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ـگذشته نقلي در لهجهها و گويشهاي ايراني
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ايران کلباسي )پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي(
مقدّ مه
درباره وجود شناسه سومشخص مفرد در ستاـک گذشته افعال ايراني و استفاده از صفت
مفعولي به جاي ستاـک گذشته در بعضي از لهجهها و گويشهاي ايراني ٬نگارنده دو مقاله
با عنوانهاي »شناسه سومشخص مفرد در مصادر فارسي« و »تحليل فعل ايراني با ديدي
نو« به رشته تحرير درآورده است که اولي در مجلّ ه فرهنگ )ويژه زبانشناسي( ٬انتشارات
پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فـرهنگي ) ٬(١٣٧٥چـاپ شـده و دومـي در مـجله

دانشکده ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد ) (١٣٧٦منتشر شده است.
در مقاله اول به اين نتيجه رسيدهام که چون گونهاي از شناسه سومشخص مفرد در
ستاـک گذشته افعال ايراني وجود دارد شناسه سومشخص مفرد در زمان گذشته سـاده
ـکلّ يه افعال ايراني صفر ) (Öاست ٬مانند ») raft-Öرفت« در فارسي معيار( و در مقاله دوم اين
شخص مـفرد زمـان
نتيجه برايم حاصل شد که آن دسته از گويشهاي ايرانـي کـه سـوم
ِ
ـگذشته ساده را با شناسه صفر به کار نميبرند ٬در حقيقت ٬به جاي سـتاـک گـذشته از
صفت مفعولي استفاده ميکنند ٬مانند

buxurd-e

)»خورد« در گيلکي رشت(.

در ارتباط با موضوع مقاله دوم بايد گفت که غالب نوشتههايي کـه تـا کـنون دربـاره
ساخت فعل در گويشهاي کرانه درياي خزر به رشته تحرير درآمده حاـکي از آن است که
هم ت بنياد اير انشناسي برگزار گرديد
*ــاين مقاله در نخستين همايش ملّ ي اير انشناسي که در خرداد  ١٣٨١به ّ
به صورت سخنراني ارائه شده است.
٦٦
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٦٧

در بعضي از اين گويشها گذشته نقلي وجود ندارد و گويشوران آنها براي بيان گـذشته
نقلي از گذشته ساده استفاده ميکنند.
نگارنده در مقاله حاضر با دستهبندي انواع ساختهاي زمان گذشته ساده و گذشته
نقلي در  ١٦٠لهجه و گويش ايراني در صدد دست يافتن به اين نتيجه است که گويشهاي
مورد اشاره برعکس آنچه تصور شده است ٬در حـقيقت ٬بـراي بـيان گـذشته سـاده از
ـگذشته نقلي استفاده ميکنند .به عبارت ديگر ٬اين گونه گويشها گذشته نقلي دارند ولي
ـگذشته ساده ندارند.
در زير در ابتدا ساخت گذشته ساده و گذشته نقلي را در فارسي ميانه ٬به اختصار٬
بيان ميکنيم ٬سپس انواع ساخت گذشته ساده و گذشته نقلي را در لهجهها و گويشهاي
مورد بررسي ارائه ميدهيم و در پايان به نتيجهـگيري ميپردازيم.
 .١ساخت گذشته ساده و گذشته نقلي در فارسي ميانه
در فارسي ميانه ٬زمان گذشته ساده ٬در افعال الزم ٬با کـمک فـعل

h-

)بـودن( سـاخته

ميشده و در افعال متعدي ساخت ارگتيو ٢به کار ميرفته است:
رفتم
رفتي
رفت
رفتيم
رفتيد
رفتند
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١ـ(ــلهجهها و گويشهايي که در اين مقاله مورد بررسي قرار گرفتهاند عـبارتانـد از :ابـيانهاي ٬افـتري ٬بـافتي٬
بندرعباسي ٬بلوچي الشار ٬تاتي تاـکستان ٬تاتي ينگي امام ٬تالشي طاسکوه مـاسال ٬تـالشي مـيرزانـق اردبـيل٬
تـويسرکاني ٬جـيرفتي ٬حـاجيآبادي ٬خـوانسـاري ٬دري زردشـتي يـزد ٬دليـجاني ٬دمـاوندي ٬زابـلي ٬زرنـدي٬
سبزواري ٬سمناني ٬سير جاني ٬شاهرودي ٬فارسي اصفهان ٬فارسي تهران ٬فارسي تاجيکي ٬فارسي معيار ٬قايني٬
ـکاخکي ٬کردي روستاي حرير ٬کردي سنندج ٬کردي کرمانشاه ٬کـردي کـليائي ٬کـردي مـهاباد ٬گـويش کـليميان
اصفهان ٬گويش کليميان همدان ٬گويش کليميان بروجرد ٬گيلکي املش ٬گيلکي حسنکياده ٬گيلکي دستک ٬گيلکي
رشت ٬الري ٬الري خنج  ٬لري بختياري اردل ٬لري بختياري مسجدسليمان ٬لري بوير احمد ٬لري بهبهان ٬لکـي
خواجوندي کالردشت ٬لکي درهشهر ٬لکي کاـکاوندي قـزوين ٬لنـجاني ٬مـازندرانـي آمـل ٬مـازندرانـي تـنکابن٬
مازندراني ساري ٬مازندراني سوادکوه ٬مازندراني کالردشت ٬نائيني ٬نجفآبادي ٬واراني ٬ور اميني )ـگونه پيشوا( و
٢ـ(ــبراي آـگاهي از ساخت ارگتيو  Äکلباسي )١٣٦٧ب( ص٨٧-٧٠ـ.
همداني.

٦٨

ـگويششناسي ٢/ ١
ـگذشته نقلي در لهجهها و گويشهاي ايراني

مقاله

ديدم
ديدي
ديد
ديديم
ديديد
ديدند

ـگذشته نقلي افعال الزم در فارسي ميانه ٣بـا فـعل کـمکي
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u-maª n dâ¦ d
u-taª n dâ¦ d
u-s§ª a n dâ¦ d

estaª dan

)ايسـتادن( سـاخته

ميشده و گذشته نقلي افعال متعدي نيز به کمک همين فعل و بـا سـاخت ارگـتيو بـيان
ميشده است:
رفتهام
رفتهاي
رفته است
رفتهايم
رفتهايد
رفتهاند
ديدهام
ديدهاي
ديده است
ديدهايم
ديدهايد
ديدهاند
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 .٢انواع ساخت گذشته ساده در لهجهها و گويشهاي ايراني امروز
ساخت گذشته ساده را در لهجهها و گويشهاي ايراني مورد بررسي به انواع زير تقسيم
ميکنيم:
ـ ـ ـ ـ ــ) ٥شخص(

شناسه  +ستاـک گذشته  +پيشوند ٢-١

 + Öستاـک گذشته  +پيشوندـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ــ)سومشخص مفرد(
اين ساخت را در گويشهاي قايني ٬تاتي ينگي امام ٬سبزواري ٬شاهرودي ٬گيلکي
تفض لي ) (١٣٧٣ص٦٨-٦٦ـ.
٣ـ(ــبراي اطّالع از ساخت فعل در فارسي ميانه  Äآموزگار و ّ
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املش و دماوندي در افعال الزم و متعدي و در گويشهاي کليميان اصفهان و خوانساري
در افعال الزم ميتوان مشاهده کرد:
فروختم )قايني(
فروخت )قايني(
خوردم )تاتي ينگي امام(
خورد )تاتي ينگي امام(
خوردم )سبزواري(
خورد )سبزواري(
خوردم )شاهرودي(
خورد )شاهرودي(
خواندم )ـگيلکي املش(
خواند )ـگيلکي املش(
ـگشتم )ـگويش کليميان اصفهان(
ـگشت )ـگويش کليميان اصفهان(
رسيدم )خوانساري(
رسيد )خوانساري(

ـ ـ ـ ـ ــ) ٥شخص(

bo-fruxt-om
bo-fruxt-Ö
be-xerd-em
be-xerd-Ö
bo-xaª rd-om
bo-xaª rd-Ö
bo-xord-om
bo-xord-Ö
bu-xond-¡m
bu-xond-Ö
be-gartaª -un
be-gartaª -Ö
be-resaª -n
be-resaª -Ö

شناسه  +ستاـک گذشته  +پيشوند ٢-٢

جنس مؤنث + Ö/ستاـک گذشته  +پيشوندـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ــ)سومشخص مفرد(
اين ساخت را در گويشهاي دليجاني ٬ابيانهاي ٬تاتي تاـکستان ٬سمناني و واراني در
افعال الزم ميتوان يافت:
رفتم )دليجاني(
رفت ] ـمذکر[ )دليجاني(
رفت ] ـمؤنث[ )دليجاني(
رفتم )ابيانهاي(
رفت ] ـمذکر[ )ابيانهاي(
رفت ] ـمؤنث[ )ابيانهاي(
نشستم )تاتي تاـکستان(
نشست ] ـمذکر[ )تاتي تاـکستان(
نشست ] ـمؤنث[ )تاتي تاـکستان(
رفتم )سمناني(
رفت ] ـمذکر[ )سمناني(

ba-s§ d-on
ba-s§ d-Ö
ba-s§ d-a
ba-s§ t-on
ba-s§ t-Ö
ba-s§ t-a
ªa -nis§ t-em
ªa -nis§ t-Ö
ªa -nis§ t-À
be-s§ i-yun
be-s§ ª a -Ö
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رفت ] ـمؤنث[ )سمناني(

be-s§ i-ya

خوابيدم )واراني(
خوابيد ] ـمذکر[ )واراني(
خوابيد ] ـمؤنث[ )واراني(

ـ ـ ـ ـ ــ) ٥شخص(

haª -xot-om
haª -xot-Ö
haª -xot-a

شناسه  +ستاـک گذشته  +پيشوند ٢-٣

 + ak/Öستاـک گذشته  +پيشوندـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ــ)سومشخص مفرد(
اين مورد در گويش زابلي در افعال الزم و متعدي ديده شده است:
فروختم
فروخت

ـ ـ ـ ـ ــ) ٥شخص(

ba-froxt-o
ba-froxt-ak/Ö

شناسه  +ستاـک گذشته ٢-٤

 + ak/Öستاـک گذشتهـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ــ)سومشخص مفرد(
اين مورد در لهجه وراميني )ـگونه پيشوا( ديده شده است و در افعال الزم و متعدي به
ـکار ميرود:
ـگفتم
ـگفت

goft-ak/Ö

ـ ـ ـ ـ ــ) ٥شخص(

شناسه  +ستاـک گذشته ٢-٥

goft-om

 + Öستاـک گذشتهـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ــ)سومشخص مفرد(
غالب لهجهها و گويشهاي مورد بررسي مانند فـارسي اصـفهان٬
اين ساخت را در
ِ
بافتي ٬بلوچي الشار ٬بندرعباسي ٬فارسي تاجيکي ٬تويسرکاني ٬فارسي تهران ٬جيرفتي٬
حاجيآبادي ٬الري خنج ٬خوانساري ٬دري زردشتي ٬زرندي ٬کردي کرمانشاه ٬کـردي
ـکليائي ٬کردي سنندج ٬کردي مهاباد ٬الري ٬لري بختياري اردل ٬لري بختياري مسـجد
سليمان ٬لري بويراحمد ٬لري بهبهان ٬لکي خواجوندي کالردشت ٬لکي درهشهر ٬لکي
ـکاـکاوندي قزوين ٬لنجاني ٬نائيني ٬نجفآبادي و همداني ميتوان يافت که در بعضي تنها
در افعال الزم به کار ميرود و در بعضي ديگر هم در افعال الزم و هم در افعال متعدي
ـکاربرد دارد .در اينجا تنها به ذـکر دو نمونه اـکتفا ميکنيم:
نشستم )بندرعبّ اسي(
نشست )بندرع ّب اسي(
نشستم )جيرفتي(

nes§ t-om
nes§ t-Ö
nes§ t-om
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نشست )جيرفتي(

ـ ـ ـ ـ ــ) ٥شخص(

٧١

nes§ t-Ö

)ـگونهاي از »است«(  + aشناسه  +ستاـک گذشته ٢-٦

 + Ö + aستاـک گذشتهـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ــ)سومشخص مفرد(
اين مورد در گويش تالشي طاسکوه ماسال در افعال الزم ديده شده است:
رفتم
رفت

§ si-Ö-a ºØ § sa

ـ ـ ـ ـ ــ) ٦شخص(

)ـگونهاي از »است«(  + aضمير  +ستاـک گذشته ٢-٧

§ si-m-a

در گويش مذکور ٬اين مورد در افعال متعدي ديده شده است:
ديدم
ديد

vind-¡s§ -a

ـ ـ ـ ـ ــ) ٦شخص(

ضمير  +ستاـک گذشته ٢-٨

vind-¡m-a

در هشـهر ٬لکـي کـاـکـاوندي قـزوين ٬لري
اين ساخت در گويشهاي جيرفتي ٬لکي ّ

بهبهان ٬کردي روستاي حرير ٬کردي مهاباد ٬کردي سنندج و بلوچي الشار ديده شده و
مخصوص افعال متعدي است:
خوردم )جيرفتي(
خورد )جيرفتي(
خوردم )لکي درهشهر(
خورد )لکي درهشهر(
خوردم )لکي کاـکاوندي قزوين(
خورد )لکي کاـکاوندي قزوين(
ديدم )لري بهبهان(
ديد )لري بهبهان(
خوردم )ـکردي روستاي حرير(
خورد )ـکردي روستاي حرير(
آوردم )ـکردي مهاباد(
آورد )ـکردي مهاباد(
خوردم )ـکردي سنندج(
خورد )ـکردي سنندج(
خوردم )بلوچي الشار(
خورد )بلوچي الشار(

xoward-om
xoward-i
howaª rd-¡m
howaª rd-i
wa
ª rd-em
wa
ª rd-e
dit-am
dit-ay
xwa
ª rd-em
xwa
ª rd-i
he¦ naª -m
he¦ naª -y
xwa
ª rd-em
xwa
ª rd-i
wart-om
wart-i
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ستاـک گذشته  +ضمير ٢-٩

ـ ـ ـ ـ ــ) ٦شخص(

اين مورد در گويشهاي الري ٬الري خنج ٬بندرعباسي ٬حاجيآبادي ٬نائيني و دري
زردشتي ديده شده و مخصوص افعال متعدي است:
ساختم )الري(
ساخت )الري(
ديدم )الري خنج(
ديد )الري خنج(
ـگفتم )بندرعباسي(
ـگفت )بندرعباسي(
پوشيدم )حاجيآبادي(
پوشيد )حاجيآبادي(
ـگفتم )نائيني(
ـگفت )نائيني(
خوردم )دري زردشتي(
خورد )دري زردشتي(

ـ ـ ـ ـ ــ) ٦شخص(

om-saª xt
os§ -saª xt
om-di
os§ -di
om-go
i-go
om-pus§ i
es§ -pus§ i
mu-wat
§ su-wat
om-xa
os§ -xa

ستاـک گذشته  +ضمير  +پيشوند ٢-١٠

اين مورد در گويش ابيانهاي ٬گويش کليميان اصفهان ٬گويش کليميان بروجرد ٬گويش
ـکليميان همدان ٬خوانساري ٬واراني و دليجاني ديده شده و مـخصوص افـعال مـتعدي
است:
ـگفتم )ابيانهاي(
ـگفت )ابيانهاي(
پوشيدم )ـگويش کليميان اصفهان(
پوشيد )ـگويش کليميان اصفهان(
فروختم )ـگويش کليميان بروجرد(
فروخت )ـگويش کليميان بروجرد(
خوردم )ـگويش کليميان همدان(
خورد )ـگويش کليميان همدان(
بردم )خوانساري(
برد )خوانساري(
ديدم )واراني(
ديد )واراني(
دادم )دليجاني(

ba-m-vot
ba-y-vot
be-m-pus§ d
be-s§ -pus§ d
be-m-feraª t
be-s§ -feraª t
be-m-xort
be-s§ -xort
be-m-bert
be-z§ -bert
be-m-did
be-s§ -did
haª -m-daª
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داد )دليجاني(

ـ ـ ـ ـ ــ) ٦شخص(

٧٣

haª -s§-daª

ضمير  +ستاـک گذشته  +پيشوند ٢-١١

اين ساخت در گويشهاي افتري ٬تاتي تاـکستان و سمناني براي افعال متعدي به کار
ميرود و در گويش کاخکي هم در افعال الزم و هم در افعال متعدي کاربرد دارد:
ـگفتم )افتري(
ـگفت )افتري(
ـکاشتم )تاتي تاـکستان(
ـکاشت )تاتي تاـکستان(
زدم )سمناني(
زد )سمناني(
رفتم )ـکاخکي(
رفت )ـکاخکي(
آوردم )ـکاخکي(
آورد )ـکاخکي(

be-vaª t-om
§be-vaª t-os
be-kerd-em
§be-kerd-es
bu-kkuvaª t-an
§bu-kkuvaª t-es
be-raft-om
§be-raft-es
bi-yavord-om
§bi-yavord-es

 .٣انواع ساخت گذشته نقلي در لهجهها و گويشهاي ايراني امروز
ساخت گذشته نقلي را در لهجهها و گويشهاي ايراني مورد بررسي به انواع زير تقسيم
ميکنيم:
ـ ـ ـ ـ ــ) ٥شخص(

شناسه  +صفت مفعولي  +پيشوند ٣-١

 + Öصفت مفعولي  +پيشوندـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ــ)سومشخص مفرد(
اين ساخت را در گـويشهاي سـبزواري و دمـاوندي در افـعال الزم و مـتعدّ ي و در
ـگويش کليميان اصفهان و خوانساري در افعال الزم ميتوان مشاهده کرد:
خوردهام )سبزواري(
خورده است )سبزواري(
دوختهام )دماوندي(
دوخته است )دماوندي(
ـگشتهام )ـگويش کليميان اصفهان(
ـگشته است )ـگويش کليميان اصفهان(
ـگريه کردهام )خوانساري(
ـگريه کرده است )خوانساري(

bo-xaª rda-yom
bo-xaª rda-Ö
ba-duxte-m
ba-duxte-Ö
be-garta-un
be-garta-Ö
be-broftey-aª n
be-broftey-Ö

٧٤
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ـ ـ ـ ـ ــ) ٥شخص(

شناسه  +ستاـک گذشته  +پيشوند ٣-٢

 + Öصفت مفعولي  +پيشوندـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ــ)سومشخص مفرد(
اين ساخت را در گويشهاي شاهرودي و گيلکي املش در افعال الزم و متعدي و در
ـگويش دري زردشتي و نائيني در افعال الزم ميتوان ديد:
خوردهام )شاهرودي(
خورده است )شاهرودي(
خواندهام )ـگيلکي املش(
خوانده است )ـگيلکي املش(
نشستهام )دري زردشتي(
نشسته است )دري زردشتي(
نشستهام )نائيني(
نشسته است )نائيني(

ـ ـ ـ ـ ــ) ٥شخص(

bo-xord-om
bo-xorde-Ö
bu-xond-am
bu-xonde-Ö
i-nas§ t-e
i-nas§ ta-Ö
hÀ-nigis§t-i
hÀ-nigis§tÀ-Ö

شناسه  +صفت مفعولي مرخّ م  +پيشوند ٣-٣

 + Öصفت مفعولي  +پيشوندـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ــ)سومشخص مفرد(
اين مورد را در سمناني ميتوان ديد که مخصوص افعال الزم است:
رفتهام
رفته است

ـ ـ ـ ـ ــ) ٥شخص(

be-s§ ic§-un
be-s§ ic§i-Ö

شناسه  +صفت مفعولي  +پيشوند ٣-٤

ـ ـ ـ ـ ــ)سومشخص مفرد( )ـگونههايي از »است«(  + e/aصفت مفعولي  +پيشوندـ ـ ـ
اين مورد را در گويشهاي قايني و تاتي ينگي امام در افعال الزم و متعدي مـيتوان
ديد:
خوردهام )قايني(
خورده است )قايني(
خوردهام )تاتي ينگي امام(
خورده است )تاتي ينگي امام(

ـ ـ ـ ـ ــ) ٥شخص(

bo-xaª rdÀ-yom
bo-xaª rdÀ-ye
be-xerdi-yam
be-xerdi-ya

شناسه  +صفت مفعولي  +پيشوند ٣-٥

جنس مؤنث  + Ö /صفت مفعولي  +پيشوندـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ــ)سومشخص مفرد(
اين ساخت در گويشهاي ابيانهاي ٬تاتي تاـکستان و واراني در افعال الزم ديده شده
است:

مقاله

رفتهام )ابيانهاي(
رفته است ] ـمذکر[ )ابيانهاي(
رفته است ] ـمؤنث[ )ابيانهاي(
نشستهام )تاتي تاـکستان(
نشسته است ] ـمذکر[ )تاتي تاـکستان(
نشسته است ] ـمؤنث[ )تاتي تاـکستان(
خوابيدهام )واراني(
خوابيده است ] ـمذکر[ )واراني(
خوابيده است ] ـمؤنث[ )واراني(

ـ ـ ـ ـ ــ) ٥شخص(
ـ ـ ـ ـ ــ)سومشخص مفرد(
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ba-s§ taª - on
ba-s§ taª -Ö
ba-s§ taª - a
ªa -nis§ te-ym
ªa -nis§ ti-Ö
ªa -nis§ ti-yaª
haª -xote-yom
haª -xotu-Ö
haª -xote-se

شناسه  +ستاـک گذشته ٣-٦

 + Öصفت مفعوليـ ـ ـ

اين مورد در گويشها يا لهـجههاي تـويسرکاني ٬هـمدانـي ٬ور امـيني ٬سـيرجـاني و
فارسي تهران در افعال الزم و متعدي به کار ميرود .شايان ذـکر است که جاي تکيه در اين
ـگونه افعال معمو ًال بر آخرين هجا قرار ميگيرد:
بستهام )تويسرکاني(
بسته است )تويسرکاني(
بستهام )همداني(
بسته است )همداني(
ـگفتهام )وراميني(
ـگفته است )وراميني(
پوشيدهام )سيرجاني(
پوشيده است )سيرجاني(
خوردهام )فارسي تهران(
خورده است )فارسي تهران(

ـ ـ ـ ـ ــ) ٥شخص(
ـ ـ ـ ـ ــ)سومشخص مفرد(

bast-am
baste-Ö
basd-am
basde-Ö
goft-om
gofte-Ö
pus§ id-av
pus§ ide-Ö
xord-am
xorde-Ö

شناسه  +صفت مفعولي ٣-٧

 + Öصفت مفعوليـ ـ ـ

اين مورد در زابلي ٬در افعال الزم و متعدي ٬و در لري بهبهان ٬در افـعال الزم ديـده
شده است:
خوردهام )زابلي(
خورده است )زابلي(
نشستهام )لري بهبهان(

xa
ª rda-o ºØ xa
ª rdaª
xa
ª rda-Ö
§ sase-yam

٧٦
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نشسته است )لري بهبهان(

ـ ـ ـ ـ ــ) ٥شخص(

§ sase-Ö

شناسه  +صفت مفعولي )مرخّ م( ٣-٨

 + s/Öصفت مفعوليـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ــ)سومشخص مفرد(

اين ساخت در فارسي اصفهان ٬لنجاني و نجفآبادي در افعال الزم و متعدي ديده
شده است:

پوشيدهام )فارسي اصفهان(
پوشيدهاي )فارسي اصفهان(
پوشيده است )فارسي اصفهان(
شنيدهام )لنجاني(
شنيدهاي )لنجاني(
شنيده است )لنجاني(
خوردهام )نجفآبادي(
خوردهاي )نجفآبادي(
خورده است )نجفآبادي(

ـ ـ ـ ـ ــ) ٥شخص(

pus§ id-am
pus§ ide-y
pus§ ide-s/Ö
§ senoft-am
§ senofte-y
§ senofte-s/Ö
xord-am
xorde-y
xorde-s/Ö

شناسه  +صفت مفعولي ٣-٩

 + astصفت مفعوليـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ــ)سومشخص مفرد(

اين مورد در فارسي معيار و فارسي تاجيکي در افعال الزم و متعدي وجود دارد:
خوردهام )فارسي معيار(
خورده است )فارسي معيار(
ـگفتهام )فارسي تاجيکي(
ـگفته است )فارسي تاجيکي(

ـ ـ ـ ـ ــ) ٥شخص(

xorde- am
xorde- ast
gufta- am
gufta- ast

)ـگونهاي از »است«(  + aشناسه  +ستاـک گذشته ٣-١٠

ـ ـ ـ ـ ــ)سومشخص مفرد(

 + aصفت مفعوليـ ـ ـ

اين سـاخت در گـويشهاي کـردي کـليائي ٬کـردي کـرمانشاه و لکـي خـواجـوندي
ـکالردشت در افعال الزم و متعدي ديده شده است:
خوردهام )ـکردي کليائي(
خورده است )ـکردي کليائي(
ـگفتهام )ـکردي کرمانشاه(
ـگفته است )ـکردي کرمانشاه(
خوردهام )لکي خواجوندي کالردشت(
خورده است )لکي خواجوندي کالردشت(

xwa
ª rd-em-a
xwa
ª rde-ya
wat-em-a
wati-ya
va
ª rd-em-a
va
ª rde-ya
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)ـگونهاي از »است«(  + aشناسه  +صفت مفعولي ٣-١١

 + aصفت مفعوليـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ــ)سومشخص مفرد(

اين مورد در تالشي طاسکوه ماسال در افعال الزم ديده شده است:
رفتهام
رفته است

§ say-m-a
§ say-a ºØ § sa

ـ ـ ـ ـ ــ) ٥شخص(
ـ ـ ـ ـ ــ)سومشخص مفرد(

شناسه  +صفت مفعولي ٣-١٢

)ـگونهاي از »است«(  + aصفت مفعوليـ ـ ـ

اين مورد در کردي مهاباد در افعال الزم ديده شده است:
افتادهام
افتاده است

ـ ـ ـ ـ ــ) ٥شخص(

kawtu¦ -m
kawtu¦ -wa

)ـگونههايي از »است«(  + e/a/enشناسه  +ستاـک گذشته ٣-١٣

 + Ö + e/a/enستاـک گذشتهـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ــ)سومشخص مفرد(
اين ساخت را در گويشهاي کردي روستاي حرير ٬بندرعباسي ٬لکي درهشهر و لکي
لري
ـکاـکاوندي قزوين در افـعال الزم و در گـويشهاي لري بـختياري مسـجدسليمان و ِ
بويراحمد در افعال الزم و متعدي ميتوان مشاهده کرد:
دويدهام )ـکردي روستاي حرير(
دويده است )ـکردي روستاي حرير(
نشستهام )بندرعباسي(
نشسته است )بندرعباسي(
آمدهام )لکي د ّرهشهر(
آمده است )لکي د ّرهشهر(
بودهام )لکي کاـکاوندي قزوين(
بوده است )لکي کاـکاوندي قزوين(
ـگفتهام )لري بختياري مسجدسليمان(
ـگفته است )لري بختياري مسجدسليمان(
خواندهام )لري بويراحمد(
خوانده است )لري بويراحمد(

ـ ـ ـ ـ ــ) ٥شخص(
ـ ـ ـ ـ ــ)سومشخص مفرد(

dawi-m-a
dawi-Ö-ya
)nes§ t-am-(en
nes§ t-Ö-en
haª t-¡m-a
haª t-Ö-a
bi-m-a
bi-Ö-ya
goδ-om-e
goδ-Ö-e
xond-em-e
xond-Ö-e

)ـگونهاي از »است«(  + eشناسه  +ستاـک گذشته ٣-١٤

 + ak + Öستاـک گذشتهـ ـ ـ

٧٨
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اين مورد در گويش لري بختياري اردل در افعال الزم و متعدي ديده شده است:
خوردهام
خورده است

xard-om-e
xard-ak-Ö

شناسه  + eg +ستاـک گذشته ) +پيشوند( ٣-١٥

ـ ـ ـ ـ ــ) ٥شخص(
ـ ـ ـ ـ ــ)سومشخص مفرد(

)ـگونههايياز»است«(  + eg+ e/aستاـک گذشته ) +پيشوند(ـ ـ ـ

اين مورد در گويشهاي بلوچي الشار و کردي سنندج در افعال الزم ديده شده است:
نشستهام )بلوچي الشار(
نشسته است )بلوچي الشار(
نشستهام )ـکردي سنندج(
نشسته است )ـکردي سنندج(

ـ ـ ـ ـ ــ) ٥شخص(

nest-eg-om
nest-eg-e
da-nâ¦ § st-eg-em
da-nâ¦ § st-eg-a

شناسه  + agi +ستاـک گذشته ٣-١٦

 + agi + astستاـک گذشتهـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ــ)سومشخص مفرد(
اين مورد در لهجهاي از فارسي تاجيکي در افعال الزم و متعدي ديده شده است:
خوردهام
خورده است

ـ ـ ـ ـ ــ) ٥شخص(

xurd-agi-yam
xurd-agi-yast

شناسه  + agi + st +ستاـک گذشته ٣-١٧

 + agi + st + Öستاـک گذشتهـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ــ)سومشخص مفرد(
فارسي تاجيکي ٬در افـعال الزم و مـتعدي ٬ديـده شـده
اين مورد نيز در لهجهاي از
ِ
است:
)شايد( خوردهام
)شايد( خورده است

ـ ـ ـ ـ ــ) ٥شخص(

xurd-agi-st-am
xurd-agi-st-Ö

شناسه  + est/ess +ستاـک گذشته ٣-١٨

 + est/ess + Öستاـک گذشتهـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ــ)سومشخص مفرد(
اين ساخت در گويشهاي حاجيآبادي و الري در افعال الزم ديده شده است:
نشستهام )حاجيآبادي(
نشسته است )حاجيآبادي(
خوابيدهام )الري(
خوابيده است )الري(

ـ ـ ـ ـ ــ) ٥شخص(

nes§ t-est-om
nes§ t-est-Ö
xat-ess-em
xat-ess-Ö

شناسه  + est +ستاـک گذشته ٣-١٩
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٧٩

 + Öصفت مفعوليـ ـ ـ

اين مورد در گويش الري خنج در افعال الزم ديده شده است:
آمدهام
آمده است

ond-est-om
onde-Ö

شناسه  + o +ستاـک گذشته ٣-٢٠

ـ ـ ـ ـ ــ) ٥شخص(

 + o + Öستاـک گذشتهـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ــ)سومشخص مفرد(
اين مورد در گويش جيرفتي در افعال الزم ديده شده است:
نشستهام
نشسته است

ـ ـ ـ ـ ــ) ٦شخص(

nes§ t-o-hom
nes§ t-o-Ö

ضمير  +صفت مفعولي )مرخّ م(  +پيشوند ٣-٢١

اين مورد در گويشهاي تاتي تاـکستان ٬افـتري و سـمناني ٬در افـعال مـتعدي ٬و در
ـکاخکي ٬در افعال الزم و متعدي ٬ديده شده است:
ـکاشتهام )تاتي تاـکستان(
ـکاشته است )تاتي تاـکستان(
ـگفتهام )افتري(
ـگفته است )افتري(
زدهام )سمناني(
زده است )سمناني(
رفتهام )ـکاخکي(
رفته است )ـکاخکي(

ـ ـ ـ ـ ــ) ٦شخص(

be-kerdi-m
§be-kerdi-s
be-vaª ta-m
) §be-vaª ta-(s
bu-kkuvaª § c-an
§bu-kkuvaª § cey-s
be-rafte-yom
§be-rafte-yes

صفت مفعولي  +ضمير  +پيشوند ٣-٢٢

اين مورد در ابيانهاي ٬گويش کليميان اصفهان ٬گويش کليميان بروجرد ٬گويش کليميان
همدان ٬خوانساري و واراني در افعال متعدي ديده شده است:
ـگفتهام )ابيانهاي(
ـگفته است )ابيانهاي(
پوشيدهام )ـگويش کليميان اصفهان(
پوشيده است )ـگويش کليميان اصفهان(
فروختهام )ـگويش کليميان بروجرد(
فروخته است )ـگويش کليميان بروجرد(
خوردهام )ـگويش کليميان همدان(

ba-m-votaª
ba-y-votaª
be-m-pus§ de
be-s§ -pus§ de
be-m-feraª te
be-s§ -feraª te
be-m-xorte
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خورده است )ـگويش کليميان همدان(
خوردهام )خوانساري(
خورده است )خوانساري(
ديدهام )واراني(
ديده است )واراني(

ـ ـ ـ ـ ــ) ٦شخص(

be-s§ -xorte
be-m-xortey
be-z§ -xortey
be-m-dido
be-s§ -dido

صفت مفعولي  +پيشوند  +ضمير ٣-٢٣

اين مورد در گويش دري زردشتي يزد در افعال متعدي کاربرد دارد:
خوردهام
خورده است

m-i-xarta
§ s-i-xarta

صفت مفعولي  +ضمير ٣-٢٤

ـ ـ ـ ـ ــ) ٦شخص(

اين ساخت در گويشهاي نائيني ٬الري و الري خنج در افعال مـتعدي ديـده شـده
است:
خريدهام )نائيني(
خريده است )نائيني(
ديدهام )الري(
ديده است )الري(
ديدهام )الري خنج(
ديده است )الري خنج(

ـ ـ ـ ـ ــ) ٦شخص(

mâ¦-riyÀ
§ s¦ â-riyÀ
om-dede
os§ -dede
om-dede
os§ -dede

)ـگونهاي از »است«(  + enستاـک گذشته  +ضمير ٣-٢٥

اين مورد در حاجيآبادي و بندرعباسي در افعال متعدي ديده شده است:
پوشيدهام )حاجيآبادي(
پوشيده است )حاجيآبادي(
ـگفتهام )بندرعباسي(
ـگفته است )بندرعباسي(

ـ ـ ـ ـ ــ) ٦شخص(

om-pus§ id-en
os§ -pus§ id-en
om-goft-en
i-goft-en

)ـگونههايي از »است«(  + a/enضمير  +صفت مفعولي ٣-٢٦

اين مورد در کردي مهاباد ٬تالشي طاسکوه ماسال و لري بهبهان در افعال متعدي ديده
شده است:
آوردهام )ـکردي مهاباد(
آورده است )ـکردي مهاباد(

he¦ naª w-m-a
he¦ naª w-â¦-ya

مقاله
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ديدهام )تالشي طاسکوه ماسال(
ديده است )تالشي طاسکوه ماسال(
ـگرفتهام )لري بهبهان(
ـگرفته است )لري بهبهان(

ـ ـ ـ ـ ــ) ٦شخص(

٨١

vinda-m-a
vinda-s§ -a
esede-m-en
esede-s§ -en

)ـگونههايي از »است«(  + a/eneضمير  +ستاـک گذشته ٣-٢٧

در هشهر و جيرفتي٬
اين ساخت در کردي روستاي حرير ٬لکي کاـکاوندي قزوين ٬لکي ّ

در افعال متعدي ٬ديده شده است:

خوردهام )ـکردي روستاي حرير(
خورده است )ـکردي روستاي حرير(
خوردهام )لکي کاـکاوندي قزوين(
خورده است )لکي کاـکاوندي قزوين(
داشتهام )لکي د ّرهشهر(
داشته است )لکي د ّرهشهر(
خوردهام )جيرفتي(
خورده است )جيرفتي(

ـ ـ ـ ـ ــ) ٦شخص(

xwa
ª rd-em-a
xwa
ª rd-e-ya
wa
ª rd-em-a
wa
ª rd-e-ya
daª§ st-¡m-a
daª§ st-i-ya
xowar(d)-m-ene
xowar(d)-s§ -ene

ضمير  + eg +ستاـک گذشته ٣-٢٨

اين مورد در بلوچي الشار در افعال متعدي ديده شده است:
خوردهام
خورده است

ـ ـ ـ ـ ــ) ٦شخص(

wart-eg-om
wart-eg-i

)ـگونهاي از »است«(  + aضمير  + eg +ستاـک گذشته ٣-٢٩

اين مورد در کردي سنندج در افعال متعدي ديده شده است:
خوردهام
خورده است

ـ ـ ـ ـ ــ) ٦شخص(

xwa
ª rd-eg-m-a
xwa
ª rd-eg-y-a

ضمير  + agi +ستاـک گذشته ٣-٣٠

اين مورد در لهجهاي از فارسي تاجيکي در افعال متعدي ديده شده است:
زدهام
زده است

ـ ـ ـ ـ ــ) ٦شخص(

zad-agi-yam
§zad-agi-yas

 + agiستاـک گذشته  +ضمير آزاد ٣-٣١

اين مورد نيز در لهجهاي از فارسي تاجيکي در افعال متعدي ديده شده است:
زدهام

man zad-agi
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زده است

vay zad-agi

 .٤ساختهاي يکسان براي گذشته ساده و گذشته نقلي
در گويشهاي مورد بررسي ساختهاي زير براي گذشته ساده و گذشته نقلي ٬هردو ٬به
ـکار ميروند و داراي انواع زيرند:
ـ ـ ـ ـ ــ) ٥شخص(

شناسه  +ستاـک گذشته ٤-١

 + Öستاـک گذشتهـ ـ ـ
)سومشخص مفرد(
اين مورد در لهجههاي بافتي و زرندي در افعال الزم و متعدي ديده شده است:
ـکاشتم ٬کاشتهام )بافتي(
ـکاشت ٬کاشته است )بافتي(
خوردم ٬خوردهام )زرندي(
خورد ٬خورده است )زرندي(

ـ ـ ـ ـ ــ) ٥شخص(

kaª§ st-am
kaª§ st-Ö
xord-am
xord-Ö

شناسه  +ستاـک گذشته  +پيشوند ٤-٢

 + Öصفت مفعولي  +پيشوندـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ــ)سومشخص مفرد(
اين ساخت در گويش کليميان بروجرد و گويش کليميان همدان در افـعال الزم و در
بسياري از گونههاي مازندراني ٬مثالً گونههاي رايج در تنکابن ٬آمل ٬ساري ٬کالردشت٬
سوادکوه ٬و گونههاي گيلکي رايج در حسنکياده ٬رشت و دستک در افعال الزم و متعدي
به کار ميرود:
رفتم ٬رفتهام )ـگويش کليميان بروجرد(
رفت ٬رفته است )ـگويش کليميان بروجرد(
ماندم ٬ماندهام )ـگويش کليميان همدان(
ماند ٬مانده است )ـگويش کليميان همدان(
خوردم ٬خوردهام )مازندراني تنکابن(
خورد ٬خورده است )مازندراني تنکابن(
خوردم ٬خوردهام )مازندراني آمل(
خورد ٬خورده است )مازندراني آمل(
خوردم ٬خوردهام )مازندراني ساري(
خورد ٬خورده است )مازندراني ساري(
خوردم ٬خوردهام )مازندراني کالردشت(
خورد ٬خورده است )مازندراني کالردشت(

be-s§ d-om
be-s§ do-Ö
be-mund-aª n
be-mundu-Ö
bo-xaª rd-om
bo-xaª rd¡-Ö
¡ba-x¡rd-¡m
ba-x¡rd¡-Ö
ba-xord-eme
ba-xord¡-Ö
ba-xord-eme
ba-xorde-Ö
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ـکاشتم ٬کاشتهام )مازندراني سوادکوه(
ـکاشت ٬کاشته است )مازندراني سوادکوه(
خواندم ٬خواندهام )ـگيلکي حسنکياده(
خواند ٬خوانده است )ـگيلکي حسنکياده(
خوردم ٬خوردهام )ـگيلکي رشت(
خورد ٬خورده است )ـگيلکي رشت(
خوردم ٬خوردهام )ـگيلکي دستک(
خورد ٬خورده است )ـگيلکي دستک(

٨٣

de-kaª § st-eme
de-kaª § ste-Ö
bu-xond-am
bu-xonda-Ö
bu-xurd-¡m
bu-xurd¡-Ö
bu-xord-am
bu-xord¡-Ö

شناسه  + (e)s§ t +ستاـک گذشته  +پيشوند ٤-٣

ـ ـ ـ ـ ــ) ٥شخص(

 + Öصفت مفعولي  +پيشوندـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ــ)سومشخص مفرد(
اين مورد در گويش افتري در افعال الزم ديده شده است:
نشستم ٬نشستهام
نشست ٬نشسته است

ـ ـ ـ ـ ــ) ٥شخص(

be-neraª -s§t-i
be-neraª a-Ö

)ـگونهاي از »است«(  + eشناسه  +صفت مفعولي ٤-٤

 + eصفت مفعوليـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ــ)سومشخص مفرد(

اين مورد در تالشي ميرزانق اردبيل در افعال الزم ديده شده است:
نشستم ٬نشستهام
نشست ٬نشسته است

ـ ـ ـ ـ ــ) ٦شخص(

)nes§ ta-m-(e
)nes§ ta-(ye

)ـگونهاي از »است«(  + eضمير  +صفت مفعولي ٤-٥

در گويش مذکور ٬اين مورد ٬در افعال متعدي ديده شده است:
خوردم ٬خوردهام
خورد ٬خورده است

haª rda-m-e
haª rda-s§ -e

نتيجهـگيري
از بررسي ساختهاي گذشته ساده و گذشته نقلي در  ٦٠لهجه و گويش ايراني ميتوان
به نتايج زير دست يافت:
 .١بعضي از لهجهها و گويشهاي ايراني امروز ٬مانند فارسي مـيانه ٬بـراي سـاخت
ـگذشته نقلي از صورتهايي از فعل
-s
 -estـ -ess ٬ـ§ t ٬

و

§ t
 -esـÄ .

estaª dan

)ايستادن( اسـتفاده مـيکنند٬
مـانند  -stـ٬
ِ

شمارههاي  ٣ - ١٧تا  ٣ - ١٩و ٤ - ٣ـ.

٨٤
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 .٢در حالي که فارسي ميانه تنها دو ساخت براي گذشته سـاده و دو سـاخت بـراي
ـگذشته نقلي دارد لهجهها و گويشهاي ايراني امروز که مورد بررسي قرار گرفتهاند ١١
ساخت براي گذشته ساده ٣١ ٬ساخت براي گذشته نـقلي و  ٥سـاخت مشـترک بـراي
دارندÄ .

ـگذشته ساده و گذشته نقلي

شمارههاي  ١ - ١تا  ٢ - ١ ٬١ - ٤تا  ٣ - ١ ٬٢ - ١١تا

 ٣ - ٣١و  ٤ - ١تا ٤ - ٥ـ.
 .٣بعضي از گويشها ٬مانند فارسي ميانه ٬تنها افعال متعدي را به صورت ارگتيو بيان
مي کنند ٬مانند گويش کليميان اصفهان ٬گويش کليميان همدان ٬گويش کليميان بروجرد٬
خوانساري ٬دليجاني ٬ابيانهاي ٬تاتي تاـکستان ٬سمناني ٬واراني ٬تالشي طاسکوه ماسال٬
در هشهر ٬لکي کاـکاوندي قزوين ٬لري بهبهان ٬کردي مهاباد ٬کردي
جيرفتي ٬افتري ٬لکي ّ

روســتاي حــرير ٬کــردي ســنندج ٬بـلوچي الشـار ٬الري ٬الري خـنج ٬بـندرعباسي٬
حاجيآبادي ٬نائيني ٬دري زردشتي و بعضي از لهجههاي فارسي تاجيکي ٬ولي بعضي
مانند گويش کاخکي هم افعال الزم و هم افعال متعدي را با ساخت ارگتيو مـيسازند.
 Äـشمارههاي  ٢ - ١١و .٣ - ٢١
 .٤تنها بعضي از گويشها براي ساخت گذشته سـاده از پـيشوند تـصريفي اسـتفاده
ميکنندÄ .

شمارههاي  ٢ - ١تا  ٢ - ٣و  ٢ - ١٠و .٢ - ١١

٥ـ .تنها بعضي از گويشها براي ساخت گذشته نـقلي از پـيشوند تـصريفي اسـتفاده
ميکنندÄ .

شمارههاي  ٣ - ١تا  ٣ - ٥و  ٣ - ٢١تا .٣ - ٢٣

٦ـ .نشانه جنس تنها در گويشهاي دليجاني ٬ابيانهاي ٬تاتي تاـکستان ٬سمناني و واراني
ديده شده

استÄ .

شمارههاي  ٢ - ٢و .٣ - ٥

 .٧شناسه سومشخص مفرد در گذشته ساده همه لهجهها و گويشهاي مورد بررسي
صفر است ٬بهجز آنهايي که به جاي شناسه از ضمير اسـتفاده

مـيکنندÄ .

شـمارههاي

 ٢ - ١تا .٢ - ٦
٨ـ .پسوند  -akـ ٬پس از س تاـک گذشته ٬ت نها در گويشهاي زابل ي و لري بختياري اردل
ـ

ـ

ـ

و نيز در لهجه وراميني ديده شده است که ميتوان آن را نوعي پسوند صفت مفعوليساز
دانست Ä .ـشمارههاي  ٢-٤ ٬٢-٣و .٣-١٤
.٩

پسوندهاي  -egـ -agi ٬و -o

مفعوليساز

هستندÄ .

که پس از ستاـک گذشته ميآيند نيز نوعي پسوند صفت

شمارههاي  ٣ - ١٥تا  ٣ - ٢٠ ٬٣ - ١٧و  ٣ - ٢٨تا .٣ - ٣١
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٨٥

 .١٠تنها در لهجهاي از فارسي تاجيکي کاربرد ضمير آزاد به جاي ضمير پيوسته ديده
شده است Ä .شماره .٣ - ٣١
 .١١پسوند  -aـ ٬که گونهاي است از »است«  ٬تنها در گـذشته سـاده تـالشي طـاسکوه
ماسال ٬در افعال الزم و متعدي ٬ديده شده

استÄ .

شمارههاي  ٢ - ٦و .٢ - ٧

 .١٢در گذشته نقلي ٬تنها بعضي از گويشها از گونهاي از »است« به صورتهاي  -aـ٬
 -eـ -en ٬ـ -ene ٬ـ-s ٬

و

-ast

استفاده

ميکنندÄ .

شمارههاي  ٣-٨ ٬٣-٤تا  ٣-٢٥ ٬٣-١٦تا

 ٣-٢٧و .٣-٢٩
 .١٣گروهي از لهجهها و گويشها در گذشته نقلي به جاي صفت مفعولي از ستاـک
ـگذشته استفاده

ميکنندÄ .

شمارههاي  ٣-١٣ ٬٣-١٠ ٬٣-٦ ٬٣-٢تا  ٣-٢٥ ٬٣-٢٠و

 ٣-٢٧تا .٣-٣١
 .١٤در گويشها و لهجههايي که بـراي گـذشته سـاده و گـذشته نـقلي سـاختهاي
يکسان دارند ٬معادل اين ساختها در ساختهاي متفاوت گذشته ساده و گذشته نقلي
نيز ديده ميشود .مثالً در نمونههاي زير:
٢-٥
٣-٢
٣-١٩
٣-١١
٣-٢٦

معادل
معادل
معادل
معادل
معادل

٤-١
٤-٢
٤-٣
٤-٤
٤-٥

 .١٥با توجه به معادله فوق در باره لهجههاي بافتي و زرندي که در گروه  ٤ - ١قرار
دارند ميتوان چنين اظهار داشت که اين لهجهها ساخت گذشته نقلي ندارند و به جاي آن
از گذشته ساده استفاده ميکنند.
 .١٦و با ٔال خره با توجه به معادله فوق درباره گويش کليميان بروجرد ٬گويش کليميان
همدان و افتري )در مورد افعال الزم( و بسياري از گويشهاي کرانه خزر و تالشي ميرزانق
اردبيل )در مورد افعال الزم و متعدي( ميتوان چنين ادعا کرد که اين گويشها گـذشته
نقلي دارند و آنچه ندارند گذشته ساده است که به جـاي آن از گـذشته نـقلي اسـتفاده
ميکنند.

٨٦
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منابع شواهد
آذري ٬فروغ ) ٬(١٣٧٨-٧٩بـررسي مـقايسهاي لهـجه نـجفآبادي و اصـفهاني  ٬پـاياننامه کـارشناسي ارشـد٬
زبانشناسي همگاني ٬دانشگاه آزاد اسالمي ٬واحد تحصيالت تکميلي تهران )چاپ نشده(.
تفض لي ) ٬(١٣٧٣زبان پهلوي ٬ادبيات و دستور آن  ٬تهران :انتشارات معين.
آموزگار ٬ژاله و احمد ّ
آهني ٬محمدرضا ) ٬(١٣٧٢-٧٣بررسي گويش ابيانه از توابع نطنز  ٬پاياننامه کـارشناسي ارشـد ٬زبـانشناسي
همگاني ٬دانشگاه تهران )چاپ نشده(.
ابوطالب ٬آذر ) ٬(١٣٧٢-٧٣بررسي گويش تـاتي در يـنگي امـام  ٬پـاياننامه کـارشناسي ارشـد ٬زبـانشناسي
همگاني ٬دانشگاه تهران )چاپ نشده(.
اسفندياري ٬مرتضي ) ٬(١٣٧٣-٧٤توصيف ساختمان فعل در گويش کردي کليائي  ٬پاياننامه کارشناسي ارشد٬
زبانشناسي همگاني ٬دانشگاه تهران )چاپ نشده(.
اشرفي خوانساري ٬مرتضي )» ٬(١٣٨١ويژگيهاي افعال در گويش خوانساري« ٬مجموعه مقاالت نخستين
همانديشي گويششناسي ايران ٬به کوشش حسن رضـائي بـاغبيدي ٬تـهران :فـرهنگستان زبـان و ادب
فارسي ٬صـ.٥٩-٤٣
اميريان بودااللو ٬ربـابه ) ٬(١٣٧٩-٨٠گــويش تـالشي مـيرزانـق اسـتان اردبـيل  ٬پـاياننامه کـارشناسي ارشـد٬
زبانشناسي همگاني ٬دانشگاه آزاد اسالمي ٬واحد تحصيالت تکميلي تهران )چاپ نشده(.
پناهي سمناني ٬محمداحمد ) ٬(١٣٧٤آداب و رسوم مردم سمنان  ٬تهران :انتشارات پژوهشگاه علوم انساني و
مطالعات فرهنگي.
پورعابدي نائيني ٬حسن ) ٬(١٣٧٢گويش نائيني  ٬پاياننامه کارشناسي ارشد ٬زبانشناسي همگاني ٬دانشگاه
تهران )چاپ نشده(.
درهشهر  ٬پاياننامه کارشناسي ارشد ٬زبانشناسي همگاني٬
پورمند ٬خيراهلل ) ٬(١٣٧٣-٧٤بررسي گويش لکي ّ
دانشگاه تهران )چاپ نشده(.

پوالدي درويش ٬ميترا ) ٬(١٣٧٨-٧٩توصيف ساختمان فعل در گويش بهدينان مرکزشهر يزد  ٬پاياننامه کارشناسي
ارشد ٬زبانشناسي همگاني ٬دانشگاه آزاد اسالمي ٬واحد تحصيالت تکميلي تهران )چاپ نشده(.
جعفري ٬محمدجواد ) ٬(١٣٧٣-٧٤بررسي گـويش سـوادکـوهي  ٬پـاياننامه کـارشناسي ارشـد ٬زبـانشناسي
همگاني ٬پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي )چاپ نشده(.
جاللي ٬واله ) ٬(١٣٧٩-٨٠مقايسه دو لهجه بافتي و زرندي  ٬پاياننامه کارشناسي ارشد ٬زبانشناسي همگاني٬
دانشگاه آزاد اسالمي ٬واحد تحصيالت تکميلي تهران )چاپ نشده(.
جاللي امام ٬سيده لعيا ) ٬(١٣٧٩-٨٠بررسي گويش املشي  ٬پاياننامه کارشناسي ارشد ٬زبانشناسي همگاني٬
دانشگاه آزاد اسالمي ٬واحد تحصيالت تکميلي تهران )چاپ نشده(.
حکيمي ٬عبدالعـظيم ) ٬(١٣٧٢-٧٣بـررسي گـويش شـاهرودي  ٬پـاياننامه کـارشناسي ارشـد ٬زبـانشناسي
همگاني ٬دانشگاه تهران )چاپ نشده(.
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خنجي ٬لطفعلي ) ٬(١٣٧٨دستور زبان الرستاني بر مبناي گويش خنجي  ٬انتشارات دانشنامه فارس.
ذوالفقاري ٬سيما ) ٬(١٣٧٦گويش بختياري مسجدسليمان  ٬پاياننامه کارشناسي ارشد ٬زبانشناسي هـمگاني٬
دانشگاه عالمه طباطبائي )چاپ نشده(.
زمر ديان ٬رضا ) ٬(١٣٦٨بررسي گويش قاين  ٬انتشارات آستان قدس )معاونت فرهنگي(.
ّ

ساداتي ٬سيد مجيد ) ٬(١٣٧٤بررسي گويش دمـاوندي  ٬پاياننامه کارشناسي ارشـد ٬زبـانشناسي هـمگاني٬
دانشگاه تهران )چاپ نشده(.

سرمست دستک ٬داود ) ٬(١٣٧١گويش گيلکي حسنکياده )ـکياشهر(  ٬پاياننامه کارشناسي ارشد ٬زبانشناسي
همگاني ٬پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي )چاپ نشده(.
سلطانينژاد ٬فرشته ) ٬(١٣٧٩مقايسه گونههاي زباني بافتي و جيرفتي  ٬پاياننامه کارشناسي ارشد ٬زبانشناسي
همگاني ٬پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي )چاپ نشده(.
سمائي ٬سيد مهدي ) ٬(١٣٧٠بررسي گويش تـنکابن  ٬پـاياننامه کـارشناسي ارشـد ٬زبـانشناسي هـمگاني٬
دانشگاه تهران )چاپ نشده(.
شکري ٬گيتي ) ٬(١٣٧٤گويش ساري  ٬پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.
شهيدي ٬اشرفالسادات ) ٬(١٣٧٩-٨٠بررسي دوگونه زباني حاجيآبادي و سير جـاني  ٬پـاياننامه کـارشناسي
ارشد ٬زبانشناسي همگاني ٬دانشگاه آزاد اسالمي ٬واحد تحصيالت تکميلي تهران )چاپ نشده(.
شيرزاديتبار ٬بهرام ) ٬(١٣٧٤-٧٥گويش کردي کرمانشاه  ٬پاياننامه کارشناسي ارشد ٬زبانشناسي هـمگاني٬
دانشگاه تهران )چاپ نشده(.
صفري ٬حسين ) ٬(١٣٧٣واژهنامه ر اجي ٬گويش دليجان  ٬ناشر :مؤلف.
طاهري ٬عباس ) ٬(١٣٧٠گويش تاتي تاـکستان  ٬پاياننامه کارشناسي ارشد ٬زبـانشناسي هـمگاني ٬دانشگـاه
عالمه طباطبائي )چاپ نشده(.
عرب محمدحسيني ٬مريم ) ٬(١٣٧٩-٨٠لهجه ورامين )پيشوا(  ٬پـاياننامه کـارشناسي ارشـد ٬زبـانشناسي
همگاني ٬پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي )چاپ نشده(.
عيدي ٬رضا ) ٬(١٣٧٤-٧٥بررسي گـويش بـختياري گـونه اردل  ٬پـاياننامه کـارشناسي ارشـد ٬زبـانشناسي
همگاني ٬دانشگاه تهران )چاپ نشده(.
فتحي ٬آذر ) ٬(١٣٧١ساخت فعل در گويش بندرعباسي )لهجه محلّه پشتشـهر(  ٬پـاياننامه کـارشناسي ارشـد٬
زبانشناسي همگاني ٬دانشگاه تهران )چاپ نشده(.
فالّح ٬عليمحمد ) ٬(١٣٨٠گـروههاي نـحوي در گـويش آمـلي )مـازندر انـي(  ٬پـاياننامه کـارشناسي ارشـد٬
زبانشناسي همگاني ٬دانشگاه عالمه طباطبائي )چاپ نشده(.
ـکاـکاوند ٬جهانگير ) ٬(١٣٧٠-٧١بررسي گويش لکي کاـکاوندي قزوين  ٬پاياننامه کارشناسي ارشد ٬زبانشناسي
همگاني ٬دانشگاه تهران )چاپ نشده(.
ـکخائي ٬يحيي ) ٬(١٣٧٤بررسي گويش سکوههاي شيبآبي ز ابلي  ٬پاياننامه کارشناسي ارشـد ٬زبـانشناسي
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همگاني ٬دانشگاه تهران )چاپ نشده(.
ـکلباسي ٬ايران ) ٬(١٣٦٢گويش کردي مهاباد  ٬پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.
ــــ ) ١٣٦٧الف(» ٬دستگاه فعل در گويش الري« ٬مجله دانشکده ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد ٬
سال ٬٢١ش ٬١ص.١٧٠-١٤٥
ــــ ) ١٣٦٧ب(» ٬ارگتيو در زبانها و گويشهاي ايراني« ٬مجله زبانشناسي  ٬سال٥ـ ٬ش ٬٢ص٨٧-٧٠ـ.
ــــ ) ٬(١٣٧٠فارسي اصفهاني  ٬پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.
ــــ )» ٬(١٣٧١تنوع لهجهها در گويش گيلکي« ٬مجلّه دانشکده ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشـهد ٬
سال ٬٢٥ش٤ـ ٬ص.٩٧٦-٩٣٤
ــــ ) ٬(١٣٧٣گويش کليميان اصفهان )يک گويش اير اني(  ٬پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.
ــــ ) ١٣٧٤الف(» ٬مقايسهاي ميان گويشهاي کردي مهاباد ٬سنندج و کرمانشاه« ٬مجله علمي و پژوهشي علوم

الزهرا  ٬سال٥ـ ٬ش ١٣و  ٬١٤ص٨٠-٥٩ـ.
انساني دانشگاه ّ

ــــ ) ١٣٧٤ب( ٬فارسي ايران و تاجيکستان )يک بررسي مقابلهاي(  ٬دفتر مطالعات سياسي بينالمللي وزارت
امور خارجه.
ــــ )» ٬(١٣٧٥شناسه سومشخص مفرد در مصادر فارسي« ٬فرهنگ )ويـژه زبـانشناسي( ٬سـال ٬٩ش٬١
ص.٣٥-٢٧
ــــ ) ١٣٧٦الف( ٬گويش کالردشت )رودبارک(  ٬پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.
ــــ ) ١٣٧٦ب(» ٬تحليل فعل ايراني با ديدي نو« ٬مجلّه دانشکده ادبيات دانشگاه فـردوسي مشـهد  ٬سـال٬٣٠
ش١ـو ٬٢ص٦٨-٥٥ـ.
محمدي اشياني ٬فضلاهلل ) ٬(١٣٧٠مقايسه گويش لنجان اصفهان با فارسي رسمي  ٬پاياننامه کارشناسي ارشد٬
زبانشناسي همگاني ٬دانشگاه تهران )چاپ نشده(.
مرتضوي ٬سيد مح ّمدباقر ) ٬(١٣٧٤بررسي و تحليل واجشناختي و دستوري گويش بهبهان  ٬پاياننامه کارشناسي
ارشد ٬زبانشناسي همگاني ٬دانشگاه تهران )چاپ نشده(.
مقيمي ٬افضل ) ٬(١٣٧٣بررسي گويش بويراحمد  ٬انتشارات نويد شيراز.
مولوي کاخکي ٬حسن ) ٬(١٣٦٧-٦٨بررسي ساختمان دستوري گويش مردم کاخک  ٬پاياننامه کارشناسي ارشد٬
زبانشناسي همگاني ٬دانشگاه تهران )چاپ نشده(.
ميرچراغي ٬سيد فرهود ) ٬(١٣٦٩ساختمان دستوري گويش لکي يا خواجوندي کالردشت  ٬انتشارات پرهام نشر.
ميرزابيگي ٬جهانشاه ) ٬(١٣٦٨ساختمان فعل در گـويش کـردي روسـتاي حـرير  ٬پـاياننامه کـارشناسي ارشـد٬
زبانشناسي همگاني ٬دانشگاه تهران )چاپ نشده(.
نژادصاحبي ٬عليرضا ) ٬(١٣٧٣بررسي گويش سبزواري  ٬پاياننامه کارشناسي ارشد ٬زبانشناسي هـمگاني٬
دانشگاه تهران )چاپ نشده(.
نغزگوي کهن ٬مهرداد ) ٬(١٣٧٣بررسي گويش تالشي دهسـتان طـاسکوه مـاسال  ٬پـاياننامه کـارشناسي ارشـد٬
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زبانشناسي همگاني ٬دانشگاه تهران )چاپ نشده(.
والئي ٬هما ) ٬(١٣٧٨-٧٩مقايسه دو لهجه همداني و تويسرکاني  ٬پـاياننامه کـارشناسي ارشـد ٬زبـانشناسي
همگاني ٬دانشگاه آزاد اسالمي ٬واحد تحصيالت تکميلي تهران )چاپ نشده(.
همايون ٬همادخت ) ٬(١٣٧١گويش افتري  ٬پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.
يوسفيان ٬پاـکزاد ) ٬(١٣٧١گويش بلوچي الشاري  ٬پاياننامه کارشناسي ارشد ٬زبانشناسي همگاني ٬دانشگاه
تهران )چاپ نشده(.
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