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 وضعیت نمود استمراری در گویش لری باالگریوه

 1سید حمزه موسوی

 mousavi.hamzeh@shahroodut.ac.irرایانامه: ، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران. خارجی یها زبانگروه استادیار . 1

 چکیده اطالعات مقاله

االگریوه را برپایة رویکرد دستور شناختی نوشتار پیش رو نمود استمراری در گویش لری ب مقاله پژوهشینوع مقاله: 

( بررساای ،اارده اسااگ. در گااویش لااری باااالگریوه، زمااان  ااا  1001؛ 1891)النگااا،ر، 

اساگ، سااخته   « خواسات  » hɑse،اه برگرتتاه از تعا      hɑاستمراری با استفاده از تکاوا   

یا،،  شاود. باه ایا  ترت    استفاده مای  heشود و برای ساخگ گذشتة استمراری از تکوا   می

برای ساخگ  ا  اساتمراری ماورد بررسای     hɑseدالی  محدود شدن ،اربرد تع  ،مکی 

آبااد   ( جملة نمونه از روستاهای اطارا  خارم  910گیرد. برای انجام ای  پژوهش، ) قرار می

تحلیلی برپایاة دساتور شاناختی    -ها از روشی توصیفی  آوری شده و برای تحلی  داده جمع

 hɑاند ،ه هر تکوا  ،اربرد متفاوتی دارد، زیارا تکاوا     نشان داده ها استفاده شده اسگ. داده

برای بیان اساتمرار یاا      heبر وقوع رویداد یا عملی در زمان  ا  داللگ دارد، در  الی ،ه 

هاای نااقا از    اتزون بر ای ، هر دو تکوا  بارای تولیاد ترایناد    رود؛ ،ار می تکرار عم  به

ناپذیری، اساتمرارپذیری محماو  ایااتا     د؛ همچنی ، نفیشون استفاده می های ،ام  محمو 

هاای زماان  اا      زمان هر دو تکوا  در برخی از صورت  ا  ،ام  و ،اربرد هم صورت به

 .ترد ساختار استمراری در گویش لری باالگریوه اسگ ی منحصربهها یژگیازجمله و

 1000 مرداد 10 :افتیدر خیتار

 1000 آذر 11تاریخ بازنگری: 

 1000 آذر 10 :رشیپذ خیتار

  1000تروردی   1دسترسی آنالین: 

  های کلیدی: واژه

 لری باالگریوه،

 های ایاتا، محمو 

 ترایند ،ام ،

 نمود استمراری،

 نمانگاری، 

 .النگا،ر

هاای   یشها و گاو  تصلنامة مطالعات زبان. وضعیگ نمود استمراری در گویش لری باالگریوه(. 1001) موسوی، سید  مزه: استناد

 .89-73(، 1) 10 ،غرب ایران

  .نویاندگان ©              ناشر: دانشگاه رازی                                                                          

DOI: 10.22126/JLW.2021.6746.1568 
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 مقدمه -1

 1آباادی  اقع شده اسگ، دو گویش لری خرمهای زاگرس و ة ،وه،ه در درّ آباد، مر،ز استان لرستان در خرم

،اار   بیشاتر در مر،از و منااطم شامالی شا ر باه       آبادی روند. گویش لری خرم ،ار می به 1و لری باالگریوه

باه گاویش بااالگریوه سا        روستاهای اطرا  ش ربیشتر مردمان مناطم جنوبی و رود، در  الی ،ه  می

 (.  1787ال ی ب اروند،  گویند )امان می

تمای  بیشتری به  فا  سااختارهای ، ا  داشاته      آبادی خرملری باالگریوه در مقایاه با لری  گویش 

 hɑseاسگ. یکی از ای  ساختارها نمود استمراری اسگ ،ه در لری باالگریوه با اساتفاده از تعا  ،مکای    

ا باا  زباان تارسای، همای  سااختار ر     تاثییر آبادی، تحگ  شود، در الی ،ه لری خرم ساخته می «خواست »

 (1783، بی  مجیدی و  مضیا  ؛1788، بی  سیلمانی و  م) سازد می «داشت » dɑʃteاستفاده از تع  ،مکی 

تاا برخای از    نگارد تر به نمود استمراری در لری باالگریوه ب نگاهی عمیم،وشد با  نوشتار پیش رو می  

( اشااره  188: 1788بای  )   ام ، سالیمانی و  بارای مااا    ؛ساازد زوایایی را ،ه از نظرها دور مانده آشکار 

« داشات  »رود و نقشی مشاابه   ،ار می برای ساخگ نمود نا،ام  استمراری به hɑse ،مکی ،نند ،ه تع  می

 از نمود نا،ام  از زمان  اا  ،اما ،   دادن برای نشان»،ه  اند ،ردهبیان  همچنی  ها آندر زبان تارسی دارد. 

hɑزمان  ا  و از در he شود ای  اسگ ،اه رارا    ،ه مطرح می یپرسش «.شود ده میدر زمان گذشته استفا

 یجاا  باه ولای در گذشاته    ؛شاود  استفاده مای  ،اسگ hɑse مصدر مضارع از ستاک،ه  hɑ زدر زمان  ا  ا

هاای   ماهیاگ ایا  دو عنصار در سااخگ     ؟شاود  اساتفاده مای   heاز  hɑs یعنای  ،ماضی ستاکاستفاده از 

 استمراری ریاگ؟  

گیاری از   ای  اسگ ،ه نمود استمراری در گویش لری باالگریوه باا ب اره  تالش بر   اضرپژوهش  در 

، 7بارای انجاام ایا  تحلیا  از رویکارد دستورشاناختی )النگاا،ر        شود.تحلیلی بررسی  - روش توصیفی

)دارایای، دیناروناد و    آبااد  اطرا  خرم پژوهش از روستاهای های ( استفاده شده اسگ. داده1001 و 1891

ی م تلا   هاای سان    هاا از گاروه   داده. نموناه اساگ   ةجملا  (910)ی شده ،ه شاام   آور جمع محا ( ده

، یعنای  شناسی گویش NORMSقواعد  ة،نندگانی ،ه برپای با دانش زبانی شر،گ سپس آوری شده و جمع

 اسگ.  مقایاه شده ،اند انت اب شده سا ،هفتاد  سواد باالی مردان ،م

                                                                                                                                                          
1. məʊ mɪkem 

2. kenem nekenem 

3. R. W. Langacker 
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 نمود -2

بار زماان   اتازون   اناد ،اه   دانااته  مای  هاا  آنرساد   نظر می اند و به ده،ر سیبار یونانیان برر ن اتی نمود را 

 «نماود »ا معااد  انگلیاای عراارت    امّا ؛ شود دستوری مقولة دیگری وجود دارد ،ه امروزه نمود نامیده می

،ردناد. در ایا     های اسالوی پژوهش می اسگ ،ه بر روی زبان یشناسان زبانبرگرتته از آیار  aspectیعنی 

هار    o   ta  و    italهاای   برای نمونه، تعا   ؛آشکار اسگبایار  1و ناقا 1ا تمایز بی  نمود ،ام ه زبان

اساگ و دومای نماود نااقا دارد      ا مورد ن اگ دارای نمود ،ام امّ ؛شوند ترجمه می «او خواند» به دو

ااگ و  ا نیهاای انگلیاای و تارسای رنادان مشا        در زباان  «نماود »(. ظ ور و باروز  1881، 7)بینیک

 برای آن وجود دارد.نیز  دیهای متعدّ تعری 

دانااته اساگ و    «هاای زماانی   به موقعیاگ  ،ردن ای م تل  نگاهه روش» ( نمود را7 :1831) 0،مری 

زماان موقعیاگ باه زماان موضاوعه ربا  داده       »ای دانااته ،اه    ( آن را معااد  شایوه  88 :1880) 8،الی 

و « رتاتم  داشتم به مدرسه مای »ره دو جملة  بازشناخگ رنانتوان از زمان دستوری  نمود را می «.1شود می

تقا  ماورد ن ااگ دارای نماود اساتمراری       اامّا اند،  هر دو در زمان گذشته روی داده «ممدرسه رتت به»

 .اسگ

، 8آیاون باشاد )سااالبری و   ( 9و نمود دستوری( یا پن ان )نمود وا گانی 3نوع عم تواند آشکار ) نمود می

 صاورت  باه  ( ابراز داشته ،ه نمود دستوری با نوع عما  تفااوت دارد، زیارا نماود    1831،مری ) .(1008

( 1008شادگی تماایزات اساگ. سااالبری و آیاون )      شده درآمده، در الی ،ه نوع عم  وا گانی دستوری

نمود وا گانی را معنای وا گانی درون تع  تعری  ،رده ،ه شام  معناای موضاوعات درونای و بیرونای     

 :اند ( ارائه داده1بندی را در جدو  ) انواع ای  تقایم ها آنشود.  می

                                                                                                                                                          
1. Perfective 

2. Imperfective 

3.R. I. Binnick 
4. B. Comrie  

5. W. Klein 

ا ( را با اساتفاده از مااالی مشا     Topic Time( و زمان موضوعه )Time of Situation،الی  تمایز بی  زمان موقعیگ ). 1

الماپ   زماانی اساگ ،اه    ،دارد ،ه زماان موقعیاگ   میبیان گیرد و   را درنظر می« المپ روش  بود»برای نمونه، وی گزارة  ؛،ند می

 عا بیان شده اسگ.   دلیلی اسگ ،ه ای  ادّ ،روش  بوده و زمان موضوعه
7. Aktionsart 

8. Lexical aspect 

9. R. Salaberry & D. Ayoun 
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 (8 :2442. سه طبقه مختلف نمود )ساالبری و آیون، (1)جدول 

 نمود دستوری نوع عمل نمود واژگانی

 شده دستوری وا گانی وا گانی

 مند اسگ نظام مند نیاگ نظام مند نیاگ نظام

 اجراری اختیاری اجراری

 اباته به زبانو واباته به زبان ج انی

 آشکار آشکار پن ان

( تقاایم ،ارده ،اه در    1دیگری نمود را به طرقات موجود در نمودار ) بندی تقایم( در 18 :1831،مری )

 تداومی و نمود ناقا قرار گرتته اسگ. ةطرق ةرمجموعیزآن نمود استمراری 

 
 های نمودی بندی تقابل . طبقه(1)نمودار 

 ةی را به رویدادهایی موقتی نارگ داده ،اه غالراام ممتاد هااتند و در بااز     ( نمود استمرار1000) 1لیچ 

 ( آن را1009) 1همچنای ، نارس   ؛،نند ی را تداعی میزمانی محدودی روی داده و رارروب زمانی خاصّ

عش باه زباان ماورد بررسای     ،رده ،ه میزان تناوّ بیان  ی داناته وزمانی خاصّ  ةتداوم عم  در اطرا  نقط

 واباته اسگ.

 :توان به دو صورت بیاان ،ارد: الا     ( بیان داشته ،ه استمرار را می1781در زبان تارسی نیز رضایی ) 

را رد  -مرنای بار تاداومی باودن مای      شناسان زبانسپس وی نظر  ؛«داشت »تع  ،مکی  :؛ ب-پیشوند می

ت نیاز داشاته   ،رده و نشان داده ،ه ای  وند محدود به استمرار نیاگ و ممک  اسگ معنای تکرار یا عااد 

را ضعی  داناته و اظ اار داشاته ،اه اگار گویشاوران       -همچنی ، معنای استمرار برای پیشوند می ؛باشد

،نناد و ،ااربرد آن را بیشاتر باه      استفاده می «داشت »از تع  ،مکی  ،ب واهند بر معنای استمرار تث،ید ،نند

 دهد. ای نارگ می گویش محاوره

صا  شاده و   به تعا  مت   dæ-( نشان داده ،ه پیشوند 1780صار )در زبان ،ردی مو،ریانی، ویای   

                                                                                                                                                          
1. G. Leech 

2. D. Nurse 
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آورد. در ای  زباان تن اا مرا ا  آغاازی  اتعاا        آن صورت استمراری پدید می ترع بهنمود ناقا و 

هاای   شود. نکته اینکه ایا  پااوند از صاورت    شود و مرا   پایانی آن درنظر گرتته نمی بازنمایی می

 سازد. های گذشته اضاته شده و صورت استمراری می ولی به صورت ؛ا نیاگ ا  مجز 

های م تل  لری براساس رویکاردی   ( به توصی  نمود در گویش1783بی  ) ضیامجیدی و  م 

اشااره   ها آن. اند هو نمودهای متکام ، نامتکام  و ،ام  را بررسی ،ردشناختی و شناختی پرداخته  رده

دهند ،اه لاری    نشان میو شود  ساخته می hɑ با استفاده ازاستمراری در لری باالگریوه ،نند ،ه  ا   می

زباان تارسای قارار داشاته      تاثییر آبادی تحاگ   لری خرم لیو ،باالگریوه صورت ،   خود را  ف  ،رده

   جایگزی  شده اسگ. «داشت »رود و با تع   ،ار می به ندرت به hɑره در ای  زبان صورت  رنان

 رویکرد دستورشناختی به نمود -8

ا  باوده اساگ.   بایار تعّهشتاد  و در دهة همیالدی آغاز شدهفتاد  کرد شناختی به مطالعة زبان در دهةروی

ی ، آواشناسای و  ت ا  هاای دساتور، صار     ولی باه  اوزه   ،ب ش اعظم ای   وزه به معناشناسی پرداخته

راغ راه ساه ترضایه را را    هاا  آن(. 1000 ،1ه اسگ )،راتاگ و ،اروز  یاتت گاترشنیز  شناسی تاری ی زبان

 سازی اساگ  دستور شناخگ :ب ؛شناختی خودم تار نیاگ تواناییزبان  :: ال اند داناتهرویکرد شناختی 

 گیرد.   می سررشمهدانش زبانی از ،اربردهای زبانی  :پ و

نماود را   (1891) النگا،ر از میان رویکردهای شناختی، دستورشناختی به تعری  نمود پرداخته اسگ. 

دیادگاه   با مانگاردیدگاه ن ةو برای مقایا داند می« 1رگانمان»آن را  اصطالح بهگیرد و  ینوعی مایر درنظر م

 .  زیر را ترسیم ،رده اسگ های شک  ،تیسن 

 (1332دستوری )النگاکر،  به مقوله نمود گارتی و نماندیدگاه سنّ ة. مقایس(2)جدول 

 تیدیدگاه سنّ گر دیدگاه نمان فرایندها

 های کامل فرایند
  

 فرایندهای ناقص
  

 حالت
 

 

،اما  نشاان    طاور  باه اسگ و ماایر را  « 7،ام گاری نمان»های ،ام  محمو  دارای  بنابرای ، در ترایند 

                                                                                                                                                          
1. W. Croft & D. A. Cruse 

2. Trajectory 

3. Full trajectory 
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دهاد   ،ام  نشان نمای  طور بهتمام مایر را  1اتاایهای ناقا و  در محمو  نگارینما دهد، در  الی ،ه می

 و ناقا اسگ.  

،ناد و از ایا  رو دارای    داند ،ه در گذر زمان تغییر می یندی میا،ام  را تر نگارینما (1891النگا،ر ) 

 توزیاع گیارد.   هایی رندگانه به خود می ارزش ،عد یا ابعاد دیگربوده و در رابطه با بُ صفر ریغامتداد زمانی 

را درنظار بگیاریم، در   « زدن»برای ماا ، اگار تعا     ؛نام ن اد« تغییر»توان  ها در گذر زمان را می رزشای  ا

،ه به برخاورد و تمااس تیزیکای     اسگ« ال » تیزیکی ،نندة  ر،گ زند[ تعیی  ]ال  ب را میمعنای پایه 

ا و مجاز   نقاا  « الا  »باه ایا  معناساگ ،اه     « الا  » ر،اگ مکاانی   شاود.   منجر می« ب»و « ال »بی  

های مشابه به نمود وا گانی اشاره دارناد.   ای  نمونه و نمونه،ند.  گذر زمان اشغا  می درای را  پیوسته هم به

« زدن»،ناد، محماو     موقعیگ گذار از عدم تماس باه تمااس را توصای  مای     «زدن» نگارینما ازآنجا،ه

دخیا    نگاریدر ای  نمانیز  عد مکانبُبر زمان، اتزون  گ داشگ ،هباید دق دارای گذار زمانی مارگ اسگ. 

د ،اه در  نهاات  «ب»در رابطه باا  « ال »رون شام  جاهای م تل   ای دارد؛ های رندگانه اسگ و ارزش

نارگ باه زماان و مکاان دارای گاذار ماراگ اساگ،        «زدن» نگارینما ازآنجا،هاند.  طو  زمان توزیع شده

 ام  اسگ.  محمولی ،« زدن» بنابرای  ؛،ام  اسگ آن ینگارنما

 ناوعی  ایااتا تر اساگ. محماو     زمانی گاترده ازلحاظ التی پنداشته ،ه یند ناقا را اوی درادامه تر 

 بناابرای  نماای زماانی صافر دارد.     ؛با یک نقطه زمانی در ارتراا  اساگ  ،ند ،ه  پیکربندی را توصی  می

ینادی  ایم  اصا  تر تصاادتی برگازین   صاورت  باه منظور ای  اسگ ،ه هر سطح مقطعی از نمود ناقا را 

 (.  1001النگا،ر، خواهد بود ) ایاتا

اجازا     یتار  م ام بر نمود وا گانی، نمود بندها را نیز بررسی ،رده و یکای از  اتزون  (1891) النگا،ر 

 X may beبارای نموناه، وی  . شاود؛ اش با تع  اصلی بررسای   رابطهباید تع  ،مکی داناته ،ه  را بندها

examining Y ( را برای آن ارائه داده اسگ:  7) جدو و  ده،ر را بررسی 

 (273: 1332. رابطة بین نمود دستوری و نمود واژگانی )النگاکر، (8)جدول 

 
                                                                                                                                                          
1. States  
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های ،مکی زبان انگلیاای را باه دو دساته تقاایم ،ارده اساگ: معرتتای و         تع برای نمونه، النگا،ر  

در  نظیم نمای محتاوای عینای اساگ.   برای تهای نمودی  محمو اصلی نمودی. وی ابراز داشته ،ه ،اربرد 

 سازند. ای را نزدیک به سطح محتوای عینی می های نمودی توالی پیوسته مایر معرتتی، محمو 

را نااقا ،ناد. بارای     ها آنبگذارد و  تثییرهای ،ام   تواند بر روی محمو  می INGدر زبان انگلیای  

 تاثییر ر ،رد ،اه تحاگ   های ،ام  را تصوّ ز محمو ای ا توان نمونه ( می1های ) با درنظرگرتت  ماا  ،نمونه

ING (.  191: 1891اند )النگا،ر،  قرار گرتته 

(1) a. The inspectors are examining our house.  
b. Joe is eating his lunch.  
c. Richard is filling a bathtub with a hose. 
d. My canary is studying Greek.  
e. The plane is falling.  

بار روی   INGدر ایا   الاگ   گاذارد.   مای  تثییربر روی ای  اتعا  به دو شک   INGمحمو  نمودی  

،اما  باوده و دارای آغااز و پایاان      ابتادا ،ند. ای  اتعاا  در   دیدگاهی درونی اعما  می (1a,b,c,d)اتعا  

انت ااب شاده اساگ     ای از نقاا  آن  شاود نقطاه   اعما  مای  ها آنبر  INGهنگامی ولی  ؛ا هاتندمش  

 قاب  معاوضه نیاتند. باهم ،ام  ندیترانقا  م تل  موجود در یک  هررند

 
 (231: 1332اول )النگاکر،  ةبر روی افعال دست ING تأثیر. (2)نمودار 

 
 (238: 1332دوم )النگاکر،  ةبر روی افعال دست ING تأثیر. (8)نمودار 
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و ه اساگ  دهنادة ،اانون توجّا    ی ،ه عالمگ پیکان نشانرطو به( اسگ 2a( معاد  نمودار )3aنمودار ) 

ING  .آن را به یک نقطة اختیاری وا د محدود ،رده اسگ( 3نمودارa نشان مای )  اه اگار ترآیناد     دهاد،

( 3bنماودار ) ،ناد.   رگونه آن را ناقا می ING،اتی دارای طو  زمانی باشد، اتزوده شدن  اندازه به،ام  

شاماری از نمانگارهاای ،اما  تکاراری، تراینادی       ة بیو از مجموعاسگ جایگزی  تکرار ترایند محدود 

تواناد بار    می BEدر ای   الگ، ساختار  اص  به یک ساختار  التی تردی  شده و تع  سازد.  ناقا می

 .  آن اعما  شود

دهاد ،اه بای  نماود      ا ،ارده و نشاان مای   ( تمایز بی  نمود ،ام  و ناقا را مشا   1001النگا،ر ) 

اقا و نمود ناقا دستوری ،ه در ایر اتزوده شادن تکاوا  اساتمراری نااقا شاده تماایزی       وا گانی ن

 ( آورده شده اسگ:  0وجود دارد. ای  تمایز در نمودار )

 
 (12: 2441)النگاکر،  . تمایز بین نمود کامل، ناقص و استمراری(0)نمودار 

ینادی ،اما    اترر گرتته بازنماایی  ا محمولی ،ه در آن قراناقا اسگ، امّ خود نمود استمراری، گرره 

 بوده اسگ.  

 نمود استمراری در لری باالگریوه -0

باه تعا     «داشات  »یا صورت  ا  و گذشتة تع   -نمود استمراری در تارسی امروز با اتزودن پیشوند می

رود.  ،اار مای   و برای بیان اساتمرار باه   شدهی دستور «داشت »شود. در زبان تارسی تع   اصلی ساخته می

دستوری شاده   «خواست » hɑse رسد ،ه تع  نظر می ی  روند در لری باالگریوه بایار متفاوت اسگ و بها

باه   -گ داشگ ،ه در لری باالگریوه دیگار پیشاوند مای   ع ده گرتته اسگ. باید دق  و نقش استمراری را به

 .  شود تع  اصلی متص  نمی

، از وان مجزا از زماان دساتوری بررسای ،ارد    ت ( اشاره ،رده، نمود را نمی1880،ه ،الی  ) طور همان 

،نیم و سپس به نمود استمراری در زمان گذشاته   ای  رو ابتدا نمود استمراری را در زمان  ا  بررسی می

 پردازیم. می
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 نمود استمراری در زمان حال -0-1

 .رود ،اار مای   همراه صورت صارتی تعا  اصالی باه     به hɑدر گویش لری باالگریوه، صورت غیر صرتی 

 آمده اسگ: (0)در جدو   «نوشت » nevɪʃteصورت استمراری تع  

 لری باالگریوهزمان حال استمراری در  .(0)جدول 

 فارسی لری باالگریوه

hɑ nev s-em نویام دارم می 

hɑ nev s-i نویای  داری می 

hɑ nev s-e نویاد  دارد می 

hɑ nev s-im نویایم  داریم می 

hɑ nev s-it ویاید ن دارید می 

hɑ nev s-en نویاند.  دارند می 

 صاورت  باه  «خواسات  »شاود و تعا     برخال  تارسی، در لری باالگریوه تق  تع  اصلی صر  مای  

تع  ،مکای   صورت بهشده )ره  ا معنای ساختار منحصر به تکوا  دستوریامّرود؛  ،ار می مضارع به ستاک

بنابرای ، نوعِ تعا  بار معناای    ؛ اید درنظر گرتته شودبنیز  بلکه تعام  آن با تع  اصلی ؛و ره وند( نیاگ

( به سه دسته تقایم ،ارده اساگ:   1001 و 1891ها را النگا،ر ) گذارد. انواع محمو  می تثییری ساختار ،ل 

هماراه   باه در لری بااالگریوه   «دانات »و « داشت  دوسگ»همچون  اایات های محمو . ایاتا، ،ام  و ناقا

 روند. ،ار نمی به hɑتکوا  
(2) a. *hɑ dus-eʃ   dɑ -em. 

PROG like-him/her want.PRT-1SG 
 *دارم دوستش دارم.

b. *hɑ  dʊn-em tʃɪ  gu-y 

PROG know.PRT-1SG what  say.PRT-2SG 
 گویی. دانم ره می *دارم می

 اساگ. ا دارند را ،ام  درنظر گرتته هایی ،ه آغاز و پایان مش   تع  (1891از سوی دیگر، النگا،ر ) 

 ،«دویادن » dəʊwese ،«خاوردن » hærde ،«نوشات  » nevɪʃte هاایی همچاون   تعا  ای  تعریا ،  براساس 

ɪftɑde «و  «اتتادنtuqese «ا هاا مشا     یناد ازیرا آغاز و پایان ای  تر ؛هاتندهایی ،ام   محمو  «تر،یدن

 اسگ.  

(3) a. dævæt-nɑme-yɑn hɑ  nevis-en 
invitation-letter-PL PROG  write.PRT-3PL 

 نویاند. ها را دارند می نامه دعوت
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b. neʃes-en-e   hɑ  nʊ  hor-en 

sit.PRT-3PL-PERF PROG bread eat.PRT-3PL 

 خورند. اند دارند غذا می نشاته

c. ???neʃes-en-e  nʊ hɑ hor-en 

sit.PRT-3PL-PERF bread PROG eat.PRT-3PL 

 خورند.  میدارند  ناند ان نشاته

d. neʃes-en-e  nʊ-en  hɑ hor-en 

sit.PRT-3PL-PERF bread-DA PROG eat.PRT-3PL 

 خورند. اند دارند نان را می نشاته
e. ræt-e    min  həʊʃ  hɑ  dəʊw-e 

go.PRT.3SG-PERF inside yard PROG run.PRT-3SG 

 دود.  رتته اسگ توی  یا  و دارد می
f. ketoʊ-eʃ   niɑ-ʔe    ve  ləʊwe  mɪz 

book-his/her put.PRT.3SG-PERF in edge table 

hɑ ɪft-e 

PROG fall.PRT-3SG 

 اتتد. ،تابش را ،ه لرة میز گذاشته دارد می

g. bɑdbɑdæk-en  ziɑd bɑd  kerd-i-ye   hɑ 

balloon-DA much wind do.PRT-2SG-PERF PROG 

tuq-ye  

pop.PRT-3SG 

 تر،د. ، دارد میای باد،نک را زیاد باد ،رده

با گرتت  قلم در دسگ، ،شایدن آن روی ،اغاذ و تولیاد نمادهاای نوشاتاری      « نوشت » nevɪʃte تع  

زیارا عما     ؛شود ( ای  عم  ناقا می0شود )جدو   به آن اتزوده می hɑ. هنگامی ،ه تکوا  همراه اسگ

hɑ nev s-e          تعا   . به ش صی اشااره دارد ،اه در  اا  ،شایدن قلام بار روی ساطح ،اغاذ اساگnʊ hærde 
دادن آن  ،ام  اسگ ،ه با قراردادن غذا در قاشم و گذاشت  آن در دهاان، جویادن و قاورت   محمولی  «ردنغذاخو»

 زیرا عم  استمراری ممک  اسگ باه  ؛شود ،ه عم  غذاخوردن ناقا شود باعث می   hɑقرارگرتت   شود. ،ام  می

 .  برشی از هر انقطاع زمانی بازگردد

 نیااگ،  ساخگ خوشرندان  ،بی  اجزا  ای  تع  مر،  hɑکی   ،متغییر جای تعالزم به ذ،ر اسگ ،ه  

از « دویادن » dəʊweseتعا   گیارد.   معرته بیاید، آنگاه معنای خاوردن ناان باه خاود مای      صورت به nʊا اگر امّ

 hɑبا اتازودن  و تکرار ای  عم  ساخته شده اسگ.  و عق، دادن پای راسگ و رپ به سمگ جلو  ر،گ

باه   «اتتاادن » ɪftɑdeتعا   . گرتتاه اساگ  ه در وس  عم  قارار  توجّ ةقطنو  شدهمنقطع  hɑ dəʊweعم  
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تاری    ،ناد و باه پاایی     ای به سمگ پایی   ر،گ مای  عملی اشاره دارد ،ه در طو  زمانی خاص از نقطه

و در آن تعا  باه دو شاک  رتتاار     ،ناد   نااقا مای   hɑ ɪfteرا در  «اتتادن» تع  hɑتکوا  رسد.  سطح می

 گیرد.   ه در وس  ترایند قرار میتوجّ ةنقط :گیرد؛ ب یند قرار میاه در ابتدای ترجّتو ةنقط :،ند: ال  می

(4) a. oʊ  bɑ un-oʊ  hɑ ɪft-e   ser  gænem-yɑ 

water rain-water PROG fall.PRT-3SG on  wheat-PL 

 اتتد. ها می آب باران دارد روی گندم

b. qoʊ æks-en   gæn  nɪyɑ-y-e   hɑ 

frame picture-DA bad  put.PRT-2SG-PERF PROG 

b- ɜ: ft-e 

SUBJ-fall.PRT-3SG 

 اتتد. دارد می اند قرار داده قاب عکس را بد

c. qoʊ æks hɑ  ɪft-e 

frame picture PROG fall.PRT-3SG 

 اتتد. قاب عکس دارد می

بااران باا   ه باه زماانی ،اه قطارات     توجّا  ةنقطا  و را ناقا ،رده« اتتادن»تع   hɑتکوا  ( 4aدر ماا  ) 

آغازی  یاا در   ةدر نقط hɑ ɪft-e (4cدر ماا  ) از سوی دیگر، ؛محدود شده اسگ ،ندن، ها برخورد می گندم

 ؛ردقارار دا  «اتتاادن » ةقاب عکس در آساتان (، 4bدر ماا  ) ک  اسگ رخ دهد.مم دیگری هر انقطاع زمانی

  ر،تش را شروع ،ارده باشاد   ایاگب ( قاب می4cدر ). الزم به ذ،ر اسگ ،ه هنوز نیفتاده اسگ لی قابو

 اسگ.غیر دستوری  ،و به همی  دلی  تر،یرش با موردی ،ه هنوز قاب در آن نیفتاده

(5) a. qoʊ æks hɑ  b- ɜ:ft-e   væli  hæni   

frame picture PROG SUBJ-fall.PRT-3SG but  still  

n-ɜ:ftɑ-ʔe 

not-fall.PRT.3SG-PERF 

 هنوز نیفتاده اسگ.اتتد ولی  قاب عکس دارد می

b. *qoʊ æks  hɑ  ɪft-e  væli hæni   

frame picture PROG fall.PRT-3SG but  still  

n-ɜ:ftɑ-ʔe 

not-fall.PRT.3SG- PERF 

 اتتد ولی هنوز نیفتاده اسگ. قاب عکس دارد می

داللاگ   ɪftɑde تر از تع  یندی بایار ،وتاهاهم تعلی ،ام  اسگ. ای  تع  بر تر «تر،یدن» tuqeseتع   

اتعاالی همچاون   در ،ااری از یانیاه رخ دهاد.     ممک  اسگ ،ند، به ای  معنا ،ه شروع و پایان انفجار می
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 شود.   ناقا می  شک سه هبه هر ترتی،، ای  تع  ب اند. نامیده 1ای را در تعری  دیگری لحظه «تر،یدن»

(6) a. hɑ  tuq-ye 

b. hɑ  bæ-tuq-ye 

c. heysɜ: tuq-ye 

دهاد، زیارا    و صورت ساده تع  اسگ ،ه تع  را در  الگ آغازی  قارار مای   hɑاستفاده از  مورد او  

تواناد قارار گیارد. درماورد      در انقطاع زمانی دیگری نمای و بایار ،وتاه اسگ تر،یدن باد،نک  زمان مدت

داری بینای انفجاار مقا    زمانی گفت  گزاره و پایش  ةو صورت التزامی تع ، تاصل hɑیعنی استفاده از  ،دوم

زماانی گفات  گازاره و     ة( اساگ ،اه در آن تاصال   ناآل  یهما ) :heysɜ استفاده از بیشتر اسگ. مورد سوم

 گیرد.   ان ای  دو تر،ی، جای مییمبینی انفجار  پیش

از  هار ماورد   توان در ( باشد، آنگاه می8جدو  ) صورت بهاگر  ا  ،ام  )ماضی نقلی( در لری باالگریوه 

 ی ساخگ:   ا  ،ام  استمرار ها آن

 حال کامل در لری باالگریوه .(2)جدول 

 فارسی لری باالگریوه

got-m-e ræt-m-e ام گفته ام رتته 

got-i:-e ræt-i:-e ای گفته ای رتته 

got-e ræt-e گفته اسگ رتته اسگ 

got- ɪm-e ræt- ɪm-e ایم  گفته ایم رتته 

got-ɪt-e ræt-ɪt-e اید گفته اید رتته 

got-en-e ræt-en-e اند گفته اند رتته 

صورت ای   برای ساخگ اامّ ؛در لری باالگریوه، امکان ساخگ  ا  ،ام  استمراری وجود دارد 

رسد ای   نظر می شوند. به ساخته می heشوند، بلکه با تکوا   نمی استفاده« خواست »تع   ازدیگر  تعلی،

 شه باشد.ری هم «گفگ آروم باش هی می»در عرارت « هی»تکوا  با تکوا  

(7) a. ɪmeru  hæmæ-ʃ  he  si:  i:  ɤezɑ 

Toda all-it  PROG for this food 

poxt-m-e. 

bake.PST-1SG-PERF 

 ام. پ ته زن( غذا می ام برای ای  )مرد/ امروز همش داشته

                                                                                                                                                          
1. Punctual  
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b. ɪ  dø  sɪ  ru  he  hærd-e 
this two three day PROG eat.PST.3SG-PERF 
ø  hofti-e. 
and sleep.PST.3SG-PERF 

 خوابیده )اسگ(. خورده و می ای  سه روز داشته )اسگ( می

در زماان   را هاا  آنتوانیم رتتار هر یک از  نظر بگیریم، میذ،ر شد را درهایی ،ه در ب ش قر   اگر تع  

گفتایم ،اه در زماان  اا      « داشات   دوساگ »های ایاتا همچون  در مورد تع .  ا  ،ام  نیز بررسی ،نیم

جمله تارسای و انگلیاای در زماان    های دیگر از روند و ای  مورد برای زبان ،ار نمی راری بهشک  استم به

د شاو  مای  e-m-ɑʃtdus d  در زمان  ا  ،اما « داشت  دوسگ»در لری باالگریوه  .شود  ا  ،ام  تکرار می

 وجود دارد. به آن ،ه امکان اتزودن تکوا  استمراری

(8) me tø-n   he   dus  dɑʃt-m-e, 
I you-OM PROG  love have.PST-1SG-PERF 

væli  tø  qæblæn  me-n  dus  n-ɑʃt-i 
but  you  before   I-OM love NEG-have.PST-2SG 

 م ولی تو قرالم مرا دوسگ نداشتی.ا مداوم( دوسگ داشته طور بهم  تو را همیشه )

داشات  از گذشاته    ه ای  دوسگشک   ا  ،ام  درآمده به ای  معنا ، به« داشت  دوسگ»در ای   الگ،  

بوده و هنوز هم ادامه دارد. تکوا  استمراری به آن اتزوده شده تا نشان دهاد ،اه در ایا  عما  ماداومگ      

در لری باالگریوه باعث شده ،ه ای  تعا  از صاورت   « داشت  دوسگ»،اررتت  تع   بهوجود داشته اسگ. 

تکاوا  اساتمراری را ،اه بارای      راه  شود و از ایا   م تلفی داشته تردیهای زمانی  ایاتا به تعلی ،ه دوره

 دریاتگ ،ند. ،دادن مداومگ اسگ نشان

ا امّا ؛ روناد  ،اار مای   های ماتمر به یندابرای بیان تر heو  ɑh، تکوا های شده مشاهده،ه تا اینجا  طور همان 

 ،وقوع اسگ اشااره دارد  به عملی ،ه در  ا  ɑhشویم ،ه  متوجه می نگریاته شود،یندها ابه ای  تردق گ  بهاگر 

 heایا  اساگ ،اه آیاا     پرسش  وقوع عم  داللگ دارد. اگر ای  گزاره درسگ باشد، زمان تمدّبر  heولی 

 یند ناقا یا استمراری باازد؟  اتواند تر تع  می ةصورت سادهمراه  به

(9) a. hɑ  dærs  bʊn-i:? 
PROG lesson read.PRT-2SG 

 ؟یخوان یمآیا داری درس 

b. he hɑ  dærs  bʊn-i:? 
PROG PROG lesson read.PRT-2SG 

 خوانی؟ آیا داری درس می
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c. hæni  he hɑ  dærs  bʊn-i:? 
Still PROG PROG lesson read.PRT-2SG 

 خوانی؟ آیا هنوز داری درس می

وقاوع   یزماان  هام ای  تکوا  بیشتر به پنداشگ،  را عام  استمرار می ɑh،ه تکوا  برخال  تصور اولیه  

از  ؛گیارد  نقش آغازی نیاز باه خاود مای    ای  های لحظه در محمو  گردد و الرته   و زمان ابراز آن بازمیعم

بار   he( تکاوا   b9راه در مااا  )   ، رناان ،ناد  بیشتر بر استمرار عما  داللاگ مای    heتکوا   سوی دیگر،

،اه گااهی   گ داشاگ  بر وقوع عم  در زمان ،نونی داللاگ دارد. بایاد دق ا    ɑhبودن عم  و تکوا  ماتمر

ظااهر   heولی در زمان  اا  روی ندهاد در ایا   الاگ تقا  تکاوا         ،ممک  اسگ عملی ماتمر باشد

 شود. می

(10) a. ɑfe  !   he  dærs-et  bʊ. 
Bravo  PROG lesson-your read.IMP 

 آتری ! مدام درسگ را ب وان.
b. *ɑfe  !  he  hɑ  dærs-et  bʊ.  

Bravo PROG PROG lesson-your read.IMP 
c. A: dɜ:  ser  kɑ   nɜ:-r-i: ? 

At-all to  work NEG-go.PRT-2SG 

 دیگه سر ،ار نمیری؟
B: tʃerɑ  hɑ  dærs  bʊn-em  væli  he  

Yes PROG lesson read.PRT-1SG but PROG  
kɑ -æm  ken-em. 
work-too do-1SG 

 .،نم یمخوانم ولی )دارم( ،ار هم  ررا! دارم درس می

،اار   باه  heهمراه تکاوا    شود، تق  به زمانی ،ه به عملی ماتمر امر می ،شود ،ه مشاهده می طور همان 

 ؛اناد  اساتمراری آماده   صورت به( هر دو ب ش گزاره 9c)غیر دستوری اسگ. در ماا   ɑhرود و تکوا   می

لاگ  ،ند و ب ش دوم بار مااتمربودن عما  دال    در زمان  ا  اشاره می به وقوع رویدادا ب ش ن اگ امّ

 ( قاب  مقایاه هاتند.11ساختارهای )« خوردن» hærdeدارد. به ای  ترتی،، با تع  

(11) a.  nʊ hor-i: 
Bread eat.PRT-2SG 

 خوری؟ غذا می
b. hɑ  nʊ hor-i 

PROG bread eat.PRT-2SG 

 خوری؟ داری غذا می
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c. hɑ  nʊ b-ør-i 

want bread SUBJ-eat-2SG 

 خواهی غذا ب وری؟ می
d. he  hɑ  nʊ hor-i 

PROG PROG bread eat.PRT-2SG 

 خوری؟ داری غذا می

e. hæni  he  hɑ  nʊ hor-i 

still  PROG PROG bread eat.PRT-2SG 

 خوری؟ هنوز داری غذا می
f. he nʊ hor-i  

PROG bread eat.PRT-2SG 

 خوری؟ مرت، غذا می

بایاد   ،ناد.  ا  وقوع اسگ تث،یاد مای  ( بر آنچه در  b11در مورد آینده اسگ، مورد ) یسشرپ (a11ماا  )

( معااد  تعا    11cاساتمرار اساگ، در االی ،اه در مااا  )      ة( نشاان 11bدر مااا  )  ɑh گ داشگ ،اه دق 

( باه  f11تث،یاد ،ارده اساگ و مااا  )     «خاوردن »( بر استمرار بیش از  اد عما    e11. )اسگ« خواست »

 he تکاوا    ایا  اساگ ،اه آیاا    پرساش   اامّ؛ اشاره دارد ،داشتها روندی مش  تر  پیش استمرار عملی ،ه
رتتاری مشابه تکاوا    و رود ،ار می همراه تع  به بهتق  پاسخ اینکه ای  تکوا  یا وا گانی؟  دستوری اسگ

 ،شاود  در زمان گذشته باه تعا  اتازوده مای     تکوا ای   هرگاهبرای نمونه،  ؛گیرد به خود می ɑh استمراری

 د.  گرد در زمان  ا ، نفی ناپذیر می ɑhهمانند 

شوند، در لاری   استمراری نمی« داشت »و « توانات » ،«خواست »های  در  الی ،ه در زبان تارسی تع  

 باالگریوه ای  موارد به همراه تکوا  استمراری ممک  اسگ به ،ار روند.  

(12) a. ɪ   qelæm-en  he  dɑ -em 

This pen-OM  PROG have.PRT-1SG 

 ام و هنوز آن را دارم. داشته تی طوالنی(ای  قلم را )به مدّ
b. ɪ qelæm-en  hani  he  dɑ -em 

This pen-OM still PROG have.PRT-1SG 

 ای  قلم را هنوز دارم.

c. o qelæm-en tɑ  e ɪ  

that pen-OM till the-day-before-yesterday 
he dɑʃt-em 

PROG have.PST-1SG 

 آن قلم را تا پریروز داشتم.
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d. he  hɑ-s   əʊ-ə    ve  tɪrʊ,   

PROG want.PST-3SG SUBJ.go.PRT-3SG  to Tehran  

me nɜ:-ʃt-em  

I NEG-let.PST-1SG 

 واسگ به ت ران برود، م  نگذاشتم.خ مدام می
e. feker   næ-ken-i   yɑd-em   

thought NEG-do.PRT-2SG mind-my  

ræt-e,    o gardevæn-en  he   

go.PST.3SG-PERF that  necklace-OM PROG  

hɑ-m 

want.PRT-1SG 

 خواهم. بند را )مدام( می ام، آن گردن موقع( تکر نکنی تراموش ،رده )یه

f.  tø  he  tʊn-i/tʊnes-i    mɑʃ -n    

you PROG can.PRT-2SG/can.PST-2SG car-OM   
gel  d-i: 

keep SUBJ.do.PRT-2SG 

 داری. تواناتی ماشی  را نگاه توانی/می تو می

در رگوناه   he،اه تکاوا     شاود  ه مای ادامه دیدمرار در زمان  ا  داللگ داشگ. درواردی ،ه ذ،ر شد بر استم 

 سازد.   می صورت استمراری زمان گذشته

 نمود استمراری در زمان گذشته -0-2

عملای دیگار منقطاع    باا   تی ادامه داشاته و گر اعمالی اسگ ،ه در زمان گذشته مدّ استمراری نشان ةگذشت

همانناد   شاود، بلکاه   در گذشتة استمراری استفاده نمی «خواست »گ. در لری باالگریوه از صورت شده اس

 شود. به همراه صورت گذشتة تع  اصلی استفاده می heاز تکوا    ا  ،ام 

 «رفتن»فعل گذشتة استمراری  .(4)جدول 

 فارسی لری باالگریوه

he ræt-em رتتم  داشتم می 

he ræt-i: رتتی داشتی می  

he ræt رتگ داشگ می 

he ræt-ɪm رتتیم داشتیم می 

he ræt-ɪt رتتید  داشتید می 

he ræt-en رتتند  داشتند می 

زماان   ، بلکاه ،اار بارد   را در گذشتة استمراری باه  ɑshیعنی « خواست »توان صورت گذشتة تع   نمی 
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 .  شود ساخته می heگذشته به همراه تکوا  

(13) a. he ke mɪmʊn-yɑ  ʊmɑ-n   me  he  

When that guest-PL came.PST-3PL   I PROG 

dærf-yɑn  ʃøʃt-em. 

dish-PL wash.PST-1SG 

 شاتم. را می ها ظر د، م  داشتم آمدن ها م مانوقتی ،ه 
b. he  kevoʊ  beriʃt-ɪm  ke  di:-m 

PROG Kebob grill.PST.1PL that see.PST.1SG 

ʃæng-ɪ   væn-en 

bullet-a shoot.PST-3PL 

 ای را شلیک ،ردند. ه شدم گلوله،ردیم ،ه متوجّ داشتیم )گوشگ( را ،راب می

c. *hɑs   dærs  væn.  
Want.PST.3SG lesson  study  

 خواند. داشگ درس می

باه آن   heتکاوا    و محمولی ،ام  اسگ ،ه دارای مرا لی اساگ  «شات » ʃøʃteتع  (، 13aدر ماا  )

اند. در نموناة   ها رسیده رده اسگ. انقطاع زمانی در جایی قرار گرتته ،ه م ماناتزوده شده و آن را ناقا ،

(13b )ا دارد و تکاوا   ،ند ،ه مرا لی مش   تع  برشت  ترایندی ،ام  را بازنمایی میhe   آن را نااقا

دهاد ،اه باا     ( نشاان مای  13cشدن تشنگ همراه بوده اسگ. مورد ) ،رده اسگ. ای  انقطاع زمانی با شلیک

 شته استمراری ساخگ.  ذتوان گ نمی hɑseفاده از صورت گذشته تع  است

در زماان   heهماراه   باه  «تر،یدن» tuqeseو  «اتتادن» ɪftɑde، «زدن» zedeهای ،املی همچون  محمو  

 روند.   ،ار می گذشته به

(14) a.  væxtɪ  ke  reses-em   he  

when that  arrive.PST-1SG  PROG 

zæ  mɪn ki:se  boks 

hit.PST.2SG inside bag box 

 زد. می ضربه بو،س اهی،وقتی ،ه رسیدم داشگ به 
b. he  zæ   mɪn di:vɑ   he-ke   

PROG  hit.PST.2G inside wall  when-that  

sedɑ sey-ʊ   verɪsɑ 

sound dog-PL  get-louder.PST.3SG  

 ها بلند شد.  زد ،ه صدای سگ داشگ به دیوار ضربه می

بازنمایی اصابگ بادن الا  باه بادن یاا بدناة       یندی ،ام  اسگ ا،ه تر «زدن»( تع  bو  14a  )در ماا 
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شود بر روی تکرار ای  عم  تمر،از شاود و یکای از ایا       باعث می he. تکوا  اسگش ا یا جام ب 

 ه قرار گیرد.  توجّ ةتکرارها در نقط

هاای   ی نموناه، در یکای از برناماه   بارا  ؛در گذشته تفااوت دارد « زدن»تا دودی با تع  « اتتادن»تع   

پایش لیز خورد و نزدیک بود روی زمی  بیفتد. بارای بیاان    ،تلویزیون مجری برنامه هنگام ورود به صحنه

 ( استفاده شد.  a15ای  صحنه از عرارت )

(15) a. ɑmu  puræng  n ʊmɑd-e   hɑs 

uncle  Pourrang NEG-come.3SG-PERF want.PST.3SG  

b-ɜ:ft-e 

SUBJ-fall-3SG 

 اتتاد. عمو پورنگ نیامده داشگ می
b.*ɑmu  puræng  ni-ʊmɑd-e    he   

uncle  Pourrang NEG-come.3SG-PERF  PROG 

ɪftɑ 

fall.PST.3SG 

. دادآن را در جایگاه آغازی قارار  توان  می، «اتتادن»به محمو  « داشت »اتزودن تع  در زبان تارسی با  

باودن   ای و دلی  آن به لحظاه  دآی دسگ نمی ه با استفاده از ساختار استمراری بهای  تر،ی، در لری باالگریو

رود و ناه   ،اار مای     بارای تولیاد سااختارهای مااتمر باه     تقا  heزیرا تکاوا    ؛گردد بازمی« اتتادن»تع  

 های آغازی. ساخگ

را به شاک   توان در زمان گذشته آن  شود و نمی همی  وضعیگ مشاهده مینیز  «تر،یدن»مورد تع  در 

 «تر،یاد  ماشی  داشگ می»و  «تر،ید سرم داشگ می»، «تر،ید رمدان داشگ می»استمراری درآورد. عرارت 

تاوان باا    ا در لری بااالگریوه نمای  قابلیگ تولید معنای آغازی دارد، امّ« داشت »همه دستوری هاتند رون 

 صاورت  باه  seɑh تعا  ،مکای   اده ازتوان با استف را می ها آنبلکه  ؛تکوا  استمراری معنای آغازی ساخگ

 .ساخگ آغازی درآورد

(16) a. *ser-em  he   teræk-es 

head-my PROG  explode.PST-3SG  

b. *tʃæmedʊ  he   tuq-es 

suitcase PROG  burst.PST-3SG 

c.*mɑʃ    he  tuq-es 

car  PROG  explode.PST-3SG  
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(17) a.ser-em   hɑs   bæ-teræk-ye 
head-my want.PST.3SG  SUBJ.explode-3SG 

 تر،ید. سرم داشگ می
b. tʃæmedʊ  hɑs   bæ-tuqi-ye 

suitcase want.PST.3SG  SUBJ-burst-3SG 

 تر،ید.  رمدان داشگ می

c. mɑʃ   hɑs  bæ-tuqi-ye 
car  want.PST.3SG SUBJ-explode-3SG 

 شد.  ماشی  داشگ منفجر می

ا راون در  الاگ اساتمراری معناای آغاازی      ، امّا ی هااتند های استمرار ( همگی صورت11موارد ) 

هماره تعا     التزامای هااتند ،اه باه    هاای   ( صاورت 13ماوارد ) غیر دستوری هااتند.   ،،نند دریاتگ نمی

 سااز  عنصار منفای  توانند  میهای استمراری  گیرند و برخال  صورت معنای آغازی به خود می« خواست »

 .  ،ننددریاتگ نیز 

ناپذیری ایا  سااختارها    نفی ،های صورت ماتمر در گویش لری باالگریوه ش صهم   یتر م میکی از  

 ،نند.   ساز دریاتگ نمی عنصر منفی ،اند ماتمر شده heو  ɑhیعنی ساختارهایی ،ه با استفاده از ؛ اسگ

(18) a. *hɑ  kɑ  ne-ken-em 
PROG work NEG-do.PRT-1SG 

b. *he  kɑ  næ -kerd-em 
PROG work NEG-do.PST-1SG 

(19) a. hɑ  kɑ   bæ-ken-em 
Want work  SUBJ-do-1SG 

 خواهم ،ار ،نم. می
b. ne-hɑ-(m)  kɑ   bæ-ken-em 

NEG-want.PRT-1SG work SUBJ-do-1SG 

 خواهم ،ار ،نم. نمی

 پذیر هاتند.   نفی ،شوند و صورت التزامی تع  ساخته می ɑshو  ɑhا ساختارهایی ،ه با استفاده از امّ

 گیری   هنتیج -2

 1891دساتور شاناختی )النگاا،ر،     برپایةساختارهای ماتمر در گویش لری باالگریوه نوشتار پیش رو  در

( ،اه تکاوا    1783بای  )  و  م مجیدیو ضیا( 1788بی  ) برخال  سلیمانی و  م بررسی شد.( 1001 و

hɑ    را برای ساخگ استمراری در زماان  اا  وhe  گذشاته   هاای مااتمر در   صاورت   سااخگ بارای  را

عملای داللاگ دارد    بار  hɑره  رنان اسگتفاوت م باهم،ه ،اربرد ای  دو تکوا   ه شدنشان داداند،  اتهدان
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همچنای ،  طو  ،شیده اساگ.   یزمان تمدّرود ،ه  ،ار می ن عملی بهبرای بیا heو  ،ه در  ا  وقوع اسگ

 1تارد  هاای منحصاربه   صاه   دارای مش ،ه ساختارهای استمراری در گویش لری بااالگریوه  ه شدنشان داد

صاه مشاابه   ،ه ای  مش   ندناپذیر نفیره در زمان  ا  و ره گذشته ساختارهای ماتمر ، هاتند. ن اگ

از تر،یا، تکوا هاای اساتمراری و اتعاا      تاوان   برخال  زبان تارسی نمای  ،زبان تارسی نیز هاگ. دوم

 های آغازی ساخگ.   ای ساخگ لحظه

 و در گذشته تق  باا اساتفاده از    ا  ممک  اسگ آغازی باشد یا نراشد، در زمان آمده دسگ بهساختار  

hɑs شوند و نه تکوا  استمراری  های آغازی ساخته می ساخگhe .   سوم، هررند در زمان  اا  و گذشاته

روناد،   همراه اتعا  ایاتا به ،ار نمای  به heو  hɑهای  ها، تکوا  در گویش لری باالگریوه، همانند دیگر زبان

رسد ،اه ماهیاگ اتعاا  ایااتا      نظر می پذیر اسگ و به اخگ  ا  ،ام  استمراری از اتعا  ایاتا امکانا سامّ

هاای   هماراه محماو    باه  heو  hɑهاای   ،ار بردن تکاوا   همچنی ، به ؛در زمان  ا  ،ام  تغییر ،رده اسگ

و « شات  دا» ،«خواسات  »هاایی همچاون    ، تعا  گیا درن اشاود.   مای  ها آنشدن ساختار  ،ام  باعث ناقا

  هماراه تکاوا    ولای در لاری بااالگریوه باه     ؛روناد  ،اار نمای   استمراری به صورت به در تارسی «توانات »

 گیرند.   ،ار رتته و معنایی خاص به خود می به استمراری

 منابع

ن. (. قوم لر: پژوهشی درباره پیوستگی قومی و پرا،ندگی جغراتیاایی لرهاا در ایارا   1787ال ی ب اروند، سکندر ) امان

 ت ران: آگه.  

 .  81-38(، 1) 0 ،تنون ادبی(. نمود استمراری در تارسی معاصر. 1781رضایی، والی )

 3 ،جااتارهای زباانی  (. زمان دستوری و نمود در گاویش لاری بااالگریوه.    1788بی  ) سلیمانی، آرزو و تریده  م

(1،) 108 – 111  . 

هاای   ها و گاویش  مطالعات زبانهای آن.  زبان لری و گونه (. نمود تع  در1783بی  ) ، لیال و تریده  ممجیدیضیا 

 .  110-87(، 11)  1 ،غرب ایران

 1 ،هاای غارب ایاران    ها و گاویش  مطالعات زبان(. زمان و نمود در ،ردی مو،ریانی. 1780ویای  صار، ر مان )

(9)،101 -110  . 
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 ها پیوست

 عالئم اختصاری. (1)یوست پ

1 First person DA Definite Article 

2 Second person PRT Present 

3 Third person  PST Past 

SG Singular  PERF Perfective 

PL Plural IMP Imperfective 

OM Object marker  NEG Negation  

SUBJ Subjunctive PROG Progressive  

 در این مقاله کاررفته بههای  . واج(2) پیوست

 dɪr ɪ دیر :di:r i دور
 sel e س  :sɜ:l ɜ نگاه ،ردن

 ʃær æ شر :ʃæ:r æ ش ر

 ø ø و o o آن

 dɑʔɑ ɑ مادر   

https://lrr.modares.ac.ir/article-14-3415-en.pdf
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 :nu: u نو nʊ ʊ نان

 oʊ oʊ آب nəʊ əʊ نگو

 pɪɑ ɪɑ مرد seɪ eɪ سگ

      

 pɑ  p پارسا  bɑ  b بار

 tæng t تنگ dæng d صدا

 kæle k ،له gæle g گله

 si: s سی zi: z زود

 ʃæ:r ʃ ش ر ʒæ:r ʒ زهر

 mel m گردن nɪɑ n گذاشگ

 tʃæng tʃ رنگ dʒæng dʒ جنگ

 morɤ ɤ مرغ qæn q قند

 hæl h ،ج yek y یک

 løri l لری xowær x خواهر

 


