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This paper attempts to investigate the progressive aspect in BalaGeriveh Lori /løri/ based on Cognitive Grammar Approach
(Langacker, 1982). In this dialect, the auxiliary hɑ, derived from hɑse
‘to want’, is used for making present progressive while past
progressive is made by the morpheme he. Hence, this paper
investigates why the use of the verb hɑse as an auxiliary is limited.
For doing this research, 820 sentences were collected from villages
around Khorramabad. Then the data was analysed using a descriptiveanalytical method based on Cognitive Grammar (Langacker, 1982).
The data demonstrated that each morpheme has specific functions
because hɑ assigns progression to the action, whereas he is used for
the duration or repetition of an action. Meanwhile, both morphemes
are used for making imperfective processes. Unacceptance of
negation, acceptability of making present perfect progressive out of
stative predicates, and simultaneous use of both morphemes in a
sentence are among their important idiosyncratic features.
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نوشتار پیش رو نمود استمراری در گویش لری باالگریوه را برپایة رویکرد دستور شناختی

تاریخ دریافت 10 :مرداد 1000
تاریخ بازنگری 11 :آذر 1000
تاریخ پذیرش 10 :آذر 1000

(النگااا،ر1891 ،؛  )1001بررساای ،اارده اسااگ .در گااویش لااری باااالگریوه ،زمااان ااا
استمراری با استفاده از تکاوا ، hɑاه برگرتتاه از تعا « hɑseخواسات » اساگ ،سااخته
میشود و برای ساخگ گذشتة استمراری از تکوا  heاستفاده مایشاود .باه ایا ترتیا،،
دالی محدود شدن ،اربرد تع ،مکی  hɑseبرای ساخگ ا اساتمراری ماورد بررسای

دسترسی آنالین 1 :تروردی 1000

قرار میگیرد .برای انجام ای پژوهش )910( ،جملة نمونه از روستاهای اطارا

واژههای کلیدی:

جمعآوری شده و برای تحلی دادهها از روشی توصیفی -تحلیلی برپایاة دساتور شاناختی

لری باالگریوه،
محمو های ایاتا،
ترایند ،ام ،
نمود استمراری،
نمانگاری،
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خارمآبااد

استفاده شده اسگ .دادهها نشان دادهاند ،ه هر تکوا ،اربرد متفاوتی دارد ،زیارا تکاوا hɑ

بر وقوع رویداد یا عملی در زمان ا داللگ دارد ،در الی ،ه  heبرای بیان اساتمرار یاا
تکرار عم به،ار میرود؛ اتزون بر ای  ،هر دو تکوا بارای تولیاد تراینادهاای نااقا از
محمو های ،ام استفاده میشوند؛ همچنی  ،نفیناپذیری ،اساتمرارپذیری محماو ایااتا
بهصورت ا ،ام و ،اربرد همزمان هر دو تکوا در برخی از صورتهاای زماان اا
ازجمله ویژگیهای منحصربهترد ساختار استمراری در گویش لری باالگریوه اسگ.

استناد :موسوی ،سید مزه ( .)1001وضعیگ نمود استمراری در گویش لری باالگریوه .تصلنامة مطالعات زبانها و گاویشهاای
غرب ایران.89-73 ،)1( 10 ،
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 -1مقدمه
در خرمآباد ،مر،ز استان لرستان ،ه در درّة ،وههای زاگرس واقع شده اسگ ،دو گویش لری خرمآباادی

1

و لری باالگریوه 1به،ار میروند .گویش لری خرمآبادی بیشاتر در مر،از و منااطم شامالی شا ر باه،اار
میرود ،در الی ،ه بیشتر مردمان مناطم جنوبی و روستاهای اطرا ش ر باه گاویش بااالگریوه سا
میگویند (امانال ی ب اروند.)1787 ،
گویش لری باالگریوه در مقایاه با لری خرمآبادی تمای بیشتری به فا سااختارهای  ،ا داشاته
اسگ .یکی از ای ساختارها نمود استمراری اسگ ،ه در لری باالگریوه با اساتفاده از تعا ،مکای hɑse

«خواست » ساخته میشود ،در الی ،ه لری خرمآبادی ،تحگ تاثییر زباان تارسای ،همای سااختار را باا
استفاده از تع ،مکی « dɑʃteداشت » میسازد (سیلمانی و مبی 1788 ،؛ ضیا مجیدی و مبی )1783 ،
نوشتار پیش رو می،وشد با نگاهی عمیمتر به نمود استمراری در لری باالگریوه بنگارد تاا برخای از
زوایایی را ،ه از نظرها دور مانده آشکار ساازد؛ بارای مااا  ،سالیمانی و امبای ( )188 :1788اشااره
می،نند ،ه تع ،مکی  hɑseبرای ساخگ نمود نا،ام استمراری به،ار میرود و نقشی مشاابه «داشات »
در زبان تارسی دارد .آنها همچنی بیان ،ردهاند ،ه «برای نشاندادن نمود نا،ام از زمان اا ،اما  ،از
hɑدر زمان ا و از  heدر زمان گذشته استفاده میشود ».پرسشی ،ه مطرح میشود ای اسگ ،اه رارا
در زمان ا از ، hɑه ستاک مضارع از مصدر  hɑseاسگ ،استفاده مایشاود؛ ولای در گذشاته باهجاای
استفاده از ستاک ماضی ،یعنای  hɑsاز  heاساتفاده مایشاود؟ ماهیاگ ایا دو عنصار در سااخگهاای
استمراری ریاگ؟
در پژوهش اضر تالش بر ای اسگ ،ه نمود استمراری در گویش لری باالگریوه باا ب ارهگیاری از
روش توصیفی  -تحلیلی بررسی شود .بارای انجاام ایا تحلیا از رویکارد دستورشاناختی (النگاا،ر،7
 1891و  )1001استفاده شده اسگ .دادههای پژوهش از روستاهای اطرا خرمآبااد (دارایای ،دیناروناد و
دهمحا ) جمعآوری شده ،ه شاام ( )910جملاة نموناه اساگ .دادههاا از گاروههاای سانی م تلا
جمعآوری شده و سپس با دانش زبانی شر،گ،نندگانی ،ه برپایة قواعد  NORMSگویششناسی ،یعنای
مردان ،مسواد باالی هفتاد سا  ،انت اب شدهاند ،مقایاه شده اسگ.
1. məʊ mɪkem
2. kenem nekenem
3. R. W. Langacker
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وضعیت نمود استمراری در گویش لری باالگریوه

 -2نمود
نمود را ن اتی بار یونانیان بررسی ،ردهاند و بهنظر میرساد آنهاا مایدانااتهاناد ،اه اتازون بار زماان
دستوری مقولة دیگری وجود دارد ،ه امروزه نمود نامیده میشود؛ امّاا معااد انگلیاای عراارت «نماود»
یعنی  aspectبرگرتته از آیار زبانشناسانی اسگ ،ه بر روی زبانهای اسالوی پژوهش می،ردناد .در ایا
زبانها تمایز بی نمود ،ام  1و ناقا 1بایار آشکار اسگ؛ برای نمونه ،تعا هاای  italو  o taهار
دو به «او خواند» ترجمه میشوند؛ امّا مورد ن اگ دارای نمود ،ام اساگ و دومای نماود نااقا دارد
(بینیک .)1881 ،7ظ ور و باروز «نماود» در زباانهاای انگلیاای و تارسای رنادان مشا ا نیااگ و
تعری های متعدّدی نیز برای آن وجود دارد.
،مری )7 :1831( 0نمود را «روشهای م تل

نگاه،ردن به موقعیاگهاای زماانی» دانااته اساگ و

،الی  )88 :1880( 8آن را معااد شایوهای دانااته ،اه «زماان موقعیاگ باه زماان موضاوعه ربا داده
میشود ».1نمود را میتوان از زمان دستوری بازشناخگ رنانره دو جملة «داشتم به مدرسه مایرتاتم» و
«به مدرسه رتتم» هر دو در زمان گذشته روی دادهاند ،امّاا تقا ماورد ن ااگ دارای نماود اساتمراری
اسگ.
نمود میتواند آشکار (نوع عم
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و نمود دستوری) یا پن ان (نمود وا گانی )9باشاد (سااالبری و آیاون،8

، .)1008مری ( )1831ابراز داشته ،ه نمود دستوری با نوع عما تفااوت دارد ،زیارا نماود باهصاورت
دستوریشده درآمده ،در الی ،ه نوع عم وا گانیشادگی تماایزات اساگ .سااالبری و آیاون ()1008
نمود وا گانی را معنای وا گانی درون تع تعری

،رده ،ه شام معناای موضاوعات درونای و بیرونای

میشود .آنها انواع ای تقایمبندی را در جدو ( )1ارائه دادهاند:
1. Perfective
2. Imperfective
3.R. I. Binnick
4. B. Comrie
5. W. Klein
، .1الی تمایز بی زمان موقعیگ ( )Time of Situationو زمان موضوعه ( )Topic Timeرا با اساتفاده از مااالی مشا ا
می،ند؛ برای نمونه ،وی گزارة «المپ روش بود» را درنظر میگیرد و بیان میدارد ،ه زماان موقعیاگ ،زماانی اساگ ،اه الماپ
روش بوده و زمان موضوعه ،دلیلی اسگ ،ه ای ادّعا بیان شده اسگ.
7. Aktionsart
8. Lexical aspect
9. R. Salaberry & D. Ayoun
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جدول ( .)1سه طبقه مختلف نمود (ساالبری و آیون)8 :2442 ،
نمود واژگانی

نوع عمل

نمود دستوری

وا گانی

وا گانی

دستوریشده

نظاممند نیاگ

نظاممند نیاگ

نظاممند اسگ

اجراری

اختیاری

اجراری

ج انی

واباته به زبان

واباته به زبان

پن ان

آشکار

آشکار

،مری ( )18 :1831در تقایمبندی دیگری نمود را به طرقات موجود در نمودار ( )1تقاایم ،ارده ،اه در
آن نمود استمراری زیرمجموعة طرقة تداومی و نمود ناقا قرار گرتته اسگ.

نمودار ( .)1طبقهبندی تقابلهای نمودی

لیچ )1000( 1نمود استمراری را به رویدادهایی موقتی نارگ داده ،اه غالراام ممتاد هااتند و در باازة
زمانی محدودی روی داده و رارروب زمانی خاصّی را تداعی می،نند؛ همچنای  ،نارس )1009( 1آن را
تداوم عم در اطرا نقطة زمانی خاصّی داناته و بیان ،رده ،ه میزان تناوّعش باه زباان ماورد بررسای
واباته اسگ.
در زبان تارسی نیز رضایی ( )1781بیان داشته ،ه استمرار را میتوان به دو صورت بیاان ،ارد :الا :
پیشوند می-؛ ب :تع ،مکی «داشت »؛ سپس وی نظر زبانشناسان مرنای بار تاداومی باودن مای -را رد
،رده و نشان داده ،ه ای وند محدود به استمرار نیاگ و ممک اسگ معنای تکرار یا عاادت نیاز داشاته
باشد؛ همچنی  ،معنای استمرار برای پیشوند می -را ضعی

داناته و اظ اار داشاته ،اه اگار گویشاوران

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

در زبان ،ردی مو،ریانی ،ویای صار ( )1780نشان داده ،ه پیشوند  dæ-به تعا متصا شاده و
1. G. Leech
2. D. Nurse
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نمود ناقا و بهترع آن صورت استمراری پدید میآورد .در ای زباان تن اا مرا ا آغاازی اتعاا
بازنمایی میشود و مرا

پایانی آن درنظر گرتته نمیشود .نکته اینکه ایا پااوند از صاورتهاای

ا مجزا نیاگ؛ ولی به صورتهای گذشته اضاته شده و صورت استمراری میسازد.
ضیامجیدی و مبی ( )1783به توصی

نمود در گویشهای م تل

لری براساس رویکاردی

ردهشناختی و شناختی پرداخته و نمودهای متکام  ،نامتکام و ،ام را بررسی ،ردهاند .آنها اشااره
می،نند ،ه ا استمراری در لری باالگریوه با استفاده از  hɑساخته میشود و نشان میدهند ،اه لاری
باالگریوه صورت ،

خود را ف ،رده ،ولی لری خرمآبادی تحاگ تاثییر زباان تارسای قارار داشاته

رنانره در ای زبان صورت  hɑبهندرت به،ار میرود و با تع «داشت » جایگزی شده اسگ.
 -8رویکرد دستورشناختی به نمود
رویکرد شناختی به مطالعة زبان در دهة هفتاد میالدی آغاز شده و در دهة هشتاد بایار تعّا باوده اساگ.
ب ش اعظم ای

وزه به معناشناسی پرداخته ،ولی باه اوزههاای دساتور ،صار  ،آواشناسای و تای

زبانشناسی تاری ی نیز گاترش یاتته اسگ (،راتاگ و ،اروز .)1000 ،1آنهاا ساه ترضایه را راراغ راه
رویکرد شناختی داناتهاند :ال  :زبان توانایی شناختی خودم تار نیاگ؛ ب :دستور شناخگسازی اساگ
و پ :دانش زبانی از ،اربردهای زبانی سررشمه میگیرد.
از میان رویکردهای شناختی ،دستورشناختی به تعری

نمود پرداخته اسگ .النگا،ر ( )1891نماود را

نوعی مایر درنظر میگیرد و بهاصطالح آن را «نمانگار »1میداند و برای مقایاة دیدگاه نمانگار با دیادگاه
سنتی ،شک های زیر را ترسیم ،رده اسگ.
جدول ( .)2مقایسة دیدگاه سنّتی و نمانگار به مقوله نمود دستوری (النگاکر)1332 ،
فرایندها

دیدگاه نمانگر

دیدگاه سنّتی

فرایندهای کامل
فرایندهای ناقص
حالت

بنابرای  ،در ترایندهای ،ام محمو دارای «نمانگاری ،ام  »7اسگ و ماایر را باهطاور ،اما نشاان
1. W. Croft & D. A. Cruse
2. Trajectory
3. Full trajectory
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میدهد ،در الی ،ه نمانگاری در محمو های ناقا و ایاتا 1تمام مایر را بهطور ،ام نشان نمایدهاد
و ناقا اسگ.
النگا،ر ( )1891نمانگاری ،ام را ترایندی میداند ،ه در گذر زمان تغییر می،ناد و از ایا رو دارای
امتداد زمانی غیر صفر بوده و در رابطه با بُعد یا ابعاد دیگر ،ارزشهایی رندگانه به خود میگیارد .توزیاع
ای ارزشها در گذر زمان را میتوان «تغییر» نام ن اد؛ برای ماا  ،اگار تعا «زدن» را درنظار بگیاریم ،در
معنای پایه [ال

ب را میزند] تعیی ،نندة ر،گ تیزیکی «ال » اسگ ،ه به برخاورد و تمااس تیزیکای

بی «ال » و «ب» منجر میشاود .ر،اگ مکاانی «الا » باه ایا معناساگ ،اه «الا » نقاا مجازا و
بههمپیوستهای را در گذر زمان اشغا می،ند .ای نمونه و نمونههای مشابه به نمود وا گانی اشاره دارناد.
ازآنجا،ه نمانگاری «زدن» موقعیگ گذار از عدم تماس باه تمااس را توصای

مای،ناد ،محماو «زدن»

دارای گذار زمانی مارگ اسگ .باید دقگ داشگ ،ه اتزون بر زمان ،بُعد مکان نیز در ای نمانگاری دخیا
اسگ و ارزشهای رندگانهای دارد؛ رون شام جاهای م تل

«ال » در رابطه باا «ب» هااتند ،اه در

طو زمان توزیع شدهاند .ازآنجا،ه نمانگاری «زدن» نارگ باه زماان و مکاان دارای گاذار ماراگ اساگ،
نمانگاری آن ،ام اسگ؛ بنابرای «زدن» محمولی ،ام اسگ.
وی درادامه ترایند ناقا را التی پنداشته ،ه ازلحاظ زمانی گاتردهتر اساگ .محماو ایااتا ناوعی
پیکربندی را توصی

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

منظور ای اسگ ،ه هر سطح مقطعی از نمود ناقا را باهصاورت تصاادتی برگازینیم اصا تراینادی
ایاتا خواهد بود (النگا،ر.)1001 ،
النگا،ر ( )1891اتزون بر نمود وا گانی ،نمود بندها را نیز بررسی ،رده و یکای از م امتاری اجازا
بندها را تع ،مکی داناته ،ه باید رابطهاش با تع اصلی بررسای شاود؛ .بارای نموناه ،وی X may be

 examining Yرا بررسی ،رده و جدو ( )7را برای آن ارائه داده اسگ:
جدول ( .)8رابطة بین نمود دستوری و نمود واژگانی (النگاکر)273 :1332 ،

1. States
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برای نمونه ،النگا،ر تع های ،مکی زبان انگلیاای را باه دو دساته تقاایم ،ارده اساگ :معرتتای و
نمودی .وی ابراز داشته ،ه ،اربرد اصلی محمو های نمودی برای تنظیم نمای محتاوای عینای اساگ .در
مایر معرتتی ،محمو های نمودی توالی پیوستهای را نزدیک به سطح محتوای عینی میسازند.
در زبان انگلیای  INGمیتواند بر روی محمو های ،ام تثییر بگذارد و آنها را نااقا ،ناد .بارای
نمونه ،با درنظرگرتت ماا های ( )1میتوان نمونهای از محمو های ،ام را تصوّر ،رد ،اه تحاگ تاثییر
 INGقرار گرتتهاند (النگا،ر.)191 :1891 ،
(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.

محمو نمودی  INGبر روی ای اتعا به دو شک تثییر مایگاذارد .در ایا

الاگ  INGبار روی

اتعا ) (1a,b,c,dدیدگاهی درونی اعما می،ند .ای اتعاا در ابتادا ،اما باوده و دارای آغااز و پایاان
مش ا هاتند؛ ولی هنگامی  INGبر آنها اعما مایشاود نقطاهای از نقاا آن انت ااب شاده اساگ
هررند نقا م تل

موجود در یک ترایند ،ام باهم قاب معاوضه نیاتند.

نمودار ( .)2تأثیر  INGبر روی افعال دستة اول (النگاکر)231 :1332 ،

نمودار ( .)8تأثیر  INGبر روی افعال دستة دوم (النگاکر)238 :1332 ،
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نمودار ( )3aمعاد نمودار ( )2aاسگ بهطوری ،ه عالمگ پیکان نشاندهنادة ،اانون توجّاه اساگ و
 INGآن را به یک نقطة اختیاری وا د محدود ،رده اسگ .نمودار ( )3aنشان مایدهاد ،اه اگار ترآیناد
،ام بهاندازه ،اتی دارای طو زمانی باشد ،اتزوده شدن  INGرگونه آن را ناقا می،ناد .نماودار ()3b
جایگزی تکرار ترایند محدود اسگ و از مجموعة بیشاماری از نمانگارهاای ،اما تکاراری ،تراینادی
ناقا میسازد .در ای

الگ ،ساختار اص به یک ساختار التی تردی شده و تع  BEمیتواناد بار

آن اعما شود.
النگا،ر ( )1001تمایز بی نمود ،ام و ناقا را مشا ا ،ارده و نشاان مایدهاد ،اه بای نماود
وا گانی ناقا و نمود ناقا دستوری ،ه در ایر اتزوده شادن تکاوا اساتمراری نااقا شاده تماایزی
وجود دارد .ای تمایز در نمودار ( )0آورده شده اسگ:

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

نمود استمراری ،گرره خود ناقا اسگ ،امّا محمولی ،ه در آن قرار گرتته بازنماایی تراینادی ،اما
بوده اسگ.

 -0نمود استمراری در لری باالگریوه
نمود استمراری در تارسی امروز با اتزودن پیشوند می -یا صورت ا و گذشتة تع «داشات » باه تعا
اصلی ساخته میشود .در زبان تارسی تع «داشت » دستوری شده و برای بیان اساتمرار باه،اار مایرود.
ای روند در لری باالگریوه بایار متفاوت اسگ و بهنظر میرسد ،ه تع « hɑseخواست » دستوری شاده
و نقش استمراری را بهع ده گرتته اسگ .باید دقگ داشگ ،ه در لری باالگریوه دیگار پیشاوند مای -باه
تع اصلی متص نمیشود.
همانطور ،ه ،الی ( )1880اشاره ،رده ،نمود را نمیتوان مجزا از زماان دساتوری بررسای ،ارد ،از
ای رو ابتدا نمود استمراری را در زمان ا بررسی می،نیم و سپس به نمود استمراری در زمان گذشاته
میپردازیم.
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 -1-0نمود استمراری در زمان حال

در گویش لری باالگریوه ،صورت غیر صرتی  hɑبههمراه صورت صارتی تعا اصالی باه،اار مایرود.
صورت استمراری تع « nevɪʃteنوشت » در جدو ( )0آمده اسگ:
جدول ( .)0زمان حال استمراری در لری باالگریوه
لری باالگریوه

فارسی

hɑ nev s-em

دارم مینویام
داری مینویای

hɑ nev s-i

دارد مینویاد

hɑ nev s-e

داریم مینویایم

hɑ nev s-im

دارید مینویاید

hɑ nev s-it

دارند مینویاند.

hɑ nev s-en

برخال تارسی ،در لری باالگریوه تق تع اصلی صر مایشاود و تعا «خواسات » باهصاورت
ستاک مضارع به،ار میرود؛ امّا معنای ساختار منحصر به تکوا دستوریشده (ره بهصورت تع ،مکای
و ره وند) نیاگ؛ بلکه تعام آن با تع اصلی نیز باید درنظر گرتته شود؛ بنابرای  ،نوعِ تعا بار معناای
،لی ساختار تثییر میگذارد .انواع محمو ها را النگا،ر ( 1891و  )1001به سه دسته تقایم ،ارده اساگ:
ایاتا، ،ام و ناقا .محمو های ایاتا همچون «دوسگداشت » و «دانات » در لری بااالگریوه باههماراه
تکوا  hɑبه،ار نمیروند.
dɑ -em.
want.PRT-1SG
gu-y
say.PRT-2SG

(2) a. *hɑ

dus-eʃ
like-him/her
*دارم دوستش دارم.
PROG

dʊn-em
tʃɪ
know.PRT-1SG what
*دارم میدانم ره میگویی.

b. *hɑ

PROG

از سوی دیگر ،النگا،ر ( )1891تع هایی ،ه آغاز و پایان مش ا دارند را ،ام درنظر گرتته اساگ.
براساس ای تعریا  ،تعا هاایی همچاون « nevɪʃteنوشات »« hærde ،خاوردن»« dəʊwese ،دویادن»،
« ɪftɑdeاتتادن» و « tuqeseتر،یدن» محمو هایی ،ام هاتند؛ زیرا آغاز و پایان ای تراینادهاا مشا ا
اسگ.

(3) a. dævæt-nɑme-yɑn
hɑ
nevis-en
invitation-letter-PL
PROG write.PRT-3PL
دعوتنامهها را دارند مینویاند.
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nʊ
hor-en
bread eat.PRT-3PL

hɑ
PROG

b. neʃes-en-e

sit.PRT-3PL-PERF
نشاتهاند دارند غذا میخورند.

nʊ
hɑ
hor-en
bread PROG eat.PRT-3PL

c. ???neʃes-en-e
sit.PRT-3PL-PERF
نشاتهاند نان دارند میخورند.

hor-en
eat.PRT-3PL

hɑ
PROG

nʊ-en
bread-DA

d. neʃes-en-e
sit.PRT-3PL-PERF
نشاتهاند دارند نان را میخورند.

dəʊw-e
run.PRT-3SG

hɑ
PROG

e. ræt-e
min həʊʃ
go.PRT.3SG-PERF
inside yard
رتته اسگ توی یا و دارد میدود.

ləʊwe mɪz
edge table

ve
in

f. ketoʊ-eʃ
niɑ-ʔe
book-his/her
put.PRT.3SG-PERF
hɑ
ɪft-e
PROG fall.PRT-3SG
،تابش را ،ه لرة میز گذاشته دارد میاتتد.

hɑ
PROG

g. bɑdbɑdæk-en ziɑd bɑd
kerd-i-ye
balloon-DA
much wind do.PRT-2SG-PERF
tuq-ye
pop.PRT-3SG
باد،نک را زیاد باد ،ردهای ،دارد میتر،د.

تع « nevɪʃteنوشت » با گرتت قلم در دسگ، ،شایدن آن روی ،اغاذ و تولیاد نمادهاای نوشاتاری
همراه اسگ .هنگامی ،ه تکوا  hɑبه آن اتزوده میشود (جدو  )0ای عم ناقا میشود؛ زیارا عما
 hɑ nev s-eبه ش صی اشااره دارد ،اه در اا ،شایدن قلام بار روی ساطح ،اغاذ اساگ .تعا nʊ hærde

«غذاخوردن» محمولی ،ام اسگ ،ه با قراردادن غذا در قاشم و گذاشت آن در دهاان ،جویادن و قاورتدادن آن
،ام میشود .قرارگرتت  hɑباعث میشود ،ه عم غذاخوردن ناقا شود؛ زیرا عم استمراری ممک اسگ باه
برشی از هر انقطاع زمانی بازگردد.

الزم به ذ،ر اسگ ،ه تغییر جای تع ،مکی  hɑبی اجزا ای تع مر ،،رندان خوشساخگ نیااگ،
امّا اگر  nʊبهصورت معرته بیاید ،آنگاه معنای خاوردن ناان باه خاود مایگیارد .تعا « dəʊweseدویادن» از
ر،گدادن پای راسگ و رپ به سمگ جلو و عق ،و تکرار ای عم ساخته شده اسگ .با اتازودن hɑ

عم  hɑ dəʊweمنقطع شده و نقطة توجّه در وس عم قارار گرتتاه اساگ .تعا « ɪftɑdeاتتاادن» باه
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عملی اشاره دارد ،ه در طو زمانی خاص از نقطهای به سمگ پایی

ر،گ مای،ناد و باه پاایی تاری

سطح میرسد .تکوا  hɑتع «اتتادن» را در  hɑ ɪfteنااقا مای،ناد و در آن تعا باه دو شاک رتتاار
می،ند :ال  :نقطة توجّه در ابتدای ترایند قرار میگیرد؛ ب :نقطة توجّه در وس ترایند قرار میگیرد.
gænem-yɑ
wheat-PL
hɑ
PROG

ser
on

bɑ un-oʊ
hɑ
ɪft-e
water rain-water
PROG fall.PRT-3SG
آب باران دارد روی گندمها میاتتد.

(4) a. oʊ

b. qoʊ
æks-en
gæn nɪyɑ-y-e
frame picture-DA
bad
put.PRT-2SG-PERF
b- ɜ: ft-e
SUBJ-fall.PRT-3SG
قاب عکس را بد قرار دادهاند دارد میاتتد.
æks hɑ
ɪft-e
frame picture PROG fall.PRT-3SG
قاب عکس دارد میاتتد.

c. qoʊ

در ماا ( )4aتکوا  hɑتع «اتتادن» را ناقا ،رده و نقطاة توجّاه باه زماانی ،اه قطارات بااران باا
گندمها برخورد می،نند ،محدود شده اسگ؛ از سوی دیگر ،در ماا ( hɑ ɪft-e )4cدر نقطة آغازی یاا در
هر انقطاع زمانی دیگری ممک اسگ رخ دهد .در ماا ( ،)4bقاب عکس در آساتانة «اتتاادن» قارار دارد؛
ولی قاب هنوز نیفتاده اسگ .الزم به ذ،ر اسگ ،ه در ( )4cقاب میبایاگ ر،تش را شروع ،ارده باشاد
و به همی دلی تر،یرش با موردی ،ه هنوز قاب در آن نیفتاده ،غیر دستوری اسگ.
hæni
still

væli
but

æks hɑ
b- ɜ:ft-e
frame picture PROG SUBJ-fall.PRT-3SG
n-ɜ:ftɑ-ʔe
not-fall.PRT.3SG-PERF
قاب عکس دارد میاتتد ولی هنوز نیفتاده اسگ.

(5) a. qoʊ

hæni

væli

still

but

ɪft-e

hɑ

æks

b. *qoʊ

frame picture PROG fall.PRT-3SG
n-ɜ:ftɑ-ʔe
not-fall.PRT.3SG- PERF
قاب عکس دارد میاتتد ولی هنوز نیفتاده اسگ.

تع « tuqeseتر،یدن» هم تعلی ،ام اسگ .ای تع بر ترایندی بایار ،وتاهتر از تع  ɪftɑdeداللاگ
می،ند ،به ای معنا ،ه شروع و پایان انفجار ممک اسگ در ،ااری از یانیاه رخ دهاد .اتعاالی همچاون
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فصلنامة مطالعات زبانها و گویشهای غرب ایران ،دورة دهم ،شمارة  ،1بهار 1041

دیگری لحظهای 1نامیدهاند .به هر ترتی ،،ای تع به سه شک ناقا میشود.
tuq-ye
bæ-tuq-ye
tuq-ye

(6) a. hɑ
b. hɑ
c. heysɜ:

مورد او استفاده از  hɑو صورت ساده تع اسگ ،ه تع را در الگ آغازی قارار مایدهاد ،زیارا
مدتزمان تر،یدن باد،نک بایار ،وتاه اسگ و در انقطاع زمانی دیگری نمایتواناد قارار گیارد .درماورد
دوم ،یعنی استفاده از  hɑو صورت التزامی تع  ،تاصلة زمانی گفت گزاره و پایشبینای انفجاار مقاداری
بیشتر اسگ .مورد سوم استفاده از ( heysɜ:همای اآلن) اساگ ،اه در آن تاصالة زماانی گفات گازاره و
پیشبینی انفجار میان ای دو تر،ی ،جای میگیرد.
اگر ا ،ام (ماضی نقلی) در لری باالگریوه بهصورت جدو ( )8باشد ،آنگاه میتوان در هار ماورد از
آنها ا ،ام استمراری ساخگ:
جدول ( .)2حال کامل در لری باالگریوه
لری باالگریوه

فارسی
گفتهام

رتتهام

ræt-m-e

got-m-e

گفتهای

رتتهای

ræt-i:-e

got-i:-e

گفته اسگ

رتته اسگ

ræt-e

got-e

گفتهایم

رتتهایم

ræt- ɪm-e

got- ɪm-e

گفتهاید

رتتهاید

ræt-ɪt-e

got-ɪt-e

گفتهاند

رتتهاند

ræt-en-e

got-en-e

در لری باالگریوه ،امکان ساخگ ا ،ام استمراری وجود دارد؛ امّا برای ساخگ ای صورت
تعلی ،دیگر از تع «خواست » استفاده نمیشوند ،بلکه با تکوا  heساخته میشوند .بهنظر میرسد ای
تکوا با تکوا «هی» در عرارت «هی میگفگ آروم باش» همریشه باشد.
ɤezɑ
food

i:

si:

he

hæmæ-ʃ

(7) a. ɪmeru

Toda
all-it
PROG for
this
poxt-m-e.
bake.PST-1SG-PERF
امروز همش داشتهام برای ای (مرد /زن) غذا میپ تهام.
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
ای سه روز داشته (اسگ) میخورده و میخوابیده (اسگ).

اگر تع هایی ،ه در ب ش قر ذ،ر شد را درنظر بگیریم ،میتوانیم رتتار هر یک از آنهاا را در زماان
ا ،ام نیز بررسی ،نیم .در مورد تع های ایاتا همچون «دوساگداشات » گفتایم ،اه در زماان اا
بهشک استمراری به،ار نمیروند و ای مورد برای زبانهای دیگر ازجمله تارسای و انگلیاای در زماان
ا ،ام تکرار میشود .در لری باالگریوه «دوسگداشت » در زمان ا ،اما  dus dɑʃt-m-eمایشاود
،ه امکان اتزودن تکوا استمراری به آن وجود دارد.
dɑʃt-m-e,

dus

he

have.PST-1SG-PERF

love

PROG

n-ɑʃt-i

me-n dus

qæblæn

(8) me tø-n
you-OM

tø

I

væli

but
you
before
I-OM love NEG-have.PST-2SG
م تو را همیشه (بهطور مداوم) دوسگ داشتهام ولی تو قرالم مرا دوسگ نداشتی.

در ای

الگ« ،دوسگداشت » بهشک

ا ،ام درآمده به ای معنا ،ه ای دوسگداشات از گذشاته

بوده و هنوز هم ادامه دارد .تکوا استمراری به آن اتزوده شده تا نشان دهاد ،اه در ایا عما ماداومگ
وجود داشته اسگ .به،اررتت تع «دوسگداشت » در لری باالگریوه باعث شده ،ه ای تعا از صاورت
ایاتا به تعلی ،ه دورههای زمانی م تلفی داشته تردی شود و از ایا راه تکاوا اساتمراری را ،اه بارای
نشاندادن مداومگ اسگ ،دریاتگ ،ند.
همانطور ،ه تا اینجا مشاهدهشده ،تکوا های  hɑو  heبرای بیان ترایندهای ماتمر به،اار مایروناد؛ امّاا

اگر بهدقگ به ای ترایندها نگریاته شود ،متوجه میشویم ،ه  hɑبه عملی ،ه در ا وقوع اسگ اشااره دارد،
ولی  heبر مدّتزمان وقوع عم داللگ دارد .اگر ای گزاره درسگ باشد ،پرسش ایا اساگ ،اه آیاا he

بههمراه صورت سادة تع میتواند ترایند ناقا یا استمراری باازد؟
?dærs bʊn-i:
lesson read.PRT-2SG
آیا داری درس میخوانی؟

(9) a. hɑ

PROG

hɑ

b. he

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

برخال تصور اولیه ،ه تکوا  hɑرا عام استمرار میپنداشگ ،ای تکوا بیشتر به هامزماانی وقاوع
عم و زمان ابراز آن بازمیگردد و الرته در محمو های لحظهای نقش آغازی نیاز باه خاود مایگیارد؛ از
سوی دیگر ،تکوا  heبیشتر بر استمرار عما داللاگ مای،ناد ،رناانراه در مااا ( )9bتکاوا  heبار
ماتمربودن عم و تکوا  hɑبر وقوع عم در زمان ،نونی داللاگ دارد .بایاد دقاگ داشاگ ،اه گااهی
ممک اسگ عملی ماتمر باشد ،ولی در زمان اا روی ندهاد در ایا

الاگ تقا تکاوا  heظااهر

میشود.
bʊ.
read.IMP

! (10) a. ɑfe
he
dærs-et
Bravo
PROG lesson-your
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؟
he

væli
PROG

B: tʃerɑ
hɑ
dærs bʊn-em
Yes PROG lesson read.PRT-1SG but
kɑ -æm
ken-em.
work-too do-1SG
ررا! دارم درس میخوانم ولی (دارم) ،ار هم می،نم.

همانطور ،ه مشاهده میشود ،زمانی ،ه به عملی ماتمر امر میشود ،تق بههمراه تکاوا  heباه،اار
میرود و تکوا  hɑغیر دستوری اسگ .در ماا ( )9cهر دو ب ش گزاره بهصورت اساتمراری آمادهاناد؛
امّا ب ش ن اگ به وقوع رویداد در زمان ا اشاره می،ند و ب ش دوم بار مااتمربودن عما داللاگ
دارد .به ای ترتی ،،با تع « hærdeخوردن» ساختارهای ( )11قاب مقایاه هاتند.
(11) a. nʊ
hor-i:
Bread eat.PRT-2SG
غذا میخوری؟
b. hɑ

nʊ
hor-i
PROG bread eat.PRT-2SG
داری غذا میخوری؟
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c. hɑ
nʊ
b-ør-i
want bread SUBJ-eat-2SG
میخواهی غذا ب وری؟
hɑ

d. he

nʊ
hor-i
PROG PROG bread eat.PRT-2SG
داری غذا میخوری؟

e. hæni he
hɑ
nʊ
hor-i
still
PROG PROG bread eat.PRT-2SG
هنوز داری غذا میخوری؟
f. he

nʊ
hor-i
PROG bread eat.PRT-2SG
مرت ،غذا میخوری؟

ماا ( )11aپرسشی در مورد آینده اسگ ،مورد ( )11bبر آنچه در ا وقوع اسگ تث،یاد مای،ناد .بایاد
دقگ داشگ ،اه  hɑدر مااا ( )11bنشاانة اساتمرار اساگ ،در االی ،اه در مااا ( )11cمعااد تعا
«خواست » اسگ )11e( .بر استمرار بیش از اد عما «خاوردن» تث،یاد ،ارده اساگ و مااا ( )11fباه
استمرار عملی ،ه پیشتر روندی مش ا داشته ،اشاره دارد؛ امّا پرساش ایا اساگ ،اه آیاا تکاوا he

دستوری اسگ یا وا گانی؟ پاسخ اینکه ای تکوا تق بههمراه تع به،ار میرود و رتتاری مشابه تکاوا
استمراری  hɑبه خود میگیرد؛ برای نمونه ،هرگاه ای تکوا در زمان گذشته باه تعا اتازوده مایشاود،
همانند  hɑدر زمان ا  ،نفی ناپذیر میگردد.
در الی ،ه در زبان تارسی تع های «خواست »« ،توانات » و «داشت » استمراری نمیشوند ،در لاری
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
ای قلم را (به مدّتی طوالنی) داشتهام و هنوز آن را دارم.
he

dɑ -em
PROG have.PRT-1SG
eɪ
the-day-before-yesterday

hani
still

b. ɪ
qelæm-en
This pen-OM
ای قلم را هنوز دارم.
c. o
that
he

qelæm-en
tɑ
pen-OM
till
dɑʃt-em
PROG have.PST-1SG
آن قلم را تا پریروز داشتم.
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tɪrʊ,
Tehran

hɑ-s
əʊ-ə
PROG want.PST-3SG SUBJ.go.PRT-3SG
me
nɜ:-ʃt-em
I
NEG-let.PST-1SG
مدام میخواسگ به ت ران برود ،م نگذاشتم.

d. he

ve
to

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
(یهموقع) تکر نکنی تراموش ،ردهام ،آن گردنبند را (مدام) میخواهم.
mɑʃ -n
car-OM

f. tø
he
tʊn-i/tʊnes-i
you PROG can.PRT-2SG/can.PST-2SG
gel
d-i:
keep SUBJ.do.PRT-2SG
تو میتوانی/میتواناتی ماشی را نگاهداری.

مواردی ،ه ذ،ر شد بر استمرار در زمان ا داللگ داشگ .درادامه دیده مایشاود ،اه تکاوا  heرگوناه در
زمان گذشته صورت استمراری میسازد.

 -2-0نمود استمراری در زمان گذشته

گذشتة استمراری نشانگر اعمالی اسگ ،ه در زمان گذشته مدّتی ادامه داشاته و باا عملای دیگار منقطاع
شده اسگ .در لری باالگریوه از صورت «خواست » در گذشتة استمراری استفاده نمیشاود ،بلکاه همانناد
ا ،ام از تکوا  heبه همراه صورت گذشتة تع اصلی استفاده میشود.
جدول ( .)4گذشتة استمراری فعل «رفتن»
فارسی

لری باالگریوه

داشتم میرتتم

he ræt-em

داشتی میرتتی

he ræt-i:

داشگ میرتگ

he ræt

داشتیم میرتتیم

he ræt-ɪm

داشتید میرتتید

he ræt-ɪt

داشتند میرتتند

he ræt-en

نمیتوان صورت گذشتة تع «خواست » یعنی  hɑsرا در گذشتة استمراری باه،اار بارد ،بلکاه زماان
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گذشته به همراه تکوا  heساخته میشود.
he
PROG

(13) a. he
ke
mɪmʊn-yɑ
ʊmɑ-n
me
When that
guest-PL
came.PST-3PL I
dærf-yɑn
ʃøʃt-em.
dish-PL wash.PST-1SG
وقتی ،ه م مانها آمدند ،م داشتم ظر ها را میشاتم.
b. he

kevoʊ beriʃt-ɪm
ke
di:-m
Kebob grill.PST.1PL that
see.PST.1SG
ʃæng-ɪ
væn-en
bullet-ashoot.PST-3PL
داشتیم (گوشگ) را ،راب می،ردیم ،ه متوجّه شدم گلولهای را شلیک ،ردند.
PROG

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

در ماا ( ،)13aتع « ʃøʃteشات » محمولی ،ام اسگ ،ه دارای مرا لی اساگ و تکاوا  heباه آن
اتزوده شده و آن را ناقا ،رده اسگ .انقطاع زمانی در جایی قرار گرتته ،ه م مانها رسیدهاند .در نموناة
( )13bتع برشت ترایندی ،ام را بازنمایی می،ند ،ه مرا لی مش ا دارد و تکاوا  heآن را نااقا
،رده اسگ .ای انقطاع زمانی با شلیکشدن تشنگ همراه بوده اسگ .مورد ( )13cنشاان مایدهاد ،اه باا
استفاده از صورت گذشته تع  hɑseنمیتوان گذشته استمراری ساخگ.

محمو های ،املی همچون « zedeزدن»« ɪftɑde ،اتتادن» و « tuqeseتر،یدن» باههماراه  heدر زماان
گذشته به،ار میروند.
(14) a. væxtɪ ke
reses-em
he
when that
arrive.PST-1SG
PROG
zæ
mɪn ki:se boks
hit.PST.2SG
inside bag
box
وقتی ،ه رسیدم داشگ به ،یاهبو،س ضربه میزد.
he-ke
when-that

zæ
mɪn di:vɑ
PROG
hit.PST.2G
inside wall
sedɑ sey-ʊ
verɪsɑ
sound dog-PL
get-louder.PST.3SG
داشگ به دیوار ضربه میزد ،ه صدای سگها بلند شد.

در ماا ( 14aو  )bتع «زدن» ،ه ترایندی ،ام اسگ بازنمایی اصابگ بادن الا

b. he

باه بادن یاا بدناة
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ش ا یا جام ب اسگ .تکوا  heباعث میشود بر روی تکرار ای عم تمر،از شاود و یکای از ایا
تکرارها در نقطة توجّه قرار گیرد.
تع «اتتادن» تا دودی با تع «زدن» در گذشته تفااوت دارد؛ بارای نموناه ،در یکای از برناماههاای
تلویزیون مجری برنامه هنگام ورود به صحنه ،پایش لیز خورد و نزدیک بود روی زمی بیفتد .بارای بیاان
ای صحنه از عرارت ( )15aاستفاده شد.
hɑs
want.PST.3SG

he
PROG

(15) a. ɑmu
puræng
n ʊmɑd-e
uncle Pourrang
NEG-come.3SG-PERF
b-ɜ:ft-e
SUBJ-fall-3SG
عمو پورنگ نیامده داشگ میاتتاد.
ni-ʊmɑd-e
NEG-come.3SG-PERF

b.*ɑmu puræng
uncle Pourrang
ɪftɑ
fall.PST.3SG

در زبان تارسی با اتزودن تع «داشت » به محمو «اتتادن» ،میتوان آن را در جایگاه آغازی قارار داد.
ای تر،ی ،در لری باالگریوه با استفاده از ساختار استمراری بهدسگ نمیآید و دلی آن به لحظاهایباودن
تع «اتتادن» بازمیگردد؛ زیرا تکاوا  heتقا بارای تولیاد سااختارهای مااتمر باه،اار مایرود و ناه
ساخگهای آغازی.
درمورد تع «تر،یدن» نیز همی وضعیگ مشاهده میشود و نمیتوان در زمان گذشته آن را به شاک
استمراری درآورد .عرارت «رمدان داشگ میتر،ید»« ،سرم داشگ میتر،ید» و «ماشی داشگ میتر،یاد»
همه دستوری هاتند رون «داشت » قابلیگ تولید معنای آغازی دارد ،امّا در لری بااالگریوه نمایتاوان باا
تکوا استمراری معنای آغازی ساخگ؛ بلکه آنها را میتوان با استفاده از تعا ،مکای  hɑseباهصاورت

ساخگ آغازی درآورد.
teræk-es

he

explode.PST-3SG

PROG

tuq-es

he

burst.PST-3SG

PROG

tuq-es

he

explode.PST-3SG

PROG

(16) a. *ser-em
head-my
b. *tʃæmedʊ
suitcase
c.*mɑʃ
car
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(17) a.ser-em
hɑs
head-my
want.PST.3SG
سرم داشگ میتر،ید.

bæ-teræk-ye
SUBJ.explode-3SG

b. tʃæmedʊ
hɑs
suitcase
want.PST.3SG
رمدان داشگ میتر،ید.

bæ-tuqi-ye
SUBJ-burst-3SG

hɑs

bæ-tuqi-ye

c. mɑʃ

car want.PST.3SG SUBJ-explode-3SG
ماشی داشگ منفجر میشد.
موارد ( )11همگی صورتهای استمراری هااتند ،امّاا راون در الاگ اساتمراری معناای آغاازی
دریاتگ نمی،نند ،غیر دستوری هااتند .ماوارد ( )13صاورتهاای التزامای هااتند ،اه باههماره تعا
«خواست » معنای آغازی به خود میگیرند و برخال صورتهای استمراری میتوانند عنصار منفایسااز
نیز دریاتگ ،نند.
یکی از م متری مش صههای صورت ماتمر در گویش لری باالگریوه ،نفیناپذیری ایا سااختارها
اسگ؛ یعنی ساختارهایی ،ه با استفاده از  hɑو  heماتمر شدهاند ،عنصر منفیساز دریاتگ نمی،نند.
ne-ken-em
NEG-do.PRT-1SG
næ -kerd-em
NEG-do.PST-1SG
bæ-ken-em
SUBJ-do-1SG
bæ-ken-em
SUBJ-do-1SG

kɑ
work

kɑ
PROG work
b. *he
kɑ
PROG work
(19) a. hɑ
kɑ
Want work
میخواهم ،ار ،نم.
(18) a. *hɑ

)b. ne-hɑ-(m
NEG-want.PRT-1SG
نمیخواهم ،ار ،نم.

امّا ساختارهایی ،ه با استفاده از  hɑو  hɑsو صورت التزامی تع ساخته میشوند ،نفیپذیر هاتند.
 -2نتیجهگیری
در نوشتار پیش رو ساختارهای ماتمر در گویش لری باالگریوه برپایة دساتور شاناختی (النگاا،ر1891 ،
و  )1001بررسی شد .برخال سلیمانی و مبی ( )1788و ضیامجیدی و مبای (، )1783اه تکاوا
 hɑرا برای ساخگ استمراری در زماان اا و  heرا بارای سااخگ صاورتهاای مااتمر در گذشاته
داناتهاند ،نشان داده شد ،ه ،اربرد ای دو تکوا باهم متفاوت اسگ رنانره  hɑبار عملای داللاگ دارد
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،ه در ا وقوع اسگ و  heبرای بیان عملی به،ار میرود ،ه مدّتزمانی طو ،شیده اساگ .همچنای ،
نشان داده شد ،ه ساختارهای استمراری در گویش لری بااالگریوه دارای مش صاههاای منحصاربهتارد

1

هاتند .ن اگ ،ساختارهای ماتمر ره در زمان ا و ره گذشته نفیناپذیرند ،ه ای مش صاه مشاابه
زبان تارسی نیز هاگ .دوم ،برخال زبان تارسی نمایتاوان از تر،یا ،تکوا هاای اساتمراری و اتعاا
لحظهای ساخگهای آغازی ساخگ.
ساختار بهدسگآمده ،در زمان ا ممک اسگ آغازی باشد یا نراشد و در گذشته تق باا اساتفاده از
 hɑsساخگهای آغازی ساخته میشوند و نه تکوا استمراری  .heسوم ،هررند در زمان اا و گذشاته
در گویش لری باالگریوه ،همانند دیگر زبانها ،تکوا های  hɑو  heبههمراه اتعا ایاتا به ،ار نمایروناد،
امّا ساخگ ا ،ام استمراری از اتعا ایاتا امکانپذیر اسگ و بهنظر میرسد ،اه ماهیاگ اتعاا ایااتا
در زمان ا ،ام تغییر ،رده اسگ؛ همچنی  ،به،ار بردن تکاوا هاای  hɑو  heباههماراه محماو هاای
،ام باعث ناقاشدن ساختار آنها مایشاود .درن ایاگ ،تعا هاایی همچاون «خواسات »« ،داشات » و
«توانات » در تارسی بهصورت استمراری به،اار نمایروناد؛ ولای در لاری بااالگریوه باههماراه تکاوا
استمراری به،ار رتته و معنایی خاص به خود میگیرند.
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پیوستها
 عالئم اختصاری.)1( پیوست
1
2
3
SG
PL
OM
SUBJ

First person
Second person
Third person
Singular
Plural
Object marker
Subjunctive

DA
PRT
PST
PERF
IMP
NEG
PROG

Definite Article
Present
Past
Perfective
Imperfective
Negation
Progressive

 واجهای بهکاررفته در این مقاله.)2( پیوست
ɪ

dɪr

دیر

i:

di:r

دور

e

sel

س

ɜ:

sɜ:l

ردن، نگاه

æ

ʃær

شر

æ:

ʃæ:r

شر

ø

ø

و

o

o

آن

ɑ

dɑʔɑ

مادر
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نان

nʊ

ʊ

نو

nu:

u:

نگو

nəʊ

əʊ

آب

oʊ

oʊ

سگ

seɪ

eɪ

مرد

pɪɑ

ɪɑ

بار

bɑ

b

پارسا

pɑ

p

صدا

dæng

d

تنگ

tæng

t

گله

gæle

g

،له

kæle

k

زود

zi:

z

سی

si:

s

زهر

ʒæ:r

ʒ

شر

ʃæ:r

ʃ

گذاشگ

nɪɑ

n

گردن

mel

m

جنگ

dʒæng

dʒ

رنگ

tʃæng

tʃ

قند

qæn

q

مرغ

morɤ

ɤ

یک

yek

y

،ج

hæl

h

خواهر

xowær

x

لری

løri

l

