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 2نمود دستوری در گویش لری بختیاری
 والی رضایی1

 استادیار دانشگاه اصفهان
 مریم امانی بابادی

 اسی همگانی دانشگاه اصفهانشنارشد زباندانشجوی کارشناسی

 چکیده 
 هدف آن شناخت و پردازددر گویش بختیاری می 3به بررسی نمود دستوریبا رویکردی توصیفی این نوشتار 

این پژوهش  است. فارسی با زبانگویش این تفاوت نمود در و  آنهانحوی  -تظاهر واژ ،انواع نمود دستوری
 های زباانی از گفتاار ماردم ساادخورده،     . دادهام شده استانج( 6791) 4بر اساس چارچوب نظری کامری

دست آمده اسات.  ه باستان چهارمحال و بختیاری  شهرستان کوهرنگدر روستای دهنو  زبانۀسواد و تکبی
ر گفتارشاان  دزبان فارسی  نفوذاند و قرار گرفته تغییر زبانثیر عوامل تحت تأ به ددیل اینکه کمتر ،این افراد

 تار تر و خااد  بومیدست آوردن اطالعاتی ه را در ب اناین امر محقق و اندانتخاب شده ،است کمتر مشهود
هاا ممالتشاان   گاو باا آن  وضبط و گاهی هنگام گفات یاری رسانده است. در این راستا، گفتار گویشوران 

در این گویش و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.  ههای زبانی آوانویسی شدبرداری شد. این دادهیادداشت
های نمود مورد تحلیل قرار گرفته و نمود ناق  هم به 9و کامل 1، تام 5های ناق ابزارهای بیان انواع نمود

نمود در این گویش، شاکل صارفی    های بیان مقودۀتفکیک شده است. ابزار 60و تکرار 7، عادتی 8استمراری
تیاری همانند زبان فارسی تمایز نمودی بین در گویش بخ .افعال کمکی هستند و های مختلفافعال در زمان

 .است نمود ناق ، تام و کامل به صورت حضور و عدم حضور تکواژ قابل تشخی 

 .، نمود کامل، نمود تامنمود ناق دستوری،  گویش بختیاری، نمود :یکلید یهاهواژ
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 مقدمه  -2

ایرانای  های روه گویشتوان از گشواهد و معیارهای آواشناختی میۀ گویش بختیاری را بر پای

( پیوساتگی ایان گاویش    6344) بختیااری پژمان  (.13: 6381 ،66)اشمیت منوب غربی دانست

هناوز اشاعار   » نویساد مای زباان پارسای باساتان، بیاان کارده و      باا   حدی را با زبان پهلوی و تا

به صورت هجایی باقی ماناده، مصاراعهای    رنگ روزگار ساسانی را از دست نداده و بختیاری

برخی از پژوهشگران بر این باورند که باه طاور کلای داری     . «...ازده هجایی و بیشتر دارد ودو

که حدود هزار سال پیش از این زباان مادا    بوده است قدیم های فارسیدر اصل یکی از دهجه

( در 6787) 63اماا وینادفور   (.1001 ،61)مکیناون  پیموده استای را شده و سیر تحول مداگانه

هاای ایرانای   ای از گویشمداگانهۀ های دری را شاخای غربی ایران گویشهبندی گویشرده

های بنیادی میان گویش بختیاری و زباان فارسای آغاازی    ومود برخی ناهمانندی .استدانسته

اسات کاه از    یهای فارسی باشد بلکه خود گویشا تواند از دهجهدهد که بختیاری نمینشان می

 .(6387 ،)طاهری ای را پیموده استحول مداگانهت دو رون منشعب شدهفارسی میانه 

هاای  های افاراد در موقعیات  اطالعات بدست آمده از گفتهۀ برپایپژوهش زبانی این ۀ پیکر     

نفرگویشاور زن و مارد    11 شاامل  شونده افراد مصاحبه .گردآوری شده استروزمره و واقعی 

کاه از   هساتند وستای دهناوی کوهرناگ   سواد ر(، تک زبانه و بیهساد 10 )باالتر از سادخورده

ها، از گویشاوران درخواسات شاد کاه     آوری دادهاند. برای ممعکودکی ساکن این منطقه بوده

و گاه هنگامی که دو یاا چناد گویشاور باا      کنیمداستان یا حکایتی را نقل کنند تا آنها را ضبط 

شاد و سا     دداشت میها یاو یا ممالت آن شده های آنها ضبطکردند گفتگوهم صحبت می

ویژگای ایان روش ایان اسات      .شداستفاده می های ضبط شدهفایلآنها از  رضایتدر صورت 

. بخاش انادکی از   کامالً طبیعی به دست آمده بهره بارد توان از اطالعاتی که در محیطی که می

زبانی هم از طریق پرسش مساتقیم گاردآوری شاد. مادالً در صارف برخای از افعاال از        ۀ پیکر

هاا  آوری دادهیشوران خواسته شد که موارد و ممالت خاصی را بیاان کنناد. بعاد از مماع    گو

خاود  یکای از نویساندگان   گرچاه   .مطادب به دقت آوانویسی شد و مورد بررسی قرار گرفات 
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12. C. MacKinon 

13. G. Windfuhr 



 646/نمود دستوری در گویش دری بختیاری 

 

 
 

اماا   ،رده اسات گویشور بومی این گویش است و در برخی موارد از شم زبانی خود نیز بهره ب

طریاق آن بتاوان باا قاطعیات      از باشد تا آوری شدهای ممعهدادهاساس ها برسعی شده تحلیل

اناواع نماود دساتوری     -6 زیار اسات.  سواالت  به دنبال یافتن پاسخ مستار این .کرد نظراظهار

 -3و نحوی نمود در این گویش چگونه اسات؟   -تظاهر واژ -1در گویش بختیاری کدامند؟ 

 فارسی در چیست؟تفاوت نمود دستوری در گویش بختیاری و زبان 

  ة تحقیقپیشین -1

دی صاورت گرفتاه اسات.    ودستوری درگاویش بختیااری کارهاای معاد     سی نمودربرۀ دربار

بختیاااری نماود دسااتوری در گااویش  اممااادی بررساای در کتاااب خااود باه   (6387) طااهری 

وی به انواع نمود در گویش اشاره کرده و اظهار نموده اسات کاه در    .پرداخته استکوهرنگ 

مریاان، پیااپی و    ، اساتمراری، نقلی)کامال(، در  بختیاری فعال دارای نمودهاای سااده   گویش 

بنادی و تشاری    نماود باه صاورت یکجاا طبقاه     ۀ مقودکلیّت  اما در پژوهش او، .آغازی است

مواره ماورد توماه پژوهشاگران و    ده هها این مسأاما در زبان فارسی و دیگر زبان. نشده است

 است. شناسان بودهنزبا

و باه   هتحلیل نمود و زمان در سیساتم زباان فارسای پرداختا     و ( به تجزیه6790) مرعشی     

ای در نظاام فعلای زباان فارسای     نمود نقش قابال مالحظاه  ۀ مقود که کردهمهم اشاره ۀ این نکت

 فعال کمکاای ۀ دارد و بیاان کارده اساات کاه سااختارهای اسااتمراری در زباان فارسای بوساایل      

دساتوری و معناایی باه نماود در      از بعد همزمانی و از حاوزۀ  امد. گلفنشو)داشتن( ساخته می

نماود یکای دیگار از مقاوالت     »کناد:  تعریاف مای   گوناه زبان فارسی پرداخته و نمود را ایان  

شود. بطور کلی نمود یک فعال در واقاع بازتااب    دستوری است که در ساختار فعل متبلور می

. وی از دحاظ صاوری بارای افعاال    (96: 6385) «میزان تداوم رخداد فعل در محور زمان است

به بررسای نماود اساتمراری در    نیز ( 6376) رضایی فارسی دو نمود کامل و ناق  قائل است.

هاای دساتور   نمود استمراری در کتااب ۀ او ضمن اشاره به پیشین فارسی معاصر پرداخته است.

باه تنهاایی    ،زماان حاال  باویژه در  ، «مای »و آثار زبانشناسان، بیان کرده است که پیشوند فعلی 

استمرار باشد، بلکه این پیشوند در فارسی معاصار عاالوه بار اساتمرار بیاانگر      ۀ تواند نشاننمی

( نمودهاای فعلای و   6791) کاامری  نظیر نماود نااق  و تکاراری نیاز هسات.      ،مفاهیم دیگر
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 گار  تار از دی نماود ناشاناخته  ۀ ایان بااور اسات کاه مقودا      بار  و کناد مفاهیم آنها را معرفی مای 

در نگارش   ،هاای متفااوت  ، نمود باه شایوه  اواز نظر  های فعلی چون زمان و ومه است.مقوده

( افعاال را  6719و  6759) 64وناددر  .به ساختار زمانی رخداد فعل مرباو  اسات  نسبت گوینده 

 68تااداومیو  69ایدحظاه ، 61کنشای ، 65افعاال ایساتا  ۀ باه چهاار دسات    ،براسااس ویژگای نماود   

 باه بررسای  دیگر کسانی است که از بعد همزماانی   از (6785) 67وپنبندی کرده است. شتقسیم

عمال فعال در    موی معتقد است که نمود ادگوی تقسی .دستوری و معنایی نمود پرداخته است

حادت فعل، حرکات یاا تغییار فعال     ۀ بعد زمان است و عمل فعل اشاره به وضعیت ایستا، ادام

 ،کامال ناام بارده اسات. در نماود اساتمراری       دارد. او در کتاب خود از دو نمود اساتمراری و 

کاه در نماود کامال،     در حاادی  رویداد فعل باید پویا بوده و دارای چارچوب رویادادی باشاد  

 16و اساتنهام  10کاتامباا  .ای باشد و در چارچوب رویادادی ماای بگیارد   رویداد فعل باید دحظه

هاا  دهناد. آن اص مای زمان و نماود در عباارت هاای فعلای اختصا     ۀ ( مبحدی را به مقود1001)

 دانناد. باه بااور آناان، نماود تعیاین       های ذاتای فعال مای   زمان و نمود را یکی از ویژگیۀ مقود

 د کامل شده است یا در مریان است.حادت یا فراین ،کند که عمل فعل در یک رخدادمی

   مبانی نظری -3

طاور کلای   ه ود. با شا دستوری است که در ساختار فعل متبلاور مای   مفاهیمنمود یکی از ۀ مقود

 (.6385)گلفاام   در واقع بازتاب میزان تداوم رخداد فعل در محاور زماان اسات    یک فعل نمود

 .واژگاانی و دساتوری   تظااهر دارد:  دو گوناه  ،های فعال به عنوان یکی از ویژگی ،نمودۀ مقود

تکواژهاای دساتوری   ۀ هام بوسایل   این مقوده مانند بسایاری از مفااهیم دساتوری دیگار     ،یعنی

به نماود دساتوری و واژگاانی ممعااً      که د،گردبیان میمعنایی  به صورتو هم  یابدهر میتظا
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بار اسااس چاارچوب نظاری     دستوری نمود ۀ این پژوهش مقود در .شودگفته می 11نمودینگی

نمود کامری و معرفی انواع نمود دستوری صورت گرفته است که طبق این چاارچوب اناواع   

شود و نمود ناق  هم خود به نمودهاای  بندی میکامل تقسیم ، تام ونمود دستوری به ناق 

کاه از ناامش    گوناه هماان   ،دساتوری ۀ این مقود .شودتفکیک می یاستمراری، عادتی و تکرار

یاک  ای تصاریفی یاا   یعنای نشاانه   ،گاردد عناصر دستوری مطرح میۀ از طریق کلی ،ستا پیدا

   باشد.که بیانگر آن نمود خاص می رودمی در ساختمان فعل به کار نمای دستورینقش

طاول زماان   ۀ دستوری است که نشان دهندۀ که نمود یک مقود بر آن است( 6771) 13کریستال

 تفاوت تماام شادن یاا نشادن یاک عمال.       دیا فعادیت زمانی مومود در مفهوم فعل است، مانن

بیاانگر  ای دساتوری اسات کاه    است، نماود مقوداه   کرده( اشاره 6376) همان گونه که رضایی

ایان  و یا در مریاان باودن اسات.     شروع، پایان، استمرار، تکرار انجام گرفتن فعل از نظرۀ نحو

 وشاوند  هاای فعلای مطارح مای    مسأده را باید ذکر کرد که زمان و نمود غادباً با هم در عباارت 

ای است کاه ارتباا  زماانی    زمان مقودهکه ( در تعریف زمان دستوری بیان کرده 6791) کامری

هاای فعلای،   نقاش نماود در عباارت    کاارکرد و  کند.یان رخداد فعل و زمان مرمع را بیان میم

( 6383) ابوادحسانی چیماه   مفهوم زماان اسات.   معنا وۀ کنندو کامل 14همسو با زمان موازی و

کنند، اما زمان ایان عمال را   که زمان دستوری و نمود هر دو به زمان اشاره میکرده است بیان 

کاه نماود یاک ناوع زماان       دهاد  حاال آن  انجاام مای   15ی و بارون ماوقعیتی  به صورت اشار

زماان دساتوری رخاداد فعلای را باه      در واقاع   .دهاد را نشان می 11غیراشاری و درون موقعیتی

هاای متفااوت   شایوه  که نمود کند. در حادیگفتگو مربو  می های دیگر و اغلب به دحظۀزمان

در این مستار بار اسااس کتااب کاامری باه       ست.زمانی درونی رخداد فعل ا رویکرد به حوزۀ

های مختلف بیاان آن در گاویش بختیااری خاواهیم     و شیوهو انواع آن بررسی نمود دستوری 

 پرداخت.
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23. D. Crystal 
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 کامری کردروی -3

شاود.  هاای مهام دساتوری فعال محساوب مای      از ممله مقوداه  «ومه» و «زمان» کنار نمود در

در  19داناد و باا پیاروی از آراو هودات    بنیااد مای  ( نمود را یک مفهوم گوینده3: 6791) کامری

هاای مختلاف نگریساتن باه سااختار زماانی درونای یاک         نماود راه » گویاد: تعریف نمود می

داناد. طباق   هاای گونااگون دریافات مریاان فراینادها مای      او نمودهاا را راه . «موقعیت اسات 

 بنادی  قسایم نااق ، تاام و کامال ت   اناواع نمودهاای   چارچوب نظری او، نماود دساتوری باه    

چند نوع تمایز نمودی دیگار اسات   ۀ شود. وی براین باور است که نمود ناق  در بردارندمی

 مفااهیم این بخش باه توضای    ۀ . در ادامهستندکه مهمترین آنها استمراری، عادتی و تکراری 

نماودی در گاویش بختیااری و    ۀ و تماایزات عماد   هپرداخته شاد  مذکور در گویشاین ادگو 

و همچناین یاک بررسای امماادی و     است،  گرفتهختلف بیان آن مورد تحلیل قرار های مشیوه

 .گرفته استمقایسه با زبان فارسی صورت 

 ناقص نمود -3-2

نمود ناق  باه سااختار زماانی و درونای موقعیات اشااره        کهمعتقد است ( 14: 6791) کامری

ق  تحقاق فعال فراینادی    دهاد. در نماود ناا   دارد و آغاز و پایان عمل را مورد نظر قرار نمای 

. در واقاع نماود   دهاد ای را به خود اختصاص میممتد و نامقید است و در محور زمان گستره

و دوام فعل در مقطعای از زماان اسات. از آنجاا کاه در ماورد پایاان         ویاییپ دهندۀناق  نشان

ک فرآیناد  . در مجموع اگر فعل به عناوان یا  گویندمی نیز «ناتمام»دهد به آن فعل اطالعی نمی

نماود نااق  شاامل     پایانی باشد دارای نمود نااق  خواهاد باود.    ۀدر حال انجام و بدون نقط

 .  است های استمراری، عادتی و تکرارنمود

 نمود استمراری  -3-2-2

کاه ویژگای کلای نماود اساتمراری ارمااع مساتقیم باه          بر این باور است( 14: 6791) کامری

هاایی کاه   تعریاف نماود بارای موقعیات     ،اسااس  ایان بار  . ساختار درونی یک موقعیت است

و بایاد ایان نکتاه را ماد نظار داشات کاه نماود          نیسات ساختار درونی ندارند قابال اساتفاده   

                                                                 
25. J. Holt 
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نماود   شاود. ای هماراه نمای  استمراری با افعال ایستا نظیر افعال حسی و عاطفی و افعال دحظاه 

داشاته   ا حال استمرار )اداماه( زمانی در گذشته ی دهد که فعل در یک دورۀاستمراری نشان می

(. بسایاری  6376 )رضاایی  انجام بودن یک عمل اسات  یا درحال است. استمرار بیانگر تداوم و

اناد و گااهی   شناسان تعریف دقیق و کاملی از استمرار به دسات ناداده  نویسان و زباناز دستور

 .(6376 )رضایی اندمفهوم استمرار را با تکرار و عادت خلط نموده

  نمود عادتی -3-2-1

( بیان کرده اسات کاه اگار عاادت را در مفهاوم تکارار در نظار بگیاریم و         19: 6791) کامری 

آمیز چندین مورد از یک موقعیت را عاادت بناامیم، بایاد    تکرار یک موقعیت و انجام موفقیت

به این مورد هم تومه داشته باشیم که تکرار شر  کافی بارای عاادت نامیادن یاک موقعیات      

چنانچه وقتی موقعیتی دفعاتی چند تکرار شود و س   تماام ماوارد ایان موقعیات باه       نیست.

تاوان آن را باه صاورت    عنوان یک کلیت واحد به حساب آید، گرچه ساختار درونی دارد مای 

نمود ساده بیان کرد نه استمراری. بنابراین مفهوم عادت از تکرار متفاوت است. ویژگای رایا    

شونده باشد یا نباشد، این است کاه ماوقعیتی را توصایف    تواند تکرارها، گرچه میعادت ۀکلی

ای از زمان است. در واقع ایان دوره آنقادر گساترده اسات     گسترده کنند که مشخصۀ دورۀمی

 شود، بلکاه مسالماً  که موقعیت فرض شده به عنوان شاخ  فرعی برای آن در نظر گرفته نمی

ادن نماود عاادتی هام در گذشاته و هام در زماان       دبرای نشان زمانی است.  ویژگی کلی دورۀ

 شود تا ماهیت عادتی عمل نشان داده شود.استفاده می قیدهای زمانحال از 

  نمود تکراری -3-2-3

دهاد کاه پیااپی و    یا پیاپی عملی را نشان می نمود تکراری که ( اظهار نموده17: 6791) کامری

کناد و دزومااً بار عاادت     دفعات عمل اشاره می تعداد به تکرار انجام گرفته باشد و در واقع بر

فارسای مفااهیم نماود اساتمراری، تکاراری، عاادتی و تادریجی از نظار          کید ندارد. در زبانتأ

 کاامری باه بااور   هاا صارفاً معناایی اسات.     صوری دارای تمایز مشخ  نیساتند و تماایز آن  

اسات کاه    او نشاان داده  نمود استمراری و عادتی و تکرار از هم تفاوت دارناد. ادبتاه  ( 6791)

هرچناد کاه   ( 1060حیمیاان ) ربر اساس نظار  . نمود ناق  هستند هر سه نمود متعلق به طبقۀ

ر بار حساب ضارورت    باید دانسات کاه هار تکارا    اما های عادت تکرار است یکی از ویژگی



 6371، زمستان 3های غرب ایران، سال اوّل، شمارۀ / فصلنامۀ مطادعات زبان و گویش641
 

ها باار تکارار کارد بادون     توان طی مدتی کوتاه عملی را دهکما اینکه میبیانگر عادت نیست، 

 .گر عادت باشدنکه بیانای

 نمود تام -3-1

( زمانی که فعل به صاورت کامال تحقاق یاباد و باه اتماام       68: 6791) طبق چارچوب کامری
در نمود تام فعل، عمل یا وضعیت ماورد نظار باه صاورت      .برسد دارای نمود تام خواهد بود

نونده، عمال یاا   یعنی شکل فعل مومب می شود تا در ذهن گوینده و ش تام مد نظر قرار دارد،
متصاور   روانای خاصای   ورت یک کال واحاد و محصاور در محادودۀ    وضعیت مذکور به ص

   گردد.

 نمود کامل -3-3

از ایان نظار کاه باه      ،( نماود کامال را  51 :6791) کاامری  این نمود متفاوت از نمود تام است.
ظهاار  داناد و ا متفااوت از ساایر اناواع نماود مای      ،ساخت زمانی درونی رویداد مرتبط نیسات 

گذشاته اسات. نماود     حال از یک موقعیات   ارتبا  مداومِ دهندۀداشته است که این نمود نشان
آورد ای را باه باار مای   کامل بیانگر فعلی است که انجام شده و یا در حال انجام است و نتیجاه 

کننادۀ ارتباا  باین دو    نمود کامل بیاان . کندو بین حادت فعل و موقعیت قبلی رابطه برقرار می
زمانی است، در یک سمت، زمان بیان نتیجاه از موقعیات قبلای اسات و از ساوی دیگار        نقطۀ

اسات کاه    بیانگر ماوقعیتی  توان گفت که نمود کاملهمچنین می زمان آن موقعیت قبلی است.
ایان   دهنادۀ تواناد نشاان  زمان ماضی نقلی می ،بدین ترتیب .اخیر اتفاق افتاده است در گذشتۀ

 .باشدزمان حال سهیم می ۀر زمان گذشته و هم در نتیجنمود باشد چون هم د

 ها تجزیه و تحلیل داده -4

با استفاده از  آن های دفظیبه بررسی نمود دستوری و نشانه ،مباحث نظری در ادامۀ
ها مورد تحلیل (، در گویش بختیاری پرداخته شده و داده6791) کامرینظری چارچوب 
 . در رسیدن به پاسخ سؤاالت تحقیق رهنمون باشدا پژوهشگر را ت است قرار گرفته

 نمود ناقص -4-2

بیاانگر   ،در آغاز فعال، قبال از ساتاع فعلای     /e/ در گویش بختیاری قرار دادن تکواژ تصریفی

 .نمود ناق  است
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1) i      kor     ��o   e-xos-e 
this    boy       here   IMP-sleep-3.SG 

خوابد.این پسر اینجا می  

پا    ،و در مورد پایان فعال اطالعای داده نشاده    نیستآغاز و پایان فعل مد نظر  (6)در مملۀ 

 اسات / eتصاریفی /  پیشاوند دارای  در این مدال )خوابیدن( فعلفعل دارای نمود ناق  است. 

در گویش بختیاری نماود نااق  قابال تفکیاک باه نمودهاای        .که دالدت بر نمود ناق  دارد

 پردازیم.میها باشد که در ادامه به بررسی آنو تکراری می یعادت، استمراری

 نمود استمراری  -4-2-2

 ،قبل از فعل اصالی  /e/ تصریفی پیشوندبا در گویش بختیاری نمود استمراری از نظر صوری 

و گااهی هام    شاود همراه مای کنند، هم تلفظ می/  /iبه صورت در برخی افعال آن را که گاهی

  مشااهده هاای زیار   کاه در مداال   رودکاار مای   ( باه àتهی  ۀنشان)  بدون این پیشوند تصریفی

 :شودمی

2) ba�i-al       b�zi    e-ker-d-en.   
Child-PL         play       PROG- do-PAST-3SG                

.کردندمی بازی هابچه  

3) ba�i-al      b�zi    ker-d-en 
child-PL          play      do-PAST-3SG  

.کردند ازیب هابچه  

( هاردو باه زماان گذشاته     3) ( و1) هاای در مداال  «بازی کردناد » و فعل «کردندبازی می»فعل

 اما باا روشای متفااوت. یعنای، تفااوت      دنگرددالدت دارند و به یک موقعیت در گذشته بر می

were playing  وplayed موقعیات ذکرشاده در    کردناد باازی مای  گردد: در میها بربه نمود آن

حور زمان گسترده شده است و استمرار و تداوم عمال در طاول یاک مقطاع زماانی را      طول م

 پایانی مشخصای نیسات. اماا در دومای     دارای نقطۀ بازی کردنرخداد فعل  ،مشخ  می کند

ۀ )بازی کردند( موقعیت به صورت کلی نگریسته شده است و دارای نمود تام اسات. در مملا  

 مشخ  شده است . /e/تصریفی  نمود استمراری با پیشوند ( نشانۀ1)
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4) ho     pei    ketâv-â-s                e-ga�t-ø. 
s/he     after     book-PL-3SG.POSS       PROG- look-PAST  

 .گشتمی کتابش دنبال او

انجام عمل به صورت استمرار و تاداوم عمال در طاول یاک مقطاع زماانی        ۀ( نحو4) در مدال

  / قبال از فعال اصالی   e/ مله نمود استمراری با پیشوند تصاریفی مطرح شده است. در این م

e-ga�t-ø.مشخ  شده است و به نمود استمراری گذشته اشاره دارد 

5) du       e-zan-om               si    xân.  
yogurt    PROG-make-1.SG         for   khan. 

.کنممی آماده دوغ خان برای  

مشخ  شده است که گاهی ایان تکاواژ   /e/  با تکواژ تصریفینمود استمراری ( 5)در مملۀ 

در این ممله چون فعل پایان نیافتاه فعال دارای نماود نااق       .شود/ هم تلفظ می�به صورت/ 

   .است

6) ra-s                  e      ho    ø/e-j�r-e 
way-3.SG-POSS    o.m    s/he    PROG- find-3.SG 

.کندمی پیدا را راهش او   

/ نشاان داد و هام بادون    e/ توان هم با پیشاوند تصاریفی  نمود ناق  را می ، نشانۀ(1) درمدال

( به صورت غیار گذشاته باه کاار     1)نمود ناق  در مملۀ این پیشوند. باید در نظر داشت که 

 رفته است، در واقع چون فعل به صورت مضارع اخباری بیان شاده اسات، پیشاوند تصاریفی    

/e/، نماود نااق     (1) در مداال قابل حذف است.  ،در معنای ممله وارد کند بدون اینکه خللی

بدون اینکاه در معناای مملاه     توان نشان دادمی و هم بدون این نشانه/ e/ تصریفی را با نشانۀ

 این نمود باشد خللی وارد کند. ۀاز دحاظ اینکه نشان دهند

7) ho     ene      �oten-e.  
s/he     PROG     nag-3SG  

.زندمی غر دارد او  

8) ho     e-�ote-ne. 
s/he      IMP-nag-3SG 

.زندمی غر او   
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ene  آیاد ایان ادات پایش از مضاارع اخبااری مای     اسات کاه    استمرارینمود  در واقع نشانۀ. 

کناد و  که معادل )دارد( در زبان فارسی است، دالدت بر نمود اساتمراری مای   ene کاربرد کلمۀ

و استعمال ایان کلماه مؤکاد نماود اساتمراری در       استمریان  کاری است که در نشان دهندۀ

گیارد دیگار نیاازی باه اساتفاده از      قبل از فعال قارار مای   ene  وقتی ،باشد. همچنینممله می

 .نیست / e /پیشوند تصریفی

شاود کاه   مای  نشاان داده  hone/ene/en تکواژهای با استمراری در گویش بختیاری نمود      

گااهی در  ایان ادات   .گیرناد قارار مای  صله پیش از مضارع و یا فعل ماضای  فابا فاصله و یا بی

در فعال   .(6387 )طااهری  رودمای باه کاار    oney یا oneبه صورت برخی از مناطق بختیاری 

و هم بدون این نشانه به کار رفتاه اسات    ((e/ e-�otene/تصریفی  پیشوندبا این ممالت هم 

�otene).) 

شود، که ادبته باید اذعان کرد نیز همراه می داشتنمراری با فعل در این گویش نمود است     

و از طریق آن وارد بختیاری شده ثیر زبان فارسی ه استفاده از این روش شاید تحت تأک

به کار رفته و حاال نوعی  یاریقبالً به عنوان یک فعل اصلی در گویش بخت داشتنفعل  .است

و برای بیان استمرار در زمان است راری پیدا کرده کاربرد ثانوی به عنوان فعل کمکی استم

 :حال و گذشته به کار می رود

9) dašt-om    televezon   seyl  ø/e-kerd-om                   ke   fiuz   p�r-est. 

    have-1SG  television  look  PROG-do-PAST-1SG   that fuse  jump-PAST 

ز پرید.کردم که فیومی نگاه تلویزیون داشتم  

قبال از فعال باه     /e/ تصریفی نمود نااق   همراه با نشانۀ داشتن( فعل کمکی 7) در مدال     

 داشتتن بار اساتمراری باودن آن تأکیاد شاده اسات. همچناین فعال         بدین وسایله  کار رفته و 

تواند بدون پیشوند تصریفی فعل ناق  به کار رود بدون اینکاه در رسااندن مفهاوم نماود     می

 این ممله ایرادی وارد کند.استمراری در

10) televezon   seyl    e-kerd-om                      ke     fiuz    pjrest .  
television   look   PROG-do-PAST-1.SG  that   fuse    jump-PAST  

کردم که فیوز پرید.می نگاه تلویزیون  
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 ۀنشاان چاون   ،را حاذف کارد   اشتندتوان فعال  میشود، مشاهده می( 60) در مدالچنانکه      

رسااند. پا  در مجماوع    قبل از خود فعل اصلی مفهوم نماود اساتمراری را مای    /e/ دستوری

حاذف و  توان میرا هم  داشتنتوان گفت در این گویش برای نمود ناق  استمراری فعل می

تقل از تواناد مسا  در فارسای نمای   داشتنفعل که الزم به یاد آوری است  توان درج کرد.هم می

اساتمرار اسات بایاد     ۀیعنی این فعل که نشاان دهناد   ،به کار برود نمود ناق تصریفی  ۀنشان

/ e/ تصاریفی نماود نااق     ۀاماا در گاویش بختیااری نشاان     رود.به کاار   )می(ۀ نشانهمراه با 

 و رودعال باه صاورت مضاارع اخبااری باه کاار        ادبته در ماواقعی کاه ف   ،تواند حذف شودمی

 .نماینگر نمود استمراری باشدتواند می، نیز داشتن ومود فعل همچنین

 هاای زیار  که نمود اساتمراری آن گوناه کاه در مداال     کردباید این نکته را نیز خاطر نشان      

 شود صورت منفی ندارد:  همراه می ene ۀو یا کلم daštan وقتی با فعلمشهود است

11) daštom        televezon   seyl   nekerd-om/ ni-neja�t-om. *  
have-1.SG   television   look   not-do-PAST-1SG / not- look-1SG 

کردم.*نمی نگاه تلویزیون داشتم .کردم  

12) pâ-s            ene       takow    n�-xor-e  *  
foot-POSS   PROG.   shake     not-move  

*.خورهنمی تکان داره پاهاش  

شود ممله باه صاورت منفای    کید میأن در واقع بر استمرار ت( چو61( و )66در ممالت )     

 شاود: در صاورت منفای شادن مملاه غیار دساتوری مای       در زبان فارسی هام  . رودبه کار نمی

 مانند:

  *روم.دارم نمی (63

 *رفتم.داشتم نمی (64

تاوانیم صاورت   هماراه شاده اسات و نمای     دارم( فعل اصلی با فعل کمکای  63)ۀ در ممل     

در ایان ماورد بایاد اذعاان کارد کاه سااختارهای        ر را قابل قبول بدانیم. پا   منفی این ساختا

در گویش بختیااری هماراه باشاد     eneو ادات  daštanدر فارسی  داشتن ۀنمودی که با کلم
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هاای  گاویش بختیااری باا روش   در توان گفت نمود استمراریمجموع میدر . پذیر نیستندنفی

 شود:زیر ساخته می

در آغااز فعال، قبال    شاود  تلفظ می /i/که گاهی به صورت  /e/ تصریفی ۀانقرار دادن نشادف( 

  از ستاع فعلی

عال باه   ادبتاه وقتای کاه ف   ، های آن اسات تهی هم از نشانه ۀخاص، یعنی نشان ۀبدون نشانب( 

  صورت مضارع اخباری به کار رود

  دارد ها یک صورتشخ  ۀبرای هم، که قبل از فعل اصلی ene/ hone افزودن ادات پ( 

هاا صارف   شاخ   ۀقبل از ستاع فعلای کاه بارای هما     dâr- ،d‰�tenافزودن فعل معین ت( 

   شود.می

تصاریفی و هام باه صاورت      های نمود استمرار در گویش هم به صاورت پیشاوند  پ  نشانه

   .گیرداست که قبل از ستاع فعلی قرار می تکواژ آزاد

  نمود عادتی -4-2-1

پیشاوند  باا  هام  در گاویش بختیااری    ،وزمرگی و عادت اسات ر ۀکه نشان دهند ،نمود عادتی

باه هماراه    /har/ ۀوماود کلما   . همچناین شاود همراه می پیشوندهم بدون این  و/ e/ تصریفی

 تواند نشانگر نمود عادتی باشد.قیود زمان می

15)  har    roz  pasin     e-ro-m            neheng   aw                  
 Every   day    evening     IMP- go-1.SG       near            water         

  .آب نزدیک روممی عصر روز هر

اساتمراری نیسات و سااخت نماود نااق        (65)ۀ مملا نشان دهیم ساخت  اینکهبرای آزمون 

  کنیم.استفاده می داشتنعادتی است از فعل کمکی 

16) har      roz   pasin    dârom    e-ro-m             nehenge   aw* 
Every    day   evening  PROG    IMP-go-1.SG     near           water 

 هر روز عصر دارم میروم نزدیک آب.*
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هرچند این ممله دارای صورت استمراری است، اما از نظر کاربردی و معنایی باه هایو وماه    

و  غیار دساتوری شاده اسات     (dârom) داشتناین ممله با به کاربردن فعل  استمراری نیست.

 شود.ساخت محسوب نمیای خوشممله

  نمود تکراری -4-2-3

فاصله قبال از فعال   است که با فاصله و بیhey در گویش بختیاری ادات  نمود تکراری ۀنشان

ماضی سااده و ماضای اساتمراری باه کاار       های مضارع اخباری،این نمود همراه با فعل آید.می

 :رودمی

17)  ho     sow      hey       ø/e-�oten-�    
 s/he   morning   PROG   IMP-nag-3.SG                     

.زدمی غر مدام صب  او  

تفااق  زماانی مشاخ  ا   ۀیاک محادود  باه طاور ماداوم در    که  ،را)غر زدن(  عادت (69) مدال

مملاه  در بافات   نماود تکاراری  و  نشانگر تکرار یک عمل اسات  و دهدنشان می ،افتاده است

و هام بادون ایان    / e/ پیشوند تصریفی که بامؤکد تکرار است hey ۀ کلممشخ  شده است. 

 است.همراه شده پیشوند تصریفی 

18) �el       kerat   be-s       e-go-om                      men  gu�-es           n�-ra. 

fourty  times   to-him   IMP-tell.PAST-1SG   into   ear-3SG-POSS  not-go-

PAST-3.SG 
.رفتنمی گوشش تو ودی گفتممی بهش دفعه چهل  

تعیاین   یباه طاور کلا    نشان داده شده است. )تکرار حرف زدن( تکرار یک عمل (68) در مدال

تواناد  زیرا سااخت صاوری فعال باه تنهاایی نمای       ،این نوع نمود کامالً به بافت بستگی دارد

 شاود و و فقط در قاداب بافات تعیاین مای     را نشان دهدمعنای تکرار و مکرربودن رخداد فعل 

 نماود تکاراری   مؤکاد تواناد  مای در مملاه  ، heyو kerat ، مانناد ومود برخی قیدهای تکارار 

در گاویش بختیااری    یو تکرار نمود عادتیدو  دادن این چرا که در حقیقت برای نشان ،باشد

 در سااختار فقاط  / e/ صاریفی پیشاوند ت  پ  در گویش بختیاری ای ومود ندارد.تفاوت عمده

 بلکه بر نمودهای تکرار و عادت هم دالدت دارد. ،رودبه کار نمی نمود استمراری
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  نمود تام -1 -4

اماا   ،موماود نیسات  پیشوند دساتوری خاصای   گویش بختیاری دادن نمود تام در  برای نشان

ساده یاا ماضای    ۀگذشت توان ازیان رسیده است میدادن رخداد فعلی که کامالً به پا برای نشان

 بعید استفاده کرد.  
19)  dâ-m                       no       poh-Ø 

 mother-1.SG.POSS    bread   bake-PAST.3.SG          

.پخت نان مادرم  

)پخات( و کاار و عمال     ساده به کار رفتاه اسات   ۀ( که فعل به صورت گذشت67) در مدال     

م شده نیاز باه قیاد زماان نادارد کاه مفهاوم کامال شادن را         )پختن( به صورت کامل انجا فعل

و ایان   شاود مای غیرقابل تجزیه به ذهان متباادر   پختن( به صورت یک عمل ) عمل برساند و

. در واقع موقعیت فعل به صورت کلای نگریساته شاده اسات و     تواند بیانگر نمود تام باشدمی

 آغاز و پایان عمل مد نظر نیست. 

20) p�l         borr-�-m               b�  
money   finish-PAST-1.SG    was  

.بودم کرده تمام پول  

در واقاع فعال در   )تمام شادن پاول(.    ( فعل به صورت کامل تحقق یافته است10) در مدال    

و فعال مملاه   این ممله به صورت کامل در بخشی از محاور زماان در گذشاته تحقاق یافتاه      

ماضای بعیاد    ۀنشاان دهناد   �b  ۀکلما  و در ایان مملاه   خاود دارد مفهوم پایان یافتن را نیز در 

 است.

  نمود کامل -4-3

 دارای نمود کامل هستند. شونمینقلی نامیده  ۀهایی که گذشتدر این گویش ساخت

21)  �azâ   xar-d-om-e 
 food    eat -PAST-1.SG-PERF  

  .امخورده غذا
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کناد بادون ارمااع باه     موقعیات اشااره مای   )خوردن( به سااختار کلای    فعل (16) در مدال     

ساختار درونی آن. با این ومود گوینده موقعیت را باه صاورت یاک کال غیار قابال تجزیاه        

 .بیندمی

22)  kâregar-on   howe   ne     râst-ker-d-en-e.  
 worker-PL     house   o.m   make-do- PAST-PERF 

. اندساخته را خانه کارگرها  

پایاان و باه نتیجاه رسایدن      دهاد و پایان کار را مد نظر قرار نمی میانه و ،ابتدا در این مدال     

 انجاام عمال باا انجاام     ۀنحو نتیجه به دحاظ معنا در نمود کاملدر  عمل نشان داده شده است.

نماود   ۀهاای نشاان دهناد   فعل شود.ه رسیدن عمل در گذشته نشان داده میجپذیرفتن و به نتی

 ۀپا  نماود کامال هام همانناد فارسای نشاان        د.نا روذشته به کار مای کامل همیشه در زمان گ

   .رودهای ماضی نقلی به کار میتصریفی خاصی ندارد و این نمود با زمان

هاای ممکان و مرباو  باه نماود      دبته باید دانست که زمان ماضی نقلی تنها یکی از زماان ا     

و ایان را   ال و موقعیت گذشته باشاد ارتبا  بین موقعیت ح ۀتواند بیان کنندکامل است که می

شاود نبایاد باا یاک زماان      هم باید دانست که هرصورتی که به عنوان نمود کامل خوانده مای 

ایان گاویش باه     های کاربرد نمود کامل دریکی از محدودیتمشخ  در گذشته ذکر گردد. 

مملاه   ویا موقعیت است کاه کااربرد نادارد    بردن آن با یک زمان مشخ  و دقیق رخداد  کار

   این محدودیت ومود دارد. نیزفارسی در زبان  و شودغیردستوری می

23) sow          sât           da     �azâ     xar-d-om-e* 
morning   o,clock   ten     meal    eat-PAST-1SG-PERF     

*.امخورده غذا ده ساعت صب   

هاای  ایان اسات کاه مشخصاه     ،فارسای همانند زبان  ،های گویش بختیارییکی از ویژگی     

 توانند باهم ترکیب شوند و به طور هم زمان بیان شوند.  تصریفی نمود، زمان و ومه می

24)  d�ruz        ra- d-e     b�-om       be   ko .                  
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 yesterday  go-PAST  was-1SG   to    mountain 
.بودم رفته کوه به دیروز  

زماان   ، باه طاور هام   ان گذشته، نمود تام و وماه اخبااری  های زم( مشخصه14)ۀ در ممل     

 بیان شده است.

 گیرینتیجه -5

 باه عباارت دیگار اطالعاات مرباو  باه کامال شادن،         ،ود بر روند انجام فعل دالدات دارد نم

ر دو در فعال کاه ها    وپا  تفااوت د   نماود اسات.   ۀها به عهداستمرار و تداوم فعل و نظایر آن

پاساخ باه    در اسات.  شاان انجام آنها متفااوت باوده در ناوع نمود    ۀام شده ودی نحوگذشته انج

گاویش   نماود در  ۀمقودا کاه  ید اظهار داشت با که در بخش مقدمه ذکر شد، ال اول تحقیقؤس

نماود نااق  خاود شاامل نماود اساتمرای،        اسات. ناق ، تام و کامال   دارای انواع بختیاری

 است. یو عادت یارتکر

نماود در ایان    ۀهاای بیاان مقودا   ابزارکاه  توان بیان کارد  ال دوم تحقیق میؤه سدر پاسخ ب     

نماود نااق  در    ۀ. نشانافعال کمکی هستند و های مختلفگویش شکل صرفی افعال در زمان

ود نااق  کاه باه    نما  و گیارد است که قبال از فعال قارار مای     /e/ این گویش تکواژ تصریفی

بندی شد همراه با این پیشوند تصاریفی باه کاار    سیمتق یو تکرار یعادت ،نمودهای استمراری

یاک  هاا باه   شاخ   ۀقبال از فعال اصالی کاه بارای هما      ene/ hone ادات  افزودن روند.می

های نمود استمراری است که ادبته ایان ادات پایش از مضاارع    رود از نشانهصورت به کار می

گیارد دیگار ضارورتی    ر مای قبل از فعال قارا   ene/honeوقتی ادات  ،آید. همچنیناخباری می

 برای نشان دادن نمود استمراری نیست. افازودن فعال معاین    /e/ به استفاده از تکواژ تصریفی

dâr- ،d‰�ten هاای  شود از دیگار نشاانه  ها صرف میشخ  ۀقبل از فعل اصلی که برای هم

 گویش هام باه صاورت   این  نمود استمراری درهای نشانهتوان گفت این نمود است. پ  می

 ،همچناین  گیارد. مای است که قبل از ستاع فعلی قارار   واژهو هم به صورت پیشوند تصریفی 

در  نماود تکاراری   ۀنشان .تواند مؤکد نمود عادتی باشدبه همراه قیود زمان می harواژۀ ومود 
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آیاد. ایان نماود    است که با فاصله و بای فاصاله قبال از فعال مای     hey گویش بختیاری ادات 

تعیاین ایان    رود.، ماضی ساده و ماضی استمراری به کار مای ی مضارع اخباریهاهمراه با فعل

زیرا سااخت صاوری فعال     صرفاً یک امر معنایی استنوع نمود کامالً به بافت بستگی دارد و 

وماود برخای   بودن رخداد فعال را نشاان دهاد و     و مکرر یتواند معنای تکراربه تنهایی نمی

پا  در   باشاد.  نماود تکاراری  نگر انمایا تواناد  مای ممله درhey و kerat مانند ی تکرارقیدها

، بلکاه بار   تنماود اساتمراری نیسا    ۀفقاط نشاان دهناد    /e/ گویش بختیاری تکواژ تصاریفی 

 دالدت دارد. نیز یو عادت ینمودهای تکرار

 ،همانناد فارسای   ،توان بیان کرد که در گویش بختیاریدر ابتدا می ،ال سومؤدر پاسخ به س     

و کامل باه صاورت حضاور و عادم حضاور تکاواژ قابال         ناق ، تام ودی بین نمودتمایز نم

 تواناد مساتقل از  نمای  ،اساتمرار اسات   ۀکه نشان دهند ،داشتنفعل در فارسی تشخی  است. 

)مای( باه    شاوند ییعنی این فعل باید هماراه باا پ   ،رود( به کار می) تصریفی نمود ناق  ۀنشان

در افعاادی کاه دارای زماان     /e/ اژ تصاریفی نماود نااق    رود. اما در گویش بختیاری تکوکار 

لاه ایجااد کناد.    حال یا مضارع باشند نیز قابل حذف است، بدون اینکاه خللای در معناای مم   

یاا   d‰�ten  که در گویش بختیاری بارای ممالتای کاه هماراه باا فعال       الزم به توضی  است

سااختار  ریم و به عبارتی ایان  د صورت منفی برای نمود استمراری ندانباش ene/ hone ادات 

برای نمود اساتمراری سااختار منفای     نیزکه در زبان فارسی  ، همانگونهپذیر نیستنمودی نفی

هام بادون   و  /e/ گویش با پیشاوند تصاریفی  این در  نیز یو تکرارومود ندارد. نمود عادتی 

ن فارسای در  )مای( در زباا   در صورتی که پیشوند تصریفی ،شوداین تکواژ تصریفی همراه می

باین  ای واقع از نظر صاوری تفااوت عماده   قابل حذف نیست. در  یو تکرار ینمودهای عادت

دادن بارای نشاان   استمرار، تکرار و عادت در گویش بختیااری و زباان فارسای وماود نادارد.     

اماا   ،همانند نمود نااق  موماود نیسات    خاصی تکواژ تصریفی نمود تام در گویش بختیاری

هاای  فعال در واقاع   .ساده یا ماضی بعیاد اساتفاده کارد    ۀتوان از گذشتمی آن دادن برای نشان

که در زبان فارسی نیز باه هماین    ،دنرونمود تام همیشه در زمان گذشته به کار می ۀنشان دهند
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گاویش بختیااری همانناد     متفاوت از نمود تام است. نمود کامل در نیز. نمود کامل شیوه است

 باه کاار   و بعیاد  هاای ماضای نقلای    ی ندارد و این نماود باا زماان   تصریفی خاص ۀفارسی نشان

 .رودمیکه در زبان فارسی نیز با همین زمان دستوری به کار  رودمی
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