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 1(ی مشهددبیات فارسی دانشگاه فردوساان و دانشیار گروه زب) اختیاریزهرا 

 

 بعید آیندگی و چند زمان نادر در گویش خانیکی

 چکیده 

ریخی و ییالقی خانیک از حوالی کاخکک گنابکاد در سکخف گ کتف خکود      مردم روستای تا

های زبانی خاصی دارند. گویش ایف روستا به علک  بیییکی و رارافیکایی، از رملکه     دقت

مانکده اسکت. از   نخکورده بکاقی  محصور بودن و عدم مهاررپذیری، تکا حکدز زیکادی دسکت    

مانی خکا  اسکت ککه در    فرد گویش مردم روستای خانیک رواج زهای منحصر بهویژگی

زبان فارسی مییار از آغاز فارسی دری تا حال ورود نداشکته اسکت. در ایکف زمکان قصکد      

انجام کاری از گذشته ورود داشته، امزا تا حال عم  آغاز نشده اسکت و در آینکده مح ک     

نکام   "درآینده گذشته"یا  "بیید آیندگی"خواهد شد یا به وقوع نخواهد پیوست. ایف زمان 

که در برخی دستورها آمده است، ت اوت دارد. نیز برخی  "گذشتة آیندگی"و با زمان  دارد

هایی ش رواج دارد و همچنیف زمانیساب ه است، در ایف گوها که در فارسی مییار بیزمان

های آن ورود داشکته، امزکا در خکانیتی تمکام     که در گذشته و در متون کهف برخی ساخت

هکای ایکف تح یک  از بریک  مصکاحیه بکا       شکده اسکت. داده  ها رایج است، بررسی ساخت

سواد خانیک ضیط شده و پس از نوشکتف ننکد م الکه در مکورد     بیسال و گویشوران کهف

 هکا در گکویش خانیکک و م ایسکه بکا متکون تکاریخی و دسکتوری، ارا که         ها و شناسکه فی 

 .گرددمی 

 در یا فراموش شده، گویشهای نابیید آیندگی )گذشته در آینده(، زمانها: کلیدواژه

  .خانیتی و فارسی مییار

mailto:iran_mehrabi@yahoo.com


 اولشمارة ، مهفتسال                  مشهدهای خراسان دانشگاه فردوسی مجلة زبانشناسی و گويش                                  30

 1. مقدمه1

های زبانی شگ تی برخوردارنکد. در گکویش ایکف    گ تف خود از دقتمردم روستای خانیک در سخف

سال که از عمر  1211ها در بی حدود رواج دارد که برخی از ایف زمان 2های خاصیها و فی مردم زمان

ها نیکز اگکر فیلکی گکزارش     چ متف فارسی رؤیت نشده و از برخی زمانگذرد در هیزبان فارسی دری می

ککه در گکویش   کند که آن هم در متون کهف آمکده اسکتد در حکالی   شده، از یتی دو ساخت تجاوز نمی

های ایف ساالن بلته در میان روانان گویشور و م یم روستا تمام ساختخانیتی هنوز نه ف ط در بیف کهف

ود. زمانی در گویش رایج است که در فارسی مییار ورود نداشته است. ایف زمان به نام رها به کار میزمان

 گذاری شده است. مثالی از  زمان بیید آیندگی:نام« 3آینده در بیید آیندگی یا گذشته»

 ma:yesta-t-boda-bo-be-xar-i] خواسته بوده بودی بخری()می 
 

ma:yesta )مادة ن لی از مصدر )مایستا 

t )شناسة فاعلی )دوم شخص م رد 

boda )مادة ن لی از مصدر )بودن 

bo  شود.ظاهر می« بود«/ »بُد»ها به صورت که در برخی ساخت "بودن"ستاک ازمصدر 

be پیشوند فیلی 

xar )بف فیلی از مصدر )خریدن 

i شناسه فاعلی دوم شخص م رد 

                                                            
 سازی شده، عیارتند از:  )رهت است ادة ادبا، آوانگاری میمول به کار گرفته شد(.میادل ناسیهای آواشنشانه 1

a  کَ د =e  کِ د=o ُد   = کâ، آ= = u    اودi اید =ū اوی کشیدهد =b   بد =p  پ د =t ت/ طد  =j   جد  =č  چد =h  ح/ هد  =x خد  =

d  دد  =z   ذ/ ز/ ض/ ظد =s  س/   د = š   شد = q   غ/ قد  =k ک د   =g   گد  =l  ل د =m  م د =n  ند =v  وِ د =y.ی = 

 := دو ن طه نشانة امتداد و کشیدگی صدا.

a:اْ، نشان صدایی کشیده =[ تر از فتحهaو کوتاه ]( تر از آ âاست به گونه )خکواهم(  شکود. مثک : مْکاْیُم )مکی    ای که دهان کام  باز نمی

 است.    « مای »تر از تاهو کو« مْیِم»تر از کشیده

 áاَاْ، نشان صدایی کشیده=[ تر از الفaو کوتاه ][ )آ( تر از â[ است. مث : اَاْهُم ]áhom[ در م اب ِ اَهُم ،)هستم( ]ahom  اسکت »[ یکا »

[ast .] 

 .است شده مشهد انجام فردوسی دانشگاه در که است پژوهشی برح از گرفته بر م اله ایف 2

 را پیشنهاد کردند.« بیید آیندگی»گذاشته بودم، همتار اررمند رناب آقای دکتر یاح ی نام « آینده در گذشته»ا نام ایف زمان ر 3
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 شود:آن، بسنده می به آوردن نند مثال و شش ساخت

 [ hayf- ŝu/be-posside-y  / Iy/ sowzi-hâ/ ču/ čeni?/ ma:yesta-ma-boda-bo-

be-paze-me] 

ها را، حیف شد پوسکیده  ایف خواسته بوده بودیم بپزیممیها نرا ننیف شده؟ )ایف سیزی 

 است(.

 دوساخت از بیید آیندگی:

ma:yesta-m-boda-bo-var-kaŝom-e 
خواسته بوده بودم می

 اشوزن کنم

ma:yesta-t-boda-bo-varkaŝ-i-ye 
خواسته بوده بودی می

 اشوزن کنی

-[ )خواستف( صرف می:ma:yestaهای کمتی ساخته شده از مصدر ]بیید آیندگی با فی 

شود. ایف مصدر به دو مینای )خواستف( و )دوست داشتف( در خانیک و دیگر ن کاط خراسکان   

هکای مصکدر   نام بکردیم، فیک   « بیید آیندگی» رود. در مورد زمان خاصی که از آن بهبه کار می

 رود.مذکور به مینای )خواستف( به کار می

آینده در »فرق دارد. ننان که در توضیح « گذشتة آیندگی»یا « آینده در گذشته»ایف زمان با 

 آمده است:« گذشته

اند سکخف از وقکوع فیلکی    خواستههای ماضی، اگر میدر قدیم ضمف بحث از فی  یا فی »

یگر به میان آرند که آن فی  در هنگام وقوع فی  یا افیال دیگر هنوز واقع نشده بکوده، ولکی   د

هکای دیگکر، مک خر و    در آیندة نزدیتی انجام گرفتنی و از ایف رو نسیت به زمان فی  یا فیک  

ای از فی  اصلی به کمک ماضی سکاده یکا ماضکی اسکتمراری     مست ی  بوده است، ساخت ویژه

 (.223: 1334)احمدی گیوی، « اندبردهبه کار می« تفخواس»فی  مییف 

 شود:به دو صورت در متون کهف دیده می« آینده در گذشته»های . فی 2. 1

بف ماضی یا مصدر فی  اصلی )آینده در گذشتة سکاده(:  « + خواستف». ماضی سادة فی  1»

 خواستم رفت، خواستی رفت، خواست رفت. یا خواستم رفتف ...
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بف ماضی + فی  پیرو )آینده در گذشته استمراری(: « + خواستف»ستمراری یایی . ماضی ا2

 )همان(....« خواستمی رفت 

ت اوت دارد. در گویش خکانیتی  « بیید آیندگی»با « آینده در گذشته»برز ساخت و کاربرد 

ده های دیگری هم رایج است، در حالی که در فارسی یا متداول نیوعالوه بر بیید آیندگی زمان

است و یا اگر بوده، نند شخص آن بیشتر به کار برده نشده است. مانند ماضی ابیکد یکا بییکد    

های کهکف بکه ککار رفتکه     ن لی و ماضی ابید مستمر که در حدود دو شخص آن در برخی متف

بیشتر متداول بوده، پس از آن ظاهراً بکه علکت    6تا  5و  4های در قرن»است. فی  ماضی ابید 

برخی  14( گرنه در قرن 461: 1331)احمدی گیوی، « دن آن متروک شده استدرازآهنگ بو

بزرگان ادب آن را به کار برده اند )همان( که همچون متون کهف، غالیاً سوم شخص آن اسکت،  

(، 3: 1362)همایی، « عدة متصوزفان، زاید بر نهار هزار ن ر رسیده بوده است»مانند ایف عیارت:

هکای  های ماضی ابید در گویش خانیک رواج دارد و زمکان م ساختدر صورتی که امروزه تما

 ها پرداخته خواهد شد.دیگری که در متف بدان

 معرفی خانیک

روستای ییالقی خانیک از توابع بخش کاخک در شهرستان گناباد خراسان رضوی اسکت ککه روی   

متر و ارت کاع روسکتا از    2314ه های خانیک قریب بکوه در کوهکوه قرار دارد. بلندی سیاهارت اعات سیاه

و  53/ 33متر است. بول رارافیایی خانیکک   2111تا  1111های مختلف حدود سطح دریا در قسمت

شناسکی   (. روستا مربوط به دوران نهکارم زمکیف  211: 1361است )پاپلی،  34/ 13عرض رارافیایی آن 

هکای خانیکک، روسکتاهای    کوه (. در قسمت رنوبی خانیک، در دامنة رنوبی15: 1332است )حجازی، 

شهرستان فردوس قرار دارد. از سمت شرق بید از روسکتاهای کارشکک و ایکدو، بخکش کاخکک و در      

آباد( و میمند، روستاهای ککالت و زییکد و   قلیه و زو )صالحمارب و شمال غربی بید از روستاهای کوه

رو و آسک التة  عیکور و مکرور و ماشکیف   گیرند. در شمال آن، روستای دیس ان است. تنها راه سنو قرار می

گذرد. از خانیک تا رادة کالت به کاخک، شش کیلکومتر فاصکله اسکت و فاصکلة     روستا از دیس ان می

خانیک تا کاخک حدود ده کیلومتر و تا شهرستان گناباد حدود سی کیلومتر است. منازل روستا، بیکد از  
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شده است، نیز رکادة آن آسک الت شکده و مسکیر      پیروزی ان الب اسالمی، دارای آب، برق، تل ف و گاز

نشمة دا می بکا اشکجار و اراضکی داردد     11قنات و بیش از  23رو است. خانیک ها، ماشیفبیشتر قنات

ها خشک شده است. رمییت روسکتا در  ساب ة دهة اخیر برخی از ایفهای بیسالیاگرنه در اثر خشک

های متمادی و نیز به سالی، ذی : خانیک(. پس از خشکنامهتف  بوده است )دهخدا، لات 1111گذشته 

دلی  مهاررت مردم به شهرها، ایف رمییت به کمتر از یک سوم ت لی  یافته است و ظکاهراً روز بکه روز   

از وبگاه فرمانداری گنابکاد اسکتخراج ککرد،     1312رو به کاهش دارد. در آماری که نگارنده در اس ند ماه 

خانوار درج شده بود. امزا بی  آماری که در سایت آمکار ایکران از آمکار     161 ن ر و 351رمییت خانیک 

ن کر و تیکداد خکانوار آن     251اخذ شد، رمییت خانیک  1314/ 5/ 21روستاها ورود دارد و در تاریخ 

گزارش شده است. الیتّه رمییت روستا در فصول مختلف متایزر است. بیشتر مهارران خکانیتی در   133

ای از روسکتاییان قکدیم ککه اکنکون م کیم      اند. به عالوه عدزهاز رمله تهران و مشهد م یم شهرهای بزرگ

هکای اخیکر بکه    گردند. در سکال شهرها هستند، در تابستان و دهة اول محرّم و عید نوروز به روستا برمی

، در بهکار و تابسکتان از گنابکاد و    وهوا بودن خانیکک سالی مناب  ابراف و خوش آبخشکخابر

آیند، برای است اده از آب خنک و شیریف وستاها و شهرهای دیگر مسافران بسیاری روزها به روستا میر

 و هوای میتدل و مطیوع آن.  

 پیشینه

های کمتر شناخته شدة زبان فارسی اسکت. در ننکد سکال    گویش خانیتی ت رییاً از گویش

یش خکانیتی تصکحیح شکد    با توره به گکو  تاریخ بیه یپیش در یک م اله مینای برخی لاات 

ای دیگر یک فی  نادر که ریشه در زبکان سنسکتریت و فارسکی    ( و در نوشته1333)اختیاری: 

(. در کتکاب  1311باستان دارد، امزا در گویش خانیتی رایج است نیز بررسی گردید )اختیکاری:  

 آوری و شکرح شکده  لاات و تیییرات رایج در روستای خانیکک رمکع   نامة گویش خانیکواژه

-ها، به خصو  بیید آیندگی و دیگکر زمکان  (. امزا در مورد میرفی زمان1313است )اختیاری، 

 های خا  ایف گویش خانیک تح ی ی انجام نگرفته است. 
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 روش کار

هکا  نند سالی است نگارنده به تح ی  در مورد گویش خانیک مشاول است. پس از مکدت 

سواد ایف روستا نتایج تح ی ات به صکورت  بیسال و غالیاً مصاحیه و گ تگو با گویشوران کهف

هکا در  هکای نکادر و شناسکه   نند م اله ارا ه شد. در حیف نوشتف م االتی در صرف برخی فیک  

اسکتیمال  گویش خانیک، نند زمان در ایف گویش دیده شد که در فارسی مییار یا نکادر و ککم  

شکد و پکس از   گانه نوشکته مکی  ای رداها در پوشهاست یا ورود ندارد. در حیف کار ایف زمان

 شود.های نادر و کمیاب اینک میرفی میها، زماناتمام آن

 .  گذشته در آینده یا بعید آیندگی2 

. بیید آیندگی یا گذشته در آینده زمانی است که در آن از گذشته و گکاهی از گذشکتة   1. 2

شده و در آینده یا حال بکه  خیلی دور، قصدِ انجام کاری ورود داشته است، امزا تا کنون انجام ن

آن هدف عم  خواهد شد یا انجام نخواهد گرفت. ایف زمان در فارسی مییار ورکود نکدارد و   

 در متون گذشته هم دیده نشد.

)خواسکتف( +  « مْاْیسکتاْ »ماضی ن لی استمراری از مصدر گویشکی   ساختمان بعید آیندگی:

« + بُ»مصکدر بکودن بکه صکورت      مادة ن لی گویشی بُدْه )بوده( + سوم شخص م کرد ماضکی  

 مضارع التزامی از مصدر مورد نظر.

رود، فی  نهارم است که انجام شکدن  کار مینهار فی  در ساخت ایف زمان توام با هم به

 یا نشدن آن را نشان خواهد داد.

 شود:با آوردن نند مثال از گ تار گویشوران خانیتی به تیییف آن پرداخته می

1[ .ma:yesta-m-boda-bo-bor-omمی( ].)خواسته بوده بودم بروم 

2  . 

 Var/ koja/ mar-a/ haje /muna?- 
 ma:yesta-m-boda-bo-bor-om/ var/ keŝmun xalqaløč/, haje mahamad/ 

da/ i:runi/ h-a/, payqome-ŝ /da:da/bare-ŝ/ čâŝ /be-bar-om/. ma-r-om/ var/ 

i:runi.  
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 «  ؟رویدحاریه بمانه به کجا می)» - 

محمکد در ایرونکی اسکت، پیاکام     به کشتزار خل کوچ، حکاج   بروم خواسته بوده بودممی» -

 «(.روم به ایرونیفرستاده برایش نهار بیرم، می

 یا:

3  . 

[ču:/ čeni/ eŝtow/ dar-a/ ŝomâhâ?] -       

- ma:yesta-ma-boda-bo-beyo:y-em/ var/ xalqaløč/, haje roqeya/  

bumada-bo/ var sera/ ma, hâla/meyay-em. ] 

بکه )کشکتزار( خل کوچ،     بیااییم خواسته بوده بکودیم  گونه عجله دارید شماها؟ می)نرا ایف

 آییم(.رقیه آمده بود به منزل ما، حاال میحاریه

4  . 

 [čan/ vaxt/ as/ ma:sta-m-boda-bo-var-gu:y-om/, hâla/ mam-var-gu:y-om.] 

 خواهم بگویم(. ، حاال میبودم بگویمخواسته بوده می)نند وقت است  

5 . [ma:sta-ta-boda-bo-ber-a/, čegar-ta/ ke?] 

، نه کار کردید/ نه تصکمیمی گرفتیکد؟ آیکا قصکد رفکتف      بروید خواسته بوده بودیدمی) 

 دارید؟(.

6[  .ma:sta-m-boda-bo/ yag/morqa/r/var/neŝuno-m] 

ها بخوابد، امزکا تکا کنکون    تا روی تخم مرغخواسته بوده بودم یک مرغی را کرچ کنم ))می 

 انجام نشده است(.

 نمونة دیگر

 1  . 
[Iy/ kondɛ-hâ-/ ma:yesta-boda-bo-beŝkan-om/, gâz-om/ nadida/bo/,va-

di-oumad-e, emrøz/ mam-beškan-om.])1(  
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-روز مکی را ندیده بودم، پیدا شدهد امک  (2)، گازخواسته بوده بودم بشکنممیها را )ایف کُنده

 ها را بشتنم(. خواهم کنده
 

 [ )رفتن(::raftaشش ساخت بعید آیندگی از مصدر الزم ]
ma:yesta-m-boda-bo-bor-om خواسته بوده بودم بروممی 

ma:yesta-t boda-bo-ber-i بوده بودی برویخواستهمی 
ma:yesta-š-boda-bo-ber-a دخواسته بوده بود برومی 

ma:yesta-ma-boda-bo-ber-em بوده بودیم برویمخواستهمی 
ma:yesta-ta-boda-bo-ber-a بوده بودید برویدخواستهمی 

ma:yesta-ša-boda-bo-ber-an بوده بودند بروندخواستهمی 
 

 [ )بافتف(::baftaهایی از مصدر متیدی ]ساخت
ma:yesta-m-boda-bo-bebaf-om خواسته بوده بودم بیافممی 

ma:yestea-t boda-bo-bebaf-i بوده بودی بیافیخواستهمی 
ma:yesta-š-boda-bo-bbaf-a دخواسته بوده بود بیافمی 

ma:yesta-ma-boda-bo-ber-em بوده بودیم بیافیمخواستهمی 
ma:yesta-ta-boda-bo-bbaf-a بوده بودید بیافیدخواستهمی 

ma:yesta-ša-boda-bo-bbaf-an یافندبوده بودند بخواستهمی 
 

 

 [ )برداشتن(::var daŝtaهای بعید آیندگی از پیشوندی ]ساخت

 
 [ma:yesta-m-boda-bo-x-var-dar-om-e/, var-nam-daŝt-e-ye/ da/ ow/ afti-

d-ey] 
 است/ آب به زیرش رسیده است(.ام در آب خیس شده ، بْرَش نداشتهخواسته بوده بودم بردارمشمی)

های الزم، متیدی، میلوم و پیشوندی هیچ ت اوتی بیف فی  های بیید آیندگیدر صرف فی 

دیده نشد. مجهولش کاربرد ندارد. از رهت قرار گرفتف محک  شناسکه در ایکف زمکان خکا ،      

هکای  هکای ن ک  شکده از فیک     آیکد. مثکال  ها به یک صورت میها در همة شخصساخت فی 

 گویای ایف نتته است.  مختلف الزم و متیدی و پیشوندی و ساده در تیییف ایف زمان،
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 . گذشته التزامی استمراری 2. 2

گذشتة التزامی استمراری زمان خاصی است در گویش خانیک که شش سکاخت آن ککامالً   

: 1331)احمکدی گیکوی،   « در کتب دستور به ایف ماضی اشکارتی نرفتکه اسکت   »رایج است، امزا 

ککاربرد ماضکی اسکت ککه بکا      ی کمهاماضی التزامی مستمر، از گونه(. »161: 1331د همو، 512

 را(. )همان« آیدبر سر ساخت ماضی التزامی پدید می« می»واژک افزودن پیش

از انکواع  »روینی ساخت ماضی التزامی استمراری به کار رفتکه اسکت:   تاریخ رهانگشایدر 

اخرارات هم از ایشان ترتیب سازند و زنان و کسان ایشان ککه در بنکه و خانکه مانکده باشکند      

(. نمونکة دیگکر از   22: 1تا، )روینی، بی« برقرار باشد داده باشندمی ونتی که به وقت حضور م

و ننیف  پخته باشدمینون او در مدت دراز عمر خویش ایف هوس را در دماغ » همان کتاب:

 رسته او را از حضرت خود مأیوس و محکروم بکاز گردانیکدن از علکوز همکت دور      فرصتی می

شود، ف ط بکه  میصرف « گذشته التزامی»(. گذشته التزامی استمراری مث  166)همان: « افتدمی

 شود.است اده می« ماْیسته»، از «ماْسته»رای ص ت م یولی 

مادة ن لی فی  مکورد  « + می»واژک استمرارساز : پیشساختمان گذشته التزامی استمراری

 های گویشی(.  نظر + صرف زمان حال بودن )باش + شناسه

 های ماضی التزامی استمراری در گویش خانیک:ختسا  
ma:yesta-m-baŝa خواسته باشممی 

ma:yesta-t-baŝa خواسته باشیمی 
ma:yesta-ŝ-baŝa خواسته باشدمی 

ma:yesta-ma-baŝa خواسته باشیممی 

ma:yesta-ta-baŝa خواسته باشیدمی 

ma:yesta-ŝa-baŝa خواسته باشندمی 
 

 ه التزامی مستمر در گویش خانیتی:یی از گذشتهامثال

kon-mâ/r/dega/farmøŝ/na-](2) آمده باشیدمیما را دیگر فراموش نتنید، 

a/mu-mada-baŝ-a] 
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 تتواژهای عیارت قی  بدیف شرح است:
mâ .ما )ضمیر من ص ، اول شخص رمع( م یول رمله 

r )را )حرف، نشانة م یولی 

dega  بید از ایف.دیگر )قید( در مینای 

farmøŝ )فراموش، رزء فیلی است در فی  مرکب )فراموش کردن 

na سازپیشوند من ی 

kon )بف فیلی از )کردن 

a شناسة فیلی 

mu  ،یا پیشوند فیلی استمرار ساز واژکپیشمی 

mada آمده، مادة ن لی 

baŝ باش، بف مضارع 

a شناسة فیلی دوم شخص رمع 

 [hâla/ ne/, sar/ko/vaxtek/ nu/ ma-poxta-baŝa-d-bebar-e ] 

 آن را بیر(. پخته باشدمی)حاال نه، صیر کف وقتی که نان 

های گذشتة التزامی استمراری در گکویش مکردم خانیکک هنکوز     که مالحظه شد، فی ننان

 پرکاربرد است.
 

 . ماضی ابعد یا پیشین نقلی3. 2

)خانلری، « گاهی بسیار نادر»ماضی ابید یا گذشتة دور، نوعی ماضی ن لی پیشیف است که 

های اولیة زبان فارسی به کار رفته است. در توضیح آن آمده های متف( در نوشته261: 2، 1366

رسکاند ... گوینکده یکا    انجام گرفتف کاری یا بودن امری را در گذشتة دور یا دورتر مکی » است:

(. 451: 1331)احمدی گیکوی،  « دهد، میموالً از وقوع فی  به بری  ن   قول خیر مینویسنده

در بیان امری است که » دریافت شادروان دکتر خانلری در مورد است ادة ایف زمان ننیف است:

پیش از زمان میینی از گذشته واقع شده و تا آن زمان دوام داشته است )مت اوت با ماضی ن لی 
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رسد، و مت اوت بکا ماضکی پیشکیف ککه دوام آن در زمکان وقکوع       ه زمان حال میکه دوام فی  ب

 شود(. ماضی تام قطع می

قاآن فرمودسکت ککه مرواریکدی ککه مُیْدسکت بیارنکد       » روینی: تاریخ رهانگشایمثالی از 

 (.131، بی تا: 1)روینی، ج. « دوازده بیله مروارید بهشتاد هزار دینار خریده بودست آوردند

میاصر به ت لید از گذشته یا برای بازنویسی متنی و سخف گ کتف در مکورد متکون و    در نثر 

: 2، 1366شکود )خکانلری،   های فیک  اسکت اده مکی   های گذشته هم گاهی از ایف ساختداستان

211.) 

میموالً سوم شخص ایف ماضی در فارسی مییار به ککار رفتکه اسکت، در حکالی ککه تمکام       

 رکاربرد است.های آن در گویش خانیک پساخت

ساخت ماضی ابید: ب )در صورتی که فی  پیشوندی باشد، بدون ب( + ماضی ن لی فی  

 «.بُدْه»مورد نظر + مادة ن لی )بودن( به صورت 

 های ماضی ابید در گویش خانیک:ای از صرف ساختنمونه

be-rafta-m-boda 
پیشککوند فیلککی+ مککاده ن لککی+ شناسککه اول 

 شخص م رد+ ماده ن لی
 امبوده رفته

be-rafta-t-boda 
پیشککوند فیلککی+ مککاده ن لککی+ شناسککه دوم 

 شخص م رد+ ماده ن لی
 ایرفته بوده

be-rafta-ŝ-boda 
ن لکی+ شناسکه سکوم    پیشوند فیلکی+ مکاده  

 شخص م رد+ ماده ن لی
 استبودهرفته

be-rafta-ma- boda 

پیشوند فیلی+ ماده ن لکی از فیک  رفکتف+    

اده ن لکی از  شناسه اول شکخص رمکع+ مک   

 فی  بودن.

 ایمرفته بوده

be-rafta-ta-boda 
پیشوند + ماده ن لی+ شناسکه دوم شکخص   

 رمع + ماده ن لی
 ایدرفته بوده

be-rafta-ŝa-boda 
پیشوند + ماده ن لی+ شناسه سوم شکخص  

 رمع + ماده ن لی
 اندرفته بوده
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 . ماضی ابعد استمراری4. 2

ککاربرد بکوده اسکت، در    هایی است که در فارسی مییکار ککم  ماضی ابید استمراری از زمان

-حالی که در بیف مردم خانیک رواج دارد. ماضی ابید استمراری در گویش خانیکک بکا پکیش   

 شود.فی  ماضی ابید ساخته می« + مْ»واژک 

برداری شده، تنها دو شاهد بکرای  از میان دهها هزار شاهدی که از متون کهف پارسی برگه» 

یک  دستور زبان فارسی فی (. در کتاب 151: 1334)احمدی گیوی، « پیدا شده است ایف فی 

( ککه بکه   151: 1334اند )احمدی گیکوی،  نمونه یا شاهد برای ماضی ابید استمراری ن   کرده

 رسد از نظر مینا ماضی ابید استمراری است و نه از رهت ساخت آن:نظر می

زیر گ ت بُدستم یکک روز یکا برخکی از روزی.    خدای گ ت نند روزگار بُدستی اینجا؟ ع»

 (.54: 1355)شُن شی، « فرو مرده بدستیگ ت نه ننیف است. صد سال اینجا 

 های ماضی ابید استمراری از مصدر )رفتف( در گویش مردم خانیک ننیف است:ساخت
ma-rafta-m-boda امرفته بودهمی 

ma-rafta-t-boda ایرفته بودهمی 

ma-rafta-ŝ-boda استرفته بوده می 

ma-rafta-ma-boda ایمرفته بودهمی 

ma-rafta-ta-boda ایدرفته بودهمی 

ma-rafta-ŝa-boda اندرفته بودهمی 

 

 مثالی از ایف نوع ساخت در داخ  رمله ارا ه می شود:
Ou/ sâlâ/ k/ vr/u:- jâ- ŝa/ ow/ ma-borda-boda/ deraxt-e-yeŝ /var/ hozur/ 

bo/, hâla/x nesp-eŝ/ xoŝ/ ŝuda.  
هایش شاد و سکرحال بکود، امزکا حکاال     ، درختاندبرده بودهمیآب  راها که به آن)آن سال

 نص ش خشک شده است(.
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 ماضی ابعد دورتر   .5. 2

دهد که در گذشتة که در گویش خانیک رایج است، زمانی را نشان می« ماضی ابید دورتر»

شکود. از نظکر ککاربرد    اکنون از انجام آن عم ، سخف گ ته مکی  دور عملی انجام گرفته است و

تواند مانند گذشتة ابید باشد، امزا در ایف زمان گذشتة دورتری منظور است یا قی  از انجکام  می

ام. ایف زمان در فارسی مییکار و  گذاشته« ابید دورتر»عملی در گذشته. به همیف دلی  نامش را 

 کهف نیست. 

ماضی ن لی فی  مورد نظکر + مکادة ن لکی فیک       تر در گویش خانیک:ساختمان ابعد دور

 .شودظاهر می« بُ»بودن + بف ماضی گویشی فی  بودن که به شت  

 مانند: 

bumada-m-boda-bo آمده بوده بودم 

bumada-t-boda-bo آمده بوده بودی 

bumada-ŝ-boda-bo آمده بوده  بود 

bumada-ma-boda-bo آمده بوده بودیم 

bumada-ta-boda-bo آمده بوده بودید 

bumada-ŝa-boda-bo آمده بوده بودند 

 [Ou/ sâlâ- ŝa/ bar/ doxtar/ ali- ma/ var-gofta-boda-bo/ ambâ/ pedar-eŝ/ 

razi- naŝuda bo-] 

-های خیلی دور برای دختر علی ما گ ته بودند/ خواستگاری کرده بکوده ها یا سال)آن سال

 راضی نشد(. اند/ امزا پدرش
 [ŝomâ/ k/ maga/ jeqet-om-ke/ jøvâb-et-vanadâ/, ou/ møwq/ va-rgardid-

am-boda-bo]، 

 شود:عیارت مذکور از نظر تاییر رایگاه شناسه به ایف شت  هم گ ته می
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 [ŝomâ/ k/ maga/ jeqet-om-ke/ jøvâb-et-va-nadâ/, ou/ møwq-am/ 

vargardida- boda- bo]، 

 (.برگشته بوده بودمگویید صدایت زدم رواب ندادی، آن موقع )شما که می 

  ها:یا این فعل

 [be-rafta-m-boda-bo.)رفته بوده بودم( ] 

 [berafta-ta-boda-bo.)رفته بوده بودی( ] 

 [berafta-ŝ-boda-bo.)رفته بوده بود( ] 

 شود: تر بیان میبا مثالی دیگر مینای ایف زمان واضح

بکرَد، نیکزی   دة خودروی که هر روز صیح مسافران روستا را به گناباد میقرار است با رانن

بکرد. وقتکی   ای را با خکود مکی  رود و بستهبه گناباد ب رستند. کسی به مح  حرکت سرویس می

 پرسند:برگشت در منزل می

- [čegar/ ŝu?/ zude-t-vargard-i] 

 شنوند:)نی شد؟ زود برگشتی؟( و پاسخ می 

- [be-rafta-ŝ boda-bo/, be-n-am- rasi.)رفته بوده بود، نرسیدم( ] 
 

 . آینده استمراری6. 2

شود بکا ایکف   آیندة استمراری در گویش خانیک مث  آیندة ساده در فارسی مییار ساخته می

آیکد. فکرق   [ پیشوند استمرارسازِ گویشی بر سر فی  کمتی )خواستف( مکی ma« ]مْ»ت اوت که 

رساند. ایف ساخت گونة نکادری  ایف است که امتداد و استمرار را می ایف زمان با آیندة ساده در

است که در فارسی مییار ورود ندارد. در گذشتة زبان فارسی هم ظاهراً تنها یک مثال برای آن 

 (.  213: 1334یافت شده است )احمدی گیوی، 

 آورده است: اسرارالتوحیدمحمد بف منور در 

 (.331: 1366)محمد بف منور، « تخواهد بود تا قیامایف حدیث می»

مضارع فی  خواسکتف +  « + مْ»واژک گویشی استمرارساز پیش ساختمان آیندة استمراری:

 های گویشی+ بف ماضی گویشی فی  مورد نظر.شناسه
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« ماسککتا»از آینککدة اسککتمراری در گککویش خانیککک از مصککدر گویشککی     شککش سککاخت 

[ma:yesta::] 
ma:-xa:h-om-ma:yes: خواستخواهم می 

ma:-xa:h-i-ma:yes خواهی خواستمی 

ma:-xa:h-ad-ma:yes خواهد خواستمی 

ma:-xa:h-em-ma:yes: خواهیم خواستمی 

ma:-xa:h-a-ma:yes خواهید خواستمی 

ma:-xa:h-an-ma:yes خواهند خواستمی 

 در زمان آیندة استمراری کاری به کرات انجام خواهد گرفت. 

 های آیندة استمراری:ز فعلهایی دیگر انمونه

2 .6. 1[ .ma-xa:h-i-xârd-e       در آینده ککم ککم و بکه مراحک  مختلکف آن را خکواهی( ]

 خورد(. 

گاهی هم برای منصرف کردن کسی از انجام عملی و عم  به آن را به آینده موکول کردن، 

 رود:آید به کار میساختی نظیر آنچه در پی می

 [da-bare-t/ma:-xa:h-i-kerd-eمی( ].خواهی پوشید(د در آینده آن را خواهی پوشید 

 [dēr/na:-ma-ŝa/ var-ma-xah-a-zad-eدیر نمی( ] خواهیکد  ککم آن را )مکی  شود، ککم

 نید/ خواهید نید(.

 ای دیگر:نمونه

ma:-xa:h-om-raf خواهم رفت )در آینده به کرات خواهم رفت(می 

ma:-xa:h-i-raf کرات خواهی رفت( خواهی رفت )در آینده بهمی 
 

2 .6. 2. 
 [Enahllah/ ŝomâ/ vaxte/ k/ be-yoy–a/ var/hamsayagi/ mâ/, bēŝtar/ ma:-

xa:h-em-raf]. 
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-)ان شا اهلل وقتی شما که به همسایگی ما ن   متان کردید، با هم بیشتر و به کرات بکه آن  

 خواهیم رفت(. میرا 
 

 . امر مستمر7 .1

ست، امزا تداوم دارد و از نظر ساخت نظیر فی  امر است، با ایف از نظر مینا همان فی  امر ا

نیکز  « بْ»آید و تتیه کالم گویشی بر سر آن می« مْ»واژک استمرار ساز گویشی ت اوت که پیش

 گیرد.در آخر فی  قرار می

دهکد ککه   زمان امر با کاربرد امری و مستمر، عملی خا  را در گویش خانیک نشکان مکی  

کم و پیوسکته(.  )برو کم رو([ )میmarøv-baی مییار ورود ندارد. برای مثال: ]ظاهراً در فارس

، فی  امر اول شخص م رد، را دارد، امزا ساخت و ککاربرد آن در  «برو»تا حدودی همان مینای 

فرمان رفتف بدون هکیچ قیکدی   « برو»گوییم ت اوت دارد. وقتی می« برو»گویش خانیک با فی  

در ایف را ف کط  «. رومی[ »marøv-baشود ]تی در گویش خانیک گ ته میشود، امزا وقداده می

 رساند.  رفتف نیست، بلته رفتف همراه با تداوم و نوعی انتظار را می

استمرارساز + مکادة مضکارع   « مْ»واژک : پیشساختمان امر مستمر در گویش مردم خانیک

« بْ»و  شناسة گویشکی+  فی  مورد نظر )ساخت مناسب امر م رد یا رمع( + عالمت مخص

 گویشی.

 [tø/ marøv-ba/, mo/ xâ/r/ be/ tø/ xom-rason]، 

 کم و با تأنی و نه با عجله برو[ مف خود را به تو خواهم رساند(. رو ]تو کم)تو می 

 روید به مینای بروید(:[ )میmar a baو رمع آن  ]

 [ŝomâ/ mar-a-ba/ mâ/ bad/ bex-am-ma:،] 

آهستگی، ما بید )بالفاصله بید از شما( خواهیم آمد یا فیالً شما بروید مکا   )شما بروید به 

 بید خواهیم آمد(.

 [ )برو(.ber-a« ]بِرَ»شود: برای م ایسة ت اوت آن با امر عادی یک مثال آورده می
 [ber-a/xalh/ var/sera-ta/ k/ma:dar-et/ čarx-et-ma-xah-a-za]  

 خواهد گشت(.ت به دنیالت میبه منزلتان که مادر )برو خاله
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 تتواژهای عیارت پیشیف:
ber سازد(.بر: بف فیلی از مصدر رفتف )که با شناسة فتحه، فی  امر می 
a .کَ: شناسه دوم شخص فی  امر 

xale  محکذوف ککه در   « تکو »منظکور اسکت. بکدل از    « دختر خواهر»خاله: اسم. در اینجا

 منه محذوف(.شناسة فی  امر ظاهر شده )بدل از میدزل
var  به»ور: حرف اضافه در مینای» 
serâ .ِسرا/ منزل: اسم متان. متمم قیدی 
ta  .تْ )تان(: ضمیر شخصی متّص ، دوم شخص رمع 
k .که: حرف ربط 

ma:dar  ِ خواهد گشت()دنیالت می« خواهد زدنرخت می»مادر: اسم. فاع  برای فی 
et  .کِ ت. ضمیر متّص ، دوم شخص م رد 

čarx  به مینای به دنیال کسی یا نیزی گشتف.« نرخ زدن»اسم: قسمت اول فی  مرکب 
et .کِ ت: ضمیر متّص ، دوم شخص م رد 

ma واژک استمراریمْ: پیش 
xah خا: بف فیلی از مصدر خواستف 

a  .کَ: شناسه دوم شخص م رد 
z .)زْ: بف فیلی از )زدن 
a لی.شناسه سوم شخص م رد، در ن ش فاع 

 رملة پیرو است. « خواهد گشتکه مادرت دنیالت می»رملة پایه، « خاله به منزلتان برو»

 از فی  امر مستمر، اول شخص و دوم شخص آن رایج است.

 گیریتیجهن

-مردم روستای خانیک، از حوالی بخش کاخک گناباد، در سخف گ تف خود عالوه بر زمان

های زبکانی  کنند که نشانگر دقتدیگری نیز است اده میهای های رایج در فارسی مییار از زمان
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های نادر که در گویش مردم خانیک رایج است، در زبان فارسی ایف مردم است. برخی از زمان

 ها بیید آیندگی است.ساب ه یا کم استیمال است، از رملة آنبی

وز تح ک  پیکدا   های ایف زمان، قصد انجام عملی از گذشته ورود داشته، امزا هنک در ساخت

هایی از زمانی که از ابید دورتکر  گذاشته شد. ساخت« بیید آیندگی»نترده است، نام ایف زمان 

 است هم، در گویش خانیک رایج است. ایف نند زمان نادر در فارسی مییار دیده نشده است.

صالً مسیوق کهف به کار رفته یا ا کاربرد یا مهجور که به ندرت در یتی دو متفنیز دو زمان کم 

به ساب ه نیست، در ایف گویش رواج کامک  دارد. مثک  ماضکی ابیکد اسکتمرای و ماضکی التزامکی        

استمراری. فی  امر هم در  گویش خانیک عالوه بر امر ساده و عادی، حالت استمراری بکه خکود   

 رود.ار فی  امر باشد، به کار میگیرد و در رایی که منظور ادامه و استمرمی

 هایادداشت
)شکری ی،  « شکود بید از افیال متیدی ظاهر می»( کاربرد ایف کسره شییه گویش کاخک است و 1)

1311 :1.) 

 گذارند.ها برای شتسته شدن میمانندِ بزرگی که الی کنده( گاز: میخ2)

شناسکه و نوسکانات آن در   »های ماضی و مضارع در گویش خانیکک بکا عنکوان    ( ت اوت شناسه3)

هکای زمکان گذشکتة    الة دیگری بررسی شده که در حکال داوری اسکت. در فیک    در م « گویش خانیک

نسکید و مثک  گکویش ککاختی     شود و به عناصر مختلف رمله میرا میگویش خانیتی شناسه رابه

 (.3حالت ارگتیو ناقص دارد )همان: 

صددرصکد   ت کاوت « ماْیسکت »و « ماْسکت »نیز « ماْیستَاْ»و « ماْستَاْ»های مختلف بیف ( در ساخت4) 

دهکد و یکا   تر را نشان میزمانی دورتر یا قدیمی« ماْیستَاْ»مینا هم نیست و میناداری درنیافتم، گرنه بی

کننکد، یینکی ت کاوت در ککاربرد، بکه سکیب       بیشتر است اده می« ماْیستَاْ»تر از شت ِ شاید اشخا ِ مسفّ

 به بررسی بیشتری دارد. ت اوت در بی ات ارتماعی باشد که در هر صورت از ایف رهت، نیاز

 نامهکتاب

 ، تهران: نشر قطره.دستور زبان فارسی فی (. 1334احمدی گیوی، حسف. )

 ، تهران: نشر قطره.1، ج. دستور تاریخی فی (. 1331احمدی گیوی، حسف. )



 47                        ...        بیید آیندگی و نند زمان نادر                                   اول، شمارة مهفتل سا

مجلکة  ، «در گویش خانیک و م ایسکه بکا ننکد گکویش دیگکر      àhتوصیف مصدر اَه /»اختیاری، زهرا. 
، شکماره پیکاپی ششکم، بهکار و تابسکتان      1، سال نهارم، شمارة های خراسان گویش شناسی و زبان

1311 :51- 21. 
 ، مشهد: مح  .نامة گویش خانیکواژه(. 1313اختیاری، زهرا. )

فارسکی، نشکریة دانشکتده ادبیکات      زبکان و ادب « واکاوی نند واژه از تکاریخ بیه کی  »اختیاری، زهرا. 

 .1333، بهار و تابستان 52ره ، دو211دانشگاه تیریز، شماره 

 (. تصحیح محمدری ر یاح ی، تهران: بنیاد فرهنگ ایران.1355) ت سیر شُن شی.

 را: بامداد.، بیتاریخ رهانگشایروینی، عطاملک. )بی تا(. 

، «های ضکمیری در گکویش ککاختی   بستبرسی برخی نتات ساختواژی در مورد واژه»شری ی، شهال. 

، شماره پیاپی پنجم، پاییز و زمسکتان  2، سال سوم، شمارة های خراسان شناسی و گویش مجلة زبان

1311 :15- 1. 
، مصحح محمدرضا ش ییی کدکنی، سییداسرارالتوحید فی م امات الشیخ ابی(. 1366محمد بف منور. )

 ، تهران: آگاه.2ج 
 ، تهران: هما.تصوف در اسالم(. 1362الدزیف. )همایی، رالل

 

 

 


