
  

  

  

  

  

  هاي ايراني ها و گويش گذشتة نقلي در لهجه

  

  دكتر ايران كلباسي 

  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي 

  

  

  مقدمه

يراني و استفاده از اسم مفعول  افعال اة سوم شخص مفرد در ستاك گذشتةدربارة وجود شناس

هاي   مقاله با عنواندوهاي ايراني اينجانب  ها و گويش جاي ستاك گذشته در بعضي از لهجه به

 تحرير ة به رشت»تحليل فعل ايراني با ديدي نو« و » سوم شخص مفرد در مصادر فارسيةشناس«

انتشارات پژوهشگاه علوم انساني و ) شناسي  زبانةويژ(ام كه اولي در مجلة فرهنگ  درآورده

  .  منتشر شده است۱۳۷۶مطالعات فرهنگي در سال 

 سوم شخص مفرد در ستاك ةاي از شناس  رسيدم كه چون گونهدر مقالة اول به اين نتيجه  

 ساده كلية افعال ايراني ة سوم شخص مفرد در زمان گذشتة افعال ايراني وجود دارد شناسةگذشت

 دوم اين نتيجه حاصل شد ةو در مقال)  در فارسي معيار»رفت«( ø-raftباشد، مانند  مي) ø(صفر 

كار   ساده را با شناسة صفر بهةسوم شخص مفرد زمان گذشتهاي ايراني كه  كه آن دسته از گويش

 buxurd-eكنند، مانند   ميجاي ستاك گذشته از اسم مفعول استفاده برند در حقيقت به نمي

  ). در گيلكي رشت»خورد«(
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ي كه تاكنون دربارة ساخت فعل در يها  دوم بايد گفت غالب نوشتهةدر ارتباط با موضوع مقال  

 ن تحرير درآمده حاكي از آن است كه در بعضي از ايةرياي خزر به رشتهاي كرانة د گويش

 ساده استفاده ة نقلي از گذشتة نقلي وجود ندارد و گويشوران آنها براي بيان گذشتةها گذشت گويش

  .كنند مي

 ساده و گذشتة نقلي ةهاي زمان گذشت بندي انواع ساخت نگارنده در مقالة حاضر با دسته  

 ههاي مورد اشار  كه گويشد به اين نتيجه دست يابدنظر دار يش ايراني در لهجه و گو∗.Sدر

به . كنند  نقلي استفاده مية ساده از گذشتة در حقيقت براي بيان گذشتشود ميبرعكس آنچه تصور 

  . ساده ندارندة نقلي دارند ولي گذشتةها گذشت گونه گويش عبارت ديگر اين

طور مختصر بيان   نقلي را در فارسي ميانه بهة گذشت ساده وةدر زير در ابتدا ساخت گذشت  

هاي مورد بررسي  ها و گويش  نقلي را در لهجهة ساده و گذشتةكنيم، سپس انواع ساخت گذشت مي

  .پردازيم گيري مي دهيم و در پايان به نتيجه ارائه مي

  

   نقلي در فارسي ميانهة ساده و گذشتةساخت گذشت -1

شده و در  ساخته مي) بودن (h– ساده در افعال الزم با كمك فعل ةدر فارسي ميانه، زمان گذشت

  :شد كار برده مي  به۱افعال متعدي ساخت ارگتيو

                                              
ابيانـه، افتـري، بـافتي،    : انـد عبارتنـد از   ي كه در اين مقاله مورد بررسي قـرار گرفتـه  يها و گويشها  ـ لهجه  ∗ 

 ميرزانـق اردبيـل،   بندرعباسي، بلوچي الشاري، تاتي تاكستان، تاتي نيگي امام، تالشي طاسكوه ماسال، تالشـي  
آبادي، خوانساري، دري زردشتي يـزدي، دليجـاني، دماونـدي، زابلـي، زرنـدي،             تويسركاني، جيرفتي، حاجي  

سبزواري، سمناني، سيرجاني، شاهرودي، فارسي اصفهاني، فارسي تهراني، فارسي تـاجيكي، فارسـي معيـار،               
كردي كليـائي، كـردي مهابـاد، كليمـي     قايني، كاخكي، كردي روستاي حرير، كردي سندج، كردي كرمانشاه،   

اصفهاني، كليمي همداني، كليمي بروجرد، گيلكي املشي، گيلكي حسن كياده، گيلكي دستك، گيلكي رشت،              
الري، الري خنجي، لري بختياري اردل، لري بختياري مسجد سليمان، لري بويراحمد، لـري بهبهـاني، لكـي          

 قزوين، لنجاني، مازندراني آمـل، مازنـدراني تنكـابن،          خواجوندي كالردشت، لكي دره شهر، لكي كاكاوندي      
گونـه  (آبادي، وارانـي، ورامـين       مازندراني ساري، مازندراني سوادكوهي، مازندراني كالردشت، نائيني، نجف       

 .، همداني)پيشوا
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 hēm Raft -۱-۱ رفتم

  hē raft رفتي

  ø raft رفت

  hēm raft رفتيم

  hēd raft رفتيد

  hēnd raft رفتند

  

 dīd um -۲-۱ ديدم

  dīd ut ديدي

  dīd uš ديد

  dīd umân يمديد

  dīd utân ديديد

  dīd ušân ديدند

  

شده و  ساخته مي) ايستادن (estâdan با فعل كمكي ۲ نقلي افعال الزم در فارسي ميانهةگذشت  

  :شده است  نقلي افعال متعدي نيز به كمك همين فعل و با ساخت ارگتيو بيان ميةگذشت

 estēm raft -۳-۱ ام رفته

  estē raft اي رفته

  estēd raft فته استر

  estēm raft ايم رفته

  estēd raft ايد رفته

  estēnd raft اند رفته
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 estēd Dīd um -۴-۱  ام ديده

  estēd Dīd ut اي ديده

  estēd Dīd uš ديده است

  estēd Dīd umân ايم ديده

  estēd Dīd utâ ايد ديده

  estēd Dīd ušân اند ديده

  

  هاي ايراني امروز ها و گويش  ساده در لهجهةذشتانواع ساخت گ -2

  :كنيم هاي ايراني مورد بررسي به انواع زير تقسيم مي ها و گويش  ساده را در لهجهةساخت گذشت

  ۲-۱-  پيشوند+ ستاك گذشته+ شناسه    )شخص ۵(  

  پيشوند+ ستاك گذشته + ø   )سوم شخص مفرد(  

 مام، سبزواري، شاهرودي، گيلكي املشي وهاي قايني، تاتي نيگي ا اين ساخت را در گويش  

هاي كليميان اصفهان و خوانساري در افعال الزم  متعدي و در گويش دماوند در افعال الزم و

  :توان مشاهده كرد مي

  

 bo- fruxt-om )قايني( فروختم

 Bo-fruxt-ø )قايني( فروخت

 Be-xerd-em )تاتي نيگي امام( خوردم

 Be-xerd-ø )تاتي نيگي امام( خورد

 Bo-xârd-om )سبزواري(خوردم 

 Bo-xârd-ø )سبزواري( خورد

 Bo-xord-om )شاهرودي(خوردم 

 Bo-xord-ø )شاهرودي( خورد

 Bu-xond- m )گيلكي املشي( خواندم
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 Bu-xond-ø )گيلكي املشي( خواند

 Be-gartâ-um )كليميان اصفهان( گشتم

 Be_gartâ-ø )كليميان اصفهان(گشت 

 Be-resâ-n )وانساريخ(رسيدم 

 Be-resâ-ø )خوانساري(رسيد 

  ۲-۲-  پيشوند+ ستاك گذشته + شناسه     ) شخص۵(

  پيشوند+ ستاك گذشته +  ø/جنس مونت  )سوم شخص مفرد(

هاي دليجان، ابيانه، تاتي تاكستان، سمناني و واراني در افعال الزم  اين ساخت را در گويش  

  :توان يافت مي

 ba-šd-on )دليجان( رفتم

 ba-šd-ø )دليجان(رفت مذكر 

 ba-šd-a )دليجان(نث ؤرفت م

 ba-št-on )ابيانه(رفتم 

 ba-št-ø )ابيانه( رفت مذكر

 ba-št-a )ابيانه( رفت مؤنث

 ba-ništ-em )تاتي تاكستان(نشستم 

 ba-ništ-ø )تاتي تاكستان( نشست مذكر

 ba-ništ-ε )تاتي تاكستان( نشست مؤنث

 ba-ši-yun )سمناني(رفتم 

 ba-šâ-ø )سمناني(رفت مذكر 

 ba-ši-ya )سمناني(رفت مؤنث 

 hâ-xot-om )واراني(خوابيدم 

 hâ-xot-ø )واراني( خوابيد مذكر

 hâ-xot-a )واراني(خوابيد مؤنث 
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  ۲-۳-  پيشوند+ ستاك گذشته+ شناسه    )شخص ۵(

  پيشوند+ ستاك گذشته+ ak/ø  )سوم شخص مفرد(

  :لي در افعال الزم و متعدي ديده شده استاين مورد در گويش زاب  

 ba- froxt-o )زابلي(فروختم 

 ba-froxt-ak/ø )زابلي(فروخت 

  ۲-۴-  ستاك گذشته+ شناسه    )شخص ۵(

  ستاك گذشته+ ak/ø  )سوم شخص مفرد(

كار  ديده شده است و در افعال الزم و متعدي به)  پيشواةگون( ورامين ةاين مورد در لهج  

  :رود مي

 goft - om )ورامين(گفتم 

 goft – ak/ø )ورامين(گفت 

  ۲-۵-  ستاك گذشته+ شناسه    )شخص ۵(

  ستاك گذشته+ ø  )سوم شخص مفرد(

هاي مورد بررسي مانند اصفهاني، بافتي، بلوچي  ها و گويش اين ساخت را در غالب لهجه  

وانساري، دري آبادي، خنجي، خ اشاري، بندرعباسي، تاجيكي، تويسركاني، تهران، جيرفتي، حاجي

زردشتي، زرندي، كردي كرمانشاه، كردي كليائي، كردي سنندج، كردي مهاباد، الري، لري بختياري 

لري بختياري مسجد سليمان، لري بويراحمد، لري بهبهاني، لكي خواجوندي كالردشت،   اردل،

يافت كه در توان  آبادي و همداني مي شهر، لكي كاكاوندي قزوين، لنجاني، نائيني، نجف لكي دره

رود و در بعضي ديگر هم در افعال الزم و هم در افعال متعدي  كار مي بعضي تنها افعال الزم به

  :كنيم در اينجا تنها به ذكر دو نمونه اكتفا مي. كاربرد دارد

 nešt- om )بندرعباسي(نشستم 

 nešt- ø )بندرعباسي(نشست 

 nešt- om )جيرفتي(نشستم 

 nešt- ø )جيرفتي(نشست 
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  ۲-۶-  ستاك گذشته+ شناسه +  a) »است«اي از  گونه(    )  شخص ۵(

 ستاك گذشته + a  +ø  )سوم شخص مفرد(

  :در افعال الزم ديده شده استل اين مورد در گويش تالشي طاسكوه ماسا 

 ši-m-a )تالشي طاسكوه ماسال(رفتم 

 ši-ø-a→ša )تالشي طاسكوه ماسال(رفت 

  ۲-۷-  ستاك گذشته+ ضمير  + a) »راست«اي از  گونه)      ( شخص۶(

  :اين مورد نيز در گويش تالشي طاسكوه ماسال در افعال متعدي ديده شده است  

 vind-m-a )تالشي طاسكوه ماسال(ديدم 

 vind- š-a )تالشي طاسكوه ماسال(ديد 

  ۲-۸-  ستاك گذشته+ ضمير   ) شخص۶(

كاوندي قزوين، لري بهبهاني، شهر، لكي كا هاي جيرفتي، لكي دره اين ساخت در گويش  

كردي روستاي حرير، كردي مهاباد، كردي سنندج و بلوچي الشاري ديده شده و مخصوص افعال 

  :متعدي است

 xoward-om )جيرفتي( خوردم

 xoward-i )جيرفتي( خورد

 howârd- m )شهر لكي دره( خوردم

 howârd-i )شهر لكي دره( خورد

 wârd-em )لكي كاكاوندي قزوين( خوردم

 wârd-e )لكي كاكاوندي قزوين( خورد

 dit-am )لري بهبهاني(ديدم 

 dit-ay )لري بهبهاني(ديد 

 xwârd-em )كردي روستاي حري(خوردم 

 xwârd-i )كردي روستاي حرير( خورد
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 hēnâ-m )كردي مهاباد( آوردم

 hēnâ-y )كردي مهاباد( آورد

 xwârd-em )كردي سنندج(خوردم 

 xwârd-i ) سنندجكردي(خورد 

 wart-om )بلوچي الشاري(خوردم 

 Wart-i )بلوچي الشاري(خورد 

  ۲-۹-  ضمير+ ستاك گذشته   ) شخص۶(

بادي، نائيني و دري زردشتي آ هاي الري، خنجي، بندرعباسي، حاجي اين مورد در گويش  

  :ديده شده و مخصوص افعال متعدي است

 Om-sâxt )الري( ساختم

 Oš-sâxt )الري(ساخت 

 Om-di )خنجي( ديدم

 Oš-di )خنجي( ديد

 Om-go )بندرعباسي( گفتم

 i-go )بندرعباسي( گفت

 Om-puši )آبادي حاجي( پوشيدم

 eš-puši )آبادي حاجي(پوشيد 

 Mu-wat )نائيني(گفتم 

 Šu-wat )نائيني(گفت 

 Om-xa )دري زردشتي(خوردم 

 Oš-xa )دري زردشتي(خورد 

  ۲-۱۰-  پيشوند+ ضمير+ ستاك گذشته  )شخص ۶(

هاي ابيانه، كليميان اصفهان، كليميان بروجرد، كليميان همدان،  اين مورد در گويش  

  :خوانساري، واراني و دليجاني ديده شده و مخصوص افعال متعدي است
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 Ba-m-vot )ابيانه(گفتم 

 Va-y-vot )ابيانه( گفت

 Be-m-pušd )كليميان اصفهان(پوشيدم 

 Be-š-pušd )اصفهانكليميان ( پوشيد

 Be-m-ferât )كليميان بروجرد(فروختم 

 Be-š-ferât )كليميان بروجرد(فروخت 

 Be—m-xort )كليميان همدان(خوردم 

 Be-š-xort )كليميان همدان(خورد 

 Be-m-bert )خوانساري(بردم 

 Be-ž-bert )خوانساري(برد

 Be-m-did )واراني(ديدم 

 Be-Š-did )وراني( ديد

 Hâ-m-dâ )دليجاني(م داد

 Hâ-š-dâ )دليجاني(داد 

  ۲-۱۱-  پيشوند+ ستاك گذشته + ضمير  )شخص ۶(

رود و  كار مي هاي افتري، تاتي تاكستان و سمناني از افعال متعدي به اين ساخت در گويش  

  :در گويش كاخك هم در افعال الزم و هم در افعال متعدي كاربرد دارد

 be- t- om )افتري(گفتم 

 be- t- oš )افتري (گفت

 be- d- em )تاتي تاكستان(كاشتم 

 be- d- eš )تاتي تاكستان(كاشت 

 be- vât- an )سمناني(زدم 

 be- vât - eš )سمناني(زد 

 be- t- om )كاخك(رفتم 



 

  

  شناسي ايران هاي ايراني و زبان زبان434

 be- t- eš )كاخك(رفت 

 bi-y-rd- om )كاخك(آوردم 

 bi-y-rd-eš )كاخك( آورد

  

  هاي ايراني ها و گويش در لهجه نقلي ةانواع ساخت گذشت -3

  :كنيم هاي ايراني مورد بررسي به انواع زير تقسيم مي ها و گويش  نقلي را در لهجهةساخت گذشت

  ۳-۱-   پيشوند+ اسم مفعول+ شناسه    ) شخص۵(

  يشوندپ+ اسم مفعول+ ø  )سوم شخص مفرد(

 و در گويش هاي سبزواري و دماوندي در افعال الزم و متعدي اين ساخت را در گويش  

  :توان مشاهده كرد كليميان اصفهان و خوانساري در افعال الزم مي

 bo-xârda-yom سبزواري(ام  خورده

 bo-xârda-ø )سبزواري(خورده است 

 ba-duxte-m )دماوندي(ام  دوخته

 ba-duxte-ø )دماوندي(دوخته است 

 be-garta-un )كليميان اصفهان( ام گشته

 be-garta-ø )فهانكليميان اص(گشته است 

 be-broftey-ân )خوانساري(ام  گريه كرده

 be-broftey-ø )خوانساري(گريه كرده است 

  ۳-۲-  پيشوند+ ستاك گذشته+ شناسه    ) شخص۵(

  پيشوند+ اسم مفعول+ ø  )سوم شخص مفرد(

هاي شاهرودي و گيلكي املشي در افعال الزم و متعدي و در  اين ساخت را در گويش  

  :توان ديد ردشتي و نائيني در افعال الزم ميگويش دري ز

 Bo-xord-om )شاهرودي( ام خورده

 Bo-xorde-ø )شاهرودي(خورده است 
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 Bu-xond-am )گيلكي املشي(ام  خوانده

 Bu-xonde-ø )گيلكي املشي( خوانده است

 i-našt-e )دري زردشتي( ام نشسته

 i-našta-ø )دري زردشتي(نشسته است 

 Hε-nigišt-i )ئينينا( ام نشسته

 Hε-nigištε-ø )نائيني(نشسته است 

  ۳-۳-  پيشوند+ اسم مفعول مرخم+ شناسه     ) شخص۵(

  پيشوند+ اسم مفعول +ø  )سوم شخص مفرد(

  :توان ديد كه مخصوص افعال الزم است اين مورد را در سمناني مي  

 Be-šič-un )سمناني(ام  رفته

 Be-šiči-ø )سمناني(رفته است 

  ۳-۴-   پيشوند+ اسم مفعول + شناسه    ) شخص۵(

  پيشوند +اسم مفعول +e/a) »راست«هائي از  گونه(  )سوم شخص مفرد(

  :توان ديد هاي قايني وتاتي ينگي امام در افعال الزم و متعدي مي اين مورد را در گويش  

 Bo-xârdε-yom )قايني( ام خورده

 Bo-xârdε-ye )قايني( خورده است

 Be-xerdi-yam )گي امامتاتي ين(ام  خورده

 Be-xerdi-ya )تاتي ينگي امام(خورده است 

  ۳-۵-   پيشوند+ اسم مفعول+ شناسه    ) شخص۵(

  پيشوند+ اسم مفعول+ ø /جنس مونث  )سوم شخص مفرد(

  :هاي ابيانه، تاتي تاكستان و واراني در افعال الزم ديده شده است اين ساخت در گويش  

 Ba-štâ-on )ابيان( ام رفته

 Ba-štâ-ø )ابيانه( رفته است مذكر

 Ba-štâ-a )ابيانه( رفته است مؤنث
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 â-nište-ym )تاتي تاكستان( ام نشسته

 â-ništi-ø )تاتي تاكستان( نشسته است مذكر

 â-ništi-yâ )تاتي تاكستان( است مؤنث نشسته

 hâ-xote-yom )واراني( ام خوابيده

 hâ-xotu-ø )واراني( است مذكر خوابيده

 hâ-xote-se )واراني( است مؤنث وابيدهخ

  ۳-۶-  ستاك گذشته+ شناسه     )شخص ۵(

  اسم مفعول+ ø  )سوم شخص مفرد(

هاي تويسركاني، همداني، وراميني، سيرجاني و تهراني در  ها يا لهجه اين مورد در گويش  

 بر فعال معموالًگونه ا الزم به توضيح است كه جاي تكيه در اين. رود كار مي افعال الزم و متعدي به

  :گيرد آخرين هجا قرار ميروي 

 Bast-am )تويسركاني(ام  بسته

 Baste-ø )تويسركاني(بسته است 

 Basd-am )همداني(ام  بسته

 Based-ø )همداني(بسته است 

 Goft-om )وراميني(ام  گفته

 Gofte-ø )وراميني(گفته است 

 Pušid-av )سيرجاني( ام پوشيده

 Pušide-ø )جانيسير(پوشيده است 

 Xord-am )تهراني( ام خورده

 Xorde-ø )تهراني(خورده است 

  ۳-۷-   اسم مفعول+ شناسه    )شخص ۵(

  اسم مفعول+ ø  )سوم شخص مفرد(

  :اين مورد در زابلي در افعال الزم و متعدي و در لري بهبهاني در افعال الزم ديده شده است  
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 Xârda-o→xârdâ )زابلي( ام خورده

 Xârda-ø )زابلي( ستخورده ا

 Šase-yam )لري بهبهاني( ام نشسته

 Šase-ø )لري بهبهاني(نشسته است 

  ۳-۸-  )مرخم(اسم مفعول+ شناسه    )شخص ۵(

  اسم مفعول +sø  )سوم شخص مفرد(

  :آبادي در افعال الزم و متعدي ديده شده است اين ساخت در اصفهاني، لنجاني و نجف  

 pušid-am )اصفهاني(ام  پوشيده

 pušide-y )اصفهاني (اي پوشيده

 pušide-s/ø )اصفهاني( است پوشيده

 šenoft-am )لنجاني( ام شنيده

 šenofts-y )لنجاني( اي شنيده

 šenoft- s/ø )لنجاني( است شنيده

 Xord-am )آبادي نجف(ام  خورده

 Xorde-y )آبادي نجف(ي ا خورده

 Xorde-s/ø )آبادي نجف(است  خورده

  ۳-۹-  ولـاسم مفع+ شناسه    ) شخص۵(

  اسم مفعول+ ast  )سوم شخص مفرد(

  :اين مورد در فارسي معيار و تاجيكي در افعال الزم و متعدي وجود دارد  

 Xorde- am )فارسي معيار( ام خورده

 Xorde-ast )فارسي معيار(خورده است 

 Gufta-am )تاجيكي( ام گفته

 Gufta-ast )تاجيكي(گفته است 

  ۳-۱۰-  ستاك گذشته +شناسه +a) »است«اي از  گونه(    ) شخص ۵(



 

  

  شناسي ايران هاي ايراني و زبان زبان438

  اسم مفعول+ a  )سوم شخص مفرد(

هاي كردي كليائي، كردي كرمانشاه و لكي خواجوندي كالردشت در  اين ساخت در گويش  

  :افعال الزم و متعدي ديده شده است

 Xwârd-em-a )كردي كليائي( ام خورده

 Xwârde-ya )كردي كليائي(خورده است 

 Wat-em-a )كردي كرمانشاه(ام  گفته

 Wait-ya )كردي كرمانشاه(گفته است 

 Vârd-em-a )لكي خواجوندي كالردشت(ام  خورده

 Vârde-ya )لكي خواجوندي كالردشت(خورده است 

  ۳-۱۱-  اسم مفعول +شناسه +a) »است «اي از هنگو(    )شخص ۵(

  اسم مفعول+ a  )سوم شخص مفرد(

  :ه ماسال در افعال الزم ديده شده استاسكوطاين مورد در تالشي   

 Šay-m-a )تالشي طاسكوه ماسال( ام رفته

 Šay-a→ša )تالشي طاسكوه ماسال(رفته است 

  ۳-۱۲-  ولـاسم مفع +شناسه  ) شخص۵(

  اسم مفعول+ a) »است «اي از گونه(  )شخص مفرد ۵(

  :اين مورد در كردي مهاباد در افعال الزم ديده شده است  

 Kawtū-m )ردي مهابادك( ام افتاده

 Kawtū-wa  )كردي مهاباد(افتاده است 

  ۳-۱۳-     ستاك گذشته +شناسه+ e/a/en) »است«اي از  گونه(    )شخص ۵(

   ستاك گذشتهø +e/a/en+  )سوم شخص مفرد(

شهر و لكي  هاي كردي روستاي حرير، بندرعباسي، لكي دره اين ساخت را در گويش  

هاي لري بختياري مسجد سليمان و لري بويراحمد  م و در گويشكاكاوندي قزوين در افعال الز

  :توان مشاهده كرد در افعال الزم و متعدي مي
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 Dawi-m-a )كردي روستاي حرير( ام دويده

 Dawi-ø-ya )كردي روستاي حرير( است دويده

 Nešt-am-(ex) )بندرعباسي(ام  نشسته

 Nešt-ø-ex )بندرعباسي(است  نشسته

 Hât-m-a )شهر درهلكي ( ام آمده

 Hât-ø-a )شهر لكي دره(است آمده

 Bi-m-a )لكي كاكاوندي قزوين( ام بوده

 Bi-ø-ya )لكي كاكاوندي قزوين( است  بوده

 Go-om-e )لري بختياري مسجد سليمان(ام  گفته

 Go-ø-e )لري بختياري مسجد سليمان(است  گفته

 Xond-em-e )لري بويراحمد(ام  خوانده

 Xond-ø-e )لري بويراحمد(ست ا خوانده

  ۳-۱۴-  ستاك گذشته +شناسه +e) »است«اي از  گونه(    )شخص ۵(

  ستاك گذشته +ø+ ak  )سوم شخص مفرد(

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

 Xard-om-e )لري بختياري اردل( ام خورده

 Xard-ak-ø )لري بختياري اردل( است خورده

  ۳-۱۵-  )پيشوند( +ستاك گذشته +eg +شناسه    )شخص ۵(

  )پيشوند+ (ستاك گذشته eg+e/a+) »است «ي ازيها گونه(  )سوم شخص مفرد(

  :هاي بلوچي الشاري و كردي سنندج در افعال الزم ديده شده است اين مورد در گويش  

 Nest-eg-om )بلوچي الشاري( ام نشسته

 Nest-eg-e )يبلوچي الشار( است نشسته

 Da-nīšt-eg-em )كردي سنندج( ام نشسته

 Da-nīšt-eg-a )كردي سنندج( است نشسته
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  ۳-۱۶-  ستاك گذشته+ agi+ شناسه     ) شخص۵(

   ستاك گذشتهagi+ast+  )سوم شخص مفرد(

  :متعدي ديده شده است اي از تاجيكي در افعال الزم و اين مورد در لهجه  

 Xurd-agi-yam )تاجيكي( ام خورده

 Xurd-agi-yast )تاجيكي(خورده است 

  ۳-۱۷-   ستاك گذشته+st +sgi +شناسه    ) شخص۵(

   ستاك گذشته+ø+ st +sgi  )سوم شخص مفرد(

  :اي از تاجيكي و در افعال الزم و متعدي ديده شده است اين مورد نيز در لهجه  

 Xurd-agi-st-am )تاجيكي( ام خورده) شايد(

 Xurd-agi-st-ø )يتاجيك(خورده است ) شايد(

  ۳-۱۸-  ستاك گذشته+ est/ess+ شناسه    ) شخص۵(

  ستاك گذشته+ ø+est/ess  )سوم شخص مفرد(

  :آبادي و الري در افعال الزم ديده شده است هاي حاجي اين ساخت در گويش  

 Nešt-est-om )آبادي حاجي( ام نشسته

 Nešt-est-ø )آبادي حاجي(نشسته است 

 Xat-ess-em )الري( ام خوابيده

 Xat-ess-ø )الري(خوابيده است 

  ۳-۱۹-  ستاك گذشته+ est +شناسه    )شخص ۵(

  اسم مفعول +ø  )سوم شخص مفرد(

  :اين مورد در گويش خنجي در افعال الزم ديده شده است  

 Ond-est-om )خنجي( ام آمده

 Onde-ø )خنجي( آمده است

  ۳-۲۰-  ستاك گذشته+ oh+ شناسه    ) شخص۵(

  ستاك گذشته+ ø+ o  )دسوم شخص مفر(
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  :اين مورد در گويش جيرفتي در افعال الزم ديده شده است  

 Nešt-oh-om )جيرفتي( ام نشسته

 Nešt-o-ø )جيرفتي( نشسته است

  ۳-۲۱-  پيشوند )+مرخم( اسم مفعول+ ضمير  )شخص ۶(

 هاي تاتي تاكستان، افتري و سمناني در افعال متعدي و در كاخكي در اين مورد در گويش  

  :افعال الزم و متعدي ديده شده است

 Be-kerdi-m )تاتي تاكستان( ام كاشته

 Be-kerdi-š )تاتي تاكستان(كاشته است 

 Be vâta-m )افتري(ام  گفته

 Be-vâta-(š) )افتري(گفته است 

 Bu-kkuvâč-an )سمناني(ام  زده

 Bu-kkuvâčey-š )سمناني(زده است 

 Be-raft-yom )كاخك(ام  رفته

 Be-raft-yeš )كاخك(ته است رف

  ۳-۲۲-     پيشوند+ ضمير+ اسم مفعول  )شخص ۶(

هاي ابيانه، كليميان اصفهان، كليميان بروجرد، كليميان همدان، خوانساري  اين مورد در گويش  

  :و واراني در افعال متعدي ديده شده است

 Ba-m-votâ )ابيانه(ام  گفته

 Ba-y-votâ )ابيانه(گفته است 

 Be-m-pušde )كليميان اصفهان(ام  پوشيده

 Be-š-pušde )كليميان اصفهان(پوشيده است 

 Be-m-ferâte )كليميان بروجرد(ام  فروخته

 Be-š-ferâte )كليميان بروجرد(فروخته است 

 Be-m-xorte )كليميان همدان( ام خورده
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 Be-š-xorte )كليميان همدان(خورده است 

 Be-m-xortey )خوانساري( ام خورده

 Be-ž-xortey )خوانساري(خورده است 

 Be-m-dido )واراني(ام  ديده

 Be-š-dido )واراني(ديده است 

  ۳-۲۳-    ضمير +پيشوند +اسم مفعول  )شخص ۶(

  :اين مورد در دري زردشتي يزد ديده شده است و مخصوص افعال متعدي است  

 m-i-xarta )دري زردشتي( ام خورده

 Š-i-xarta )تيدري زردش( خورده است

  ۳-۲۴-     ضمير +اسم مفعول  )شخص۶(

  :هاي نائيني، خنجي و الري در افعال متعدي ديده شده است اين ساخت در گويش  

 Mī-riyε )نائيني( ام خريده

 šī-riyε )نائيني( خريده است

 Om-dede )خنجي( ام ديده

 Oš-dede )خجي( ديده است

 Om-dede )الري( ام ديده

 ošdede )الري( ديده است

  ۳-۲۵-  ضمير+ ستاك گذشته +en )»است «اي از گونه(  )شخص ۶(

  :آبادي و بندرعباسي در افعال متعدي ديده شده است اين مورد در حاجي  

 Om-pušid-en )آبادي حاجي( ام پوشيده

 Oš-pušid-en )آبادي حاجي(پوشيده است 

 Om-goft-en )بندرعباسي(ام  گفته

 i-goft-en )سيبندرعبا(گفته است 

  ۳-۲۵-  اسم مفعول+ ضمير +a/en) »است «ي ازيها گونه) (شخص ۶(
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اين مورد در كردي مهاباد، تالشي طاسكوه ماسال و لري بهبهاني در افعال متعدي ديده شده   

  :است

 Hēnâw-m-a )كردي مهاباد( ام آورده

 Hēnâw-ī-ya )كردي مهاباد(آورده است 

 Vinda-m-a )لتالشي طاسكوه ماسا( ام ديده

 Vinda-š-a )تالشي طاسكوه ماسال(ديده است 

 Esede-m-en )لري بهبهاني( ام گرفته

 Esede-š-en )لري بهبهاني(گرفته است 

  ۳-۲۷-  ستاك گذشته +ضمير+ a/ene) »است «ي ازيها گونه) (شخص ۶(

 در شهر و جيرفتي اين ساخت در كردي روستاي حرير، لكي كاكاوندي قزوين، لكي دره  

  :افعال متعدي ديده شده است

 Xwârd-em-a )كردي روستاي حرير(ام  خورده

 Xwârd-e-ya )كردي روستاي حرير( خورده است

 wârd-em-a )لكي كاكاوندي قزويني( ام خورده

 wârd-e-ya )لكي كاكاوندي قزوين(خورده است 

 Dâšt- m-a )شهر لكي دره(ام  داشته

 Dâšt-i-ya )شهر لكي دره(داشته است 

 Ywar(d)-m-ene )جيرفتي( ام خورده

 Xowar(d)-š-ene )جيرفتي( خورده است

  ۳-۲۸-  ستاك گذشته +eg +ضمير  )شخص ۶(

  :اين مورد در بلوچي الشاري در افعال متعدي ديده شده است  

 Wart-eg-om )بلوچي الشاري( ام خورده

 Wart-eg-i )بلوچي الشاري(خورده است 

  ۳-۲۹-  ستاك گذشته +eg +ضمير +a) »است «زاي ا گونه(  )شخص ۶(
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  :اين مورد در كردي سنندج در افعال متعدي ديده شده است  

 Xwârd-eg-m-a )كردي سنندج( ام خورده

 Xwârd-eg-y-a )كردي سنندج(خورده است 

  ۳-۳۰-  ستاك گذشته +agi +ضمير  )شخص ۶(

  .استاي از تاجيكي در افعال متعدي ديده شده  اين مورد در لهجه  

 Zad-agi-yam )تاجيكي( ام زده

 Zad-agi-yaš )تاجيكي(زده است 

  ۳-۳۱-  ضميرآزاد+ ستاك گذشته +agi  )شخص ۶(

  :اي از تاجيكي در افعال متعدي ديده شده است اين مورد نيز در لهجه  

 Man zad-agi )تاجيكي( ام زده

 Vay zad-agi )تاجيكي(زده است 

  

   نقلية ساده و گذشتةهاي يكسان براي گذشت  ساخت-4

 نقلي، ةگذشتهم براي  ساده و ةبراي گذشتهم هاي زير   ساخت،هاي مورد بررسي ويشگدر 

  :روند و داراي انواع زيرند كار مي به

  ۴-۱-  ستاك گذشته +شناسه    )شخص ۵(

  ستاك گذشته+ ø  )سوم شخص مفرد(

  : شده استهاي بافتي و زرندي در افعال الزم و متعدي ديده اين مورد در لهجه  

  Kâšt-am )بافتي( ام كاشتم، كاشته

 Kâšt-ø )بافتي( كاشت، كاشته است

 Xord-am  )زرندي( ام خوردم، خورده

 Xord-ø  )زرندي( خورد، خورده است

  ۴-۲-  پيشوند+ ستاك گذشته+ شناسه    )شخص ۵ (

  پيشوند+ اسم مفعول+ ø  )سوم شخص مفرد(
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يان همدان در افعال الزم و در بسياري از اين ساخت در گويش كليميان بروجرد و كليم  

تنكابني، آملي، ساروي، كالردشتي، سوادكوه، گيلكي از جمله  درياي مازندران ةهاي كران گويش

  :رود كار مي حسن كياده، رشت و دستك در افعال الزم و متعدي به

 Be-šd-om )كليميان بروجرد(ام  رفتم، رفته

 Be-šdo-ø )كليميان بروجرد(است  رفتم، رفته

 Be-mund-ân )كليميان همدان( ام ماندم، مانده

 Be-mundu-ø )كليميان همدان( است ماندم، مانده

 Bo-xârd-om )مازندراني تنكابني( ام خوردم، خورده

 Bo- xârd-ø )مازندراني تنكابني( است خوردم، خورده

 Ba-xrd-m )مازندراني آمل( ام خوردم، خورده

 Ba-xrd-ø )مازندراني آمل( است خوردم، خورده

 Ba-xord-eme )مازندراني ساري( ام خوردم، خورده

 Ba-xord-ø )مازندراني ساري( است خوردم، خورده

 Ba-xord-eme )مازندراني كالردشت( ام خوردم، خورده

 Ba-xorde-ø )مازندراني كالردشت( است خوردم، خورده

 De-kâšt-eme )مازندراني سوادكوه( ام كاشتم، كاشته

 De-kâšte-ø )مازندراني سوادكوه( كاشت، كاشته است

 Bu-xond-am )گيلكي حسن كياده( ام خواندم، خوانده

 Bu-xonda-ø )گيلكي حسن كباده( خواند، خوانده است

 Bu-xund-m )گيلكي رشت( ام خوردم، خورده

 Bu-xund-ø )گيلكي رشت( خورد، خورده است

 Bu-xord-am )گيلكي دستك( ام خوردم، خورده

 Bu-xord-ø )گيلكي دستك( خورد، خورده است

  ۴-۳-     پيشوند+ ستاك گذشته+ št(e) +شناسه  )شخص ۵(
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      ø + پيشوند+ اسم مفعول  

  :اين مورد در گويش افتري در افعال الزم ديده شده است  

 Be-nerâ-št-i )افتري( ام نشستم، نشسته

 Be-nerâa-ø )افتري( نشست، نشسته است

  ۴-۴-  اسم مفعول+ شناسه +e) »است «اي از گونه(  )شخص ۵(

      e+ اسم مفعول  

  :اين مورد در تالشي ميرزانق اردبيل در افعال الزم ديده شده است  

 Nešta-m(e) )تالشي ميرزانق اردبيل( ام نشستم، نشسته

 Nešta-(ye) )تالشي ميرزانق اردبيل( نشست، نشسته است

  ۴-۵-  اسم مفعول+ ضمير+ e) »است «اي از گونه(  ) شخص۶(

  :اين مورد نيز در تالشي ميرزانق اردبيل در افعال متعدي ديده شده است  

 Hârda-m-e )تالشي ميرزانق اردبيل( ام خوردم، خورده

 Hârda-š-e )نق اردبيلزاتالشي مير( خورد، خورده است

  

  گيري نتيجه

توان به نتايج  ه و گويش ايراني ميلهج .s نقلي در ة ساده و گذشتةهاي گذشت از بررسي ساخت

  :زير دست يافت

 نقلي از ةهاي ايراني امروز مانند فارسي ميانه براي ساخت گدشت ها و گويش بعضي از لهجه -۱

نگاه كنيد به . ešt, št, ess, -est, -stكنند، مانند  استفاده مي) ايستادن( estâdanي از فعل يها صورت

  .۴-۳ و ۳-۱۹ تا ۳-۱۷هاي  شماره

 نقلي دارد ة ساخت براي گذشت۲ ساده و ة ساخت براي گذشت۲در حالي كه فارسي ميانه تنها  -۲

 ساده، ة ساخت براي گذشت۱۱اند  هاي ايراني امروز كه مورد بررسي قرار گرفته ها و گويش لهجه

نگاه .  نقلي دارندة ساده و گذشتة ساخت مشترك براي گذشت۵ ساخت براي گذشتة نقلي و ۳۱

 .۴-۵ تا ۴-۱ و ۳-۳۱ تا۳-۱، ۲-۱۱ تا ۲-۱، ۱-۴ تا ۱-۱هاي   به شمارهكنيد
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كنند، مانند  صورت ارگتيو بيان مي ها مانند فارسي ميانه تنها افعال متعدي را به بعضي از گويش -۳

كليميان اصفهان، كليميان همدان، كليميان بروجرد، خوانساري، دليجان، ابيانه، تاتي تاكستان، 

شهر، لكي كاكاوندي قزوين، لري  ي، تالشي طاسكوه ماسال، جيرفتي، افتري، لكي درهسمناني، واران

بهبهاني، كردي مهاباد، كردي روستاي حرير، كردي سنندج، بلوچي الشاري، الري، خنجي، 

عضي مانند ب ي وليهاي تاجيك آبادي، نائيني، دري زردشتي و بعضي از لهجه بندرعباسي، حاجي

نگاه كنيد به . سازند زم و هم افعال متعدي را با ساخت ارگتيو ميگويش كاخك هم افعال ال

 .۳-۲۱ و ۲-۱۱هاي  شماره

نگاه . كنند  ساده از پيشوند تصريف استفاده ميةها براي ساخت گذشت تنها بعضي از گويش -۴

 .۲-۱۱ و ۲-۱۰ و ۲-۳ تا ۲-۱هاي  كنيد به شماره

نگاه . كنند  از پيشوند تصريفي استفاده ميها براي ساخت گذشتة نقلي تنها بعضي از گويش -۵

 .۳-۲۳ تا ۳-۲۱ و ۳-۵ تا ۳-۱هاي  كنيد به شماره

. سمناني و واراني ديده شده است. هاي دليجان، ابيانه، تاتي تاكستان  جنس تنها در گويشةنشان -۶

 .۳-۵ و ۲-۲هاي  نگاه كنيد به شماره

هاي مورد بررسي صفر است،   و گويشها  لهجهة ساده همة سوم شخص مفرد در گذشتةشناس -۷

 .۲-۶ تا ۲-۱هاي  نگاه كنيد به شماره. كنند جاي شناسه از ضمير استفاده مي هي كه بيجز آنها هب

پس از ستاك گذشته تنها در گويش زابلي، لري بختياري اردل و لهجة ورامين  ak–پسوند  -۸

-۳هاي  نگاه كنيد به شماره.  دانستساز توان آن را نوعي پسوند اسم مفعول ديده شده است كه مي

 .۳-۱۴ و ۴-۲، ۲

ساز  آيند نيز نوعي پسوند اسم مفعول كه پس از ستاك گذشته مي o(h), -agi, -eg-پسوندهاي  -۹

 .۳-۳۱ تا ۳-۲۸ و ۳-۲۰، ۳-۱۷ تا ۳-۱۵هاي  نگاه كنيد به شماره. هستند

نگاه كنيد . ر پيوسته ديده شده استجاي ضمي اي از تاجيكي كاربرد ضمير آزاد به تنها در لهجه -۱۰

 .۳-۳۱ ةبه شمار

 ساده تالشي طاسكوه ماسال در افعال ةباشد تنها در گذشت  مي»است«اي  كه گونه a-پسوند  -۱۱

 .۲-۷ و ۲-۶نگاه كنيد به . الزم و متعدي ديده شده است
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 ,ast,-s,ene–ايه  به صورت»است«اي از  ونهـها از گ ويشـلي، تنها بعضي از گـ نقةدر گذشت -۱۲

-en, -e, -a ۳-۲۹ و ۳-۲۷ تا ۳-۲۵، ۳-۱۶ تا ۳-۸، ۳-۴هاي  نگاه كنيد به شماره. كنند استفاده مي. 

جاي اسم مفعول از ستاك گذشته استفاده   نقلي بهةها در گذشت ها و گويش گروهي از لهجه -۱۳

 .۳-۳۱ تا ۳-۲۷ و ۳-۲۵، ۳-۲۰ تا ۳-۱۳، ۳-۱۰، ۳-۶، ۳-۲هاي  نگاه كنيد به شماره. كنند مي

هاي يكسان دارند، معادل   نقلي ساختة ساده و گذشتةي كه براي گذشتيها ها و لهجه گويش -۱۴

هاي  به شماره.  ساده و گذشتة نقلي يافتةهاي متفاوت گذشت توان در ساخت ها را مي اين ساخت

 :زير توجه شود

  ۴-۱    معادل      ۵-۲

  ۴-۲    معادل      ۲-۳

  ۴-۳    معادل    ۱۹-۳

  ۴-۴    معادل    ۱۱-۳

 ۴-۵    معادل    ۲۶-۳

 قرار دارند ۴-۱ ةهاي بافتي و زرندي كه در گروه شمار با توجه به معادلة فوق دربارة لهجه -۱۵

 ةجاي آن از گذشت ه نقلي ندارند و بةها ساخت گذشت توان چنين اظهار داشت كه اين لهجه مي

 .كنند ساده استفاده مي

هاي كليميان بروجرد، كليميان همدان و افتري  ق دربارة گويشو باالخره با توجه به معادلة فو -۱۶

در مورد افعال ( خزر و تالشي ميرزانق اردبيل ةهاي كران و بسياري از گويش) در مورد افعال الزم(

نقلي دارند و آنچه ندارند   ها گذشتة ي كرد كه اين گويشيتوان چنين ادعا مي) الزم و متعدي

 .كنند  نقلي استفاده ميةآن از گذشتجاي  ه ساده است كه بةگذشت

  

  ها نوشت پي
 .۸۷-۷۰، ص )ب۱۳۶۷(ايران كلباسي . براي آگاهي از ساخت ارگتيو رك. ۱
  .۶۸-۶۶، ص )۱۳۷۳(احمد تفضلي و براي اطالع از ساخت كامل فعل در فارسي ميانه نگاه كنيد به ژاله آموزگار . ۲

  

  منابع



 

  

449   هاي ايراني ها و گويش شتة نقلي در لهجهگذ
  

 شناسي همگاني، ارشد، زبان  كارشناسيةنام ، پايانآبادي و اصفهاني فاي لهجة نج بررسي مقايسهآذري، فروغ،  -
  .۱۳۷۸ -۷۹، )چاپ نشده( دانشگاه آزاد اسالمي، واحد تحصيالت تكميلي تهران

  .۱۳۷۳، ، تهران، انتشارات معينزبان پهلوي، ادبيات و دستور آنآموزگار، ژاله و احمد تفضلي،  -
شناسي همگاني، دانشگاه تهران  نامة كارشناسي ارشد، زبان ، پايان از توابع نطنزبررسي گويش ابيانهآهني، محمدرضا،  -
  .۱۳۷۲-۷۳، )چاپ نشده(
 شناسي همگاني، دانشگاه تهران  كارشناسي ارشد، زبانةنام ، پايانبررسي گويش تاتي در ينگي امامابوطالب، آذر،  -
  .۱۳۷۲-۷۳، )چاپ نشده(
شناسي  نامة كارشناسي ارشد، زبان ، پايانفعل در گويش كردي كليائيتوصيف ساختمان اسفندياري، مرتضي،  -

  .۱۳۷۳-۷۴، )چاپ نشده( همگاني، دانشگاه تهران
شناسي  همايش گويش، ارائه شده در »هاي افعال در گويش خوانساري ويژگي«اشرفي خوانساري، مرتضي،  -

  .۱۳۸۰، )چاپ نشده (فرهنگستان زبان ايران
شناسي همگاني، دانشگاه   كارشناسي ارشد، زبانةنام ، پايانگويش تالشي ميرزانق استان اردبيلابه، اميريان بوداالل، رب -

  .۱۳۷۹-۸۰، )چاپ نشده(  آزاد اسالمي واحد تحصيالت تكميلي تهران
 انتشارات پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات ،، تهرانآداب و رسوم مردم سمنان پناهي سمناني، محمد احمد، -

  .۱۳۷۴ ،فرهنگي
چاپ ( شناسي همگاني، دانشگاه تهران نامة كارشناسي ارشد، زبان ، پايانگويش نائينيپورعابدي نائيني، حسن،  -

  .۱۳۷۲، )نشده
شناسي همگاني، دانشگاه تهران  نامة كارشناسي ارشد، زبان ، پايانشهر بررسي گويش لكي درهپورمند، خيراهللا،  -
  .۱۳۷۳-۷۴، )چاپ نشده(
نامة كارشناسي ارشد  ، پايانتوصيف ساختمان فعل در گويش بهنيان مركز شهر يزديش، ميترا، پوالدي درو -

  .۱۳۷۸ -۷۹، )چاپ نشده(شناسي همگاني، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد تحصيالت تكميلي تهران  زبان
 پژوهشگاه علومشناسي همگاني،  نامة كارشناسي ارشد، زبان ، پايانبررسي گويش سوادكوهيمدجواد، حجعفري، م -

  .۱۳۷۳-۷۴، )چاپ نشده(انساني و مطالعات فرهنگي 
شناسي همگاني، دانشگاه آزاد  نامة كارشناسي ارشد، زبان ، پايانبررسي گويش املشيجاللي امام، سيده لعيا،  -

  .۱۳۷۹-۸۰، )چاپ نشده( اسالمي، واحد تحصيالت تكميلي تهران
شناسي همگاني، دانشگاه آزاد  نامة كارشناسي ارشد، زبان ، پاياندي دو لهجة بافتي و زرنةمقايسجاللي، واله،  -

  .۱۳۷۹-۸۰، )چاپ نشده( اسالمي، واحد تحصيالت تكميلي تهران
شناسي همگاني، دانشگاه تهران   كارشناسي ارشد، زبانةنام ، پايانبررسي گويش شاهروديحليمي، عبدالعظيم،  -
  .۱۳۷۲-۷۳، )چاپ نشده(
  . فارسة، اتتشارات دانشنامور زبان الرستاني بر مبناي گويش خنجيدستخنجي، لطفعلي،  -
شناسي همگاني، دانشگاه عالمه   كارشناسي ارشد، زبانةنام ، پايانگويش بختياري مسجد سليمانسيما،  ذوالفقاري، -

  .۱۳۷۶، )چاپ نشده( طباطبائي
  .۱۳۶۸، )گيمعاونت فرهن(، انتشارات آستان قدس بررسي گويش قاينزمرديان، رضا،  -
چاپ (شناسي همگاني، دانشگاه تهران   كارشناسي ارشد، زبانةنام ، پايانبررسي گويش دماونديساداتي، سيدمجيد،  -

  .۱۳۷۴، )نشده



 

  

  شناسي ايران هاي ايراني و زبان زبان450

شناسي همگاني،   كارشناسي ارشد، زبانةنام ، پايان)كيانشهر( گويش گيلكي حسن كيادهسرمست دستك، داود،  -
  .۱۳۷۱، )چاپ نشده(رهنگي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات ف

شناسي همگاني،  نامة كارشناسي ارشد، زبان ، پايانهاي زباني بافتي و جيرفتي  گونهةمقايسنژاد، فرشته،  سلطاني -
  .۱۳۷۹، )چاپ نشده(انساني و مطالعات فرهنگي  پژوهشگاه علوم

چاپ ( سي همگاني، دانشگاه تهرانشنا  كارشناسي ارشد، زبانةنام ، پايانبررسي گويش تنكابنسمائي، سيدمهدي،  -
  .۱۳۷۰، )نشده

  .۱۳۷۴، انساني و مطالعات فرهنگي ، پژوهشگاه علومگويش ساريشكري، گيتي،  -
شناسي همگاني،  نامة كارشناسي ارشد، زبان ، پايانآبادي و سيرجاني  حاجيةگون بررسي دوالسادات،  شهيدي، اشرف -

  .۱۳۷۹-۸۰، )چاپ نشده(ي تهران دانشگاه آزاد اسالمي، واحد تحصيالت تكميل
چاپ (شناسي همگاني، دانشگاه تهران   كارشناسي ارشد، زبانةنام ، پايانگويش كردي كرمانشاهشيرزادي تبار، بهرام،  -

  .۱۳۷۴-۷۵، )نشده
  .۱۳۷۳، ، ناشر، مؤلف گويش دليجان، راجيةنام واژهصفري، حسين،  -
 شناسي همگاني، دانشگاه عالمه طباطبائي  زبان، كارشناسي ارشدةنام ، پايانگويش تاتي تاكستانطاهري، عباس،  -
  .۱۳۷۰، )چاپ نشده(
 شناسي همگاني، دانشگاه تهران  كارشناسي ارشد، زبانةنام ، پايان اردلةبررسي گويش بختياري گون رضا، عبدي، -
  .۱۳۷۴-۷۵، )چاپ نشده(
 شناسي همگاني، پژوهشگاه علوم ارشناسي ارشد، زبان كةنام ، پايان)پيشوا(عرب محمدحسيني، مريم، لهجة ورامين  -

  .۱۳۷۷-۸۰، )چاپ نشده(انساني و مطالعات فرهنگي 
شناسي   كارشناسي ارشد، زبانةنام ، پايان)محلة پشت شهر  لهجة( ساخت فعل در گويش بندرعباسيفتحي، آذر،  -

  .۱۳۷۱، )چاپ نشده(همگاني، دانشگاه تهران، 
شناسي همگاني،  نامة كارشناسي ارشد، زبان ، پايان)مازندراني(اي نحوي در گويش آملي ه گروهفالح، علي محمد،  -

  .۱۳۸۰-۸۰، )چاپ نشده( دانشگاه عالمه طباطبائي،
شناسي همگاني، دانشگاه   كارشناسي ارشد، زبانةنام ، پايانبررسي گويش لكي كاكاوندي قزوينكاكاوند، جهانگير،  -

  .۱۳۷۰-۷۱، )چاپ نشده( تهران
  .۱۳۶۲، انساني و مطالعات فرهنگي ، پژوهشگاه علومگويش كردي مهابادكلباسي، ايران،  -
،  ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهدة دانشكدةمجل، »دستگاه فعل در گويش الري« الف،  ــــــــــــ ،-

  .۱۳۶۷، ۱۷۰-۱۴۵، ص ۱ ، ش۲۱سال 
  .۱۳۶۷، ۸۷-۷۰، ص ۲ ، ش۵، سال شناسي  زبانةمجل، »هاي ايراني يشها و گو ارگتيو در زبان« ب،  ــــــــــــ ،-
  .۱۳۷۰، ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيفارسي اصفهاني  ــــــــــــ ،-
،  ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهدة دانشكدةمجل، »ها در گويش گيلكي تنوع لهجه«  ــــــــــــ ،-

  .۱۳۷۱، ۹۷۶-۹۳۴، ص ۴ ، ش۲۵سال 
  . پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي،)يك گويش ايراني( گويش كليميان اصفهان  ــــــــــــ ،-
 علمي و پژوهشي علوم ةمجل، »هاي كردي مهاباد، سنندج و كرمانشاه اي ميان گويش مقايسه«الف،  ــــــــــــ ، -

  .۱۳۷۴، ۸۰-۵۹، ص ۱۴ و ۱۳ ، ش۵سال  ،انساني دانشگاه الزهرا
المللي وزارت امور   دفتر مطالعات سياسي بين،)اي يك بررسي مقابله(ان و تاجيكستان فارسي اير ب،  ــــــــــــ ،-

  .۱۳۷۴، خارجه
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، ۲۷، ص ۱ ، ش۹ سال) شناسي  زبانةويژ(، فرهنگ » سوم شخص مفرد در مصادر فارسيةشناس «، ــــــــــــ -
۱۳۷۵.  

  .۱۳۷۶، ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي)رودبارك( يش كالردشت الف، گو ــــــــــــ ،-
 ۱، ش ۳۰، سال  ادبيات دانشگاه فردوسي مشهدة دانشكدةمجل، »تحليل فعل ايراني با ديدي نو«ب،  ــــــــــــ ، -
  .۱۳۷۶، ۵۵، ص ۲ و
شناسي   كارشناسي ارشد، زبانةنام يان، پا گويش لنجان اصفهان با فارسي رسميةمقايساهللا،  محمدي آشياني، فضل -

  .۱۳۷۰، )چاپ نشده( همگاني، دانشگاه تهران
شناسي همگاني، دانشگاه   كارشناسي ارشد، زبانةنام ، پاياناي شيب آبي زابلي بررسي گويش سكوههمخائي، يحيي،  -

  .۱۳۷۴، )چاپ نشده(تهران 
 كارشناسي ارشد، ةنام ، پايانري گويش بهبهانشناختي و دستو بررسي و تحليل واجمرتضوي، سيدمحمدباقر،  -

  .۱۳۷۴، )چاپ نشده( شناسي همگاني، دانشگاه تهران زبان
  .۱۳۷۳، ، انتشارات نويد شيرازبررسي گويش بويراحمدمقيمي، افضل،  -
شناسي   كارشناسي ارشد، زبانةنام ، پايانبررسي ساختمان دستوري گويش مردم كاخكمولوي كاخكي، حسن،  -

  .۱۳۶۷-۶۸، )چاپ نشده(، دانشگاه تهران همگاني
  .۱۳۶۹، ، انتشارات پرهام نشرساختمان دستوري گويش لكي يا خواجوندي كالردشتميرچراغي، سيدفرهود،  -
شناسي   كارشناسي ارشد، زبانةنام ، پايانساختمان فعل در گويش كردي روستاي حريرميرزابيگي، جهانشاه،  -

  .۱۳۶۸، )دهچاپ نش( همگاني، دانشگاه تهران
 شناسي همگاني، دانشگاه تهران  كارشناسي ارشد، زبانةامن ، پايانبررسي گويش سبزواريرضا،  نژادصاحبي، علي -
  .۱۳۷۳، )چاپ نشده(
شناسي   كارشناسي ارشد، زبانةنام ، پايانبررسي گويش تالشي دهستان طاسكوه ماسالنغزگوي كهن، مهرداد،  -

  .۱۳۷۳، )دهچاپ نش( همگاني، دانشگاه تهران
شناسي همگاني، دانشگاه آزاد   كارشناسي ارشد، زبانةنام ، پايان همداني و تويسركانية دو لهجةمقايسوالئي، هما،  -

  .۱۳۷۸-۷۹، )چاپ نشده( اسالمي، واحد تحصيالت تكميلي تهران
  .۱۳۷۱، انساني و مطالعات فرهنگي ، پژوهشگاه علومگويش افتريهمايون، همادخت،  -
چاپ (شناسي همگاني، دانشگاه تهران  نامه كارشناسي ارشد، زبان ، پايانگويش بلوچي الشارين، پاكزاد، يوسفيا -

  .۱۳۷۱، )نشده
- Sahim, Haideh, “The dialect of the fews of Hamedan”, in Irano-Judaica III, p. 171-181, 
1994. 
- Yarshater, Ehsan, “The dialect of Borujerd fews”, in AIO, Edena curaverunt L. De meyer et 
E. Haerinck, II, p. ID30-1045, 1989. 


