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  زمان دستوري و نمود در گويش لري باالگريوه    
  

  2بين فريده حق ،*1آرزو سليماني

  

  شناسي، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ايران دانشجوي دكتري زبان. 1

  شناسي، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ايران زبان. دانشيار 2

  
  2/2/94پذيرش:                                                 29/10/93دريافت: 

  چكيده

يكي از  -هاي خبري گويش لري باالگريوه هدف از اين پژوهش، بررسي ساخت زمان دستوري و نمود در جمله

هاي آن به روش  تحليلي انجام شده است و دادهـ  صورت توصيفي است. اين پژوهش بههاي گويش لري ـــ  گونه

. اين گويش داراي دو زمان اند مدت پنج ساعت گردآوري شده گوهاي روزانه بهو ميداني ازطريق ضبط گفت

 ترتيب چهار ساخت دستوري حال ساده، گذشتة ساده، گذشتة نقلي دستوري گذشته و غيرگذشته است. بدين

(حال كامل) و گذشتة بعيد دارد. نحوة بازنمايي نمود در اين گويش با فارسي معيار متفاوت است. پيشوند 

شود.  بروز آوايي ندارد. نمود كامل، با گذشتة ساده، گذشتة نقلي و گذشتة بعيد نشان داده مي ـ استمراري مي

و در زمان گذشته، با  hA(خواستن) يعني  /hAsD/نمود ناكامل و استمراري در زمان حال، با مادة مضارع فعل 

he: شود. نمود تقريب، در زمان گذشته با  شود. نمود ناكامل، با حال كامل نيز نشان داده مي نشان داده ميhA 

با مطابقه با شخص و شمار فعل اصلي  hAsبدون مطابقه با شخص و شمار فعل اصلي و در زمان گذشته با 

  گيرد. صورت مي
  

  : زمان دستوري، نمود كامل، نمود ناكامل، نمود تقريب، گويش لري باالگريوه.ها كليدواژه

 

  مقدمه .1
هايي سرشار از تاريخ، فرهنگ و ادب سرزمين پهناور ايران است و پرداختن  ها گنجينه ها و لهجه١ گويش

زمان  2شناس است. اين پژوهش به سامانة ترين وظايف زبان هاي زباني يكي از ابتدايي به اين گونه

پردازد. در اين پژوهش تنها نمودهاي  هاي خبري گويش لري باالگريوه مي در جمله 4و نمود 3دستوري

اند كه در گذشته  شوند. زمان دستوري و نمود از مقوالت دستوري بررسي مي 7و تقريب 6، ناكامل5كامل

جه بسيار است؛ زيرا ها از يكديگر نيازمند دقت و تو شدند و اكنون تشخيص و تميز آن يكي تلقي مي

دستوري بارزي  ها نشانة دو يا نشانة دستوري يكساني دارند و يا براي يكي يا هردوي آن معموالً اين

. در گويش لري باالگريوه زمان دستوري در چه 1اند از:  هاي اين پژوهش عبارت وجود ندارد. پرسش

هاي ذيل  هاي باال فرضيه پرسش . اين گويش چه نمودهايي دارد؟ براي2شود؟  هايي ديده مي ساخت
 

1
 . dialect 2
 . system 3
 . tense 4
 . aspect 5
 . perfective 6
 . imperfective 

7
 . proximate 

 جستارهاي زباني دوماهنامة
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. در گويش لري باالگريوه ساخت حال ساده، گذشته ساده، گذشتة نقلي و گذشتة بعيد وجود 1: اند  مطرح
اي از  شوند. لري باالگريوه گونه ل و تقريب در اين گويش مشاهده مي. نمودهاي كامل، ناكام2دارد؛ 

گويش لري است. اين گويش پيش از آنكه به منطقة خاصي تعلق داشته باشد، زبان اقوام و طوايفي در 
غرب كشور است كه در جنوب لرستان، شمال خوزستان و شرق ايالم سكونت دارند. لري باالگريوه 

دارند. اين تفاوت، در دستور   ي است كه ازنظر آوايي و واژگاني با يكديگر تفاوتهاي متعدد داراي گونه
وند  منظور تحديد و تدقيق مرزهاي پژوهش، گويش طايفة كردعلي شود. در اين پژوهش به كمتر ديده مي

  اند.    آباد مركز استان لرستان و روستاهاي جنوب آن ساكن انتخاب شده است كه در خرم
اي كه توضيحاتي كوتاه دربارة  ز شش بخش تشكيل شده است. بخش اول، مقدمهاين جستار ا

شود. مباحث نظري  دهد. در بخش دوم به پيشينة پژوهش پرداخته مي ساختار كلي مقاله ارائه مي
شوند. در بخش پنجم  سوم و چهارم ارائه مي هاي ترتيب در بخش دربارة زمان دستوري و نمود به

در بخش ششم نتايج  ،شوند. درنهايت لري باالگريوه توصيف و تحليل مي هاي زباني گويش داده
  آمده از اين پژوهش ارائه خواهند شد.  دست به

  

  پيشينة پژوهش  .2
نامة  هايي است كه ازنظر علمي چندان به آن پرداخته نشده است. پايان گويش باالگريوه يكي از گويش

نامة  ، پايانباالگريوه از گويش لري فعل در گونة  توصيف) با عنوان 1392كارشناسي ارشد نجفوند (
فرايندهاي واجي گويش باالگريوه با رويكرد نظريه  ) با عنوان1391ارشد نگارنده ( كارشناسي
شناختي مربوط به اين گويش است. همچنين  ) از آثار زبان1392و مقالة كامبوزيا و ديگران ( بهينگي

گويش لري انديمشك ـــ ر شبكة قواعد واجي دي ارشد خود به نامة كارشناس ) در پايان1388رهگري (
هاي نزديك به اين گويش، مانند لري  اي از گويش لري باالگريوه ـــ پرداخته است. دربارة گويش گونه
) ـــ كه گروه اسمي را در 1388ارشد عبدي ( ي كارشناسي نامه آبادي آثاري وجود دارد كه پايان خرم

) به بررسي 1379مطالعه و بررسي كرده ـــ از اين دسته است. سعادتي (آبادي  گويش لري خرم
ارشد خود  نامة كارشناسي ) در پايان1375آبادي پرداخته است. شاهرخي ( ساختواژي گويش لري خرم

ها  معين، و صرف آن هاي شخصي، وندهاي فعلي، افعال معين و شبه هاي فعلي، شناسه به بررسي ستاك
نامة كارشناسي ارشد خود  ) در پايان1375ه و نمود پرداخته است. احمدي نرگسه (و مطالعه زمان، وج

  آباد و بخش چگني را بررسي كرده است. ساخت واژگاني گويش لري خرم
  

 زمان دستوري .3

هاي  از عبارت (8 :1985) 8دادن زمان در گفتار وجود دارد. كامري هاي متعددي براي نشان شيوه
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هاي تركيبي  برد. عبارت واژگاني و مقوالت دستوري براي اين منظور نام ميتركيبي واژگاني، اقالم 
هستند. اقالم » در سال گذشته«و » قرن گذشته«، »دهه پيش يك«هاي قيدي، مانند  واژگاني گروه

 اند،  هاي دستوري اند. دستة سوم كه مقوالت و غيره» االن«، »ديروز«، »فردا«واژگاني قيدهايي مانند
  .مان در حين گفتار، زمان دستوري و نمود هستندبيانگر ز

بعد  رابطة ميان دو نقطه در طولِ مند مقولة زمان دستوري دربردارندة رمزگذاري نظام
  ترتيبي زمان است: خطي

 9زمان ارجاعي •

 10زمان رخداده •

نام  11كه بند رخداده/حالت به آن بسته شده، زمان گفتار زماني ،فرض) نشان (پيش بي نقطة ارجاعيِ
نام دارد  12فرض زمان دستوري مطلق زماني به اين نقطة ارجاعي پيش دارد. بست(Givon, 2001: 

قرارداد  يك حاضر صرفاً نسبت به حال حوادث اشاره به محل يزمان مطلق برا. كاربرد (285
   .(Comrie, 1985: 6)شناختي است  اصطالح

كند كه گزاره  كاربردشناختي معرفي مي يا هزمان دستوري را اساساً پديد (286 :2001) 13گيوون
كند. زمان دستوري مطلق بند به محض اينكه بيان  را به يك نقطة زماني خارج از خودش متصل مي

شود. اتصال زماني  به كنش گفتاري جاري متصل مي  شود، درست در همان زمان، توسط گوينده مي
  ست:صورت زير ا دربارة زمان دستوري مطلق در يك نمودار به

  

  
  .(Givon, 2001: 286)زمان دستوري و اتصال زماني   1نمودار 

Figure 1.Tense and temporal anchoring (Givon, 2001: 286). 

 
9 . referent time  10 . event tim e 11 . tim e of speech 12 . absolute tense  13 
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رم كه دهد، همچنين يك مورد چها بندي از زمان ارائه مي ، سه تقسيم1با توجه به نمودار  (Ibid)او 
  جايگاه آن كمي نامعلوم است:

 هاي اصلي زمان دستوري: بندي . تقسيم1

 يك رخداد (يا حالت) كه زمان وقوعش پيش از زمان گفتار باشد؛: 14گذشتهالف) 

 يك رخداد (يا حالت) كه زمان وقوعش پس از زمان گفتار باشد؛: 15آينده   ) ب

 زمان با زمان گفتار باشد؛ ميك رخداد (يا حالت) كه زمان وقوعش ه :16حالپ) 

وقوعش نامشخص  دهد يا زمان يك رخداد (يا حالت) كه يا هميشه و بارها رخ مي :17عادتپ) 
  است.

 هايي از زبان انگليسي:  نمونه

1 a. Past:She watched the whale. 
   b. Future:She will watch the whale. 
   c. Present:She is watching the whale. 
   d. Habitual:She always watches whales. (Givon, 2001: 285-286). 

دو شيوه براي اتصال يك موقعيت به خط زماني قائل است. نخست اينكه  (6 :1985)كامري 
زماني خاصي مرتبط باشد؛ دوم  ةموقعيت را در جايي از خط زمان قراردهيم كه به يك نقطه يا باز

ديگر، آيا  عبارتي مبتني باشد. به آن موقعيت 18يداخل يزمان با خط زماني بر شكليك موقعيت  ةرابط
صورت يك امتداد در خط زمان. شكل  صورت يك نقطه در زمان بيان شود و يا به آن موقعيت بايد به

زماني  ةشدن بيان شاكل گردد كه به دستوري زماني داخلي يك موقعيت، اساساً به مفهوم نمود برمي
  وقعيت اشاره دارد.داخلي م

در زبان انگليسي به زمان دستوري مرتبط است كه يك موقعيت  2بنابراين، تمايز ميان دو جملة 
كه تفاوت ميان  دهد. درحالي زمان با زمان حال نشان مي را پيش از زمان حال و موقعيت ديگر را هم

متفاوتي   هستند؛ اما نمودهاي از تفاوت نمود است؛ زيرا هردو جمله در زمان گذشته ناشي 3هاي  جمله
 3bكه  دهد؛ درصورتي نمود استمراري دارد و عمل ناتمام آوازخواندن را نشان مي 3aكنند:  را بيان مي

  .(Ibid)دهد  نمود كامل دارد و اتمام عمل را نشان مي
2. a. John was singing. 
    b. John is singing. 
3. a. John was singing. 
    b. John sang. 

كند كه نقاط زماني را به  قلمداد مي 20زمان دستوري را مانند مقوالت اشاري (24 :1985) 19دال
داند كه نقاط زماني را به لحظة  مي 21اي غيراشاري كند؛ اما نمود را مقوله گفتن مرتبط مي لحظة سخن

  كند. وقوع مرتبط مي
 

 
14 . past  15 . future 16 . present 17 . habitual  
 19 . Dahl 20 . deictic categories 21 . non-deictic categories  
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  نمود .4
شناختي  ازنظر ريشه vidدر روسي) است.  vid( 22هاي اسالوي اي قرضي از زبان اصطالح نمود، ترجمه

گيرد كه به  ريشه مي -spectاز  aspectكه نمود يا  ريشه است؛ درحالي هم visionو  viewهاي  با واژه
. نمود يك ويژگي صوري زباني است كه از زباني به زبان (Binnick, 1991: 136)معناي ديدن است 

ان ممكن است، نمودهاي زيادي وجود داشته باشند؛ اما در كه در يك زب طوري ديگر متفاوت است؛ به
كنند  گذاري نمي طورصوري نشان ها نمود را به كدام وجود نداشته باشند. برخي از زبان  زباني ديگر هيچ

  و يا ديگر ابزارها آن را نشان دهند. 23اي و ممكن است با استفاده از قيد، افعال زنجيره
 ازنظر نوعِ ،معناشناختي فعل است كه بيانگر چگونگي انجام فعل هاي ساختاري و نمود از ويژگي

آن مرتبط است. كامري  بودنِ انجام رسيدن است. يعني با آغاز، پايان، تداوم، تكرار و درحال انجام به
داند. به دليل ارتباط  نمود را شيوة نگرش به ساختار دروني زمان در يك موقعيت مي (3 :1976)

والً آن را معادل زمان كه نمود با زمان دستوري دارد، دستورنويسان سنتي معمتنگاتنگ و نزديكي 
اي متمايز از زمان دستوري است. زمان دستوري به زمان  قولهاند؛ اما نمود م دستوري درنظرگرفته

گردد كه از يك زمان ديگر ـــ كه معموالً زمان صحبت است ـــ به آن ارجاع داده  موقعيتي برمي
شود، سه زمان گذشته، حال و  هاي دنيا ديده مي ها كه در بيشتر زبان ترين زمان مولشود. مع مي

دهد؛  . زمان دستوري محل وقوع فعل را در يكي از سه برش زماني نشان مي(Ibid: 2)آينده است 
  دهد. هاي ذكرشده نشان مي شدن فعل را در هريك از زمان كه نمود نحوة محقق درحالي

جويد و  ديدگاه جالبي دربارة نمود دارد. او از استعارة دوربين بهره مي (61 :1997) 24اسميت
كند.  كند كه اشيا را براي بيننده ديدني مي كند كه زواية ديد نمود، همانند لنز دوربين عمل مي اشاره مي

  ها تنظيم شده است. ها همان اشيايي هستند كه زاوية ديد نمود، روي آن موقعيت
اي است كه  دانند كه بازتاب شيوه اي دستوري مي نمود را مقوله (188 :1993)و همكاران  25كرك

هاي  نمود را شيوه (3 :1976)شود. كامري  عمل فعل با درنظرگرفتن زمان، با آن درك و يا تجربه مي
  كند. مختلف مشاهدة حوزة زماني داخلي يك موقعيت تعريف مي

زمان عمل  كه فعل، رابطة ميان نمود و مدتكنند  تعاريف يادشده، همگي بر اين نكته تأكيد مي
ترين است. او تمايزي  كند. در ميان تمام اين تعاريف، تعريف كامري جامع شده را تعيين مي مشخص

توان گفت، تفاوت ميان زمان داخل  كند. درواقع مي مشخص ميان زمان دستوري و نمود ايجاد مي
  درك است. وري) كامالً قابلموقعيت (نمود) و زمان خارج از موقعيت (زمان دست

اي كه در آن عمل  توان نتيجه گرفت، نمود به ثبات زماني داخلي يك رخداد يا شيوه رو، مي ازاين
ديگر، زمان دستوري به  كند. ازسويي توزيع شده است، اشاره مي» فضاـ  زمان«فعل ازراه پيوستار 

 
22 . Slavic 23 . serial verbs  24 . Sm ith 25 . Quir k 
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 ؛دهد تنهايي رخ نمي ست كه نمود هرگز بهذكر ا كند. قابل محل يك رخداده بر اين پيوستار اشاره مي
كند با زمان، در  ها وقايعي را كه فعل توصيف مي بلكه هميشه همراه با زمان دستوري رخ است. آن

  (Leech & Svartvik: 1994: 46).كنند  گذشته، حال و آينده مرتبط مي

اصلي تمايز نمود از  عنوان مشاهدة ساختار زماني دروني وقايع، نقطة تعريف كامري از نمود، به
تر گفته شد، زمان دستوري، اشاري و نمود، غيراشاري  طوركه پيش زمان دستوري است. يعني همان

  .اند حال، هردو به زمان مرتبط است؛ بااين
ترين تفاوت ميان زمان دستوري و نمود اين است كه زمان دستوري زمان ارجاعي يك  مهم

كه نمود زمان ارجاعي را به زمان رخداده ربط  ازد؛ درحاليس موقعيت را به زمان گفتار مرتبط مي
كند كه رخداده را به  دليل، كامري از زمان دستوري با عنوان زمان موقعيت ياد مي همين دهد. به مي

كند و از نمود با عنوان زمان دروني موقعيت ياد  زمان حال و يا يك نقطة ديگر زماني مرتبط مي
 ,Comrie)ني داخلي رخداده در ارتباط است و نه با يك نقطة ارجاعي زماني كند؛ زيرا با حوزة زما مي

1976: 5).  
ترين  هاي اسالوي است، امروزه اصلي كه برگرفته از زبان تمايز ميان نمود كامل و نمود ناكامل

هاست. منظور از نمود كامل، كامل شدن عملي است كه توسط فعل  بندي نمود در ميان زبان تقسيم
كردن مرزهاي پاياني آن است. تعريف  شود و نمود ناكامل، استمرار عمل فعل بدون مشخص يبيان م

 شرح است: بندي بدين از اين تقسيم (288 :2001)گيوون 

 ارتباط تنگاتنگ با زمان گذشته دارد. نمود كامل: تمركز بر پايان و حدومرز فعل است. •

ز است. نمود ناكامل به دو مقولة ديگر نمود ناكامل: تمركز بر چيزي غير از پايان و حدومر •
 شود: تقسيم مي

 انجام؛ : فرايند درحال28ـ پيوسته27ـ ديرشي26استمراري •

 : رخدادهاي تكرارشونده.29تكراري  ـ     عادت •

ها  فعل كند. نيز نمود ناكامل را به دو دستة استمراري و عادتي تقسيم مي (25 :1976)كامري 
نيز دارند. نمود واژگاني، يك ويژگي ذاتي فعل است. 30نيبر نمود دستوري نمود واژگا افزون

خواندن)، افعال  (درس32افعال را به چهاردستة افعال كنشي (1976)31مبنا وندلر برهمين
كند. نمود واژگاني يا  (داشتن) تقسيم مي35(نوشتن) و افعال حالتي34(پيداكردن)، افعال تحققي33دستيابي

كه نمود دستوري به  حوزة واژگان تعلق دارد؛ درحالي شود و به گفته مي 36موقعيتي آكسيونسارت
. نمود دستوري معموالً با تصريف ساختواژي نشان (Dahl, 1985: 27)حوزة دستور مربوط است 

تواند  ها فعل مي شود كه در آن هاي اسالوي ديده مي شود. نمونة بارز نمود دستوري در زبان داده مي
دهند، به خود بگيرد.  ها ارجاع مي هاي كه به آن هاي موقعيتي هاي مختلفي با توجه به ويژگي صورت

 
26 . progressive  27 . durative  28 . continuo us  29 . repetitive  30 . lexical aspect 31 . Vendler 32 . activity  33 . achievem ent  34 . accomplishm ent  35 . state  36 . Aktionsart 
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 . (Binnick, 1991: 136)شوند  دار مي نشان آشكاراهاي اسالونيك ازنظر ساختواژي  زبان

 او نمود در زبان فارسي پرداخته است. بحث به كه است دستورنويساني از فرشيدورد

 با ارتباطش ازنظر و آن وقوع نقص و كمال ايان،آغاز، دوام، پ بر را ازنظر داللت فعل هاي ويژگي

  كرده است: تقسيم دسته پنج آن فعل تعريف كرده و نمود را به حد يا نمود معين زمان
 رفت، مانند: نيست، معين درستي به پايان و آغاز و كمال و نقص درجة آن در كه مطلق يا مبهم .1

 رود، خواهدرفت؛ مي

 مانند: ديشب اند، نشده تمام معين زماني در كه است اليافع بيانگر كه استمراري يا ناتمام .2

 خورد؛ مي هشت غذا  ساعت

 بودم؛ رفته من آمدي، تو مانند: وقتي است، شده تمام معين زماني در كه كامل .3

 است؛ رفته هشت مي ساعت مانند: ديشب قراردارد كامل و ناتمام و ميانِ است بينابين كه كامل نيمه .4

گرفت (فرشيدورد،  باريدن مانند: باران كند، مي داللت فعل شروع بر كه نمودي يعني آغازي  .5
1383 :75 -77.( 

  شمرده است: ) نمودهاي زير را براي فارسي بر229- 227: 1387ماهوتيان (
 شود؛ نمود كامل كه با گذشتة نقلي نشان داده مي .1

 شود؛ نمود تام كه با گذشتة ساده و گذشتة بعيد نشان داده مي .2

 شود؛ به ستاك گذشته نشان داده مي »ـ مي«ي كه با افزودن پيشوند استمراري نمود استمرار .3

 شود؛ به ستاك حال و گذشته نشان داده مي »ـ مي«نمود عادت. با افزودن پيشوند استمراري  .4

پيش از فعل » داشتم«و » دارم«ترتيب با آوردن فعل  نمود مستمر. در زمان حال و گذشته به .5
 شود؛ اصلي نشان داده مي

 نمود آغازي؛ .6

 نمود پاياني؛ .7

 ؛37نمود منقطع .8

 اي؛ نمود لحظه .9

  نمود تداومي..10
 و هم از افعال معين» ـ مي«نمود ناكامل هم از پيشوند تصريفي  دادن نشان براي فارسي زبان در

 نقش يك دادن نشان براي دستوري امكان چند يا دو از استفاده يعني ـــ حالت اين به شود. مي استفاده

 دستوري نقش چند تواند مي واحد صورت يك ديگر، ازسويي شود. مي گفته38بندي اليه ـــ دواح دستوري

  ).1389كهن،  (نغزگوي شود مي ناميده39واگرايي پديده اين باشد، داشته مختلف
  

 
37 . sem elfactive 38 . lay ering 39 . divergence 
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 زمان دستوري و نمود در گويش باالگريوه.5

  زمان دستوري . 5- 1
و  40ارد: ساخت زماني گذشتهگويش لري باالگريوه ازنظر زمان دستوري تنها دو زمان د

. اين گويش ازنظر نوع زمان دستوري و همچنين روش ساخت آن با فارسيِ معيار 41غيرگذشته
هاي مضارع اخباري و  در زمان »ـ مي«ها عدم بروز آوايي پيشوند  هايي دارد. يكي از اين تفاوت تفاوت

گذشتة ساده و گذشتة هاي  گذشتة استمراري است. براي نمونه در اين گويش فعل در زمان
 استمراري صورت ساختاري ثابتي دارد.

 مضارع اخباري

4. mE            nESinEm            sEr            pE¥E 

من             نشينم مي         روي   پله           
  »نشينم. من روي پله مي«

  گذشته استمراري:
5.  ri           vE          ho´       kE           ratI´m 

آن                         به     رو كه            رفتيم مي  

 »رفتيم. رو به آن طرف كه مي«

 گذشته ساده:

6.  dyS        ratI´m         hun´-Su 

          خانه- شان       رفتيم   ديروز  
  »شان رفتيم. ديروز به خانه«

گونه پيشوندي ندارد و تنها از مادة مضارع و  ان، مضارع اخباري است؛ اما فعل هيچزم  4در جملة
ترتيب زمانِ جمله گذشتة ساده و گذشتة  كه به 6و  5هاي  شناسه تشكيل شده است. در جمله

توان تشخيص داد �استمراري است، شكل ظاهري فعل در هردو جمله ثابت است و تنها در بافت مي
باعث شده است » كه«حرف ربط  5يك از اين دو صورت زماني است. در جملة  كدامكه منظور گوينده 

در اين جمله حذف » كه«كه جمله فعل جمله استمراري درك شود و نمود ناكامل به خود بگيرد. اگر 
ترين  آبادي كه نزديك شود. جالب اينكه گويش لري خرم صورت گذشتة ساده درك مي شود، فعل به

كند و براي صورت  رت مكاني با گويش لري باالگريوه است، مانند فارسي عمل ميگويش ازنظر مجاو
  كند. استفاده مي» ـ مي«استمراري فعل از پيشوند 

  صورت زير است: ها در گويش لري باالگريوه به طريقة ساخت زمان

 
40 . past  41 . non-past  
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  براي ساختن زمان حال ساده، داريم: ماده فعل مضارع + شناسه  :زمان حال ساده
  در اين گويش خواهيم داشت:» خوردن«ت براي فعل در اين صور

                       مفرد           جمع      
اول شخص     hor-EEEEm         hor-IIII´́́́m 

دوم شخص     hor-i             hor-IIII´́́́t 

سوم شخص    hor-EEEE            hor-EEEEn 

  نمونه:
7. dA-m      jEsErE      nun-E-mAs       hor´r-EEEE 

يكسره        ام ـ مادر      وـ نونـ   ماست      خورد مي   
  »خورد. مادرم هميشه نان و ماست مي«

شود. البته اين بازنمايي همانند فارسي  از زمان حال ساده براي نشان دادن آينده نيز استفاده مي
  زمان آينده است. كنندة معيار است. گاهي همراه با قيد زمان آينده است و گاهي نيز تنها بافت مشخص

  زمان آينده همراه با قيد زماني آينده:
 

8.  sy´    ro´m     saft-E-num      kEnEm 

روم مي          فردا    نام ثبت               كنم مي
  »كنم. نام مي روم ثبت فردا مي«

  زمان آينده بدون قيد زماني آينده:
9.  ty´       ham        ri? 

هم    تو                   روي مي
  »روي)؟ رفت (مي تو هم خواهي«

شود. در اينجا زمان گذشته  زمان گذشته در اين گويش به سه صورت ساده، نقلي و بعيد ديده مي
بست  نيز با زبان فارسي تفاوت دارد. در زبان فارسي براي ساخت گذشتة نقلي و گذشتة بعيد از واژه

؛ اما در اين گويش براي ساخت گذشتة نقلي و بعيد از پسوند استفاده شود و يا فعل معين استفاده مي
  صورت است: اين  ها به شود. طريقة ساخت اين زمان مي

  براي ساختن گذشتة ساده: بن فعل + عالمت گذشته + شناسه  :گذشته ساده
  خواهيم داشت:» خوردن«در اين صورت براي فعل 

                  مفرد           جمع           
اول شخص      har-d-EEEEm         har-d-IIII´́́́m 

دوم شخص     har-d-i             har-d-IIII´́́́t 

سوم شخص    har-d               har-d-EEEEn 
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 EEEE-  براي ساختن گذشتة ساده: بن فعل + عالمت گذشته + شناسه +  :گذشته نقلي

  خواهيم داشت:» خوردن«در اين صورت براي فعل 
                    مفرد                      جمع      

اول شخص     har-d-m-EEEE             har-d-IIII´́́́m-EEEE 

دوم شخص    har-d-i-j-EEEE            har-d-IIII´́́́t-EEEE 

سوم شخص   har-d-EEEE                 har-d-EEEEn-EEEE 

  
 i-  براي ساختن گذشته بعيد: بن فعل + عالمت گذشته + شناسه +  :گذشته بعيد

  خواهيم داشت:» خوردن«ت براي فعل در اين صور
                       جمع            مفرد     

اول شخص     har-d-m-i      har-d-IIII´́́́m-i / hard-mun-i 

دوم شخص     har-d-i-t-i     har-d-IIII´́́́t-i / hard-tun-i 

سوم شخص    har-d-i          har-d-EEEEn-i 

  
  نمود . 2-5

مختلفي دارند؛ همچنين از امكانات دستوري يا واژگاني متفاوتي براي  هاي مختلف، نمودهاي زبان
 در گويش باالگريوه تقريب كامل، ناكامل و كنند. در اين بخش نمودهاي دادن نمود استفاده مي نشان

  شوند  مي بررسي
  
  نمود كامل. 1-2-5

د، بدون اينكه براي دان عنوان يك كل مي نمود كامل را درنظرگرفتن موقعيت به (16 :1976)كامري 
دادن نمود  دهندة آن تمايزي قائل باشد. در گويش لري باالگريوه براي نشان مراحل مختلف تشكيل
  شود. گذشتة نقلي و گذشتة بعيد استفاده ميكامل از گذشتة ساده، 

 گذشته ساده:

10. sI´v-En        hard-i 

        خوردي      راـ سيب
  »سيب را خوردي.«
  

11. qAli-n         vanEm      zI´r       pA -mu 
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قالي-را         انداختم         زير           پا ـ  مان  
 »فرش را زيرِ پايمان انداختم.«

 گذشتة نقلي:
12. sI´v-En               hard-i-j-E 

        اي          خورده     سيب  - را

  »اي. هسيب را خور«
13. divAr-Su -n           silA               kErd-En-E 

سوراخ                 ديوار-شان-را          اند كرده  
  »           اند. ها) ديوارشان را سوراخ كرده (آن«

 گذشتة بعيد:
14. sI´v-En            hard-i-t-i 

 خورده بودي      سيب-را          
 »دي.سيب را خورده بو«

15. tSi-jA-n          bo´rd-i           sEr          bu 

برده بود                راـ هاـ چيز       پشت بام  روي        
  »وسايل را به پشت بام برده بود.«

  شده، با فعل به پايان رسيده است. شده و فرايند توصيف در تمام موارد باال عمل فعل انجام
  
 . نمود ناكامل5 -2-2

دهد. زبان فارسي براي  كردن پايان آن نشان مي نمود ناكامل ساختار دروني يك رويداد را بدون مشخص
طور كه  گيرد؛ اما همان بهره مي» داشتن«و فعل معين » ـ مي«دادن نمود ناقص از پيشوند استمراري  نشان

دليل، از  همين را ندارد و به» + ماده فعل ـ پيشوند استمراري مي«پيش از اين آمد، گويش باالگريوه ساخت 
(خواستن) يك فعل واژگاني اصلي است كه صورت  hAsEجويد. در اين گويش  اين امكان زباني بهره نمي

دهد. يعني  در فارسي انجام مي» داشتن«دهد كه فعل  معين هم دارد. اين فعل همان كاري را انجام مي
در شكل فعل معين، نمود ناكامل استمراري و تقريب و همچنين وجه بر اينكه يك فعل واژگاني است  افزون

در  hAدادن نمود ناكامل از زمان حال كامل، از  دهد. در اين گويش براي نشان التزامي را نيز نشان مي
  هاي زير آمده است: ترتيب در نمونه شود كه به در زمان گذشته استفاده مي :heزمان حال و از 

  . حال كامل: 1
16. dE    mOqe:     kE      hAsEn-S-E    kyr       bi-j-E 

كه          موقعي            از  اندش خواسته   كور      بوده (است)
  »كور بوده (است).، اند عنوان عروس) گرفته از وقتي كه او را ( به«

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 lr

r.
m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            11 / 18

https://lrr.modares.ac.ir/article-14-3415-fa.html


...زمان دستوري و نمود                                                                                      و همكار  آرزو سليماني 

 

 256

است و كوربودن فرد هنوز هم  در اين نمونه، نمود فعل ناكامل است؛ زيرا فعل به اتمام نرسيده
دهد  ) زماني گذشتة نقلي (حال كامل)، نمود ناكامل را نشان مي1389نغزگوي كهن ( نظرِ ادامه دارد. به

نقض اين گفته را در گويش باالگريوه ثابت  17كه فعل اصلي جمله از افعال حالتي باشد؛ اما نمونة 
  دارد؛ زيرا عمل نشستن هنوز ادامه دارد.نمود ناكامل » ايم نشسته«كند. در اين نمونه  مي

 : hA. تكواژ 2

17. nESEs-I´m-E           hA             tSoji         ho´r-I´m 

چاي             نشانه استمرار         ايم نشسته        خوريم مي  
  »خوريم. ايم، داريم چاي مي نشسته«

18.  Se: AbAs         bI´tSÅrE       hA             hunE       bun-E 

بيچاره        صيدعباس              نشانه استمرار          اندازد  مي خانه
  »سازد. صيدعباس بيچاره دارد، خانه مي«

19. dA             hA            gErI´v-i? 

مادر         نشانه استمرار كني     گريه مي  
  »كني؟ مادر داري گريه مي«
 : :heتكواژ  .3

20.  mEnEsi    pA-S    zaXm    bi       he:       pA-n      boast 

پا- ش             انگار           زخم    بود    نشانه استمرار        پا- را       بست
  »بست. انگار پايش زخم بود داشت پايش را مي«

21. mE   kE   /umA-m      batS-u    he:         bAzi    kErd-En 

كه     من     بچه  ـها         آمدم            نشانه استمرار     بازي     كردند
  »كردند. ها داشتند بازي مي من كه آمدم بچه«
  

22.   ty´   he:          tSI´   kErd-i     mIEn     hunE-ko´SkE? 

نشانه استمرار           تو    خانه- كوچك    داخل           كردي  چه  
  »كردي؟ تو داخل اتاق كوچيكه داشتي چيكار مي«

نشانة استمرار در  :heنشانة استمرار در زمان حال و  hAهاي يادشده،  بنابراين، با توجه به نمونه
وجه جمله استفهامي است؛ اما باز هم نقش خود را  با اينكه 22و  19هاي  زمان گذشته است. در نمونه

در فارسي عمل » داشتن«اند. اين تكواژها همانند فعل معين  عنوان نشانة نمود ناكامل حفظ كرده به
  دهد.  ها رخ نمي كنند؛ اما در تمام اشخاص صورت ثابتي دارند، يعني مطابقه در آن مي

  

  . نمود تقريب5 -3-2
براي  (64 :1976) وقوع است؛ اما رخ نداده است. كامري  اره دارد كه درشُرفنمود تقريب به عملي اش
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هاي مهم تقريب اين  كند. يكي از نشانه استفاده مي43يا آيندة بالفصل42نمود تقريب از اصطالح احتمالي
كاربرد؛ يعني زمان دستوري در اينجا اهميت ندارد،  توان آن را در زمان حال و گذشته به است كه مي

  ).1389ه نمود مهم است (نغزگوي كهن، بلك
شود. تفاوت  بازنمود مي» داشتن«همانند نمود استمراري، نمود تقريب در زبان فارسي با فعل معين 

و » بودن درشرف وقوع«دهد كه مفهوم  گونه توضيح مي ) اين1363پناه تهراني ( اين دو نمود را جهان
فعل پس از آن بستگي دارد. سپس با اشاره به دو نوع  به نوع» داشتن«در فعل معين » استمرار«مفهوم 

اي باشد، نمود تقريب خواهيم  از نوع لحظه» داشتن«كند، اگر فعلِ پس از  اي و تداومي بيان مي فعل لحظه
جزو افعال تداومي باشد، بيان استمرار يا همان نمود ناكامل خواهيم » داشتن«داشت؛ اما اگر فعلِ پس از 

  كند: صورت زير تعريف مي اي تداومي را به تهراني (همانجا) افعال لحظه پناه داشت. جهان
 امتداد و جريان كه اعمالي يا حاالت يعني رسانند؛ مي را اي لحظه اعمال يا حاالت كه هستند افعالي اي لحظه افعال

 نمونه افعال براي .است مشخص انتهايشان ولي شوند، مي گرفته ناديده تقريباً كه چنان است، كوتاه ها آن

 افعالي تداومي، Dافعال گيرند. قرارمي اي لحظه افعال ها درزمرة آن مانند و افعالي» افتادن« و» كردن سكته«

 ناديده نيست و مدنظر انتهايشان و ابتدا و است همراه تداوم با ها آن توسط شده بيان حاالت يا اعمال كه هستند

  ها از افعال تداومي هستند. و افعالي مانند آن» خواندن«، »وابيدنخ«شوند. براي نمونه افعالي چون  مي گرفته
اي و  توان تفاوت نمود را در كاربرد فعل معين پيش از دو فعل لحظه با توجه به دو جملة زير مي

  تداومي مشاهده كرد:
  تركم. الف) دارم مي
  خوانم. ب) دارم مي

نزديك است «اي است و معني آن  عل لحظهف» تركيدن«در جملة الف، نمود تقريب وجود دارد؛ زيرا 
» بودن درشرف وقوع«دادنِ  است و عمل تركيدن رخ نداده. تنها از اين ساخت براي نشان» كه بتركم

  استفاده شده است؛ اما در جملة ب فعل اصلي از نوع تداومي است و نمود جمله ناكامل است.
در زمان حال و  hAصورت با  همين به در گويش باالگريوه هم نمود تقريب و نمود ناكامل درست

hÅs ذكر است، اينكه  اي كه قابل شود؛ اما نكته در زمان گذشته نشان داده ميhA  در تمام اشخاص
شود و عمل مطابقه با شخص، همانند فعل اصلي پس از  ديگر، صرف نمي عبارت صورت ثابتي دارد. به

  ي پس از آن، با شخص مطابقت دارد.درست مطابق با فعل اصل hAsگيرد؛ اما  آن صورت نمي
  شود. استفاده مي hÅبراي نمود تقريب در زمان حال از 

23. hÅ            DE           hyS         ro´m 
از                 تقريب ةنشان     هوش          روم مي  

  »روم. دارم از هوش مي«
24. be:¥-E m    mE     hA            ÍLun-Em     ro´ 

 
42 . prospective  43 . im m ediate future 
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جان ـ اَم           نشانة تقريب           من             بهل مراـ رود مي  
  »من جونم داره درميره! ،ولم كن«

استفاده كنيم دو تغيير  hAsيعني » خواستن«هاي باال از صورت گذشتة فعل  حال اگر در همين جمله
تر آنكه در اين صورت  كند، دوم و مهم ا نهاد جمله مطابقت ميكامالً ب hAsدهد؛ نخست اينكه  عمده رخ مي

آيد. يعني با اينكه هنوز هم نمود  صورت التزامي درمي كند و از حالت اخباري به وجه جمله تغيير مي
  شود.  كند و وجه جمله نيز التزامي مي تقريب در جمله وجود دارد؛ اما صورت فعل اصلي جمله تغيير مي

25. hAsEm               dE      hyS         rOw-Em 
تقريب و التزام    ةنشان        از           بروم         هوش

  »رفتم/ نزديك بود از هوش بروم. داشتم از هوش مي«
26. be: ¥-Em     mE        hAs             ÍLun-Em     rOw-E 

جان ـ اَم             انة تقريب و التزامينش            من       مراـ بهل    برود
  »رفت/ ولم كن، نزديك بود جانم در برود! ولم كن، من جانم داشت درمي«

(خواستن) ازنظر شخص و شمار با  /hAsD/نهاد جمله اول شخص مفرد است و فعل  25در نمونة 
است. بنابراين در اين جمله » جان«نهاد جمله سوم شخص مفرد يعني  26نهاد مطابقت دارد. در نمونة 

  صورت فعل با سوم شخص مفرد مطابقت دارد.
كاربردهاي اين فعل هم  1كند. در جدول  هاي مختلفي را ايفا مي (خواستن) نقش /hAsD/فعل 

  عنوان فعل معين نشان داده شده است. عنوان فعل اصلي و هم به به
  

  الگريوهدر گويش لري با» خواستن«كاربردهاي فعل   1جدول
Table 1. The applications of “to want” in Bala Gueriveh Luri dialect 

  

  نمونه  نقش

  . فعل اصلي (خواستن)1
kEtAw-i             dE-t             hAm  

  كتابي               از   -ت          خواهم مي
  خواهم از تو مي �يك كتاب

  ن (نشانة ساخت التزامي). فعل معي2
sy´         hA          rO´m            tI´ru  

  فردا      خواهم مي        بروم           تهران        
  خواهم به تهران بروم. فردا مي

  . فعل معين (نمود استمراري)3
hA            ro´m  

  دارم         روم  مي
  روم دارم مي

  يب). فعل معين (نمود تقر4
hA        mirEm 

  ميرم      دارم مي
  ميرم دارم مي
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  گيري  نتيجه .6
در اين مقاله به زمان دستوري و نمود در گويش لري باالگريوه پرداخته شد. نتيجة اين بررسي نشان 

هاي حال ساده، گذشتة ساده، گذشتة نقلي و گذشتة  دهد، زمان دستوري در اين گويش در ساخت مي
د. نمود در اين گويش تنها در سه صورت كامل، ناكامل و تقريب بررسي شد و بنابر شو مي  بعيد ديده

شود.  آن، در لري باالگريوه نمود كامل با گذشتة ساده، گذشتة نقلي و گذشتة بعيد نشان داده مي
و در زمان  hA(خواستن) يعني  /hAsE/نمود ناكامل و استمراري در زمان حال، با ماده مضارع فعل 

دهد. نمود تقريب  شود. حال كامل در اين گويش نمود ناكامل را نشان مي نشان داده مي :heبا  گذشته،
با  hAsبدون مطابقه با شخص و شمار فعل اصلي و در زمان گذشته با  hAنيز در زمان گذشته با 

شود، يعني  گيرد. همچنين پديدة واگرايي مشاهده مي مطابقه با شخص و شمار فعل اصلي صورت مي
  كند. يك صورت چند نقش مختلف را در اين گويش ايفا مي

  

  ها  نوشت پي .7
1. dialect 
2.  system 
3.  tense 
4.  aspect 
5.  perfective 
6.  imperfective 
7.  proximate 
8.  Comrie 
9.  referent time  
10.  event time 
11.  time of speech 
12.  absolute tense  
13.  Givon 
14.  past 
15.  future 
16.  present 
17.  habitual 
18.  internal temporal contour  
19.  Dahl 
20.  deictic categories 
21.  non-deictic categories 
22.  Slavic 
23.  serial verbs  
24.  Smith 
25.  Quirk 
26.  progressive  
27.  durative 
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28.  continuous  
29.  repetitive  
30.  lexical aspect 
31.  Vendler 
32.  activity 
33.  achievement  
34.  accomplishment  
35.  state 
36.  Aktionsart 
37.  semelfactive 
38.  layering 
39.  divergence 
40.  past 
41.  non-past 
42.  prospective 
43.  immediate future 

 

  . منابع8
نامة  پايان. چگني بخش و آباد خرم لري گويش واژگاني ساخت). 1375(رحيم  نرگسه، احمدي •

 .عالمه طباطبايي دانشگاهتهران:  .همگاني شناسي زبان ارشد كارشناسي

  ةمجل .»امروز فارسي زبان در تداومي و اي لحظه هاي فعل) «1363دخت ( پناه تهراني، سيمين جهان •
 .100- 64صص  .2ش .1س .ناسيش زبان

چارچوب  قواعد واجي در گويش لري انديمشك: پژوهشي در ةشبك ).1388( رهگري، زينب •
 دانشگاه الزهرا. . تهران:كارشناسي ارشدة نام پايان .شناسي جزء مستقل واج

 لري گويش در اشتقاقي و تصريفي وندهاي تواژيساخ بررسي ).1379( يداهللا سعادتي، •

 .تهران دانشگاه. تهران: همگاني شناسي زبان ارشد كارشناسية نام پايان .آبادي خرم

 ةنام پايان .يندهاي واجي گويش باالگريوه: رويكرد بهينگياتوصيف فر ).1391(سليماني، آرزو  •
 ت مدرس.تربي دانشگاه . تهران:همگاني شناسي زبان ارشد كارشناسي

. آباد) لري(خرم گويش در فعلي گروه دستگاه بررسي ).1375ن (الدي نجمدسي شاهرخي، •
 .عالمه طباطبايي دانشگاه . تهران:همگاني شناسي زبان ارشد كارشناسي مةنا پايان

. ارشد كارشناسي ةنام پايان .آباد بررسي گروه اسمي در گويش لري خرم ).1388( پروين عبدي، •
 شهيد بهشتي. دانشگاه تهران:

 :تهران .فعل و گروه فعلي و تحول آن در زبان فارسي .)1383، خسرو (خسرو فرشيدورد •
 .انتشارات سروش

مقايسة فرايندهاي واجي « ).1392سليماني ( مقدم و آرزو ملكي ، اردشيركامبوزيا، عاليه •
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 .)13ياپي (پ 1ش .4د .جستارهاي زباني .»هاي گويش لري باالگريوه با فارسي معيار همخوان
  .179- 151صص فروردين و ارديبهشت. 

 چ .مهدي سمايي ةترجم .شناسي دستور زبان فارسي از ديدگاه رده ).1387(ماهوتيان، شهرزاد  •
 نشر مركز. :تهران .5

گويش  ي باالگريوه از توصيف ساختمان فعل در گونه ).1392(نجفوند دريكوندي، محمدرضا  •
 تربيت مدرس. دانشگاه . تهران:همگاني شناسي انزب ارشد كارشناسي ةنام پايان .لري

. پژوهي ادب ةمجل .»افعال معين و نمايش نمود در زبان فارسي« ).1389(نغزگوي كهن، مهرداد  •
 .110-93صص  .14ش 
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