست که چگون دهیگرد یاندازهبه لحاظ را

 شیمردم به نما ۀاز گفتار روزمر یریرا مورد پژوهش قرار داده تا تصو

شکل داده که  ریید تغخو یاریصورت مع ازها سازه نیا ترشیگذاشته شود. ب

است. روش نگارش  تیقابل اهم یشناسعرصه از منظر زبان نیپژوهش در ا

گروه  و مستندسازیوضاحت  یبوده و برا یدانیاکثراً م قیتحق نیدر بستر ا

که  دهدینشان م هاافتهیمراجعه شده است.  زین یدستور یهافعل به کتاب

 ش،یکاهش، افزا یفراه، گاه انیگویفارس ۀوزمرها، در گفتار رتعداد از واژه

 گاهیو جا در ساختار تغییرات وارد شدهاز افعال به کثرت  یابدال و حتا برخ

آمده  راتییواژه تغ یدر معنا کهنیخود را در زبان تبارز داده است، بدون ا
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 هادهیپد گریها و داسمتنها در افعال است؛ بلکه در واژه نه راتییتغ نیباشد. ا

 . باشدیم ییل شناساقاب زین
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مسعود «. گروه فعل یهاواژه لهجه(. »۱۳۹۸محمد هارون .) ،یواحد.  ۴

 فراه. ی. سارنوالزانیم ۲۰خیعصر. تار ۵هوشمند. ساعت 

خواجه «. گروه فعل یهاواژه لهجه(. »۱۳۹۸محمد هارون. ) ،یواحد.  ۵

خواجه عبدهللا  ۀعقرب. شهر فراه، دواخان ۱۰خیعصر. تار ۴محمد. ساعت

 .یانصار

نصرهللا «. گروه فعل یهاواژه لهجه(. »۱۳۹۸محمد هارون. ) ،یواحد.  ۶

  عقرب. شهر فراه. ۱۱خیعصر. تار ۶دلسوز. ساعت 
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