
  زباندستور
 

 کارواژه
 

کارواژه آنست، که انجام کار يا چگونگی يی را برساند و آرش آن را با 

 . بپيونددآينده و يا گزشته، اکنونيکی از هنگام های سه گانه ای 

برای نمونه، اگر کوچه ای را از زير پا بگزرانيم، در ميانه ای کوچه که 

 سر تا ميانه ای کوچه رسيديم، نگاهی به پشت سر بياندازيم؛ از

 آينده و از ميانه تا پايان کوچه اکنون، ميانه ای کوچه گزشته

به اين آرش که کوچه را از سر تا ميانه ای آن از زير پا . است

گزرانديم، ميانه ای کوچه را از زير پا می گزرانيم و کوچه را تا پايان از 

 .زير پا خواهيم گزراند

  اکنون  §

سخن ميراند، از همين دم و هنگامی که در آن اين هنگام از اکنون 

 . هستيم و چيزی ميگوييم و يا سرگرم انجاميدن کاری مي باشيم

 همهنگام،، اکنون هميشگیاکنون : هنگام اکنون به پنج گونه است

 .  ناشناختهو اکنون هميشگی همهنگام ، اکنون هپيوستاکنون 



ا  هنگامی به کار رود، که کسی کاری رهميشگی اکنون •

گويد، : هميشه بيانجامد يا آن کار پيشه اش باشد، مانند

 ...رود، دوزد، خورد، بارد 

 هنگامی به کار رود، که کسی کاری را همهنگام اکنون •

در هنگام گفتگو ، می انجامد، مگر به پايان نمي رساند، 

 ... ميگويد، ميرود، ميدوزد، ميخورد، ميبارد : مانند

 رود، که کسی کاری را  هنگامی به کارهپيوست اکنون •

همي گويد، : پياپی، پيوسته و همهنگام بيانجامد، مانند

 ...همي رود، همي دوزد، همي خورد، همي بارد 

 به گمان من اين هنگام ، هميشگی همهنگاماکنون  •

گونه ای نو سازی شده ای در زبان است و ناهمگونی يی با 

ر می آنچه از ساختار اين هنگام د.  نداردهميشگیهنگام 

در يا کاری همواره و همهنگام  آيد، آنست که چگونگی

 ای داريدن با کارواژهاين هنگام از گردان . خور انجام است

گردان کارواژه ای که انجام کار را ميرساند، ساخته 

  ...و  دارم ميروم، دارد ميخورد :ميشود، برای نمونه

کارواژه ای کننده ای کار  آنست، که ناشناخته اکنون  •

  ...اشناخته باشد، مانند زده ميشود، ديده ميشود و ن

 : در هنگام اکنوننشدگردان کارواژه ای 

 

 ايشان شما ما او تو من اکنون

 ندشو يدشو ميشو دشو یشو شوم هميشگی

 ندميشو يدميشو ميميشو دميشو یميشو ميشوم همهنگام
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  گزشته  §

. هنگامی است، که آن را سپری کرده و پشت سر گزرانديمگزشته 

، گزشته ای سادهگزشته ای : ه ميرسدگونه های هنگام گزشته به هفد

، گزشته ای همهنگام، گزشته ای هميشگی، گزشته ای اديناپ

 همهنگام، گزشته ای گزشته، گزشته ای آينده، گزشته ای پيوسته

، اديگزشته ای ناپ، گزشته ای اديناپ پيوسته ای، گزشته ای اديناپ

  ،شگی پيوستهيهم، گزشته ای همهنگام هميشگیگزشته ای 

 ، همهنگامساده ای گزشته ای، هميشگی گزشته ای ته ایگزش

 ناشناخته ای همهنگامگزشته ای ،  ناشناخته ای سادهگزشته ای

   .ناشناخته ای گزشتهو گزشته ای 

 

به هنگامی   از نگاه ساختمان ساده بوده وگزشته ای  ساده   •

گويند، که در آن کار نه تنها انجام، که سد در سد به پايان 

 . اشدرسيده ب

گفت، : گزشته ای ساده از ريشه ای کارواژه ساخته ميشود، مانند

 ...شنيد، آمد، رفت، ديد، گرفت، خورد، برد،  



 

  به هنگامی گويند، که گوينده کننده ای کار اديناپگزشته ای  •

. را نديده باشد و يا گوينده ديده، مگر شنونده او را نديده باشد

  در پايان آن هبا افزايش پسوند  اين هنگام از ريشه ای کار واژه 

گفته، شنيده، آمده، رفته، ديده، گرفته، : ساخته ميشود، مانند

 ...خورده، برده،  

 

  به هنگامی گويند، که کننده ای کار گزشته ای هميشگی •

گزشته ای هميشگی از ريشه ای . کاری را هميشه بيانجامد

گفتی، : مانند.  ساخته ميشود یکارواژه با افزايش پسوند  

 ...شنيدی، آمدی، رفتی، ديدی، گرفتی، خوردی، بردی،  

 

  هنگامی به کار رود، که کسی در گزشته ای همهنگام •

هنگاميکه از او سخن در ميان است، سرگرم انجام کاری بوده و 

 با ريشه ای میاين هنگام از افزايش . گوينده او را ديده باشد

ی شنيدی، می آمدی، مانند ميگفتی، م. کارواژه ساخته ميشود

 ...می رفتی، می ديدی، می گرفتی، می خوردی، می بردی  

 هنگامی به کار رود، که کسی در گزشته ای پيوسته  •

هنگاميکه از او سخن در ميان است، کاری را پيوسته و پياپی 

مانند هميگفتی، همی شنيدی، همی آمدی، . . می انجاميده

خوردی، همی همی رفتی، همی ديدی، همی گرفتی، همی 

 ...بردی  



  هنگامی به کار رود، که در هنگام انجام گزشته ای آينده •

. . کاری يک کار ديگر در آينده ای نزديکی رودادنی می بوده

مانند خواستمی گفت، خواستمی شنيد، خواستمی آمد، 

خواستمی رفت، خواستی ديد، خواستی گرفت، خواستی خورد، 

 ...خواستی برد  

هنگامی به کار رود، که کاری پيش از يک  ه گزشته ای گزشت  •

گفته بود، شنيده بود، : مانند .کار گزشته ای ديگر روداده باشد

 ...آمده بود، رفته بود، ديده بود، گرفته بود، خورده بود، برده بود 

هنگامی به کار رود، که کسی در  اديناپ گزشته ای همهنگام  •

هنگاميکه از او سخن در ميان است، سرگرم انجام کاری بوده، 

  پيش میاين هنگام از افزودن . مگر گوينده او را نديده باشد

می گفته، می : روی گزشته ای ناپيدا ساخته ميشود، مانند

شنيده، می آمده، می رفته، می ديده، می گرفته، می خورده، 

  ...می برده، 

  هنگامی به کار رود، که کسی اديناپ پيوسته ای گزشته ای  •

در هنگاميکه از او سخن در ميان است، پياپی کار ميکرده، مگر 

 بر سر گزشته ای هاين هنگام از افزودن . گوينده او را نديده

همی گفته، همی شنيده، : همهنگام ناپيدا ساخته ميشود، مانند

ه، همی گرفته، همی خورده، همی آمده، همی رفته، همی ديد

 ...همی برده،  

هنگامی به کار رود، که کاری  اديناپ  گزشته ای گزشته ای •

پيش از کار ديگری رخ داده، مگر گوينده از انجام کار دوم ناآگاه 



  در هاين هنگام از افزودن . بوده و پسانتر آگاهی يافته باشد

ه بوده، گفت: پايان گزشته ای گزشته ساخته ميشود، مانند

شنيده بوده، آمده بوده، رفته بوده، ديده بوده، گرفته بوده، 

 ...خورده بوده، برده بوده،  

به هنگامی گويند، که گزشته ای هميشگی همهنگام     •

اين هنگام . کننده ای کار، کاری را همواره و همهنگام بيانجامد

 به سر کارواژه ای گزشته ای هميشگی ساخته میاز افزودن 

می گفتی، می شنيدی، می آمدی، می رفتی، می : مانند. ميشود

 ...ديدی، می گرفتی، می خوردی، می بردی،  

  به هنگامی گويند، که کننده پيوسته گزشته ای هميشگی  •

ای کار، کاری را پياپی و هميشه بيانجامد و در آن پيوستگی 

گزشته ای هميشگی پيوسته از افزودن پيشوند  . پديدار باشد

.  سر کارواژه ای گزشته ای هميشگی ساخته می شود  بههمی

همی گفتی، همی شنيدی، همی آمدی، همی رفتی، : مانند

 ...همی ديدی، همی گرفتی، همی خوردی، همی بردی،  

 هنگامی به کار رود، که ای گزشته ای هميشگی گزشته  •

کاری پيش از يک کار گزشته ای ديگر روداده و هميشه و 

گفته بودی، شنيده بودی، آمده بودی، : مانند .همواره انجام يابد

رفته بودی، ديده بودی، گرفته بودی، خورده بودی، برده 

 ...بودی 

که کاری  به هنگامی گويند، همهنگام ساده ای گزشته ای  •

انجام شده و گوينده او را در هنگام انجام آن ديده در گزشته 



شته ای  و گزداشتن کارواژه ای اين هنگام از گردان. باشد

مانند داشتی ميگفتی، داشتی می .  ساخته ميشودهمهنگام

شنيدی، داشتی می آمدی، داشتی می رفتی، داشت می ديد، 

 ...داشت می گرفت، داشت می خورد، داشت می برد  

به هنگامی گويند، که کس  ناشناخته ای ساده  ای گزشته •

 انندم . باشدکاری را انجاميده و به پايان رسانده  ایناشناخته

 . ديده شدیديده شدم 

 هنگامی گويند، که کننده   بهگزشته ای ناشناخته همهنگام  •

.  همواره سرگرم انجام کاری بوده است  بوده وناشناختهای کار 

 ... ديده می شدم، ديده می شدی 

 هنگامی به کار رود، که کاری  گزشته ای ناشناخته گزشته •

کننده ای کار آن يک کار گزشته ای ديگر روداده و پيش از 

 ...، ديده شده بودی ديده شده بودم: مانند. ناشناخته باشد

 هرگاه اين دو .ماستن و خواستنکارواژه های کومکی يی   •

کارواژه در واژگان اکنون به کار رود، واژگان را به گزشته 

  بازگشتنگاه های خودکارواژه هادگرگون ميسازد، زيرا اين 

در به کاربردن اين کارواژه .  اندماييدن و خواهيدنگزشته ای 

برای ! کننده ای کار شناخته، مگر انجام کار آشکار نيستها، 

 .گويم يا خواستم بگويمخواستم  -نمونه 

 .م بگويميخواستم -

   . خواستم گفته باشم-

  ماستم بگويم-

 . ماستيم بگوييم-



 .  ماست بگويد-

 . ماستی بگويی-

 آينده  §

. را ميرساند، که هنوز آغاز نشده باشد هنگام آينده انجام کاری •

 ساخته  و ماييدنای خواهيدنه از گردان کارواژه اين هنگام

 .ميشود

 .اکنون آينده ای  وساده ای آينده:  به دو گونه استآينده •

.  هنگامی به کار رود، که آغاز کار آشکار نباشدآينده ای ساده •

در واژگان به ...  های هنگامی مانند ديرتر، پسانتر، فردا و بنداگر 

کار نرود، کار ميتواند در آينده ای دور و يا آينده ای نزديک 

يکم با شناسه  ريشه ای بازگشتنگاه آينده ای ساده از. انجام شود

م  + )ريشه (خواه: ساخته ميشودو ريشه ای بازگشتنگاه دوم 

خواهی رفت، خواهد . خواهم رفت) = ريشه(رفت ) + شناسه(

 ... رفت، خواهند رفت 

 هنگامی به کار رود، که کننده ای کار کار را در اکنون آينده ای •

و انجام آن  اکنون آغازميشود به اين آرش که کار. اکنون بيآغازد

ميخواهم بروم، ميخواهد برود،  مايم بروم، ماييم . در آينده است

 ...برويم 

 های فردا، پسان، هفته ای ديگر، سال ديگر بندبا به کار بردن  •

 .  ساختآينده نيز ميتوان هنگام اکنوندر هنگام .. .و 

*** 



کاستی و   آرزومندم، تا زبان پارسی دری و پژهشگران فرهيختگانزا

 با خرده گری و پيشنهاد های شان به کمبودی های اين پژوهش را

 .نشانی رايانه ای زير بفرستند
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