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بعید آیندگی و چند زمان نادر در گویش خانیکی
چکیده
مردم روستای تاریخی و ییالقی خانیک از حووایی ااخوک گنابواد در سوخت گخوتت خوود
دقتهای زبانی خاصی دارند .گویش ایت روستا بو علوط یعی وی و افرافیوایی ،از املو
محصور بودن و عدم مهاارپذیری ،تا حدّی دستنخورده باقیمانده است .از ویژگیهوای
منحصر ب فرد گویش مردم روستای خانیک رواج زمانی خاص است ا در زبوان فارسوی
م یار از آغاز فارسی دری تا حال واود نداشت است .در ایت زمان قصود انجوام اواری از
گذشت واود داشت  ،امّا تا حال عمط آغاز نشده است و در آینده محقق خواهد شد یوا بو
وقوع نخواهد پیوست .ایت زمان "ب ید آیندگی" یا "گذشت در آینده" نام گرفت و با زمان
"گذشتة آیندگی" ا در برخی دستورها آمده است ،تخاوت دارد .نیز برخی زمانها او در
فارسی م یار بیسابق است ،در ایت گوش رواج دارد و همچنیت زمانهایی ا در گذشوت
و در متون اهت برخی ساختهای آن واود داشت  ،امّا در خانیکی تمام سواختهوا رایو
است .دادههای ایت تحقیق از یریق مصاحع با گویشوران اهوتسوال و بویسوواد خانیوک
ضعط شده و پس از نوشتت چند مقای در مورد ف طها و شناسو هوا در گوویش خانیوک و
مقایس با متون تاریخی و دستوری ،ارائ میگردد.
کلیدواژهها :ب ید آیندگی (گذشت در آینده) ،زمانهوای نوادر یوا فرامووش شوده ،گوویش
خانیکی و فارسی م یار.

____________________________
تاريخ دريافت 4031/7/03 :تاريخ پذيرش4031/43/03 :
پست الکترونیکیekhtiari @ um.ac.ir :
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 .1مقدمه

سال هفتم ،شمارة اول

1

مردم روستای خانیک در سختگختت خود از دقتهای زبانی شگختی برخوردارند .در گویش ایوت
مردم زمانها و ف طهای خاصی 2رواج دارد ا برخی از ایت زمانها در یی حدود  1211سوال او از
عمر زبان فارسی دری میگذرد در هیچ متت فارسی رؤیت نشده و از برخی زموانهوا نیوز اگور ف لوی
گزارش شده ،از یکی دو ساخت تجاوز نمیاند ا آن هم در متون اهت آمده اسوت در حواییاو در
گویش خانیکی هنوز ن فقط در بیت اهتساالن بلک در میان اوانوان گویشوور و مقویم روسوتا تموام
ساختهای ایت زمانها ب اار میرود .زمانی در گویش رای است ا در فارسی م یار واوود نداشوت
است .ایت زمان ب نام «ب ید آیندگی یا گذشت در آینده »3نامگذاری شده اسوت .ماوایی از زموان ب یود
آیندگی:
«مَاْیست تْ بُدَه بُ بِخَرِی»( :میخواست بوده بودی بخری)
be-xar-i
SUBJ-buy.PRS-2SG

bod-a-bo
be.PST-ASP-be.PST

ma:-yesta=t
PROG- want.PST=2SG.CLT

ب آوردن چند ماال و شش ساخت آن ،بسنده میشود:
«ایت سوزیها چو چنی؟ مسته مَ بدُه بُ بپَزِمِ ،حیف شو بپوسیده ی»
(ایت سعزیها چرا چنیت شده؟ میخواست بوده بودیم بپزیم ایتها را ،حیف شد پوسیده است).
 .1نشان های آواشناسی م ادل سازی شده ،ععارتند از( :اهت استخادة ادبا ،آوانگاری م مول ب اار گرفت شد).
 =aوَ

 =eوِ

 = oوُ

 =âآ  = u ،او  =iای  =ūاوی اشیده  = bب  =pپ

ح /ه  =xخ  = dد  = zذ /ز /ض /ظ  =sس /ص

 =tت /ط  = jج  =čچ =h

 = šش  = qغ /ق  =kک  = gگ  =lل

 =mم

 =nن  = vوِ  =yی.
 =:دو نقط نشانة امتداد و اشیدگی صدا.
 =a:اْ ،نشان صدایی اشیدهتر از فتح [ ]aو اوتاهتر از آ (  ) âاست ب گون ای ا دهان اامط باز نمیشود .ماط :مَاْیُم (می-
خواهم) اشیدهتر از «مَیِم» و اوتاهتر از «مایط» است.
 = áاَاْ ،نشان صدایی اشیدهتر از ایف [ ]aو اوتاهتر از (آ) [  ] âاست .ماط :اَاْهُم [( ]áhomهستم) ،در مقابطِ اَهُم []ahom
یا «است» [.]ast
 . 2ایت مقای بر گرفت از یرح پژوهشی است ا در دانشگاه فردوسی مشهد انجام شده است.
 .3نام ایت زمان را «گذشت در آینده» گذاشت بودم ،همکار ارامند اناب آقای داتر یاحقی نام «ب ید آیندگی» را پیشنهاد
اردند.
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ma:-yest-a-ma
bo-boda
PROG-want.PST-ASP=1PL be.PSTbe-possid-e-y
SUNJ-rot.PST-ASP-3SG

ʔi sowzi-hâ
ču
?čen-i
?this vegetable-PL why like this- become.PST.3SG
ASP-be.PST
be-paz-e-me,
hayf ŝu
SUBJ-cook.PRS-ASP-1PL pity become.PST.3SG

دوساخت از ب ید آیندگی:
مَاْیستَ م بُدَه بُ وراَشُمِ(میخواست بوده بودم وزن انماش)
bo
varkaŝ-ome
be.PST weight-1SG

ma:-yesta-m
bod-a
PROG-want.PST-1SG be.PST-ASP

مَاْیستَ ت بُدَهبُ وراَشِیِ یِ (میخواست بوده بودی وزن انیاش).
varkaŝ-iye
weight-2SG

bo
be.PST

bod-a
be.PST-ASP

ma:-yesta-t
PROG-want.PST-2SG

ب ید آیندگی با ف طهای امکی ساخت شوده از مصودر «مَاْیِسوتَاْ» [( ]ma:yesta:خواسوتت) صور
میشود .ایت مصدر ب دو م نای (خواستت) و (دوست داشتت) در خانیک و دیگور نقواط خراسوان بو
اار میرود .در مورد زمان خاصی ا از آن ب «ب ید آیندگی» نام بردیم ،ف وطهوای مصودر موذاور بو
م نای (خواستت) ب اار میرود.
ایت زمان با «آینده در گذشت » یوا «گذشوتة آینودگی» فورق دارد .چنوان او در توضوی «آینوده در
گذشت » آمده است:
«در قدیم ضمت بحث از ف ط یا ف طهای ماضی ،اگر میخواست اند سخت از وقوع ف لی دیگور بو
میان آرند ا آن ف ط در هنگام وقوع ف ط یا اف ال دیگر هنوز واقع نشده بوده ،ویی در آینودة نزدیکوی
انجام گرفتنی و از ایت رو نسعت ب زمان ف ط یا ف طهای دیگر ،مؤخر و مستقعط بوده اسوت ،سواخت
ویژه ای از ف ط اصلی ب امک ماضوی سواده یوا ماضوی اسوتمراری ف وط م ویت «خواسوتت» بو اوار
میبردهاند» (احمدی گیوی.)223 :1334 ،
 .2 .1ف طهای «آینده در گذشت » ب دو صورت در متون اهت دیده میشود:
« .1ماضی سادة ف ط «خواستت»  +بت ماضوی یوا مصودر ف وط اصولی (آینوده در گذشوتة سواده):
خواستم رفت ،خواستی رفت ،خواست رفت .یا خواستم رفتت ...
 .2ماضی استمراری یایی «خواستت»  +بوت ماضوی  +ف وط پیورو (آینوده در گذشوت اسوتمراری):
خواستمی رفت ( »...همان).
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یرز ساخت و ااربرد آینده در گذشت با ب ید آیندگی تخاوت دارد .در گویش خوانیکی عوالوه بور
ب ید آیندگی زمانهای دیگری هم رای است ،در حایی ا در فارسی یا متداول نعوده اسوت و یوا اگور
بوده ،چند شخص آن بیشتر ب اار برده نشده است .مانند ماضی اب ود یوا ب یود نقلوی و ماضوی اب ود
مستمر ا در حدود دو شخص آن در برخی متتهای اهت ب اار رفت اسوت .ف وط ماضوی اب ود «در
قرنهای  4و  5تا  6بیشتر متداول بوده ،پس از آن ظاهراً ب علوت درازآهنوب بوودن آن متوروک شوده
است» (احمدی گیوی )461 :1331 ،گرچ در قرن  14برخوی بزرگوان ادب آن را بو اوار بورده انود
(همان) ا همچون متون اهت ،غایعاً سوم شخص آن است ،مانند ایت ععارت«:عدة متصوّفان ،زایود بور
چهار هزار نخر رسیده بوده است» (همایی ،)3 :1362 ،در صورتی ا امروزه تمام ساختهوای ماضوی
اب د در گویش خانیک رواج دارد و زمانهای دیگری ا در متت بدانها پرداخت خواهد شد.
معرفی خانیک

روستای ییالقی خانیک از توابع بخش ااخک در شهرستان گناباد خراسان رضوی است او روی
ارتخاعات سیاهاوه قرار دارد .بلندی سیاهاوه در اوههای خانیک قریب ب  2314متر و ارتخاع روسوتا از
سط دریا در قسمتهای مختلف حدود  1111تا  2111متر است .یوول افرافیوایی خانیوک 53 /33
و عوورض افرافیووایی آن  34 /13اسووت (پوواپلی .)211 :1361 ،روسووتا مربوووط بوو دوران چهووارم
زمیتشناسی است (حجوازی .)15 :1332 ،در قسومت انووبی خانیوک ،در دامنوة انووبی اووههوای
خانیک ،روستاهای شهرستان فردوس قرار دارد .از سمت شرق ب ود از روسوتاهای اارشوک و ایودو،
بخش ااخک و در مفرب و شمال غربی ب ود از روسوتاهای اووهقل و و زو (صوای آبواد) و میمنود،
روستاهای االت و زیعد و سنو قرار میگیرند .در شمال آن ،روستای دیسخان اسوت .تنهوا راه ععوور و
مرور و ماشیترو و آسخایتة روستا از دیسخان میگذرد .از خانیک توا اوادة اوالت بو ااخوک ،شوش
ایلومتر فاصل است و فاصلة خانیک تا ااخک حدود ده ایلومتر و توا شهرسوتان گنابواد حودود سوی
ایلومتر است .منازل روستا ،ب د از پیروزی انقالب اسالمی ،دارای آب ،برق ،تلخت و گاز شوده اسوت،
نیز اادة آن آسخایت شده و مسیر بیشتر قناتهوا ،ماشویترو اسوت .خانیوک  23قنوات و بویش از 11
چشمة دائمی با اشجار و اراضی دارد اگرچ در اثر خشکساییهای بویسوابقة دهوة اخیور برخوی از
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ایتها خشک شده است .ام یت روستا در گذشت  1111تت بوده است (دهخودا ،یفوتنامو  ،ذیوط:
خانیک) .پس از خشکساییهای متمادی و نیز ب دییط مهاارت مردم بو شوهرها ،ایوت ام یوت بو
امتر از یک سوم تقلیط یافت است و ظاهراً روز ب روز رو ب ااهش دارد .در آمواری او نگارنوده در
اسخند ماه  1312از وبگاه فرمانداری گناباد استخراج اورد ،ام یوت خانیوک  351نخور و  161خوانوار
درج شده بود .امّا یعق آماری ا در سایت آمار ایران از آمار روستاها واوود دارد و در تواری /5 /21
 1314اخذ شد ،ام یت خانیک  251نخر و ت داد خانوار آن  133گزارش شده اسوت .ایعتهو ام یوت
روستا در فصول مختلف متفیّر است .بیشتر مهااران خانیکی در شوهرهای بوزرگ از املو تهوران و
مشهد مقیماند .ب عالوه عدّهای از روستاییان قدیم ا اانون مقیم شوهرها هسوتند ،در تابسوتان و دهوة
اول محو ورهم و عیووود نووووروز بو و روسوووتا برمووویگردنووود .در سوووالهوووای اخیووور بو و خوووایر
خشکسایی منایق ایرا و خوش آبوهوا بودن خانیک ،در بهار و تابسوتان از گنابواد و روسوتاها و
شهرهای دیگر مسافران بسیاری روزها ب روستا میآیند ،برای استخاده از آب خنک و شیریت و هووای
م تدل و مطعوع آن.
پیشینه

گویش خانیکی تقریعاً از گویشهای امتر شناخت شدة زبان فارسی است .در چند سوال پویش در
یک مقای م نای برخی یفات تاری بیهقی با توا ب گویش خانیکی تصوحی شود (اختیواری)1333 :
و در نوشت ای دیگر یک ف ط نادر ا ریش در زبان سنسکریت و فارسی باسوتان دارد ،امّوا در گوویش
خانیکی رای است نیز بررسی گردید (اختیاری .)1311 :در اتاب واژهناموة گوویش خانیوک یفوات و
ت عیرات رای در روستای خانیک اموعآوری و شورح شوده اسوت (اختیواری .)1313 ،امّوا در موورد
م رفی زمانها ،ب خصوص ب ید آیندگی و دیگر زمانهای خاص ایت گویش خانیک تحقیقوی انجوام
نگرفت است.
روش کار

چند سایی است نگارنده ب تحقیق در موورد گوویش خانیوک مشوفول اسوت .پوس از مودتهوا
مصاحع و گختگو با گویشوران اهتسال و غایعاً بیسواد ایت روستا نتای تحقیقوات بو صوورت چنود
مقای ارائ شد .در حیت نوشتت مقاالتی در صر برخی ف طهای نادر و شناس ها در گوویش خانیوک،
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چند زمان در ایت گویش دیده شد ا در فارسی م یار یا نادر و اماست مال است یوا واوود نودارد .در
حیت اار ایت زمانها در پوش ای اداگان نوشت میشد و پس از اتمام آنها ،زمانهای نوادر و امیواب
اینک م رفی میشود.
 .2گذشته در آینده یا بعید آیندگی

 .1 .2ب ید آیندگی یا گذشت در آینده زمانی است ا در آن از گذشوت و گواهی از گذشوتة خیلوی
دور ،قصدِ انجام ااری واود داشت است ،امّا تا انون انجام نشوده و در آینوده یوا حوال بو آن هود
عمط خواهد شد یا انجام نخواهد گرفت .ایت زمان در فارسی م یار واوود نودارد و در متوون گذشوت
هم دیده نشد.
ساختمان بعید آیندگی :ماضی نقلی استمراری از مصدر گویشی «مَاْیستاْ» (خواستت)  +موادة نقلوی
گویشی بُدَه (بوده)  +سوم شخص مخرد ماضی مصدر بوودن بو صوورت «بُ»  +مضوارع ایتزاموی از
مصدر مورد نظر.
چهار ف ط در ساخت ایت زمان توام با هم ب اار میرود ،ف ط چهوارم اسوت او انجوام شودن یوا
نشدن آن را نشان خواهد داد.
با آوردن چند ماال از گختار گویشوران خانیکی ب تعییت آن پرداخت میشود:
 1و «مَاْیست مْ بُدَه بُ بُرُمْ»(میخواست بوده بودم بروم).
bo
bor-om
be.PST go.PRS-1SG

bod-a
be.PST-ASP

ma:-yesta-m
PROG-want.PST-1SG

«- .2ور ا َ مَرَ حَ ِ مون ؟» (حاای بمان ب اجا میروید؟).
?mun-a
stay.PRS-3SG

haje
Haji

ma-r-a
PROG-go.PRS-3SG

kaja
where

Var
whether

«ماسته م بُدَه بُ بُرُم ور اشمون خلقوچ ،ح محمد دَ ایرونی هَ ،پیفوم ش داْده بَرِش چاش بعورُم،
مروم ور ایرونی».
(میخواسته بوده بودم بروم ب اشتزار خلقووچ ،حواجمحمود در ایرونوی اسوت ،پیفوام فرسوتاده
برایش نهار بعرم ،میروم ب ایرونی).
xalquč
Xalquč

bo bor-om
var keŝmun
be.PST
go.PRS-1SG to farm

ma:-yesta-m
boda
PROG-want.PST-1SG be.PST-ASP
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haj mohammad da ʔi:runi=ha,
payqome=ŝ
da:d-a
bare=ŝ
čâŝ
Haj Mohammd in Iruni=is.PRS.3SG messge=3SG.CLT give-ASP for=him.CLT food
be-bar-om.
ma-r-om
var
ʔi:runi.
SUBJ-take.PRS-1SG PROG-go.PRS-1SG to
Iruni.

:یا
.» حالَ مِ یَاْیِم،َ ح ِرقی بومده بُ ور سرا م،«ماسته م بُدَه بُ بِیُیُم ور خلقوچ،» و «چو چِنی اِشتو دَرَ شماها؟3
 حاایو رقیو،(چرا ایتگون عجل دارید شماها؟ میخواست بوده بودیم بیاییم ب (اشتزار) خلقوچ
.) حاال میآییم،آمده بود ب منزل ما
ču:
čeni
ʔeŝtow
dar-a
ŝomâ-hâ? ma:-yesta-ma
boda
why
such
hurry
have-2PL you-PL PROG-want.PST-1SG be.PST-ASP
bo
be-yo:-y-em
var
xalquč, haje roqeya
bumad-a
bo
be.PST SUBJ-come.PRS-1PL to
farm
Haj Roqayeh come.PST.3SG-ASP be.PST
var
ser-a
ma, hâla me-ya-y-em
to
house-EZ our , now PROG-come-EU-1PL

 (چند وقت است مییخواسیته بیوده. حالَ مم ورگویُم، و چَت وخت اس مَاستَهم بُدَه بُ ورگویُم4
.) حاال میخواهم بگویم،بودم بگویم
čan
vaxt as
ma:-sta-m
bod-a
bo
vargu:-y-om,
some time be.PRS.3SG PROG-want.PST-1SG be.PST-ASP be.PST say.PRS-EU-1SG
hâla
ma--m
vargu:y-om
now PROG-want-1SG
say.PRS-EU-1SG

 چو تصومیمی/ چ اار اردید، چگرتَ کِ؟ (میخواسته بوده بودید بروید،َ مستهتَ بُده بُ بِر.
.)گرفتید؟ آیا قصد رفتت دارید؟
ma:-sta-ta
boda
PROG-want.PST-2SG be.PST-ASP

bo
ber- a,
čegar=ta
ke?
be.PST
go.PRS-2PL what=2PL
do.PST.3SG

 «ماست م بده ب یب مرغ ر ور نشونم» (میخواست بوده بودم یک مرغی را ارچ اونم (توا روی.6
.) امّا تا انون انجام نشده است،تخم مرغها بخوابد
ma:-sta-m
boda
PROG-want.PST-2SG be.PST-ASP

bo
be.PST

yag
one

morq=a
hen=RA

var-neŝun-om
SUBJ-sit.PRS-1SG

نمونة دیگر
»)1(ِ امرُز مم بشکَنُم، وادی اومدِی،ُ گازُم نَدیده ب،«اِی اُندههام مَاْیسته بُدَه بُ بِشکَنُم
 پیدا شوده اموروز مویخوواهم،) را ندیده بودم2( گاز،(ایت اُندهها را میخواسته بوده بودم بشکنم
.)اندهها را بشکنم

 شمارة اول،سال هفتم
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ʔi
kondɛ-hâ=m
ma:-yest- a
boda
bo
be-ŝkan-om,
these timber-PL=1SG.CLT PROG-want.PST-3SG be.PST-ASP be.PST SUBJ-break.PRS-1SG
gâz=om
na-did-a
bo,
vadi oumad-e,
emroz ma--m
be-škan-om
spike=1SG NEG-see.PST-ASP be.PST visible come.PST-ASP today PROG-want-1SG
SUBJ-break.PRS-1SG

:)] (رفتنrafta:[ »شش ساخت بعید آیندگی از مصدر الزم «رفتا
میخواست بوده بودم بروم
میخواست بوده بودی بروی
میخواست بوده بود برود
میخواست بوده بودیم برویم
میخواست بوده بودید بروید
میخواست بوده بودند بروند

ma:-yesta=m bod-a
bo
bo-r-om
PROG-want.PST-1SG.CLT be.PST-ASP
be.PST SUBJ-go.PRS-1SG
ma:-yest-ed
bod-a
bo
be-r-i
PROG-want.PST-2SG.CLT be.PST-ASP
be.PST SUBJ-go.PRS-2SG
ma:-yesta=š
boda
bo
be-r-a
PROG-want.PST-3SG.CLT be.PST-ASP
be.PST SUBJ-go.PRS-3SG
ma:-yesta=ma boda
bo
be-r-em
PROG-want.PST-1PL.CLT be.PST-ASP
be.PST SUBJ-go.PRS-1PL
ma:-yesta=ta
boda
bo
be-r-a
PROG-want.PST-2PL.CLT be.PST-ASP
be.PST SUBJ-go.PRS-2PL
ma:-yesta=ša
boda
bo
be-r-an
PROG-want.PST-3PL .CLT be.PST-ASP
be.PST SUBJ-go.PRS-3PL

ْمَاْیست مْ بُدَه بُ بُرُم
ْمَاْیست تْ بُدَه بُ بِرِی
َمَاْیست شْ بُدَه بُ بِر
ْمَاْیست مَ بُدَه بُ بِرِم
َمَاْیست تَ بُدَه بُ بِر
مَاْیست شَ بُدَه بُ بِرَن

:)] (بافتتbafta:[ »ْساختهایی از مصدر مت دی «بختا
میخواست بوده بودم بعافم
میخواست بوده بودی بعافی
میخواست بوده بود بعافد
میخواست بوده بودیم بعافیم
میخواست بوده بودید بعافید
میخواست بوده بودند بعافند

ma:-yesta=m
bod-a
bo
be-baf-om
PROG-want.PST-1SG.CLT be.PST-ASP
be.PST SUBJ-knit.PRS-1SG
ma:-yest-ed
bod-a
bo
be-baf-i
PROG-want.PST-2SG.CLT be.PST-ASP
be.PST SUBJ-knit.PRS-2SG
ma:-yesta=š
bod-a
bo
be-baf-a
PROG-want.PST-3SG.CLT be.PST-ASP
be.PST SUBJ-knit.PRS-3SG
ma:-yesta=ma bod-a
bo
be-r-em
PROG-want.PST-1PL.CLT be.PST-ASP
be.PST SUBJ-knit.PRS-1PL
ma:-yesta=ta
bod-a
bo
be-r-a
PROG-want.PST-2PL.CLT be.PST-ASP
be.PST SUBJ-knit.PRS-2PL
ma:-yesta=ša
bod-a
bo
be-r-an
PROG-want.PST-3PL .CLT be.PST-ASP
be.PST SUBJ-knit.PRS-3PL

ْمَاْیست مْ بُدَه بُ بِعَخُم
ْمَاْیست تْ بُدَه بُ بِعَخی
َمَاْیست شْ بُدَه بُ بِعَف
ْمَاْیست مَ بُدَه بُ بِعَخِم
َمَاْیست تَ بُدَه بُ بِعَف
)3(

مَاْیست شَ بُدَه بُ بِعَخََت

)] (برداشتنvar daŝta:[ »ْساختهای بعید آیندگی از پیشوندی «ور دَشتا
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« مَاْیست تْ بُدَه بُ خ وردَرُمِ ورنم داشت ی دَ او افتی دِ ی»(میخواسته بیوده بیودم بیردارمش،
بَرَش نداشت ام در آب خیس شده است /آب به زیرش رسیده است).
ma:-yest=am
bod-a
bo
xo Vardar-ome,
var-nam-daŝte-ye
PROG-want.PST-1SG.CLT be.PST-ASP be.PST that take.PRS-1Sg verbal prefix-NEGtake.PRS-ASP
da
ow
aftid-ey
till
water fall.PST.3SG-ASP

در صر ف طهای ب ید آیندگی بیت ف طهای الزم ،مت دی ،م لوم و پیشوندی هیچ تخواوتی دیوده
نشد .مجهویش ااربرد ندارد .از اهت قرار گرفتت محط شناس در ایت زمان خاص ،سواخت ف وطهوا
در همة شخصها ب یک صورت میآید .ماالهای نقط شده از ف وطهوای مختلوف الزم و مت ودی و
پیشوندی و ساده در تعییت ایت زمان ،گویای ایت نکت است.
 .2 .2گذشته التزامی استمراری

گذشتة ایتزامی استمراری زمان خاصی است در گویش خانیک ا شوش سواخت آن اوامالً رایو
است ،امّا «در اتب دستور ب ایت ماضی اشوارتی نرفتو اسوت» (احمودی گیووی 512 :1331 ،هموو،
« .)161 :1331ماضی ایتزامی مستمر ،از گون های امااربرد ماضوی اسوت او بوا افوزودن پویشواژک
«می» بر سر ساخت ماضی ایتزامی پدید میآید» (هماناا).
در تاری اهانگشای اووینی سواخت ماضوی ایتزاموی اسوتمراری بو اوار رفتو اسوت«:از انوواع
اخرااات هم از ایشان ترتیب سازند و زنان و اسان ایشان ا در بن و خان مانده باشوند موؤونتی او
ب وقت حضور میداده باشند برقرار باشد» (اوینی ،بیتا .)22 :1 ،نمونة دیگر از همان اتواب«:چوون
او در مدت دراز عمر خویش ایت هوس را در دماغ میپخته باشد و چنیت فرصتی مویاسوت او را از
حضرت خود مأیوس و محروم باز گردانیدن از علوّ همت دور میافتد» (همان .)166 :گذشت ایتزاموی
استمراری ماط «گذشت ایتزامی» صر میشود ،فقط بو اوای صوخت مخ وویی «ماْسوت » ،از «ماْیسوت »
استخاده میشود.
ساختمان گذشته التزامی استمراری :پیشواژک استمرارساز «می»  +مادة نقلی ف وط موورد نظور +
صر زمان حال بودن (باش  +شناس های گویشی).
ساختهای ماضی ایتزامی استمراری در گویش خانیک:
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مَاْیِستَ م بَشَ

مَاْیِستَ ت بَشَ
مَاْیِستَ ش بَشَ
ماَْیِستَ مَ بَشَ
ماَْیِستَ تَ بَشَ
ماَْیِستَ شَ بَشَ

baŝa
be.PRS.3SG
baŝa
be.PRS.3SG
baŝa
be.PRS.3SG
baŝa
be.PRS.3SG
baŝa
be.PRS.3SG
baŝa
be.PRS.3SG

ma:-yesta=m
PROG-want.PST-1SG.CLT
ma:-yesta=t
PROG-want.PST-2SG.CLT
ma:-yesta=ŝ
PROG-want.PST-3SG.CLT
ma:-yesta=ma
PROG-want.PST-1PL.CLT
ma:-yesta=ta
PROG-want.PST-2PL.CLT
ma:-yesta=ŝa
PROG-want.PST-3PL.CLT

سال هفتم ،شمارة اول
میخواست باشم
میخواست باشی
میخواست باشد
میخواست باشیم
میخواست باشید
میخواست باشند

ماالهایی از گذشت ایتزامی مستمر در گویش خانیکی:
«ما ر دگ فرموش نکتَ ،مومده باشَ»( .ما را دیگر فراموش نکنید ،میآمده باشید)
baŝ-a
PROG-come.PRS-2PL

mâ r
dega
farmoŝ
na-kon-a
mu-mad-a
we
RA
again
forget
NEG-do.PRS-2PL
be.PRS.3SG

حالَ نِ  ،صَر کُ وختک نو مَپُخته بَشد بِعَرِ( .حاال ن  ،صعر ات وقتی ا نان میپخته باشد آن را بعر).
hâla ne,
sar
ko
vaxtek
nu
ma-poxt-a
baŝa-d
be-bare
now not, patience do.IMPR when
bread
PROG-cook.PST-ASP be.PST3SG IMPR-take.PRS

چنانا مالحظ شد ،ف طهای گذشتة ایتزامی استمراری در گویش مردم خانیک هنوز پرااربرد است.
 .3 .2ماضی ابعد یا پیشین نقلی

ماضی اب د یا گذشتة دور ،نوعی ماضی نقلی پیشیت است ا «گاهی بسیار نادر» (خوانلری،1366 ،
 )261 :2در نوشت های متتهای اوییة زبان فارسی ب اار رفت است .در توضی آن آموده اسوت«:انجوام
گرفتت ااری یا بودن امری را در گذشتة دور یا دورتر مویرسواند  ...گوینوده یوا نویسونده ،م مووالً از
وقوع ف ط ب یریق نقط قول خعر میدهود» (احمودی گیووی .)451 :1331 ،دریافوت شوادروان داتور
خانلری در مورد استخادة ایت زمان چنیت است«:در بیان امری است ا پیش از زموان م ینوی از گذشوت
واقع شده و تا آن زمان دوام داشت است (متخاوت با ماضی نقلی ا دوام ف ط ب زمان حوال مویرسود،
و متخاوت با ماضی پیشیت ا دوام آن در زمان وقوع ماضی تام قطع میشود).
ماایی از تاری اهانگشای اوینی«:قاآن فرمودست ا مرواریدی ا مُ َدسوت بیارنود دوازده یعلو
مروارید بهشتاد هزار دینار خریده بودست آوردند» (اوینی ،ج ،1 .بی تا.)131 :

سال هفتم ،شمارة اول
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در نار م اصر ب تقلید از گذشت یا برای بازنویسی متنی و سخت گختت در موورد متوون و داسوتان-
های گذشت هم گاهی از ایت ساختهای ف ط استخاده میشود (خانلری.)211 :2 ،1366 ،
م موالً سوم شخص ایت ماضی در فارسی م یار ب اار رفت است ،در حایی ا تمام سواختهوای
آن در گویش خانیک پرااربرد است.
ساخت ماضی اب د :ب (در صورتی ا ف ط پیشوندی باشد ،بدون ب)  +ماضی نقلی ف وط موورد
نظر  +مادة نقلی (بودن) ب صورت «بُدَه».
نمون ای از صر ساختهای ماضی اب د در گویش خانیک:
bod-a
be.PST.3SG-ASP
boda
be.PST.3SG-ASP
boda
be.PST.3SG-ASP
boda
be.PST.3SG-ASP
boda
be.PST.3SG-ASP
boda
be.PST.3SG-ASP

be-rafta=m
verbal prefix-go.PST-1SG.CLT
be-rafta=t
verbal prefix-go.PST-2SG.CLT
be-rafta=ŝ
verbal prefix-go.PST-3SG.CLT
be-rafta-ma
verbal prefix-go.PST-1PL.CLT
be-rafta=ta
verbal prefix-go.PST-2Pl.CLT
be-rafta=ŝa
verbal prefix-go.PST-1SG.CLT

رفت بودهام
رفت بودهای
رفت بودهاست
رفت بودهایم
رفت بودهاید
رفت بودهاند

 .4 .2ماضی ابعد استمراری

ماضی اب د استمراری از زمانهایی است ا در فارسی م یار امااربرد بووده اسوت ،در حوایی او
در بیت مردم خانیک رواج دارد .ماضی اب د استمراری در گوویش خانیوک بوا پویشواژک «مَ»  +ف وط
ماضی اب د ساخت میشود.
«از میان دهها هزار شاهدی ا از متون اهت پارسی برگ برداری شوده ،تنهوا دو شواهد بورای ایوت
ف ط پیدا شده است» (احمدی گیوی .)151 :1334 ،در اتاب دستور زبان فارسی ف وط یوک نمونو یوا
شاهد برای ماضی اب د استمراری نقط اردهاند (احمدی گیوی )151 :1334 ،او بو نظور مویرسود از
نظر م نا ماضی اب د استمراری است و ن از اهت ساخت آن:
«خدای گخت چند روزگار بُدستی اینجا؟ عزیر گخت بُدستم یک روز یا برخی از روزی .گخوت نو
چنیت است .صد سال اینجا فرو مرده بدستی» (شنقشی.)54 :1355 ،
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ساختهای ماضی اب د استمراری از مصدر (رفتت) در گویش مردم خانیک چنیت است:
مَ رفت م بوده
مَ رفت ت بوده
مَ رفت ش بوده
مَ رفت مَ بوده
مَ رفت تَ بوده
مَ رفت شَ بوده

boda
be.PST.3SG-ASP
bod-a
be.PST.3SG-ASP
bod-a
be.PST.3SG-ASP
bod-a
be.PST.3SG-ASP
bod-a
be.PST.3SG-ASP
bod-a
be.PST.3SG-ASP

ma- rafta=m
PROG-go.PST-1SG.CLT
ma rafta t
PROG-go.PST-2SG.CLT
ma rafta ŝ
PROG-go.PST-2SG.CLT
ma rafta ma
PROG-go.PST-1PL.CLT
ma rafta ta
PROG-go.PST-2PL.CLT
ma rafta ŝa
PROG-go.PST-3PL.CLT

میرفت بودهام
میرفت بودهای
میرفت بوده است
میرفت بودهایم
میرفت بودهاید
میرفت بودهاند

ماایی از ایت نوع ساخت در داخط امل ارائ می شود:
«او ساال ک ور اواا شَ او مَبُرده بُده درختِ یش ور حضور بُ ،حال خ نصپش خُش شُده»
(آن سالها ا ب آناا آب میبرده بودهاند ،درختهایش شاد و سرحال بوود ،امّوا حواال نصوخش
خشک شده است).
ʔu
sâl-â=k
var
ʔujâ=ŝa
ow
ma-bord-a
That
year-PL=that.CLT
to
there=3SG.CLT water
PROG-take.PST-ASP
bod-a
deraxt-a -yeŝ
var
hozur
bo
, hâla x
nesp=eŝ
xoŝ ŝud-a.
be.PST.3SG-ASP tree-PL-its.CLT happy cheery
be.PST.3SG
now half=its.CLT dry become.PST-ASP

 .5 .2ماضی ابعد دورتر

«ماضی اب د دورتر» ا در گویش خانیک رای است ،زمانی را نشان میدهود او در گذشوتة دور
عملی انجام گرفت است و اانون از انجام آن عمط ،سخت گخت میشود .از نظر ااربرد مویتوانود ماننود
گذشتة اب د باشد ،امّا در ایت زمان گذشتة دورتری منظور است یا قعط از انجوام عملوی در گذشوت  .بو
همیت دییط نامش را «اب د دورتر» گذاشت ام .ایت زمان در فارسی م یار و اهت نیست.
ساختمان ابعد دورتر در گویش خانیک :ماضی نقلی ف ط مورد نظر  +موادة نقلوی ف وط بوودن +
بت ماضی گویشی ف ط بودن ا ب شکط «بُ» ظاهر میشود.
مانند:
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آمده بوده بودم

Bumad= am
bod-a
bo
Come.PST=1SG.CLT be.PST.3SG-ASP
be.PST.3SG

ُبُومَدَهم بُدَه ب

آمده بوده بودی

Bumad=at
bod-a
bo
Come.PST=2SG.CLT be.PST.3SG-ASP
be.PST.3SG

ُبُومَدَهت بُدَه ب

آمده بوده بود

Bumad=aŝ
bod-a
bo
Come.PST=3SG.CLT be.PST.3SG-ASP
be.PST.3SG

ُبُمَدَهش بُدَه ب

آمده بوده بودیم

Bumad=ama
bod-a
bo
Come.PST=1PL.CLT be.PST.3SG-ASP
be.PST.3SG

ُبُومَدَهمَ بُدَه ب

آمده بوده بودید

Bumad=ata
bod-a
bo
Come.PST=1PL.CLT be.PST.3SG-ASP
be.PST.3SG

ُبُومَدَهتَ بُدَه ب

آمده بوده بودند

Bumad=aŝa
bod-a
bo
Come.PST=1PL.CLT be.PST.3SG-ASP
be.PST.3SG

ُبُومدَهش بُدَه ب

 (آن سالها یوا سوالهوای.ُ امعا پدرش راضی نَشده ب،ُاو ساالشَ بر دختر علی مَ ورگفته بُدُه ب
.) امّا پدرش راضی نشد/ خواستگاری ارده بودهاند/خیلی دور برای دختر علی ما گخت بودند
ʔu
sâl-â= ŝa
bar
doxtar
ali=ma
var-goft-a
those
year-PL=3SG.CLT
for
daughter Ali=our.CL prefix-say.PST-ASP
boda
bo
ambâ
pedar=eŝ razi
na-ŝud-a
bo
be.PST.3SG-ASP be.PST.3SG but
father=her.CLT satisfied NEG-become.PST-ASP
be.PST.3SG

 او موقَ ورگردیدَهم بُدَه بُ» (شما ا میگویید صودایت. اُوابت وَنَدا،ِ « شما ک مبَ اِفُتُم ک.) آن موقع برگشته بوده بودم،زدم اواب ندادی
ŝomâ ke
ma-g-a
jeqet=om
ke
jovâb=et
,
you that PROG-say.PRS-2SG call=1SG.CLT
do.PST.3SG
reply-2SG.CLT
va-na-dâ ʔu mowqa vargardid=am
bod-a
bo
prefix-NEG-give.PST.2SG that time
come back.PST=1SG.CLT
be.PST.3SG-ASP
be.PST.3SG

:ععارت مذاور از نظر تفییر اایگاه شناس ب ایت شکط هم گخت میشود
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«شما ک مبَ اِفُتُم کِ ،اُوابت وَنَدا .او موقم ورگردیدَه بُدَه بُ»،

سال هفتم ،شمارة اول

(شما ا میگوییود صودایت

زدم اواب ندادی ،آن موقع برگشته بوده بودم).
ŝomâ ke
ma-g-a
jeqet=om
ke
jovâb=et
va-na-dâ,
you
that PROG-say.PRS-2SG
call=1SG.CLT
do.PST.3SG
prefix-NEG-give.PST.2SG
ʔu mowqa=m
vargardid-a
bod-a
bo
that time =1SG.CLT
come back.PST=3SG
be.PST.3SG-ASP

reply-2SG.CLT

be.PST.3SG

یا این فعلها:

«برفت م بُدَه بُ» [( ]beraft=am bod-a boرفت بوده بودم).
برفت تَ بُدَه بُ [( ]beraft=ata bod-a boرفت بوده بودی).
برفت ش بُدَه بُ [( ]beraft=aŝ bod-a boرفت بوده بود).
با ماایی دیگر م نای ایت زمان واض تر بیان میشود:
قرار است با رانندة خودروی ا هر روز صع مسافران روستا را ب گناباد میبرَد ،چیزی بو گنابواد
بخرستند .اسی ب محط حرات سرویس میرود و بست ای را با خود میبرد .وقتوی برگشوت در منوزل
میپرسند:
 «چگر شو؟ زود ت ورگردی» (چی شد؟ زود برگشتی؟)?ŝu
Zude=t
vargard-i
become.PST.3SG soon=2SG.CLT
come back.PST-2SG

čegar
what

و پاس میشنوند:
 «برفتَه ش بُده ب ،بنم رسی» (رفت بوده بود ،نرسیدم).be-rafta=ŝ
bod-a
bo/,
be-na-m- rasi
prefix-go.PST=3SG.CLT be.PST.3SG-ASP be.PST.3SG prefix-NEG-PROG-reach.PST.3SG

 .6 .2آینده استمراری

آیندة استمراری در گویش خانیک ماط آیندة ساده در فارسی م یار ساخت میشود بوا ایوت تخواوت
ا «مَ» [ ]maپیشوند استمرارسازِ گویشی بر سر ف ط امکی (خواستت) میآید .فرق ایت زمان بوا آینودة
ساده در ایت است ا امتداد و استمرار را میرساند .ایت ساخت گونة نادری است ا در فارسی م یوار
واود ندارد .در گذشتة زبان فارسی هم ظاهراً تنها یک ماوال بورای آن یافوت شوده اسوت (احمودی
گیوی.)213 :1334 ،

سال هفتم ،شمارة اول
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محمد بت منور در اسرارایتوحید آورده است:
«ایت حدیث میخواهد بود تا قیامت» (محمد بت منور.)331 :1366 ،
ساختمان آیندة اسیتمراری :پویشواژک گویشوی استمرارسواز «مَ»  +مضوارع ف وط خواسوتت +
شناس های گویشی +بت ماضی گویشی ف ط مورد نظر.
شش ساخت از آیندة استمراری در گویش خانیک از مصدر گویشی «ماستا» [:]ma:yesta:
مَاْخَاْهُم مَاْیِس
مَاْخَاْهِیمَاْیِس
مَاْخَاْهَدمَاْیِس
مَاْخَاْهِم مَاْیِس
مَخَاْهَ مَاْیِس
مَاْخَاْهَت مَاْیِس

ma:-yes
PROG-want.PST.3SG
ma:-yes
PROG-want.PST.3SG

ma:-xa:h-om
PROG-want.PRS-1SG
ma:-xa:h-i
PROG-want.PRS-2SG

ma:-yes
PROG-want.PST.3SG
ma:-yes
PROG-want.PST.3SG
ma:-yes
PROG-want.PST.3SG
ma:-yes
PROG-want.PST.3SG

ma:-xa:h-ad
PROG-want.PRS-3SG
ma:-xa:h-em
PROG-want.PRS-1PL
ma:-xa:h-a
PROG-want.PRS-2PL
ma:-xa:h-an
PROG-want.PRS-3PL

میخواهم خواست
میخواهی خواست
میخواهد خواست
میخواهیم خواست
میخواهید خواست
میخواهند خواست

در زمان آیندة استمراری ااری ب ارات انجام خواهد گرفت.
نمونههایی دیگر از فعلهای آیندة استمراری:
« .1 .6 .2مَخَاْهِی خوواردِ» [xârd-e

( ]ma-xa:h-iدر آینوده اوم اوم و بو مراحوط مختلوف آن را

خواهی خورد).
گاهی هم برای منصر اردن اسی از انجام عملوی و عموط بو آن را بو آینوده مواوول اوردن،
ساختی نظیر آنچ در پی میآید ب اار میرود:
«د بَرِت مخاهی اردِ» (میخواهی پوشید) در آینده آن را خواهی پوشید.
bare=t
ma:-xa:h-i
kerde
body=your.CLT PROG-want.PRS-2SG make.PSR.3SG

da
to

«دیر ناماشَ ورمَخَاهَ زَدِ» (دیر نمیشود ،امام آن را (میخواهید چید /خواهید چید).
zade
cut.PST.3SG

نمون ای دیگر:

dēr na:-ma-ŝ-a
var-ma-xah-a
late NEG-PROG-become.PRS-3SG prefix-PROG-want.PRS-2PL
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مَاْخَاْهُ م ر

ma:-xa:h-om
raf
PROG-want.PRS-1SG
go.PST.3SG

میخواهم رفت (در آینده ب ارات خواهم رفت)

مَاْخَاْهِی ر

ma:-xa:h-i
raf
PROG-want.PRS-2SG
go.PST.3SG

میخواهی رفت (در آینده ب ارات خواهی رفت)

« .2 .6 .2انشاءاهلل شما وختِ ک بیویَ ور همسایگی ما ،بشتر مخاهم ر »
(ان شا اهلل وقتی شما ا ب همسایگی ما نقط مکان اردید ،با هم بیشتر و ب ارات ب آناوا موی-
خواهیم رفت).
neighborhood

vaxte-ke
be-yoy–a
var
hamsayagi
when
SUBJ-come.PRS-2SG to
ma:-xa:h-em
raf.
PROG-want.PRS-1SG
go.PST.3SG

ŝomâ
you
bēŝtar
more

enahllah
God’s will
mâ
we

 .7 .1امر مستمر

از نظر م نا همان ف ط امر است ،امّا تداوم دارد و از نظر ساخت نظیر ف ط امر است ،با ایت تخواوت
ا پیشواژک استمرار ساز گویشی «مَ» بر سر آن میآید و تکی االم گویشی «بَ» نیوز در آخور ف وط
قرار میگیرد.
زمان امر با ااربرد امری و مستمر ،عملی خاص را در گویش خانیک نشان میدهود او ظواهراً در
فارسی م یار واود ندارد .برای ماوال« :مَورو بَ» [( ]ma-rov-baمویرو) (بورو اوماوم و پیوسوت ) .توا
حدودی همان م نای «برو» ،ف ط امر اول شخص مخرد ،را دارد ،امّوا سواخت و اواربرد آن در گوویش
خانیک با ف ط «برو» تخاوت دارد .وقتی میگوییم «برو» فرمان رفتت بدون هیچ قیدی داده میشوود ،امّوا
وقتی در گویش خانیک گخت میشود«:مرو بَ» [« ]ma-ro- baمیرو» .در ایت اوا فقوط رفوتت نیسوت،
بلک رفتت همراه با تداوم و نوعی انتظار را میرساند.
ساختمان امر مستمر در گویش مردم خانیک :پویشواژک «مَ» استمرارسواز  +موادة مضوارع ف وط
مووورد نظوور (سوواخت مناسووب اموور مخوورد یووا امووع)  +عالمووت مخصوووص شناسووة گویشووی« +بَ»
گویشی.
«تو مرو بَ ،مو خار ب تو خُم رسُت (تو میرو [تو امام و با تأنی و ن با عجل بورو] موت خوود
را ب تو خواهم رساند).

سال هفتم ،شمارة اول
rason
reach.PRS.3SG
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xo-m
want.PRS-1SG

be to
to you

to
ma-ro -ba,
mo xâr
you PROG-go.PRS-IMP I myself

و امع آن «مَرَ بَ» [( ]ma-ra-baمیروید ب م نای بروید):
«شما مَرَ بَ ما ب د بِخَم مَاْ» (شما بروید ب آهستگی ،ما ب د (بالفاصل ب د از شوما) خوواهیم آمود
یا ف الً شما بروید ما ب د خواهیم آمد).
prefix-want.PRS-3PL come.PST.#SG

later

we

ma-ra
PROG-go.PRS-IMP

ŝomâ
you

برای مقایسة تخاوت آن با امر عادی یک ماال آورده میشود« :بِرَ» [( ]ber aبرو).
«بَرَ خَاْیَ ور سِرا تَ ک ماْدرت چرخت مَ َ هَ زَ»(برو خای ب منزیتان ا موادرت بو دنعایوت موی-
خواهد گشت).
sera=ta
ke
house=your.CLT that
ma-xah-a
za
PROG-want.PRS-3SG hit.PST.3SG

xâlah
var
aunt
to
čarx=et
follow=you.CLT

be-r-a
IMP-go.PRS-2SG
ma:dar=et
mother=your.CLT

«خای ب منزیتان برو» املة پای و «ا مادرت دنعایت میخواهد گشت» املة پیرو است.
از ف ط امر مستمر ،اول شخص و دوم شخص آن رای است.
نتیجهگیری

مردم روستای خانیک ،از حوایی بخش ااخک گناباد ،در سخت گختت خود عوالوه بور زموانهوای
رای در فارسی م یار از زمانهای دیگری نیز استخاده میانند ا نشانگر دقوتهوای زبوانی ایوت موردم
است .برخی از زمانهای نادر ا در گویش مردم خانیک رای است ،در زبان فارسی بیسوابق یوا اوم
است مال است ،از املة آنها ب ید آیندگی است.
در ساختهای ایت زمان ،قصد انجام عملی از گذشت واود داشت  ،امّوا هنووز تحقوق پیودا نکورده
است ،نام ایت زمان «ب ید آیندگی» گذاشت شد .ساختهایی از زمانی ا از اب د دورتور اسوت هوم ،در
گویش خانیک رای است .ایت چند زمان نادر در فارسی م یار دیده نشده است.
نیز دو زمان امااربرد یا مهجور ا ب ندرت در یکی دو متت اهت ب اار رفت یا اصالً مسعوق بو
سابق نیست ،در ایت گویش رواج اامط دارد .ماط ماضی اب د اسوتمرای و ماضوی ایتزاموی اسوتمراری.
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ف ط امر هم در گویش خانیک عالوه بر امر ساده و عادی ،حایت استمراری بو خوود مویگیورد و در
اایی ا منظور ادام و استمرار ف ط امر باشد ،ب اار میرود.
یادداشتها

( )1ااربرد ایت اسره شعی گویش ااخک است و «ب د از اف ال مت دی ظاهر مویشوود» (شوریخی،
.)1 :1311
( )2گاز :می مانندِ بزرگی ا الی اندهها برای شکست شدن میگذارند.
( )3تخاوت شناس های ماضی و مضارع در گویش خانیوک بوا عنووان «شناسو و نوسوانات آن در
گویش خانیک» در مقایة دیگری بررسی شده ا در حال داوری اسوت .در ف وطهوای زموان گذشوتة
گویش خانیکی شناس ااب اا میشود و ب عناصر مختلف امل میچسوعد و ماوط گوویش اواخکی
حایت ارگتیو ناقص دارد (همان.)3 :
( )4در ساختهای مختلف بیت «ماْستَاْ» و «ماْیستَاْ» نیز «ماْسوت» و «ماْیسوت» تخواوت صددرصود
م ناداری درنیافتم ،گرچ بیم نا هم نیست و «ماْیستَاْ» زمانی دورتر یا قدیمیتر را نشان مویدهود و یوا
شاید اشخاصِ مستهتر از شکطِ «ماْیستَاْ» بیشتر استخاده میاننود ،ی نوی تخواوت در اواربرد ،بو سوعب
تخاوت در یعقات ااتماعی باشد ا در هر صورت از ایت اهت ،نیاز ب بررسی بیشتری دارد.
کتابنامه
احمدی گیوی ،حست .)1334( .دستور زبان فارسی ف ط ،تهران :نشر قطره.
احمدی گیوی ،حست .)1331( .دستور تاریخی ف ط ،ج ،1 .تهران :نشر قطره.

اختیاری ،زهرا« .توصیف مصدر اَه  àh/در گویش خانیک و مقایس با چند گویش دیگر» ،مجلة زبوانشناسوی و
گویشهای خراسان ،سال چهارم ،شمارة  ،1شماره پیاپی ششم ،بهار و تابستان .21 -51 :1311
اختیاری ،زهرا .)1313( .واژهنامة گویش خانیک ،مشهد :محقق.
اختیاری ،زهرا« .واااوی چند واژه از تاری بیهقی» زبان و ادب فارسی ،نشریة دانشکده ادبیوات دانشوگاه تعریوز،
شماره  ،211دوره  ،52بهار و تابستان .1333
تخسیر شُنقشی ( .)1355تصحی محمدا خر یاحقی ،تهران :بنیاد فرهنب ایران.
اوینی ،عطاملک( .بی تا) .تاری اهانگشای ،بیاا :بامداد.
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شریخی ،شهال « .برسی برخی نکات ساختواژی در مورد واژهبستهوای ضومیری در گوویش اواخکی» ،مجلوة
زبانشناسی و گویشهای خراسان ،سال سوم ،شمارة  ،2شماره پیواپی پونجم ،پواییز و زمسوتان -15 :1311
.1
محمد بت منور .)1366( .اسرارایتوحید فی مقامات ایشی ابیس ید ،مصح محمدرضوا شوخی ی اودانی ،ج ،2
تهران :آگاه.
همایی ،االلایدّیت .)1362( .تصو در اسالم ،تهران :هما.
پیوست ی فهرست نمادها و عالئم اختصاری
پیوند واجی در وندافزايی

-

تکواژ نمود ماضی نقلی

ASP

زمان گذشته

PST

پیوند واجی در واژهبستافزايی

=

كسرهي اضافه

EZ

تکواژ «را»

RA

اول شخص جمع

1PL

وجه امري يا باء امر

IMP

وجه التزامی

ASP

اول شخص مفرد

1SG

واج میانجی

EU

دوم شخص جمع

2PL

تکواژهاي نفی و نهی

NEG

دوم شخص مفرد

2SG

تکواژجمع

PL

سوم شخص جمع

3PL

تکواژ نمود استمراري

PROG

سوم شخص مفرد

3SG

زمان حال

PRS

