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 چکیده

های ایرانی زازا، از زبان -هورامی -هورامی زبانی از خانوادۀ گورانی
های شاخۀ شمال غربی است. بسیاری این خانوادۀ زبانی را جزء زبان

آورند، اما این موضوع محل اختالف بسیار است و ه شمار میکردی ب
ها وجود دارد به این اختالف های ساختاری که میان این زبانتفاوت

های کردی نظام یکی از وجوه تفاوت این زبان با زبان .زنددامن می
نمود است، که هدف پژوهش حاضر  -وجه -غنی و پیچیدۀ زمان

های این پژوهش به صورت داده معرفی و توصیف آن بوده است.
های آوانویسی شده، از های صوتی و یادداشتای از فایلپیکره

-0123گویشوران هنجار این زبان در شهر پاوه و در طی سالهای 
ها نشان داد که نظام است. تجزیه و تحلیل دادهگردآوری شده 0130
ل و نمود در هورامی )گونۀ پاوه( دارای دو زمان حا -وجه -زمان

گذشته، پنج نمود تام، ناقص استمراری، ناقص غیراستمراری، کامل و 
ناکامل و پنج وجه اخباری، اخباری/تأکیدی، التزامی، امری و 

سازند. شرطی/آرزویی است که با هم هفده مقولۀ مختلف می
مشخص شد که در هورامی نمودهای تام و ناقص در کنار نمودهای 

 -ز هفده برشی که هورامی در نظام زمانکامل و ناکامل وجود دارند. ا
نمود زده، چهار مورد در زمان حال و سیزده مورد در زمان  -وجه

گذشته است. عالوه بر این، مشخص شد که هورامی زبانی عمدتاً 
بندی زمان کنایی است. یازده زمان از دوازده زمانی که در تقسیم

ن گذشته و چهار گیرند دارای ساخت کنایی، و دو زماگذشته قرار می
مفعولی هستند.  -زمان حال، جمعاً شش زمان، دارای ساخت فاعلی

ساخت کنایی در این زبان خود را با مطابقۀ مفعولی و افزودن 
 دهد. های ضمیری خاص به فعل نشان میبستواژه

 

 زمان، نمود، وجه، ساخت کنایی. پاوه، فعل، هورامیگویش : هاواژهکلید

Abstract 

Hawrami, a member of Gurani-Hawrami-Zaza 

language family, is a North-Western Iranian 

language. Many scholars consider Hawrami as a 

member of Kurdish languages (or dialects) but this 

is a controversial issue and structural differences 

between Hawrami and other Kurdish dialects have 

deepened this controversy. One of the differences 

is Hawrami’s complex system of Tense-Mood-

Aspect (TMA), which this study aims to describe. 

A corpus of sound files and transcribed notes from 

NORM speakers of Hawrami living in Paveh has 

been used for this study. Analyses showed that 

TMA in Hawrami verbs consists of two tenses, 

past and present; five aspects including perfective, 

progressive imperfective, non-progressive 

imperfective, perfect and non-perfect ones; five 

moods including indicative, indicative/injunctive, 

subjunctive, imperative and conditional/optative 

ones. It was also revealed that, in Hawrami, 

perfective and imperfective aspects exist along 

with perfect and non-perfect ones. These 

possibilities together constitute 17 different 

categories, four of which in present tense and 13 

others in the past. Besides, we found that Hawrami 

is mostly an ergative language, as 11 out of 17 

TMA categories of this language have ergative 

case marking system. Ergative system 

characterizes itself with object agreement and 

adding some special pronoun clitics to the verbs. 

Key Words: The Hawrami dialect of Paveh, verb, 

tense, aspect, mood, ergative construction. 
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 مقدمه 
که در  سه مقولۀ معنایی مربوط به فعل هستند 1و وجه 0، نمود0زمان

شوند. بیان دستوری  های گوناگون نمایانده می های مختلف به شیوه زبان
شود که به موقعیت زمانی  مفهوم زمان به مشخصۀ تصریفی فعل گفته می

شود و سه ارزش حال،  رویداد فعلی، به ویژه گونۀ رویداد گفتاری مربوط می
وضعیت یا ها ) آینده و گذشته را دارا است. نمود شیوۀ نمایش موقعیت

ای تصریفی  رویداد( با توجه به سازوارگی زمانی درونی آنها است. مقوله
است که ارتباط رویداد یا عملی را با گذر زمان، طول مدت یا تکمیل آن 

، 6، کامل1، غیرمستمر4کند. نمود انواعی نظیر مستمر رمزگذاری می

ادی است که روید 3دارد. در مقابل، وجه میزان واقعیت 2و آغازی 1غیرکامل

 (. 0134شود. )شقاقی،  های تصریفی بیان می با صورت
ای از خود  تنیدگی ساختاری این سه مفهوم معموالً همپوشی و درهم

دهند که بررسی هرکدام را بدون توجه به دو مفهوم دیگر، اگر نه  نشان می
تنیدگی باعث شده که به جای  است. این درهم غیرممکن، اما دشوار کرده

به  01«نمود -وجه -نظام زمان»ن به هرکدام به تنهایی، صحبت از پرداخت

(. در این پژوهش، نظام مذکور در زبان 0111، 00میان بیاید )نک. بویج

شود. هدف آن است که تظاهر سه مفهوم زمان، نمود و  هورامی بررسی می
 وجه در تصریف فعل هورامی مشخص شود.

های  زازا، که از زبان -رامیهو -هورامی زبانی است از خانوادۀ گورانی
ایرانی شاخۀ شمال غربی هستند. بسیاری این زبان، و البته کل این خانواده 

آورند، اما این موضوع محل اختالف  های کردی به شمار می را، جزء زبان
دهد )نک.  بسیار است و فقدان مدارک معتبر راه به اظهار نظر قطعی نمی

(. هورامی عمدتاً در 0114، 04هایگ؛ و 0111، 01؛ گونتر0360، 00مکنزی

منطقۀ هورامان )در متون رسمی اورامان( در غرب ایران، در دو استان 
کرمانشاه و کردستان، و در بخش کوچکی از شرق کردستان عراق گویشور 

ترین آنها عبارتند از  های مختلفی است که عمده دارد. هورامی دارای گویش
ای این زبان، که  . در این مقاله گویش پاوهای رویی و پاوه تختی، لهونی، ژاوه

گیرد.  شود، مورد بررسی قرار می در شهر پاوه در استان کرمانشاه تکلم می
ای است  شود مقصود گویش پاوه در این مقاله هرجا که به هورامی اشاره می

 مگر آنکه در متن مشخص شود.

                                                           
1. tense 

2. aspect 
3. mood 

4. continuous 

5. dis-continuous 
6. derfect 

7. non-perfect 

8. inceptive 
9. actuality 

10. TMA system 

11. Booij 
12. MacKenzie 

13. Gunter 

14. Haig 

ی، که های صرفی و نحوی هورام در اینجا به اختصار به برخی ویژگی
رسد، اشاره  های بعدی ضروری به نظر می ها در بخش جهت فهم داده

پردازیم و پس از آن مقولۀ  شود. نخست به جنس دستوری این زبان می می
های معلوم و  های دستوری و ساخت حالت، ساخت کنایی در برخی زمان

 شوند. مجهول به اختصار معرفی می
شوند.  از هم تفکیک میدر هورامی دو جنس دستوری مذکر و مؤنث 

تمایز دو جنس در اسم، ضمیر، صفت، نشانۀ معرفگی و فعل نشان داده 
ها و  های مؤنث بر اساس سه معیار از اسم ها و صفت شود. اسم می

شوند. نخست، به واسطۀ واکۀ پایانی آنها  های مذکر تمییز داده می صفت

و  «سنگ» twæni، «دماغ» lutæاست، مانند  ε-یا  æ ،-i-که 
knaʧε «های مختوم به این سه واکه  ها و صفت . البته همۀ اسم«دختر

کند. در  مؤنث نیستند، اینجا است که معیار دوم جنسیت را تعیین می
 ε-های مؤنث مختوم به  ها و صفت های مذکر و اسم ها و صفت اسم

های مؤنث )جز آنها که  ها و صفت بر است، اما در اسم هجای پایانی تکیه
 lǔtaˈشوند( هجای ماقبل آخر دارای تکیه است، مانند  ختم می ε-به 
. معیار سوم قابلیت تجزیه است. با توجه به «خانه» jaˈnæو  «دماغ»

های  های مؤنث، در حقیقت پایانه ها و صفت اینکه سه واج مذکور در اسم
توان به یک ستاک  نشانۀ جنسیت هستند، هر اسم یا صفت مؤنث را می

که قابل تجزیه به  «زن» ʒæniی  یث تجزیه کرد، مانندواژهو نشانۀ تأن
ʒæn-  و-i  است. البته باید خاطر نشان کرد که سازۀʒæn-  یک سازۀ

های مرکب ظاهر  به خودی خود کامل و مستقل نیست بلکه تنها در واژه
 ی را که. اما اسم مذکر«برادر زن» ʒæn-bɾaی  می شود، مثالًدر واژه

توان به این طریق تجزیه کرد  نمی شود ختم میفوق به یکی از سه واج 
ها جزئی از ساخت خود واژه بوده و  ، زیرا این واج(01: 0131)عباسی، 

که اسم مذکری است،  «خانه» janæقابل جدا کردن نیستند. مثالً 
پایانی خود ظاهر  æشود و در هیچ ساختی بدون  گاه تجزیه نمی هیچ
 شود. نمی

مفعولی و کنایی است. به  -فاعلیم حالت هورامی دارای دو نظا
عبارت دیگر ساخت برخی از جمالت کنایی و ساخت برخی دیگر مفعولی 

ب؛ 0130؛ راسخ مهند و نقشبندی، 0131نقشبندی، است )رک. 

(. نمود ساخت کنایی در هورامی بدین 0114، 06و اودن 01هولمبرگ

ل خود در صورت است که فعل الزم با فاعل آن و فعل متعدی با مفعو
(. عالوه بر 4-0کنند، مانند جمالت) شخص، شمار و جنس مطابقت می

های متعدی یک ضمیر شخصی که در شخص، جنس و  این، در ساخت
شود،  بست به مفعول متصل می شمار مطابق فاعل است، به صورت واژه

های مختلف  در بخش بحث و در معرفی زمان(. 4( و )1مانند جمالت )
 ی کنایی را معرفی خواهیم کرد.ها هورامی، ساخت

                                                           
15. Holmberg 

16. Odden 
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1) æm   lwa-nɛ 

I       go.PAST-1
st
.Sg. 

منرفتم.
2) to      lwa-j 

you   go.PAST-2
nd

.Sg. 

تورفتی
3)          -m             di-æ

1
 

I     she-1
st
.Sg.Subj   see.PAST-3

rd
.Sg.f.Obj 

مناورادیدم.
4)           -ʃ             di-an 

she    I-3
rd

.Sg.Subj   see.PAST-1
st
.Sg.Obj 

اومنرادید.


حالتصریح دو دارای اسم هورامی غیرصریح2در )رک.9و است

-هایفاعلیهایمفعولساختهادرجایگاه(.اسم59-51:5311مکنزی،
الیه،درحالتهایکنایی،متممحرفاضافهومضافمفعولی،فاعلساخت
شوند.حالتصریحفاقدریحظاهرمیهادرحالتصغیرصریح،وسایراسم

هایمفردمذکرومؤنث،بهنشانهاست،امانشانۀحالتغیرصریحدراسم
است،مانندanهایجمع،ودراسمε)بستهبهبافتآوایی(وi/jترتیب،

درحالتغیرصریحεهایمؤنثمختومبه(.البتهاسم1(و)1جمالت)
هایضمیریبستۀدیگرحالتغیرصریحواژهگیرند.نشاننشانۀحالتنمی

(4(و)9هستندکه)درمعرفینظامحالتکناییگفتهشدودرجمالت)
شوند.دیدیم(بهمفعولمتصلمی


5) Bistun    Babæk-i         mæ-win-o 

Bistoon Babak-Obl.  IND-see.PRES-3
rd

.Sg. 

بیند.بیستونبابکرامی
6) pæj   janæ-j          lw-ɛnɛ 

to     home-Obl.   Go.PAST-1
st
.Sg. 

 رفتم.بهخانهمی


رسد،نظرمیموضوعدیگریکهطرحآندراینمقدمهضروریبه

هایمعلومومجهولوتفاوتآنهادرهورامیاست.تقابلساخت
هایمعلومومجهولمعلومومجهولدرهورامیازتقابلستاک

نیکتکواژمجهولسازوجودداردشود.دراینزبافعلآغازمی

 
دانند.باوجودمیdوtگونۀکناسودۀبیندندانیاستکهآنراواجی  آوای.5

 مذکر دوضمیرسومشخصمفرد که آنجا از مؤنث   این، بههیچ    و گاه
atصورت adیا atæو چنینتلفظیتوسطگویشورانتلفظنمیadæیا و شوند

علیبومیغیردستوریارزیابیمی بودن،رغمواجشود، واجگونه هانویسیدادهدر
بدینصورتثبتشد.

2. direct 

3. oblique 

(j/jæ/jaکهباافزودهشدنبهریشۀفعلستاکمجهولتولیدمی)کند،

و«خوردن»waɾdæj،«کشتن»kʊʃtæjبهعنواننمونه،مصدرهای
nwisæjمعلومومصدرهای«نوشتن»kʊʃjaj«کشتهشدن»،

wɾjajشدن» «خورده شدن»nwisjajو مصدرهای«نوشته
تناظرباآنهاهستند.مجهولم

داده نگارندهبخشاعظم یکیاز خودهایاینپژوهشرا گانکه
بهصورتپیکره است، بومیزبانهورامیپاوه فایلگویشور هایایاز

یادداشت و صوتی سالهای طی در شده، آوانویسی 5932-5933های
برایتکمیلداده براین، عالوه تعدادیمصگردآوریکردهاست. احبهها

ها،سازیوآوانویسیشدند.بهمنظورصحتهرچهبیشتردادهضبط،پیاده
هاسعیبرآنبودکهحتیاالمکانازگویشورانشوندهدرانتخابمصاحبه

هنجاریعنیافرادیباسنباالوکامالًیکزبانهوساکنشهرپاوهانتخاب
شوند.



 پیشینه پژوهش 

هایزمان»(نظامزمانافعالهورامی)گویشلهونی(رابه5311مکنزی)

4«ساده مرکبزمان»و می1«های فهرستتقسیم از چنانکه البته کند.

برمیزمان عبارتها از مکنزی منظور زمان»آید، نظام « نظام»درواقع

هرفعلدوستاک«نمود-وجه-زمان طبقتوصیفوی، دارد؛1است.

شوندیاازستاکهایسادهیاازستاکحالساختهمیذشته.زمانحالوگ
زمان اما ستاکگذشته، از که مفعول، ترکیبیکاسم هایمرکباز

می ساخته زمانگذشته و افعالربطیشود، می7هایسادۀ شوند.ساخته

،50یکزمانناقص،3حالالتزامی،3حالاخباریهایسادهعبارتنداززمان

هایمرکبنیزعبارتندزمان.59گذشتۀشرطیو52گذشتۀاخباری،55امری

 .57یککاملشرطی،و51گذشتۀبعید،51التزامیکامل،54اخباریکاملاز

هاییباگرچهتوصیفمکنزیدربارۀگویشلهونیاست،کهمغایرت
بندیدرموردگویشپاوهنیزمصداقدارد.گویشپاوهدارد،امااینتقسیم

هادرگویشپاوهنیزوجوددارند،اماساختآنهاباکهاینزمانبهاینمعنا
گویشلهونیمتفاوتاست.عالوهبراین،نظاممکنزیکاملنیستودر

اندکهدرهردوگویشوجوددارند.هاییازقلمافتادهآنزمان

 
4. simple tenses 

5. compound tenses 
6. stem 

7 .substantive verbs 

8. present indicative 
9. present subjunctive 

10. imperfect 

11. imperative 
12. past indicative 

13. past conditional 

14. perfect indicative 
15. perfect subjunctive 

16. pluperfect 

17. perfect conditional 
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شناختی  های رده ( نیز در البالی بحث از ویژگی0130دبیرمقدم )
موضوع زمان و نمود در این زبان پرداخته است. وی هفت هورامی پاوه به 

شمارد، که عبارتند از: مضارع  نمود مختلف برای این زبان بر می-زمان
ساده، مضارع استمراری، ماضی ساده، ماضی نقلی، ماضی بعید، ماضی 

کند، نظامی  استمراری و ماضی التزامی. نظامی که دبیرمقدم ترسیم می
های  نکه گفته شد، بحث اصلی وی ویژگیناقص است. البته چنا

وجه برای وی موضوعی فرعی -نمود-شناختی است و تصریف زمان رده
های دیگری است که در ادامه  است. عالوه بر این، نظام وی دارای کاستی

 پردازیم. به آنها می
صیغگان »کتاب خود  211( در پانوشت صفحۀ 0130دبیرمقدم )
معرفی  «خوردن» waɾdæjصرف مصدر هورامی را با « ماضی التزامی

نویسی  ( ماضی التزامی هستند )واج1های مثال ) کند. از نظر وی ساخت می
های دبیرمقدم به شیوۀ معمول در این مقاله تغییر یافته است(. اما  مثال

ها معرف یک زمان گذشتۀ شرطی/آرزویی  واقعیت این است که این ساخت
ه آن خواهیم پرداخت. ساخت ( قسمت )ذ( ب1-1هستند که در بخش )

( قسمت )خ( خواهد آمد و 1-1زمان ماضی التزامی نیز در بخش )
 شوند. ( مشاهده می2های آن در ) مثال

 
7) waɾd-i-bja-m .           )اگر/کاش( خورده بودم  

Waɾdi-bja-   اگر/کاش( خورده بودی(          .  

waɾdi-bja-ʃ اگر/کاش( خورده بود(              .  
… 

8) waɾd-æ-bo-m خورده باشم                      .  

waɾd- -bo-   خورده باشی                       .  

waɾd-æ-bo-ʃ خورده باشد                            .  

 
نشان دادن نمود ناقص )یا نمود »( برای 216: 0130دبیرمقدم )

که عبارتند کند،  در هورامی دو صورت ذکر می« استمراری( در زمان حال
به عالوۀ  «مشغول بودن» xӕɾikӕnالف( با تصریف ستاک »)از: 

تصریف فعل اصلی؛ یا )ب( از ترکیب اسم مفعول فعل اصلی به عالوۀ 
هر دو شق «. تصریف همان فعل اصلی )یعنی به نوعی تکرار فعل اصلی(

مصدر یک فعل  xӕɾikӕnاین تحلیل خالی از ایراد نیست. نخست، 
نیست، بلکه یک جملۀ اسنادی حاصل از تلفیق صفت اصلی یا کمکی 

xӕɾik «بستی فعل ربطی  با صورت واژه «مشغولbjaj «است  «بودن
یا، به عنوان معادلی  «مشغول است»(، که معادل 0)نک. جدول شمارۀ 

ای است. حال نکته  در فارسی محاوره «مشغوله»تر، معادل  دقیق
ر هورامی وجود دارد، ( د3هایی نظیر ) این است که اگرچه ساخت

دار و به شدت کم کاربرد است. کاربرد  اما این ساخت نشان
 xӕɾik-ӕni، «مشغولم» xӕɾik-ӕnanهایی چون  صورت

هایی  مشغوله و ... بیشتر با ساخت» xӕɾik-ӕn، «مشغولی»

نمود ناقص )یا نمود »است که دبیرمقدم به عنوان صورت )ب( 
دهد که  (. این نشان می01کند، مانند ) معرفی می« استمراری(

نه نشانۀ نمود  xӕɾikهای مختلف صفت  استفاده از صورت
  ناقص، که نشانۀ تأکید است.

 
9) xӕɾik-ӕnan m-waɾ-u

? 
busy-be.PRES.1

st
.Sg. IND-eat.PRES-1

st
.Sg. 

 مشغول خوردن هستم )مشغول خوردنم(.
10) xӕɾik-ӕnan              waɾd-i          m-waɾ-u 

busy-be.PRES.1
st
.Sg. eat.PAST-Link     IND-eat.  

PRES-1
st
.Sg. 

 مشغول خوردن هستم.
 

های دیگری نیز داریم که از نظر معنایی مشابه این  در هورامی ساخت
( هستند، 3هایی نظیر ) نشان ساخت دو صورت، و به عبارت بهتر، صورت بی

. واضح ( نیز به آن اشاره کرده است200( که دبیرمقدم )همان: 00مانند )
است این جمله، که معنای همۀ اجزای آن مطابق است با همۀ اجزای 

ندارد  xordӕn، ارتباطی به تصریف فعل «مشغولِ خوردنم»جملۀ فارسی 
 و از این رو، از موضوع تصریف زمان، وجه و نمود خارج است.

 
11)  xaɾik-u        waɾdæj-ӕnan 

busy-Izafe    to eat-be.PRES.1
st
.Sg. 

 ودن هستم )مشغول خوردنم(.مشغول خ

 
ترکیب اسم »دوم، دبیرمقدم شق )ب( ساخت نمود ناقص را حاصل 

مفعول فعل اصلی به عالوۀ تصریف همان فعل اصلی )یعنی به نوعی تکرار 
را در جمالتی  waɾd-iداند و بر همین اساس ساخت  می« فعل اصلی(

 j-ی، به صورت )که گاهی بسته به شرایط آوای i-( اسم مفعول و 01نظیر )
، waɾd-iهایی نظیر  خواند. بدون تردید ساخت شود( نشانۀ آن می ظاهر می

wt-i ،kæɾd-i  که از پیوند ستاک گذشتۀ فعل و پایانۀ-i اند، از  ایجاد شده
نظر همزمانی، در هورامی پاوه فاقد معنا و ناپذیرفتنی هستند، در حالی که 

مستقالً باید دارای ساختی است که به خودی خود و اسم مفعول 
های دیگری نیز نقش ایفا کند. با  معنا بوده و در تولید ساخت

توجه به اینکه هورامی دارای ستاک های معلوم و مجهول متمایز 
شود:  است، اسم مفعول در این زبان به دو صورت ساخته می

)بر حسب شخص، شمار و جنس، ممکن  æستاک گذشتۀ معلوم+
(؛ ستاک حال معلوم+تکواژ ظاهر شود εاست به صورت 

، «خوابانده شده» ws-j-aو  «خوابیده» wt-æ، مانند aمجهول+
sot-æ «و  «سوختهsoʧ-j-a «سوزانده شده» ،waɾd-æ 

. حال اگر فرض کنیم «خورده شده» wɾ-j-aو  «خورده»
waɾd-i ( اسم مفعول است، اضافه شدن 00در جملۀ )-j  به اسم
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ل توجیه نیست. اگر بپذیریم که قاب (01در جملۀ ) wɾ-j-aمفعول 
ساخت ماضی نقلی هورامی با استفاده از اسم مفعول تولید 

کشته » kʊʃ-j-a-nو  «خوابیده است» wt-æ-nشود، مانند  می
های تولید شده با  توان نتیجه گرفت که ساخت ، می«شده است

 ( اسم مفعول نیستند.00در جمالتی نظیر ) i-پایانۀ 
 

12) waɾd-i                m-waɾ-u 

eat.PAST-Link  IND-eat.PRES-1
st
.Sg. 

 خورم. دارم می
13) wɾ-j-a-j                                     mæ-wɾ-j-o 

eat.PRES-Pass-Part-Link  IND-eat.PRES-

Pass-3
rd
.Sg. 

 شود. دارد خورده می
 

های معلوم نیز موارد متعددی وجود دارد که، همچون جملۀ  در ستاک
گیرد که ساختار آن اسم مفعول  ای قرار می پس از سازه i/jر (، عنص01)

و  gεɫaها  شود، در این ساخت (. چنانکه دیده می04است، مانند مثال )
lwa  ،به تنهایی اسم مفعول هستند، از این رو-j تواند نشانۀ اسم  نمی

 مفعول باشد.
 

14)  gεɫa-j gεɫ-εnε گشتم داشتم می                 .  

lwa-j lw-εnε رفتم داشتم می                       .  
 

نمود، به نظام کنایی در هورامی پاوه اشاره  -دبیرمقدم عالوه بر زمان
(. به زعم وی، هورامی در زمان حال دارای نظام 211-241: 0130کند ) می

مفعولی و در زمان گذشته دارای نظام کنایی است، اما چنانکه در بخش 
 کنند. های گذشته از این نظام پیروی نمی صیغه ( خواهیم دید، همۀ1-1)

های کنایی در  ( نیز به ساخت0114هولمبرگ و اودن )
نمود مضارع -اند. آنها در بحث خود چهار زمان هورامی پرداخته

ساده، مضارع استمراری، ماضی ساده و ماضی استمراری را 
امل اند. ناگفته پیدا است که این نظام نیز با نظام ک معرفی کرده

وجه هورامی فاصلۀ زیادی دارد. هولمبرگ و اودن بر -نمود-زمان
این باورند که تنها افعال متعدی در زمان ماضی ساده واجد نظام 

 حالت کنایی هستند.
های استمراری حاصل از  هولمبرگ و اودن نیز در خصوص ساخت

به است.  0ریشه اند که مبنای آن مفعول هم سازی تحلیلی ارائه کرده دوگان

 i-ریشۀ فعل و  ( مفعول هم01در مثال ) kʊʃtزعم هولمبرگ و اودن 
 (.0114نشانۀ حالت مفعولی است )مثال و تحلیل از هولمبرگ و اودن، 

                                                           
1. cognate object 

15) kʊʃt-i                 mæ-kʊʃ-u 

kill.PAST-Acc   INFL-kill-1
st
.Sg. 

 کشم. دارم می
 

 این تحلیل اگرچه اقتصادی و زیبا است، اما درست به نظر
مفعولی است »ریشه  رسد. طبق تعریف کریستال، مفعول هم نمی

که از نظر تاریخی با فعلی که بر آن حاکمیت دارد ریشۀ یکسانی 
ریشه، یک  ول همع(. بر اساس این تعریف مف013: 0112) «دارد

ریشه بودن با فعل  مفعول عادی است و تنها وجه ممیزۀ آن هم
د از مقولۀ اسم و تنها مفعول است؛ به عبارت دیگر، این مفعول بای

( از مقولۀ اسم نیست و گذشته از این، 01در ) kʊʃtفعل باشد. اما 
سازی مفعول مستقیم مستقل  های حاصل دوگان بسیاری از ساخت

(. از این رو، تحلیل هولمبرگ و اودن را 01( و )06دارند، مانند )
  توان پذیرفت. ها نمی در خصوص این ساخت

 
16) kʊʃt-i-ʃ-mæ-kʊʃ-u 

kill.PAST-Link-Obj.3
rd

.Sg-IND-kill. 

PRES.1
st
.Sg.Subj 

 کشم. دارم او را می
17) bistun-i             kʊʃt-i-kʊʃ-εnε 

Bistoon-Obl   kill.PAST-Link-kill.PRES-

Subj.3
rd

.Pl 

 .کشتند داشتند بیستون را می
 

عالوه بر آثاری که معرفی گردید، نقشبندی در سلسله مقاالتی با 
های  های کنایی در هورامی و همچنین ساخت انی متعدد ساختهمکار

استمراری این زبان را بررسی کرده است. کریمی دوستان و نقشبندی 
الف(، راسخ مهند و نقشبندی 0130(، راسخ مهند و نقشبندی )0131)
( معتقدند هورامی تنها در زمان گذشتۀ ساده 0131ب( و نقشبندی )0130)

گیرد. در بخش سوم خواهیم دید که الگوی  بهره میاز الگوی حالت کنایی 
 شود. کنایی تنها به زمان گذشتۀ ساده محدود نمی

های استمراری حاصل از  ( ساخت0131کریمی و نقشبندی )
های مضارع اخباری،  اند. به باور آنها در زمان سازی را معرفی کرده دوگان

« أکیدیت -استمراری»های  ماضی استمراری و ماضی ساده، صورت
ها در واقع  شوند. در حالی که این ساخت سازی ساخته می حاصل از دوگان

مضارع استمراری، ماضی استمراری و ماضی سادۀ تأکیدی هستند. کریمی 
اند، سازۀ نخست آنها  ها ارائه کرده و نقشبندی در تحلیلی که از این ساخت

ر مورد اند. اگرچه د ( مصدر خوانده01در مثال  kʊʃt-iرا )همچون 
دویدن، این ساخت شبیه  ræmajگشتن و  gεɫajهایی همچون  فعل

خوابیدن،  wtæjها، مانند  مصدر است، اما در مورد بسیاری از فعل
bæɾdæj  ،بردنkuʃtæj  کشتن، و...، این ساخت به صورتwt-i ،



 13    در گویش هورامی پاوه نمود -وجه -نظام زماننجفیان: بیستون عباسی، آرزو 

 

bæɾd-i  وkʊʃt-i توان آن را مصدر دانست مگر اینکه فرض  است و نمی
 در آمده است. i/jاده شده و به صورت کنیم نشانۀ مصدر س

اند که در  کریمی و نقشبندی )همان( در تحلیل خود آورده
به « هیچگاه»های حاصل از دوگان سازی، مفعول مستقیم  ساخت

بست ضمیری  یابد و تنها به صورت واژه شکل گروه اسمی بروز نمی
شود، در غیر این صورت ساخت حاصل  مرجع با مفعول ظاهر می هم

( دیدیم امکان حضور مفعول در 01شود. چنانکه در ) یردستوری میغ
ها، اگرچه معمول نیست، اما غیرممکن نیست و لزوماً به  این ساخت

 شود. یک ساخت غیردستوری منجر نمی
اگرچه این بخش به معرفی پیشینۀ پژوهش اختصاص دارد و جای 

دداً مطرح ارائۀ تحلیل نیست، اما برای اینکه بحث در جای دیگری مج
را مشخص کنیم، سه مثال  i/j-نشود و برای اینکه ماهیت عنصر 

( 04( و )01های ) کنیم. مثال ( را بیشتر بررسی می04( و )01(، )00)
که  gεɫa-jو  wɾ-j-a-jیک وجه اشتراک دارند و آن اینکه دو ساخت 

اولی مجهول و دومی معلوم است، صرف نظر از تحلیلی که ذیل آنها 

 ʻخورده شدنwɾjaj ʼتوانند مصدر نیز به شمار روند.  ، میارائه شد

توان  مصدر معلوم است. بنابراین می ʻگشتنgεɫaj ʼمصدر مجهول و 
ای مطرح کرد مبنی بر اینکه جمالت از این دست حاصل افزوده  فرضیه

شدن مصدر به تصریف معمول فعل هستند )برخالف آنچه دبیرمقدم 
داند(، با این توضیح که  ف فعل میحاصل ترکیب اسم مفعول و تصری

ساده شده و تنها  æj/-aj-( نشانۀ مصدر 00ای موارد، همچون ) در پاره
-j  یا-i ( 00اللفظی جملۀ ) باقی مانده است. به این ترتیب معادل تحت

، که بر اساس تحلیل دبیرمقدم «خورم خوردن می»عبارت خواهد بود از 
 بود. «خورم خورده می»معادل 

مصدر سادۀ  110رسی صحت و سقم این فرضیه، نگارندگان جهت بر
هورامی را بررسی کردند. در پایان مشخص گردید که از این تعداد، تکواژ 

در  i/j-مصدر در ساخت مورد نظر ساده شده و به صورت  16مصدرساز 
هستند و مصدرهای  æj-آمده است. همۀ مصدرهای ساده شده مختوم به 

شوند. عالوه بر این، باید در نظر داشت که همۀ  ساده نمی aj-مختوم به 
 æj-مختوم به ساده نشده و پایانۀ شش مصدر  æj-مصدرهای مختوم به 

شود که نتوان این  به همان صورت حفظ شده است. این امر باعث می
 توجیه را به عنوان یک تحلیل اقتصادی پذیرفت.

به عنوان  i/j-این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که عنصر 
ای از تکواژ مصدرساز )براساس فرضیۀ مطرح شده( در هیچ بافت  تکواژگونه

شود. عالوه بر این، از منظر آوایی نیز  دیگری در پیکره مشاهده نمی
های دیگر  ها و ساخت در بافت [iبه ] [æjتوان استدالل کرد که تبدیل ] می

یری احتماالً قرین شود، از این رو فرض چنین تغی این زبان مشاهده نمی
 واقعیت نخواهد بود.

تر شدن موضوع از ساخت متناظر با  توان برای هر چه روشن می
ترین گویش به هورامی پاوه، که هورامی لهونی  ساخت مورد نظر در نزدیک

است، کمک گرفت. در هورامی لهونی و هورامی پاوه ساخت مصدر کامالً 
به ستاک  æj/aj-مصدرساز  یکسان است، یعنی حاصل افزوده شدن تکواژ

سازی در هورامی لهونی نیز  های حاصل از دوگان گذشته است. ساخت
وجود دارند، اما سه تفاوت عمده با ساخت های متناظر خود رد هورامی پاوه 

تواند  دارند. نخست اینکه، برخالف هورامی پاوه که تنها ستاک گذشته می
ان سازی حضور داشته های حاصل از دوگ در تولید سازۀ نخست ساخت

تواند در تولید سازۀ نخست  باشد، در هورامی لهونی ستاک حال نیز می
 (.02نقش داشته باشد، مانند )

 
18)  ʃoɾ-aj                     ʃoɾ-u 

wash.PRES-Link   wash.PRES-1
st
.Sg 

 شورم. دارم می
 

استمرار به هر دو  -تفاوت دیگر این است که گاهی نشانۀ اخباری
 (.03شود، مانند ) اضافه می ستاک

19)  m-wæɾ-aj                      m-wæɾ-u 

IND-eat.PRES-Link     IND-eat.PRES-1
st
.ʃg 

 خورم. دارم می
 

ها نشانۀ مورد بحث، نه به صورت  و تفاوت سوم اینکه در برخی ساخت
-i/j  و نه به صورت-æj/aj (.01شود، مانند ) ظاهر نمی 

 
20)  gεɫa               gεɫa-na 

roam.PAST    roam.PAST-1
st
.Sg 

 ام. گشته ام می داشته
 

شده است و ظاهر  aj-بینیم که ستاک حال فعل با پایانۀ  ( می02در )
دانیم که ستاک حال، بدون تکواژ گذشته، به هیچ وجه  می

در این ساخت  ʃoɾ-ajتواند مصدر تولید کند. بنابراین، سازۀ  نمی
عالوه بر مورد فوق، سازۀ مورد نظر  ( نیز،03مصدر نیست. در )

پذیرفته است، که این نیز  -mاستمراری  -تکواژ تصریفی اخباری
بینیم که  ( می01برای مصدر پذیرفتنی نیست. و در نهایت در )

ستاک گذشته به تنهایی سازۀ نخست را تشکیل داده و تکواژ 
ت توان نتیجه گرفت که سازۀ نخس مصدر ساز ندارد، از این رو می

 مصدر نیست.
( نیز یک وجه 04( و )01(، )00عالوه بر آنچه گفته شد، سه جملۀ )

 i/j-شود. اگر عنصر  ای دیگر رهنمون می مشترک دارند که ما را به فرضیه
ماند ستاک  را از سازۀ مورد بحث حذف کنیم، آنچه در هر سه مورد باقی می

، «خوردن» waɾdæjستاک گذشتۀ معلوم از مصدر  waɾdگذشته است؛ 
wɾja  ستاک گذشتۀ مجهول از مصدرwɾjaj «و  «خورده شدنgεɫa 

. به این ترتیب فرضیۀ دوم «گشتن» gεɫajستاک گذشتۀ معلوم از مصدر 
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از این قرار است که این جمالت حاصل افزوده شدن ستاک گذشتۀ فعل 
گری یک عنصر که  به تصریف معمول همان فعل هستند، البته با میانجی

و در صورت ختم  /iتم شدن ستاک گذشته به همخوان، /در صورت خ
 است. /jشدن آن به واکه، /

عنصری که با آن سر و کار داریم در هورامی بسیار آشنا است و این 
های دیگری دربارۀ ماهیت آن باشد. مثالً نشانۀ  تواند منشأ فرضیه امر می

از آنجا که در است. اما  i/j-حالت غیر صریح که در مقدمه به آن اشاره شد 
پذیرد، و براساس پیکره ستاک گذشته را  هورامی تنها اسم نشانۀ حالت می

توان اسم به شمار آورد، باید گفت این عنصر در این ساخت  به تنهایی نمی
 نشانۀ حالت نیست.

-ها )چنانکه خواهیم دید(  شناسۀ دوم شخص مفرد نیز در برخی زمان

i/j شوند،  های دیگر ظاهر نمی افت شناسهاست. اما از آنجا که در این ب
های اسم  توان آن را شناسۀ شخصی دانست. همچنین، یکی از نشانه نمی

( است. اما چنانکه پیشتر در این باب گفتیم، این سازه i-)نه  j-مفعول نیز 
 تواند اسم مفعول باشد. نمی

ۀ ماند قبول فرضی ای که باقی می با توجه به آنچه گفته شد، تنها گزینه

است. عنصر میانجی  0دوم، یعنی توالی ستاک گذشته و یک عنصر میانجی

یابد و  های یک ترکیب یا اشتقاق وقوع می میان سازه 0کواژ میانجیتیا 

های دیگر  معموالً از نظر معنایی تهی بوده و تنها نقش آن پیوند میان سازه
های  ده(. از همین رو نگارندگان در تحلیل دا636: 0336است )بوسمان، 

 کنند. بعدی از این فرضیه پیروی می
 

 مبانی نظری
ها نمود ظاهری دارند،  سه مقولۀ تصریف ذاتی فعل، که در بسیاری از زبان
نمود زبان را  -وجه -زمان، وجه و نمود هستند. این سه با هم نظام زمان

 (.0111دهند )بویج،  تشکیل می
 

 زمان
کننده است. در  ه و گاه گمراهمفهوم زمان در دستور زبان مفهومی پیچید

یا پرداختن به زمان فعل، با دستورهای سنتی، هنگام تعریف زمان 

است. تعریف  1شویم که آمیخته با زمان واقعی مفهومی روبرو می

: 0111)مثالً نک. خانلری، « داللت»زمان با توسل به اصطالح 
های گذشتۀ فعل  ( مبین این آمیختگی مفهومی است. صیغه01

کنند،  های حال لزوماً به حال داللت نمی اً به گذشته و صیغهلزوم
( که هم زمان حال و هم زمان آیندۀ فعل برای 00مانند مثال )

این »ای که به  اند؛ پدیده بیان رویدادی در گذشته به کار رفته

                                                           
1  . linking element 

2 .linking morpheme 

3. time 

(. بر همین 014؛ 0111معروف است )نک. بویج،  4«تاریخ است

ی و زمان واقعی ضروری اساس، تفکیک دو مفهوم زمان دستور
 رسد. به نظر می

 داند که پیروز خواهد شد. اندیشد و می رستم به نبرد با افراسیاب می (00

 
انسان، در فرایندهای اندیشیدن، تخیل، ایجاد ارتباط، تبادل 

نیاز از  اطالعات و هر فعالیت دیگری که با زبان سروکار دارد، بی
ه در حال مشخص پرداختن و ارجاع به زمان نیست. وی هموار

های مختلف روی محور زمان است.  کردن و نشان دادن جای پدیده

های بشری به  کند، در زبان ( عنوان می2: 0321) 1چنانکه کامری

شود:  ها روی محور زمان نشان داده می سه طریق جای پدیده

؛ «یک هفته بعد از ثبت نام»، مانند 6های مرکب واژگانی عبارت

؛ و مقوالت «فردا»، «االن»، «دیروز»نند ، ما1عناصر واژگانی

، مانند مقوالت حال، گذشته، ماضی نقلی و غیره. بنا به 2دستوری

شدۀ موقعیت در  زمان ]دستوری[ بیان دستوری»تعریف کامری 
زمان ]دستوری[ زمان ]واقعی[ (. »3: 0321« )زمان ]واقعی[ است

ان مکالمه یک موقعیت را به زمان ]واقعی[ دیگری، که معموالً زم
های نشان  (. یکی از راه0-0: 0316)کامری، « کند است، مرتبط می

 دادن زمان در زبان صرف فعل است. 
تر گفته شد که بیان دستوری مفهوم زمان به مشخصۀ  پیش

شود که به موقعیت زمانی رویداد فعلی، به ویژه  تصریفی فعل گفته می
ها میان سه زمان  زباندر بیشتر  شود. گونۀ رویداد گفتاری مربوط می

شود. زمان گذشته جایگاهی را  گذشته، حال و آینده تمایز برقرار می
گیرد،  دهد که در محور زمان پیش از لحظۀ اکنون قرار می نشان می

زمان حال به لحظۀ اکنون اشاره دارد و زمان آینده، برعکس زمان 
ال ممکن نمایاند. با اینح گذشته، جایگاهی پس از لحظۀ اکنون را می

است هر سه زمان یاد شده در قالب مقوالت دستوری ظاهر نشوند و به 
وسیلۀ عبارات مرکب واژگانی یا عناصر واژگانی نشان داده شوند. سه 

( تمایز میان سه زمان گذشته، حال و آینده را 04( و )01(، )00جملۀ )
 دهند. نشان می

 
 ها را خواندم. کتاب (00

 خوانم. ها را می کتاب (01

 ا را خواهم خواند.ه کتاب (04
 

                                                           
4. praesens historicum 

5. Comrie 
6. lexically composite expressions 

7. lexical items 

8. grammatical categories 
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 نمود
های دستوری زمان واقعی یک موقعیت را به زمان واقعی  دیدیم که زمان

دهند، اما نمودها به ساخت زمانی داخلی موقعیت  دیگری پیوند می

یک  0های مختلف مشاهدۀ سازوارگیِ زمانیِ درونیِ راه»پردازند و  می

نحصراً معنایی (. نمود ممکن است م1: 0316)کامری، « موقعیت هستند
بوده و تظاهر صوری نداشته باشد، و در صورت تظاهر صوری، ممکن 

های نشان دادن  است واژگانی یا دستوری باشد. تصریف فعل یکی از راه
 صوری نمود است.

است  1و ناقص 0مهمترین تمایز در مقولۀ نمود میان نمودهای تام

های مختلف  بانشده وجود دارند. در ز های شناخته که در بیشتر زبان
هایی چون  های بیشتری از این مقوله وجود دارد و نمود بندی تقسیم

خورند. نمود  به چشم می 1و غیراستمراری 6، استمراری1دار ، ادامه4عادتی

پردازد  تام تنها به پایان عمل یا کنش توجه دارد و به آغاز و امتداد آن نمی
(. در مقابل، 02؛ 0316نمایاند )کامری،  و عمل را به صورت یک کل می

ای به  دهد و اشاره نمود ناقص به ساختار درونی رویداد بیشتر اهمیت می
بندی مقولۀ نمود از  ( تقسیم0(. در شکل )04کند )همان:  پایان عمل نمی

 است.  نگاه کامری )همان( نشان داده شده

 
 (.01: 0316از کامری،  بندی نمودهای مختلف )برگرفته تقسیم: 7 شکل

 
( 01( و )06( دارای نمود تام و دو جملۀ )01های زیر، جملۀ ) در مثال

( نیز به نوبۀ خود تمایزی در 01( و )06دارای نمود ناقص هستند. دو جملۀ )
توان اولی را ناقص غیراستمراری و دومی را  دهند که می نمود نشان می

 ناقص استمراری خواند.

                                                           
1. internal temporal constituency 
2. perfective 

3. imperfective 

4. habitual 
5. continuous 

6. progressive 

7. non-progressive 

 دم.ها را خوان کتاب (01

 خوانم. ها را می کتاب (06

 خوانم. ها را می دارم کتاب (01

 

( تقابل میان نمودهای 61-10: 0316عالوه بر این، کامری )

را از یک سو، و تمایز آنها با نمودهای تام و ناقص را  3و ناکامل 2کامل

دارد. رفتار دو نمود کامل و ناکامل، از  نیز از سوی دیگر، از نظر دور نمی
پردازند،  الف تعریف به ساختار درونی رویداد نمیاین جهت که برخ

: 0116) 01مانند سایر نمودها نیست، تا جایی که برخی، از جمله کروز

دانند  (، آن را مربوط به مقولۀ زمان می116: 0112) 00( و کریستال001

و بر این باورند که نمود کامل به رویدادی اشاره دارد که پیش از حال 
( دارای نمود ناکامل 02به عنوان مثال، جملۀ ) است. به پایان رسیده

( 03است؛ معلوم نیست در حال حاضر مداد هنوز گم باشد. اما جملۀ )
دارای نمود کامل است؛ مداد همچنان گم است و هنوز پیدا نشده است. 

( اگرچه دارای نمود ناکامل است، اما 02بینیم که جملۀ ) با این حال می
سیده و به صورت یک کل واحد با آن تام است؛ عمل به پایان ر

سروکار داریم. گاهی نیز نمود کامل است اما تام نیست، مانند جملۀ 
دهد نه کلیت واحد آن را. اگرچه  ( که جریان انجام فعل را نشان می11)

شناسان اصطالحات تام و کامل، یا ناکامل و ناقص، را به  بیشتر زبان
( خاطرنشان 0316کریستال ) برند، اما، چنانکه جای هم به کار می

هایی که این نمودها در کنار هم وجود دارند، این  کند، در زبان می
کند. بر همین اساس است که، مثالً در  مسأله ایجاد اشکال می

شود که زمان حال کامل استمراری )مثال  انگلیسی، چنین فرض می
اقص ( تام و استمراری است، درحالیکه، استمراری از شعب نمود ن11

است. به عبارت دیگر، چنانکه در هورامی نیز چنین است و در ادامه 
شود، نمود کامل لزوماً نمود تام نیست و نمود تام نیز  نشان داده می

 نمود کامل نیست. 
 

28) I lost my pen. 

 مدادم را گم کردم.
29) I have lost my pen. 

 ام. مدادم را گم کرده
30) I have been writing a paper since last 

summer. 
 

 ام. از تابستان گذشته مشغول نوشتن یک مقاله بوده

                                                           
8. perfect 
9. non-perfect 

10. Cruse 

11. Crystal 

 ناقص تام

 دارادامه عادتی

 غیراستمراری استمراری
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 وجه

های تصریفی بیان  رویدادی است که با صورت 0وجه میزان واقعیت

های صرفی است که  ای از مقوله شود. در حقیقت وجه مجموعه می
میزان اعتقاد گوینده به باورپذیری، ضرورت ، مطلوبیت یا واقعیت گزارۀ 

های امری، التزامی، خبری،  سازد و با ارزش مایان میبیان شده را ن
(. تفاوت وجه با 0134گردد )شقاقی،  شرطی، تمنایی و غیره بیان می

های رویداد مربوط  زمان و نمود در این است که مستقیماً به ویژگی
ای است که رویداد را بیان کرده  شود، بلکه راجع به وضعیت گزاره نمی

 (.0: 0110است )پالمر، 
هایی متفاوت از امکانات این مقولۀ  های مختلف به صورت زبان

ها کاربرد  هایی که در بیشتر زبان کنند، اما وجه دستوری استفاده می

 6، امری1، آرزویی4، شرطی1، التزامی0دارند، عبارتند از: اخباری یا بیانی

ها  ترین وجه در همۀ زبان نشان . وجه اخباری یا بیانی بی1و پرسشی

ای است که به صحت آن  و حاکی از بیان خبر توسط گویندهاست 
معتقد است. وجه التزامی برای بیان تردید، شرط، آرزو و فرض به کار 

رود. وجه شرطی بر وضعیت یا رویدادی فرضی یا تخیلی داللت  می
کند. وجه آرزویی بیانگر تمنا، امید یا آرزو است. وجه امری دستور و  می

ند و وجه پرسشی نیز راجع به جمالت پرسشی است. ک فرمان را القا می
 )غالمعلی زاده، زیر چاپ(

 

 ها تجزیه و تحلیل داده
در این بخش به معرفی بازنمایی تصریفی زمان، نمود و وجه در افعال 

پردازیم. فعل هورامی دارای دو ستاک گذشته و حال است که،  هورامی می
های  (، اساس تولید زمان11ال ( یا با هم )مث10و  10های  جداگانه )مثال

 گیرند. مختلف قرار می
 

31) di-m 

see.PAST-1
st
.Sg.Subj 

 دیدم.

32) mæ-win-u 

IND-see.PRES-1
st
.Sg.Subj 

 بینم. می

33) waɾd-i-m-wæɾ-u 

eat.PAST-Link-IND-eat.PRES-1
st
.Sg.Subj 

 خورم. دارم می

                                                           
1. actuality 
2. indicative 

3. subjunctive 

4. conditional 
5. optative 

6. imperative 

7. interrogative 

( زمان di، )«یدند» dijæj( از ستاک گذشتۀ مصدر 10در مثال )
( زمان حال ساده win( از ستاک حال آن )10اده، و در مثال )گذشتۀ س

شود که هردو ستاک گذشته و  ( مشاهده می11است. در مثال ) ساخته شده
ای از فرایند  ، در گونهwæɾو  waɾd، یعنی «خوردن» waɾdæjحال فعل 

 اند. سازی، با هم زمان حال استمراری را تولید کرده دوگان
ارای یک تقابل دوگانه میان گذشته و حال نظام زمان در هورامی د

های گذشته  های حال از ستاک حال و بیشتر زمان است. گرچه بیشتر زمان
شوند، اما گذشته یا حال بودن ستاک، به  از ستاک گذشته ساخته می

( 14تنهایی، تعیین کنندۀ گذشته یا حال بودن زمان فعل نیست. در مثال )
  زمان فعل حال است اما در ساخت

( زمان فعل گذشته 11آن هردو ستاک دخالت دارند، در مثال )
( نیز هردو ستاک 16است اما از ستاک حال ساخته شده، و در مثال )

 در تولید زمانی دخیل هستند که گذشته است.
 

34) kæɾd-i-mæ-kæɾ-u 
do.PAST-Link-Ind-do.PRES-1

st
.Sg.Subj 

 دهم. دارم انجام می

35) wæɾ-ɛnɛ 

eat.PRES-1
st
.Sg.Subj 

 خوردم. می

36) mæɾd-i-mɾ-ɛʃi 

die.PAST-Link-die.PRES-2
nd

.Sg.Subj 

 مردی. داشتی می
 

 «بودن» bjæjفعل ربطی 
های مختلفی  های هورامی صورت از آنجا که در ساخت برخی زمان

مشارکت دارند، نخست صرف فعل  «بودن» bjæjاز فعل ربطی 
ه از مذکور را، جهت پرهیز از معرفی پراکندۀ آن ذیل هر مقول

کنیم. این فعل دارای ده مقولۀ مختلف  ها، اجماالً معرفی می زمان
است. از  ( نشان داده شده0نمود است، که در جدول ) -وجه -زمان

های بعدی مورد  آنجا که این مقوالت هنوز معرفی نشده و در بخش
های آشنای دستورهای سنتی  بررسی قرار خواهند گرفت، از عنوان

شود. از ده مقولۀ موجود،  اری آنها استفاده میگذ فارسی برای نام
تنها مضارع ساده و گذشتۀ شرطی/آرزویی این فعل دارای صورت 

ها  هایی از این فعل که در ساخت زمان بستی هستند. صورت واژه
بستی مضارع ساده، مضارع  کنند عبارتند از: صورت واژه شرکت می

ی و صورت التزامی، ماضی ساده، ماضی نقلی، ماضی التزام
 بستی گذشتۀ شرطی/آرزویی. واژه
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 های مختلف. در زمان «بودن» bjæjصرف فعل ربطی . 7جدول 

1sg 2sg 3sg.m 3sg.f 1pl 2pl 3pl  

hænan(ɛ) hæni hæn hænæ hænm/hænmɛ hændɛ hænɛ صورت آزاد 
 مضارع ساده

-nan(ɛ) -ni -n -næ -nm/-nmɛ -ndɛ -nɛ بست واژه 

mæwu mæwi mæwo mæwo m wεmε m wεdε m wan(ε) مضارع استمراری 

bu bi bo bo bɛmɛ bɛdɛ ban(ɛ) مضارع التزامی 

- bæ - - - bεdε - امری 

bɛnɛ bɛʃi bɛ bɛ bɛmɛ bɛdɛ bɛnɛ ماضی ساده 

bjɛnan(ɛ) bjɛni bjæn bjɛnæ bjɛnm/bjɛnmɛ bjɛndɛ bjɛnɛ ماضی نقلی 

bjɛbɛnɛ bjɛbɛʃi bjæbɛ bjɛbɛ bjɛbɛmɛ bjɛbɛdɛ bjɛbɛnɛ ماضی بعید 

bjεbjεnan bjεbjεni bjæbjæn bjεbjεn  bjεbjεnmε bjεbjεndε bjεbjεnε ماضی ابعد 

bjæbu/bjɛbu bjæbi/bjɛbi bjæbo bjɛbo bjɛbɛmɛ bjɛbɛdɛ bjɛban(ɛ) ماضی التزامی 

bibjajnɛ bibjajʃi bibja bibja bibjajmɛ bibjajdɛ bibjajnɛ گذشتۀ  صورت آزاد

 بست واژه bjajnε bjajʃi bja bja bjajmε bjajdε bjajnε زوییشرطی/آر

 
 
 

 زمان حال
 الف( حال اخباری ناقص غیراستمراری ناکامل

این زمان، که همان حال ساده یا مضارع اخباری است، از ستاک حال 
نشانۀ زمان  -mæ/mشود. تکواژ  فعل و طبق فرمول زیر ساخته می

های  و غیره، شناسه u ،i ،oین فرمول، در احال و وجه اخباری است. 
هایی که عالمت )/(  پیوندند. واج فاعلی هستند که به ستاک فعل می

شوند و  میان آنها آمده بسته به شرایط آوایی به جای هم ظاهر می
شوند.  اند و گاه در گفتار تلفظ نمی های داخل پرانتز نیز اختیاری واج

/( به ابتدای آن منفی næیا // nاین فعل با افزودن عالمت نفی )/
 شود. می

 

u/w 

i/j 

o/j 

m/mɛ 

dɛ 

an(ɛ) 

mæ/m + verb.PRES + 

 

 ( مثالهایی از کاربرد این فعل هستند.12( و )11جمالت )
37) kaɾ      mæ-kæɾ-u 

work   Ind-do.PRES-1
st
.Sg.Subj 

 کنم. کار می
 

38) n-mæ-win-i 

Neg-Ind-see.PRES-2
nd

.Sg.Subj 

 بینی. نمی

 

 

 اخباری/تأکیدی ناقص استمراری ناکاملب( حال 

حال استمراری یا مضارع استمراری از هر دو ستاک گذشته و حال فعل و 
 شود. این فعل، و همۀ افعال حاصل از  طبق فرمول زیر ساخته می

 
شوند و درصورت منفی شدن، که ساختی  سازی، به ندرت منفی می دوگان
ملحق  mæ/mیش از دهد، عالمت نفی به پ دار به دست می نشان

 شود. می
 

u/w 

i/j 

o/j 

m/mɛ 

dɛ 

an(ɛ) 

verb.PAST + i/j + mæ/m + verb.PRES + 

 
 مثال:

39) wt-i-mæ-ws-o 

sleep.PAST-Link-Ind-sleep.PRES-3
rd
.Sg 

 خوابد. دارد می

 
 پ( حال التزامی ناقص غیر استمراری ناکامل

خت آن به شود و فرمول سا مضارع التزامی از ستاک حال فعل ساخته می
شرح زیر است. برای منفی کردن این فعل عنصر نفی به جای عنصر 

 گیرد.  /( قرار میbساز )/ التزامی
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u/w 

i/j 

o/j 

m/mɛ 

dɛ 

an(ɛ) 

b + verb.PRES +  

 مثال:
40) b-kjan-u                          pæj   to 

Sub-send.PRES-1
st
.Sg.    to     you 

 بفرستم برای تو.
41) næ-kjan-mɛ                           pæj-ʃ 

Neg.Sub-send.PRES-1
st
.Pl.   to-3

rd
.Sg 

 برایش نفرستیم.

 

 ت( حال امری ناقص غیراستمراری ناکامل 

و تنها  شود فعل امر در هورامی از ستاک حال، طبق فرمول زیر ساخته می
دارای دو صیغه برای دوم شخص مفرد و جمع است. فعل امر با جایگزینی 

/bا // بm/ یا /mæشود. پیشوند امری ساز / / منفی میb که در داخل /
شوند  پرانتز آمده به این معنی است که برخی افعال بدون این وند امری می

 شود. و آمدن پیشوند با آنها منجر به ساختی غیردستوری می
 

æ 

dɛ 

(b) + verb.PRES + 

 
 مثال:

42) b-wæɾ-æ 

Imp-eat.PRES-2
nd

.Sg. 

 بخور.
43) m-wæɾ-æ 

Imp.Neg-eat.PRES-2
nd

.Sg. 

 نخور.

44) lu-æ 

go.PRES-2
nd

.Sg. 

 برو.

45) b-lu-æ* 

Imp-go.PRES-2
nd

.Sg. 

 *برو.

 

 گذشته
 الف( گذشتۀ اخباری تام ناکامل

هایی متفاوت از آنچه در  گذشتۀ ساده از ستاک گذشتۀ فعل و شناسه
شود. الزم به ذکر است که در این  های حال مشاهده شد، ساخته می زمان

هایی که با فعل الزم همراه  های گذشته، شناسه و بیشتر زمانزمان، 
شوند تفاوت دارند.  هایی که با فعل متعدی همراه می شوند با شناسه می

( شخص و شمار هردو فعل یکی است 41( و )46های ) برای نمونه در مثال
های آنها  اما به خاطر الزم بودن اولی و متعدی بودن دومی، شناسه

لت این امر ساخت کنایی در هورامی است، که در مقدمه و متفاوتند. ع
 پیشینۀ پژوهش به آن پرداخته شد.

 

46) wt-an 

sleep.PAST-1
st
.Sg. 

 خوابیدم.
47) waɾd-m 

eat.PAST-1
st
.Sg. 

 خوردم.

 

نکتۀ دیگری که بایستی مد نظر قرار گیرد این است که ساخت فعل 
گر مفعول در ( نیست. ا41متعدی در صورت حضور مفعول به شکل مثال )

جمله حضور داشته باشد، چه به صورت اسم و چه به صورت ضمیر 
شود و فعل با  منفصل، شناسه از فعل جدا شده و به مفعول متصل می

(. و اگر 43( و )42های ) کند، مانند جمله شخص و شمار مفعول مطابقت می
ر بست در جمله بیاید، میان ستاک فعل و شناسه قرا مفعول به صورت واژه

 (.10( و )11های ) گیرد، مانند جمله می
 

48) awi-m                             waɾd-æ 

water.Sg.f.-1
st
.Sg.Subj   eat.PAST-Sg.f. 

 آب خوردم.

49) ʧaj-m                            waɾd-φ 

tea.Sg.m.-1
st
.Sg.Subj   eat.PAST-Sg.m. 

 چایی خوردم.

50) kʊʃt-i-m 

kill.PAST.2
nd

.Sg.Obj-1
st
.Sg.Subj 

 کشتمت.

51) kʊʃt-anɛ-    

kill.PAST-1
st
.Sg.Obj-2

nd
.Sg.Subj 

 کشتیَم )تو مرا کشتی(.
 

های افعال الزم در  فرمول تولید این زمان به صورت زیر است. شناسه
های  اند. شناسه های افعال متعدی در سمت راست آمده سمت چپ و شناسه

ه عنوان مفعول های متعدی ب توانند در ساخت فاعلی افعال الزم می
(. منفی 10گیرند، مانند مثال ) های فاعلی قرار می بستی پیش از شناسه واژه

 گیرد. / صورت میn/ یا /næساز / کردن این فعل با افزودن پیشوند منفی
 

m 

   

ʃ 

man 

tan 

ʃan 

an(ɛ)                  

i 

m: φ /f:      

ɛmɛ 

ɛdɛ 

ɛ 

verb.PAST +  
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 استمراری ناکاملب( گذشتۀ اخباری ناقص غیر

شود و ساخت آن به شرح فرمول زیر  این زمان از ستاک حال ساخته می
های این زمان متفاوت از  شود، شناسه است. چنانکه مشاهده می

هایی هستند که تا اینجا معرفی شدند. این فعل نیز با افزودن پیشوند  شناسه
 شود. / منفی میn/ یا /næساز / منفی

 

ɛnɛ 

ɛʃi 

ɛ 

ɛmɛ 

ɛdɛ 

ɛnɛ 

verb.PRES +  

 

 مثال:
52) dæɾz     wan-ɛnɛ                       p j   emtħan-i 

lesson   study.PRES-1
st
.Sg.Subj   for     exam-Obl 

 خواندم. برای امتحان درس می

 
 پ( گذشتۀ اخباری/تأکیدی ناقص غیراستمراری ناکامل

ق فرمول زیر شود و ساخت آن طب این زمان از دو ستاک گذشته ساخته می
های افعال الزم و متعدی متفاوتند.  است. در این زمان نیز شناسه

های سمت راست  های سمت چپ شناسۀ افعال الزم و شناسه شناسه
شناسۀ افعال متعدی هستند. در این زمان نیز شاهد ساخت کنایی هستیم. 

 شود. / منفی میn/ یا /næاین فعل نیز به ندرت و با تکواژ /

 
m 

   

ʃ 

man 

tan 

ʃan 

an(ɛ) 

i 

m: φ /f:   

ɛmɛ 

ɛdɛ 

ɛ 

verb.PAST + i/j + verb.PAST 

 

 مثال:

53) kʊʃt-i-ʃan-kʊʃt-φ?     næ    mæɾd-i-mæɾd-φ 
kill-PAST-Link-3

rd
.Pl.Obj-kill.PAST-3

rd
.Sg.Subj   

no      die.PAST-Link-die.PAST-3
rd
.Sg 

 
 دن(.دن به جای کشته شراو را کشتند؟ نه مرد )تأکید بر م

 
 ناقص استمراری ناکامل /تأکیدیت( گذشتۀ اخباری

شود. ساخت آن تقریباً مانند  این زمان از دو ستاک گذشته و حال ساخته می
/ است و m/ یا /mæزمان حال استمراری است، جز اینکه فاقد تکواژ /

های آن متفاوت است. ساخت آن به شرح زیر است. این فعل نیز به  شناسه
ساز  شود و در صورت منفی شدن با افزودن پیشوند منفی ندرت منفی می

/næ/ یا /nشود. / به پیش از ستاک دوم منفی می 

ɛnɛ 

ɛʃi 

ɛ 

ɛmɛ 

ɛdɛ 

ɛnɛ 

verb.PAST + i + verb.PRES +  

 مثال:
54) wɾæt-i-wɾæʃ-ɛ 

sell.PAST-Link-sell.PRES-3
rd
.Sg.Subj 

 فروخت. داشت می

 
 ث( گذشتۀ اخباری تام کامل

معادل حال کامل در انگلیسی و ماضی نقلی در فارسی این زمان، که 
)که بسته به شرایط است، از ستاک گذشتۀ فعل، تکواژ اسم مفعول ساز 

و صورت دهد(  آوایی، شخص، شمار و جنس شناسه تغییر شکل می
شود.  ساخته می «بودن» bjæjبستی زمان مضارع سادۀ فعل ربطی  واژه

خورد و صورت فعل متعدی  م میدر این زمان نیز ساخت کنایی به چش
با صورت فعل الزم متفاوت است. فرمول ساخت آن به شرح زیر است و 

های سمت  های سمت راست مربوط به افعال متعدی و شناسه شناسه
چپ مربوط به افعال الزم هستند. در صورت حضور مفعول در جمله به 

ول صورت اسم یا ضمیر منفصل، شناسه از فعل جدا شده و به مفع
بستی بیاید، میان  پیوندد، اما در صورتیکه مفعول به صورت ضمیر واژه می

/ یا næساز / گیرد. این فعل با افزودن پیشوند منفی فعل و شناسه قرار می
/nالزم به ذکر است، تکواژ اسم  شود. / به پیش از ستاک منفی می

در خواهد بود و  jختم شود،  aمفعول ساز در صورتی که ستاک فعل به 
ظاهر  æغیر این صورت، جز در مورد سوم شخص مفرد که به صورت 

 است. εشود، واج  می
 

m 

   

ʃ 

man 

tan 

ʃan 

nan 

ni 

m: n/f: næ 

nm(ε) 

ndε 

nε 

verb.PAST +  /ε/j 

 

 مثال:
55) wt-æ-n 

sleep.PAST-Part-be.3
rd

.Sg.m 

 خوابیده است.

56) mæɾd-ε-næ 

die.PAST-Part-be.3
rd

.Sg.f 

 مرده است.
57) kʊʃt-ε-ni-m 

kill.PAST-Part-2
nd

.Sg.Obj-1
st
.Sg.Subj 

 امت. کشته
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58) awi-m                          waɾd-ε-næ 
water.Sg.f.-1

st
.Sg.Subj   eat.PAST-Part-3

rd
.Sg.f. 

 ام. آب خورده
 

 ( گذشتۀ اخباری/تأکیدی ناقص استمراری کامل ج

سم این زمان از دو ستاک گذشتۀ فعل، که یکی از آنها به صورت ا
بستی زمان مضارع سادۀ فعل ربطی  مفعول در آمده، و صورت واژه

bjæj «شود. ساخت فعل در این زمان کنایی است و  ساخته می «بودن
شود. در این زمان، چنانچه فعل  فرمول ساخت آن در زیر دیده می

بست ضمیری باشد، جایگاه شناسه پیش از  متعدی بوده و مفعول واژه
شود. الزم به ذکر است  ( دیده می61ه در مثال )ستاک دوم است، چنانک

های الزم همین  های فعل که مفعول در این صورت به صورت شناسه
پیوندد. به عبارت دیگر، پایانۀ ضمیری فعل در  زمان به انتهای فعل می

های متعدی شناسۀ مفعولی  های الزم شناسۀ فاعلی و در فعل فعل
و در صورت منفی شدن عالمت شود  است. این فعل به ندرت منفی می

های  شود. شناسه / به پیش از ستاک دوم افزوده میn/ یا /næنفی /
های سمت راست از آن  های الزم و شناسه سمت چپ مربوط به فعل

 های متعدی هستند. فعل

 
m 

   

ʃ 

man 

tan 

ʃan 

nan 

ni 

m: n/ f: næ 

nm/nmε 

ndε 

nε 

verb.PAST + i/j + verb.PAST + 

j/ε/  + 

 
 ثال:م

59) lua-j-lwa-j-næ 

go.PAST-Link-go.PAST-Part-be. 

PRES.3
rd

.Sg.f 

 رفته است. داشته است می
60) waɾd-i-m-waɾd-ε-nε 

eat.PAST-Link-1
st
.Sg.Subj-eat.Past-Part-

3
rd

.Pl.Obj 

 امشان. خورده می ام داشته

 

 چ( گذشتۀ بعید اخباری تام کامل

ی بعید فارسی است، از این زمان، که معادل گذشتۀ کامل انگلیسی و ماض
 bjæjستاک گذشتۀ فعل، تکواژ اسم مفعول ساز و گذشتۀ سادۀ فعل ربطی 

های  های فعل شود. ساخت فعل کنایی است و شناسه ساخته می «بودن»
های  های سمت چپ مربوط به فعل الزم و متعدی متفاوت هستند. شناسه

های  . شناسههای متعدی هستند های سمت راست از آن فعل الزم و شناسه
بستی پیش از شناسۀ فاعلی قرار  توانند به صورت مفعول واژه افعال الزم می

گیرند. در این زمان، فعل با افزودن عالمت نفی به ابتدای آن منفی 
 شود. می

 
m 

   

ʃ 

man 

tan 

ʃan 

bεnε 

bεʃi 

bε 

bεmε 

bεdε 

bεnε 

verb.PAST + j/ ε/   + 

 
 مثال:

61) wt-ε-bεʃi 

sleep.PAST-Part-be.PAST.2
nd

.Sg 

 خوابیده بودی.
 

62) di-ε-bεʃi-m 

see.PAST-Part-2
nd

.Sg.Obj-1
st
.Sg.Subj 

 دیده بودمت.

 
 ح( گذشتۀ بعید اخباری/تأکیدی ناقص استمراری کامل

این فعل از دو ستاک گذشتۀ فعل، که دومی تکواژ اسم مفعول ساز 
ساخته  «دنبو» bjæjگیرد، به همراه گذشتۀ سادۀ فعل ربطی  می
ود. ساخت این زمان کنایی است، کم کاربرد است و به ندرت منفی ش می
شود. در صورت منفی شدن، نشانۀ نفی به پیش از ستاک دوم  می
پیوندد. مانند مورد )ت( که پیشتر ذکر شد، در این زمان نیز، چنانچه  می

بست ضمیری باشد، جایگاه شناسه پیش از  فعل متعدی و مفعول واژه
شود. مفعول نیز به  ( دیده می64نکه در مثال )ستاک دوم است، چنا

پیوندد.  های الزم همین زمان به انتهای فعل می های فعل صورت شناسه
های الزم و  های سمت چپ و راست به ترتیب مربوط به فعل شناسه

 متعدی هستند.

 
m 

   

ʃ 

man 

tan 

ʃan 

bεnε 

bεʃi 

bε 

bεmε 

bεdε 

bεnε 

verb.PAST + i/j + verb.PAST + 

j/ ε/   + 

 
 مثال

63) lwa-j-lwa-j-bεmε 

go.PAST-Link-go.PAST-Part-

be.PAST.1
st
.Pl. 

 رفته بودیم. اللفظی( داشته بودیم می )تحت
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64) waɾd-i-ʃan-waɾd-æ-bε 

eat.PAST-Link-3
rd

.Pl.Subj-eat.PAST-Part-

be.PAST.3
rd

.Sg.Obj 

 خورده بودند. اللفظی( داشته بودند آن را می )تحت
 

 اخباری تام کامل( گذشتۀ ابعد خ
شود، از ستاک گذشتۀ فعل، تکواژ  این زمان که ماضی ابعد نیز خوانده می

ساخته  «بودن» bjæjاسم مفعول ساز و زمان حال کامل فعل ربطی 
شود. این زمان  ساز به پیش از آن، منفی می شود و با افزودن وند منفی می

زم و متعدی های مربوط به افعال ال نیز ساخت کنایی دارد و شناسه
اند. در  متفاوت، و به ترتیب در سمت چپ و راست فرمول ساخت آن آمده

صورتی که مفعول به صورت اسم یا ضمیر منفصل در جمله حضور 
بستی مفعولی  داشته باشد، شناسۀ فاعلی به مفعول پیوسته و ضمیر واژه

های مربوط به افعال الزم است( پس از فعل ظاهر  )که معادل شناسه
صورت، شناسۀ مفعولی میان فعل  (. اما در غیر این66ود، مانند مثال)ش می

 (.64گیرد، مانند مثال ) و شناسۀ فاعلی قرار می
 

m 

   

ʃ 

man 

tan 

ʃan 

bjεnan 

bjεni 

m: bj n/f: bjεn  

bjεnm(ε) 

bjεndε 

bjεnε 

verb.PAST + ε/ j/   + 

 

 مثال:
65) lwa-j-bjεndε 

go.PAST-Part-be.PAST.PERF.2
nd

.Pl. 

 اید. رفته بوده
66) to-ʃan                             owɾd-ε-bjεni 

you-3
rd

.Pl.Subj bring.PAST-Part-be.PAST. 
PERF. 2nd

.Sg.Obj 

 اند. تو را آورده بوده
67) owɾd-ε-bjεni-ʃan 

bring.PAST-Part-be. 

PAST.PERF.2
nd

.Sg.Obj-3
rd

.Pl.Subj 

 اندت. آورده بوده

 

 املد( گذشتۀ التزامی تام ناک

ماضی التزامی از ستاک گذشتۀ فعل، تکواژ اسم مفعول ساز و مضارع 
شود و با افزودن وند  ساخته می «ودنب» bjæjالتزامی فعل ربطی 

شود. این زمان نیز ساخت کنایی دارد  ساز به پیش از آن منفی می منفی
های افعال الزم و متعدی متفاوتند. رفتار فعل درمورد فاعل و  و شناسه

بستی در این زمان نیز مانند زمان قبل  بستی و غیرواژه واژه مفعول
 است.

m 

   

ʃ 

man 

tan 

ʃan 

bu 

bi 

bo 

bεmε 

bεdε 

ban(ε) 

verb.PAST + ε/ j/   + 

 مثال:
68) lwa-j-ban 

go.PAST-Part-be.PAST.SUB.3
rd

.Pl. 

 رفته باشند.
69) εm -tan                  di-ε-bεmε 

we-2
nd

.Pl.Subj see.Past-Part-be.PAST. 

SUB.1
st
.Pl.Obj 

 ما را دیده باشید.

70) di-ε-bεmε-tan 

see.Past-Part-be.PAST.SUB.1
st
.Pl.Obj-

2
nd

.Pl.Subj 

 دیده باشیدمان.

 
 ( گذشتۀ التزامی تام کاملذ

توان گذشتۀ التزامی بعید به شمار آورد، که از ستاک گذشتۀ  این زمان را می
 «ودنب» bjæjفعل ربطی فعل، تکواژ اسم مفعول ساز و ماضی التزامی 

شود. این  ساز به پیش از آن منفی می شود و با افزودن وند منفی ساخته می
بستی و  زمان نیز از لحاظ ساخت کنایی و رفتار فعل با فاعل و مفعول واژه

 بستی مانند دو زمان پیش است. غیرواژه
 

m 

   

ʃ 

man 

tan 

ʃan 

bjæbu 

bjεbi 

m: bj bo/f: bjεbo 

bjεbεmε 

bjεbεdε 

bjεban(ε) 

verb.PAST + ε/ j/   + 

 
 مثال

71) lwa-j-bjæbu 

go.PAST-Part-be.PAST.PERF.SUB.1
st
.Sg. 

 اللفظی( رفته بوده باشم. )تحت
 

72) a  ε-man                      di-ε-bjεban 

they-1
st
.Pl.Subj   see.Past-Part-be.PAST. 

PERF.SUB.3
rd

.Pl.Obj 

 باشیم. اللفظی( آنها را دیده بوده )تحت

73) di-ε-bjεbanε-man 

see.PAST-Part-be.PAST.PERF. 

SUB.3
rd
.Pl.Obj-1

st
.Pl.Subj 

 اللفظی( دیده بوده باشیمشان. )تحت
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 ر( گذشتۀ شرطی/آرزویی تام کامل

بستی  این زمان از ستاک گذشتۀ فعل، تکواژ اسم مفعول ساز و صورت واژه
شود و با  ساخته می «بودن» bjæjگذشتۀ شرطی/آرزویی فعل ربطی 

شود. این زمان نیز از لحاظ  ساز به پیش از آن منفی می افزودن وند منفی
بستی مانند  بستی و غیرواژه ساخت کنایی و رفتار فعل با فاعل و مفعول واژه

 دو زمان پیش است.

 
m 

   

ʃ 

man 

tan 

ʃan 

bjajnε 

bjæjʃi 

bja 

bjajmε 

bjajdε 

bjajnε 

verb.PAST + ε/ j/   + 

 
 مثال:

74) lwa-j-bja 

go.PAST-Part-be.PAST.CON.3
rd

.Sg. 

 )اگر/کاش( رفته بود.
75) to-m                        di-ε-bjæiʃi 

you-1
st
.Sg.Subj   see.Past-Part-be.PAST. 

CON.2
nd

.Sg.Obj 

 )اگر/کاش( تو را دیده بودم.

76) di-ε-bjæiʃi-m 

see.Past-Part- be.PAST.CON.2
nd

.Sg.Obj-

1
st
. Sg.Subj 

 دیده بودمت. )اگر/کاش(

 
 ز( گذشتۀ شرطی/آرزویی/تأکیدی ناقص استمراری کامل

این زمان از دو ستاک گذشتۀ فعل، که دومی با تکواژ اسم مفعول ساز 
بستی گذشتۀ شرطی/آرزویی فعل ربطی  شود، و صورت واژه ترکیب می

bjæj «شود و در  شود. این ساخت به ندرت منفی می ساخته می «بودن
شود.  ساز به پیش از ستاک دوم افزوده می وند منفیصورت منفی شدن، 

های الزم و متعدی  این زمان نیز دارای ساخت کنایی است و شناسۀ فعل
متفاوت بوده و به ترتیب در سمت چپ و راست فرمول قرار دارند. شناسۀ 

های فاعلی افعال الزم هستند. در  های متعدی همان شناسه مفعولی فعل
بستی باشد )که اغلب چنین است( شناسۀ فاعلی به  صورتی که مفعول واژه
 پیوندد. پیش از ستاک دوم می

 
m 

   

ʃ 

man 

tan 

ʃan 

bjajnε 

bjajʃi 

bja 

bjajmε 

bjajdε 

bjajnε 

verb.PAST + i/j + verb.PAST + j/ ε/ 

æ + 

 مثال:
77) lwa-j-lwa-j-bjajʃi 

go.PAST-Link-go.PAST-Part-

be.PAST.CON.2
nd

.Sg. 

 رفته بودی. اگر/کاش( داشته بودی میاللفظی:  )تحت
78) kʊʃt-i-m-kʊʃt-ε-bjajʃi 

kill.PAST-Link-1
st
.Sg.Subj-kill.PAST-Part-

be.PAST.CON.2
nd

.Sg.Obj 

 کشته بودمت. اللفظی: اگر/کاش( داشته بودم می )تحت
 

 گیری نتیجهبحث و 
در این پژوهش مشخص شد که برآیند سه مقولۀ دستوری زمان، وجه و 

زمان  01حالت مختلف دارد )که برای سهولت آنها را  01ورامی نمود در ه
خوانیم(. مقولۀ زمان در این زبان دارای دو حالت است: یا حال است و یا  می

تر است. پنج نمود در این زبان  بندی نمود و وجه پیچیده گذشته. اما تقسیم
 خورند که عبارتند از: به چشم می

 

 تام .0

 ناقص غیراستمراری .2

 مراریناقص است .3

 کامل .8

 ناکامل .5

 
های مختلف مشاهده  چنانکه در این فهرست و فهرست زمان

شود، در هورامی نمودهای تام و ناقص در کنار نمودهای کامل و  می
(، نمود تام و ناقص ناظر بر 0316ناکامل وجود دارند. به زعم کامری )

ساختار درونی فعل هستند. اگر در گزاره به ساخت درونی فعل 
جود داشته باشد نمود ناقص و در غیر این صورت تام است. دسترسی و

اما نمود کامل و ناکامل ارتباطی به ساخت درونی فعل ندارند و تنها 
نکتۀ حائز اهمیت در تمایز آنها تمام شدن یا نشدن رویداد در لحظۀ 

های  زمانی مورد نظر است. تقارن نمودهای ناقص و کامل در زمان
های )الف( و )د(، دال  های تام و ناکامل در زمان)ج(، )ح( و )ز( و نمود

 بر صحت این مدعا است.
 هورامی دارای پنج وجه مختلف است، که عبارتند از:

 
 اخباری .0

 اخباری/تأکیدی .2

 التزامی .3

 امری .8

 شرطی/آرزویی .5
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 اند. زمان گذشته 01زمان موجود، چهار زمان حال و  01از 
 حال:

 ملالف( حال اخباری ناقص غیراستمراری ناکا

 ب( حال اخباری ناقص استمراری ناکامل

 پ( حال التزامی ناقص غیر استمراری ناکامل

 ت( حال امری ناقص غیراستمراری ناکامل

 گذشته:
 الف( گذشتۀ اخباری تام ناکامل

 ب( گذشتۀ اخباری ناقص غیراستمراری ناکامل

 پ( گذشتۀ اخباری/تأکیدی ناقص استمراری ناکامل

 ناقص غیراستمراری ناکامل ت( گذشتۀ اخباری/تأکیدی

 ث( گذشتۀ اخباری تام کامل

 ج( گذشتۀ اخباری/تأکیدی ناقص استمراری کامل

 چ( گذشتۀ بعید اخباری تام کامل

 ح( گذشتۀ بعید اخباری/تأکیدی ناقص استمراری کامل

 خ( گذشتۀ ابعد اخباری تام کامل

 د( گذشتۀ التزامی تام ناکامل

 ذ( گذشتۀ التزامی تام کامل

 گذشتۀ شرطی/آرزویی تام کاملر( 

 ز( گذشتۀ شرطی/آرزویی/تأکیدی ناقص استمراری کامل

 
های  وجه هورامی در پژوهش-نمود-چنانکه پیشتر ذکر شد، نظام زمان

ترین آنها  ( که جامع0366پیشین به طور کامل معرفی نشده بود. مکنزی )
( 0130قدم )زمان را )در هورامی لهونی( معرفی کرده، دبیرم 01است، تنها 

( نیز تنها چهار زمان 0114تنها از هفت زمان نام برده و هولمبرگ و اودن )
 اند. را باز شناخته

عالوه بر این مشخص شد که زبان هورامی دارای ساخت عمدتاً 
 6های حال و موارد )ب( و )پ( در زمان گذشته ) کنایی است. جز زمان

کنایی هستند. دبیرمقدم زمان( دارای ساخت  00ها ) زمان(، بقیۀ زمان
( در این خصوص معتقد است هورامی در زمان حال دارای ساخت 0130)

مفعولی و در زمان گذشته دارای ساخت کنایی است، بدون اینکه تفکیکی 
میان انواع زمان گذشته قائل شود. چنانکه گفته شد حکم دبیرمقدم جز در 

برگ و اودن های گذشته صادق است. هولم دو مورد، بای همۀ زمان
( و راسخ 0131(، کریمی دوستان و نقشبندی )0131(، نقشبندی )0114)

ب( نیز معتقدند هورامی تنها در زمان گذشتۀ ساده 0130مهند و نقشبندی )
دارای ساخت کنایی است، که دیدیم گسترۀ این ساخت در هورامی 

 تر از گذشتۀ ساده است. گسترده

ای  ت آمد این بود که سازهنتیجۀ دیگری که از این بررسی به دس
گیرد،  سازی در جایگاه نخست قرار می که در افعال حاصل از دوگان

، برخالف «کشم دارم می» kʊʃt-i-mæ-kʊʃ-uدر  kʊʃt-iمانند 
( و کریمی و 0114(، هولمبرگ و اودن )0130نظر دبیرمقدم )

ریشه و نه  (، نه اسم مفعول است، نه مفعول هم0131نقشبندی )
ن سازه استقالل معنایی و ساختاری ندارد و به اغلب احتمال مصدر. ای

میانجی است که تلفظ  عنصرترکیب ستاک گذشتۀ فعل با یک 
را  waɾd-wæɾ-ɛnɛو  kʊʃt-mæ-kʊʃ-uهایی همچون  ساخت

 کند. تر می تر و آسان روان
 

 منابع
 . تهران: سمت.های ایرانی شناسی زبان رده(. 0130دبیرمقدم، محمد )

عوامل کالمی بر الف(. تأثیر 0130ند، محمد و زانیار نقشبندی )راسخ مه
، 4، دورۀ جستارهای زبانیتعیین الگوی حالت در گویش هورامی. 

 .013-21(، 06)پیاپی  4شمارۀ 
ب(. تأثیر قدرت موضوعات 0130راسخ مهند، محمد و زانیار نقشبندی )

طالعات منمایی افتراقی: شواهدی از گویش هورامی.  فعلی بر حالت
 .00-0، سال اول شمارۀ اول، های غرب ایران زبان و گویش

 . تهران: انتشارات علمی.فرهنگ توصیفی صرف(. 0134شقاقی، ویدا )
معناشناسی واژگان خویشاوندی هورامی به روش (. 0131عباسی، بیستون )
شناسی، دانشگاه رازی  نامۀ کارشناسی ارشد زبان . پایانای تحلیل مؤلفه

 .کرمانشاه
. تهران: ها شناسی و زبان فرهنگ زبانغالمعلی زاده، خسرو )زیر چاپ(. 

 سمت.
های کنایی  (. ساخت0131کریمی دوستان، غالمحسین و زانیار نقشبندی )

 0، شمارۀ 0، دورۀ های زبان و ادبیات تطبیقی پژوهشدر هورامی. 
 .33-11(، 6)پیاپی 

تأکیدی -های استمراری (. ساخت0131کریمی، یادگار و زانیار نقشبندی )
 .011-21، 0، شمارۀ 0، دورۀ های زبانی پژوهشدر گویش هورامی. 
. تهران: 1. ویرایش دستور زبان فارسی(. 0111ناتل خانلری، پرویز )

 انتشارات توس.
نامۀ  . پایانهای کنایی در گویش هورامی ساخت(. 0131نقشبندی، زانیار )

 دستان، سنندج.شناسی، دانشگاه کر کارشناسی ارشد زبان
های کنایی نشاندار در هورامی: تقابل دو رویکرد  (. ساخت0131نقشبندی، زانیار )

 .010-001، 0، شمارۀ 1، سال های زبانی پژوهشگرا.  کمینه
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