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On Progressive Aspect in Some Iranian Languages 
 

Esfandiar Taheri1  

 
Abstract 
Some Iranian languages spoken in the shares of the Caspian Sea or their origin 

was the region, also in Balochi and Bashgardi spoken in southeastern Iran, there 

is a specific construction for progressive aspect not seen in other Iranian 

languages. This paper deals with the morphological and syntactic features of the 

progressive form, the constituents, and their functions; and shows how this 

construction relates with the most common source of progressive aspect. The 

results show that the progressive form derives from a locative expression 

comprised of three basic elements: the main verb in the form of the infinitive, 

verbal noun, present participle, or imperfect; a copula usually used as enclitic 

and attached to the other constituents; and a locative adposition express the 

locative meaning, omitted in some varieties. A fourth element may be seen in 

some varieties meaning ‘in the act of, busy’ that originally is a noun form of a 

postural verb used to denote postural notion in the construction. The meaning of 

the locative construction which gives rise to the progressive is ‘be at doing 

something’. 

 
Keywords: Aspect, Progressive, Iranian languages, Verb. 
 
1. Introduction 
Some Iranian languages spoken in the shares of the Caspian Sea (Talyshi, 

Gilaki, and Tati) or their origin was the region (Hawrami and Zazaki), also in 

Balochi and Bashgardi spoken in southeastern Iran, there is a specific 

construction for progressive aspect formed by the nominal form of the verb, 

enclitic form of copula and a locative adposition. This paper deals with the 

morphological and syntactic features of the progressive form, the constituents, 

and their functions in the given languages; and shows how this construction 

relates with the most common source of progressive aspect.  
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2. Theoretical Framework 

While tense locates situations in time, usually with reference to the present 

moment, Aspect is concerned with the internal temporal constituency of the one 

situation. The progressive aspect is grammatical category that express 

incomplete action or state in progress at a specific time. It expresses an action as 

ongoing at reference time and applies typically to dynamic predicates and not to 

stative ones. Thus the progressive is typically used for actions that require a 

constant input of energy to be sustained. It is not uncommon to find 

progressives referred to as durative or continuative in reference grammars 

(Bybee et all, 1994: 125).  The progressive shows a very strong tendency to 

have periphrastic rather than inflectional expression, this indicates that 

progressive constructions are relatively young grammaticalizations, and their 

lexical sources are often transparent (Bybee & Dahl, 1989). Explicitly locative 

phrases seem to be the most common sources for the progressive aspect. These 

usually take the form of a copula plus a locative adposition and a nominalized 

form of the verb. Blansitt (1975) divides sources for progressives into copula 

and non-copula sources, ignoring the fact that some copulas incorporate 

location and some do not, as well as the fact that some copula constructions are 

accompanied by locative adpositions while some are not. The locative notion 

may be expressed either in the verbal auxiliary employed or in the use of 

adpositions indicating location. The verbal auxiliary may derive from a specific 

postural verb, such as 'siť, 'stand', or ‘lie’ or it may express the notion of being 

in a location without references to a specific posture but meaning only 'be ať, 

'stay', or, more specifically, 'live' or 'reside'. The original function of the 

progressive is to give the location of an agent as in the midst of an activity 

(Bybee et al, 1994: 134).  

 

3. Methodology 

In this paper, after an introduction on aspect and progressive aspect, the 

morpho-syntactic features of the locative construction is examined, used in 

some Iranian languages including Gilaki, Talyshi, Southern Tati, Northern Tati, 

Balochi, Bashgardi, Hawrami, and Zazaki.  

 

4. Result & Discussions 

Locative expression for progressive aspect is seen in Gilaki, where the main 

verb as infinitive followed by an enclitic form of copula suffixed to locative 

adposition used to form the progressive: ba tundi koya šuon –dǝr=i ? ‘where are 
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you going so fast’ Another way that locative meaning may enter into the 

progressive construction is through the use of the word kǝrǝ meaning 'doing' 

plus the main verb form: kǝrǝ xurdǝn dǝrǝ bum ‘I was eating’. Also, in this 

category are expressions used in Talyshi čayi čašme kâr=in âv karde ‘his eyes 

are watering (he is tearing)’ which consists of the infinitive, the copula plus the 

word kâr ‘doing’. Another example is southern Tati where the same expressions 

are used: az mišim kore raz ‘I am going to the garden’, which uses imperfect 

instead of the infinitive. Northern Tati also shows the same construction but 

without the adposition. The locative notion is expressed by the copula, like 

Keringani: dur kāšte-i-ne ‘I am planting a tree’. It is also used for expected 

future: čani sor gāndem kāšte-i-ne ‘next year I will plant wheat’. Hawramai and 

Zazaki now spoken in the Kurdo-phone regions but their origin is from Caspian 

shares, show similar construction for progressive, Hawraami: zārōlake xarik-

ene musāy musā ‘the children are sleeping’. This construction consists of 

“xarik” ‘busy, engaged in’ followed by an enclitic copula and a double 

expression of the main verb in the form of infinitive and imperfect. locative 

expression for progressive is also seen in Balochi and Bashgardi as an areal 

feature shares in southeastern Iran. Balochi: man gušag-ā –un ‘I am speaking’, 

with an infinitive suffixed in –ag followed by an enclitic copula and without 

locative adposition. But also, with the present participle: ā ǝngo kār kǝnān-ynt 

‘he is still working’. As we saw in Keringani, some varieties of Balochi use 

progressive for expected future: ā begǝa gvāzi kǝnǝgā bit ‘he will play tonight’. 

 

5. Conclusions & Suggestions 

The results show that the progressive form in the given Iranian languages 

derives from a locative expression comprised of three basic elements: the main 

verb in the form of the infinitive, verbal noun, present participle, or imperfect; a 

copula usually used as enclitic and attached to the other constituents; and a 

locative adposition express the locative meaning, omitted in some varieties. A 

fourth element may be seen in some varieties meaning ‘in the act of, busy’ that 

originally is a noun form of a postural verb used to denote postural notion in the 

construction. The meaning of the locative construction which gives rise to the 

progressive is ‘be at doing something’. 
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 ایرانی هایزباناز درجریان در برخی  ای برای نمودِدربارۀ ساخت ویژه
 

   اسفندیار طاهری

 

 

 چکیده

، همچنین ستاهخاستگاه آنها این منطقه بودهایی که زبانهای دریای خزر یا ایرانی کرانههای زباندر شماری از 

ای بارای نماود درجریاان وجاود دارد کاه در دیگار در بلوچی و بشگردی در جنوب شرقی ایران، سااخت ویا ه

رایا  ایان  هاایزباندرجریاان در  شود. این مقاله به بررسی ساخت صاریی و نواویِایرانی دیده نمی هایزبان

و هر سازه  استههایی ساخته شدز چه سازهکند که در هر زبان ساخت درجریان اپردازد و بررسی میمناطق می

هاای ایان مقالاه رای  برای نمود درجریان مرتبط است. یایته هایساختچه نقشی دارد و این ساخت چگونه با 

یعا   نخسات :شاودای ساخت مکانی است که از چند سازۀ اصلی ساخته میدهد که این ساخت گونهنشان می

صفت یعلی حال و گاه صرف حال ناکام  است؛ دوم یعا  ربطای کاه باه اصلی که به شک  مصدر، اسم مصدر، 

ای که حالت مکانی را سوم حرف اضایه شود؛بست میهای این ساخت یا به سازۀ دیگری در جمله پیدیگر سازه

شاود. در ها این حرف اضایه حذف شده و مفهوم مکانی با یعا  ربطای بیاان میکند که در برخی گونهبیان می

از یک یعا  حاالتی اسات هم ممکن است ایزوده شود و آن اسمی شده سازۀ چهارمی بررسی هایزبانز برخی ا

 .که نقش آن ایجاد حالتی است که تداوم یا درجریان بودن یع  را نشان دهد
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 مقدمه -0

کنناد یاا ی ایرانی( نمود درجریان را با حال ناکاما  بیاان میهاگویشایرانی نو ) هایزبانبیشتر 

در یکای  ،برند. در دو منطقۀ جغراییااییبه کار می ه در زبان یارسی استفاده می شودساختی را ک

ای برای نماود درجریاان وجاود دارد های خزر و دیگری در جنوب شرقی ایران ساخت وی هکرانه

رای  در این منااطق  هایزبانای در یک وی گی منطقه عنوانبهمکانی است و  یکه در واقع ساخت

های صریی و نووی این ساخت است، اینکاه از چاه مشترک است. هدف این مقاله بررسی وی گی

رایا   هایسااختو هر سازه چه نقشی دارد و این ساخت چگونه باا  استهایی ساخته شدهسازه

 شادهبررسای هاایزبانبیشتر از منابعی که به توصای   هابرای نمود درجریان مرتبط است. داده

، های در دسترس نبوده یا کایی باه نرار نرسایداند، اما در مواردی که دادهاند، گریته شدهپرداخته

و آوانویسای  اسات ههاای میادانی از نگارناد. آوانویسی دادهاستهفاده شداستهای میدانی هداداز 

های نقا  شاده جاز در ماورد زازاکای . تکواژنویسی )گالسینگ( جملهاستمنابع از ها یگر دادهد

(1985 ,Todd )است هاز نگارند ،(2009) 1و بلوچیِ نق  شده از جهانی و کرن  . 
 

 چارچوب نظری -2

های دستوری یع  است که چگونگی تداوم زماانی درونای یاک حالات را بیاان مود از وی گین

زماان  کهیعنی زمان نیز ارتباط دارد. درحالی ،کند. از این جهت با دیگر وی گی دستوری یع می

که معموال باا ارجااب باه لوراۀ حاال انجاام  ،کندقرار گریتن یک وضعیت را در زمان بیان می

پاردازد، به ارتباط زمانِ یک وضعیت نسبت به نقطۀ زماانی وضاعیت دیگار نمی نمود ،گیردمی

 (. Comrie, 1985: 5) کندبلکه تداوم زمانی درون یک وضعیت را بیان می

کنناد، درجریان را در دستورهای سنتی برای بیان عملی که در حال انجام است تعریا  می     

را بیاان کناد. در  2ل انجاام باودن و ناتماام باودنتواند تفاوت باین در حاااما این تعری  نمی

شاود، متماایز نمی ی که ساخت خاصی بارای درجریاان ندارناد یاا در جریاان اجبااراًهایزبان

ای کنناد، کاارکرد گساتردهی که هم نمود درجریان و هم نمود ناکاما  را بیاان میهایساخت

ی مانناد هاایزبانا نیز بیان کند. اما در تواند نمود عادتی ردارند، مانند یرانسه که در جریان می

تواناد بارای بیاان نماود انگلیسی که ساخت خاصی برای درجریان دارند، ساخت درجریان نمی

                                                           
1. Jahani & Korn 
2. imperfectivity 
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تواناد درجریاان را ( نمیused toعادتی به کار رود و برعکس، ساخت عاادتی )در انگلیسای باا 

تواناد نماود درجریاان ، میی یک عم  بدون اینکه عاادتی باشادهایزباننشان دهد. در چنین 

برابر باشاد، زیارا  1توان گفت در چنین مواردی درجریان با استمرارداشته باشد. با این حال می

  (.ibid: 30) استهای از ناکام  بودن است که با نمود عادتی بیان نشداستمرار خود گونه

ند کاه در یاک زماان داندهندۀ عملی مینمود درجریان را نشان (1994) و همکاران 2بایبی

خاص در حال انجام است و کاربرد آن را مشخصا برای بیان یک نوب پیشگویی پویا و ناه ایساتا 

رود کاه نیااز باه یاک دانند؛ از این جهت معتقدند نمود درجریان برای رخدادی به کار مایمی

. باا ایان Sara is readingمانند انگلیسی  ،داشته شود انرژی درونی پیوسته دارد که مداوم نگه

تواند بدون انرژی درونی بیشتر ادامه یابد، مگر آنکه چیزی رخ دهاد کاه حال چنین حالتی می

. پاس Sara is knowing answerتاوان گفات به آن پایان دهد؛ از این جهت در انگلیسی نمی

باه  یا استمرار عم  نیاز 3ها نمود درجریان برای اشاره به تداومعجیب نیست که در برخی زبان

 رود. کار می

جهان نمود درجریان در ترکیب با زمان حال، گذشته و باه نادرت آیناده  هایزباندر بیشتر 

واژی، باا سااخت هایسااختدرجریان بیشاتر باه جاای نمود شود. همانند نمود کام ، ظاهر می
درجریاان عموماا  هایسااختدهاد کاه نشاان میامر شود؛ این ساخته می 4ترکیبی هایساخت

وی ه کاه خاساتگاه واژگاانی هاند، بشدگی ایجاد شدهجوانی هستند که در اثر دستوری هایختسا

 (.(Bybee & Dahl, 1989د انهاایی باا معناای شافافترکیبای نیاز بیشاتر واژه هایسااختاین 

ی کاه هایساختداند، یکی درجریان را بر دو دسته می هایساختخاستگاه ( 1975) 5بالنسیت

تارین ی کاه ایان یعا  را ندارناد. وی رایا هایساختشوند و دیگری ساخته می 6با یع  ربطی

داند که در آنهاا یعا  ربطای باه هماراه حارف های مکانی میی درجریان را عبارتهاخاستگاه

آیناد. شایوۀ دیگار شدۀ یعا  اصالی میدهد در کنار یرم اسمیای که مکان را نشان میاضایه

قارار »یاا « باودن در»ه ساخت درجریان کاربرد یعلی درمعنای برای وارد شدن مفهوم مکانی ب
ی واژگاانی سااخت جریاان هماراه شادن هاخاستگاهبه همراه یع  اصلی است. دیگر « داشتن

                                                           
1. continuousness 

2. Bybee 

3. durative 

4. periphrastic 

5. Blansit 

6. copula 
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اداماه »یاا « داشاتن نگاه»یا یعلی در معنای « ایستادن»یا « نشستن»مانند  1های حالتییع 

بنادی دوگاناۀ بالنسایت را بارای تقسیم (1989)در کنار یع  اصلی است. بایبی و داه  « دادن

پسندند و معتقدند این معنا و نه خاستگاه ساخت درجریاان اسات کاه خاستگاه درجریان نمی

ها یع  ربطای باا مفهاوم مکاانی کند، زیرا در برخی ساختدگرگونی بعدی آن را مشخص می

ا حارف اضاایۀ ها یعا  ربطای باشود و در برخی دیگر چنین نیست؛ در برخی ساختیکی می
درجریان بر پایاۀ  هایساختگونه نیست. این دو معتقدند شود و در برخی اینمکانی همراه می

درجریاان در  هایسااختبنادی شاوند. بیشاتر دهندۀ آنها بایاد دساتهعناصر معنایی تشکی 

جهان برگریته از ساختی هستند که شام  یک عنصر مکانی است. این اشاارۀ مکاانی  هایزبان

دهنادۀ مکاان اسات. ای که نشاانن است در قالب یع  کمکی بیان شود یا با حرف اضایهممک

باودن »کنندۀ مفهاوم تواند یع  ربطی باشد که در کنار حرف اضایۀ مکانی بیانیع  کمکی می

و مانناد آن « مانادن»، «ایساتادن»، «نشساتن»ای یع  حاالتی مانناد باشد یا اینکه گونه« در

اسم یع ، صافت یعلای  صورتبهاست، یعنی یع  اصلی  ی معموال اسمیباشد. ساخت یع  اصل
لۀ مهم میازان اشااره باه حالات یاا أدرجریان مس هایساختآید. دربارۀ خاستگاه یا مصدر می

 .(Bybee, Perkins & Pagliuca, 1994)ی است هایساختمکان در چنین 

ررسای ضوعی است که در بی گفته شده موهاخاستگاهدرجریان از  هایساختروند توول 
درجریاان باه کاار  هایسااختکه گفته شد عناصری که در چناننمود درجریان اهمیت دارد. 

کنناد. در روند، این کارکرد را دارند که مکان یک کنشگر را در میاناۀ یاک کانش بیاان میمی
ده و یایتاۀ درجریاان نیاز پایادار شاتوول هایساخترسد چنین کارکردی در واقع به نرر می
دهاد، درجریاان رخ می هایسااختکند. دگرگونی معنایی که در روند تواول همچنان کار می

تر این ساخت است. معنای اصالی سااخت درجریاان را یرسایش تدریجی معنای اصلی و کام 
کاارکرد سااخت «. یاعلی در میاناۀ انجاام دادن چیازی قارار دارد»توان بیان کرد: گونه میاین

کرد. پاس در آاااز ایان سااخت اختار این است که مکان یاع  را مشخص میمکانی در این س
ریت که به طور ضمنی مکان مشخصی را برای کنشاگر و کانش در هایی به کار میبرای کنش

ی ایان امکاان را هایسااختکرد. با چناین موتاوای معناایی چناین یک ارجاب زمانی بیان می

روند. همچنین نیاز به اینکه یاع  کنشگر باشاد نیاز  های بیشتری به کاریایتند که در بایتمی

یایتناد کاه های به کار ریته در این ساخت چنان گسترش مایزمان کنشگسترش یایت و هم

                                                           
1. postural 
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کانش در »هرچه بیشتر حالت در حال انجام را بیان کنند. سرانجام چناین سااختاری معناای 
   (. ibid: 133) گریتبه خود می« حال انجام یا حالت در جریان

. در اساتهدرجریان یک مقولۀ دستوری زمانی است که بر پایۀ ساخت مکاانی شاک  گریت

گیری و دگرگونیِ این نمود پرسش اساسای چگاونگی تواول از مفهاوم مکاانی باه روند شک 

ای کاه در آن ای از وجاود مرحلاهدهد کاه هاین نشاانهها نشان میمعنای زمانی است. بررسی

مفهوم نمودی توول یایته باشد وجاود نادارد، اماا مفهاوم زماانی از  مفهوم مکانی مستقیما به

ی هایسااخت. از همان زمان که در چنین استهدرجریان وجود داشت هایساختهمان آااز در 

شاد. جالاب آن اسات کاه در شد، از نرر زمانی نیز جایاابی میکنش از نرر یضایی جایابی می

شود نه معناای زماانی. در خوش یرسایش میدستروند دگرگونی این معنای مکانی هست که 

گریته از میان ریتن تدریجی معناای مکاانی اسات. ایان شایوۀ دگرگاونی واقع دگرگونی انجام

شادگی، یاک سااخت باه تادری  در ارتباط تنگاتنگی با این پدیده دارد که در روناد دساتوری

باودن در میاناۀ انجاام »ت رود. اگر معنای اصلی یاک سااخهای گفتاری بیشتر به کار میبایت

تواند بایت کاربردی بیشاتری باه آن دهاد، یرساایش و از است، تنها دگرگونی که می« چیزی

هاای دهد چنین سااختی در بایاتمیان ریتن معنای مودود مکانی است، که سپس اجازه می

  (. ibid: 134) بیشتری به کار رود

ژرمنای  هاایزباناال گفته شاد، در نمونۀ شاخص ساخت درجریان را در چارچوبی که در ب

ژرمنای باه وجاود دو سااخت بارای  هایزباندر بررسی درجریان در  (2008) 1بینیم. ابرتمی

کند. یکی ساخت یع  حالتی کاه در هلنادی و یریازی ژرمنی اشاره می هایزباندرجریان در 

یعا  اصالی و « باه»، حارف اضاایۀ «نشستن»شود و درجریان از ترکیب یع  حالتی دیده می

او دارد روزناماه » Hij zit de kranl te lezenشاود، مانناد هلنادی مصدر سااخته می صورتبه

نامد و در دانماارکی، یریازی، ای میساخت دوم که ابرت آن را ساخت حرف اضایه«. خواندمی

به همراه حارف اضاایه مکاانی « هست»شود، از ترکیب یع  ربطی ایسلندی و آلمانی دیده می

او دارد » sie ist am kochenشود، مانند آلماانی مصدر ساخته می صورتبهو یع  اصلی  «در»

ژرمنای  هایزبانآنچه در «. کنداو دارد کار می» hun er ved at arbejde، یا دانمارکی «پزدمی

 کند. شود با دو خاستگاه اصلی ساخت در جریان مطابقت میدیده می

                                                           
1. Ebert 
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هاا در زمیناۀ سااخت در جریاان نیاز پیشینۀ پ وهش با بررسی چارچوب نرری، در عم 

اناد، در بررسای ایرانی انجاام داده هایزبانبررسی شد. آنچه پ وهشگران دربارۀ این ساخت در 

ها در مورد هر زبان در ادامه اشاره خواهد شد. از ایان جهات نیاازی نیسات بخاش این ساخت

 ای با عنوان پیشینۀ توقیق آورده شود. جداگانه
 

 بحث و بررسی -0

اند، سااخت ایرانی که در دو منطقۀ جغراییاایی از ایاران واقاع شاده هایزباندر چند گروه از 

شود. این سااخت ایرانی دیده نمی هایزبانخاصی برای نمود درجریان وجود دارد که در دیگر 

ای است که در منطقۀ ارب و جنوب اربی دریای خازر دیاده خاص درواقع یک وی گی منطقه

ی تاتی شام  هرزنای، کرینگاانی، تااتی منطقاۀ هاگویشدر تالشی، گیلکی، مجموعۀ  ؛شودمی

های کایی از وجاود چناین سااختی در دیگار خلخال و تاتی جنوبی. به دلی  نبود منابع و داده

های بیشتر کاربرد آن را در تااتی منطقاۀ های تاتی شناختی نداریم، ولی ممکن است دادهگونه

یید کند. در جنوب شرق ایاران ایان سااخت در بلاوچی و أموت و نیز تاتی خویین ترودبار و ال

شاود کاه در ای موساوب میشود که در این منطقه نیز یک وی گی منطقاهبشگردی دیده می

شاود کاه باا و زازاکی دیده میاین منطقه مشترک است. ساخت مشابهی در هورامی  هایزبان

، یاک وی گای اساتههاای دریاای خازر بودبان در اص  کرانهتوجه به اینکه خاستگاه این دو ز

تواند موسوب شود. در ادامه چگاونگی ایان سااخت در های خزر میای مربوط به کرانهمنطقه

 شود. های یاد شده بررسی میگونه

 
 گیلکی  -0- 0

 1در گیلکی نمود در جریاان هام در زماان حاال و هام در گذشاته کااربرد دارد. راساتارگویوا

و سااخت آن را  اساتهآورد 2حال درجریان را در گیلکی زیر عنوان حاال معای ن( 1442 :012)

دارم » nivištǝn dǝrǝmداند، مانناد می« -هست» dǝr- 3ترکیب مصدر یع  با صرف یع  ناقص

داناد وی کاربرد این یع  را برای بیاان عملای می«. کُشیداری می» kǝšǝn dǝrǝi، «نویسممی

 گیرد: دارد انجام میکه در لورۀ حال 
                                                           
1. Rostargueva 

2. present definite 

3. defective 
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1. ba  a  tundi  koya  šuon –dǝr=i 

 هستی=PREP.در– INF.ریتن کجا تندی این با 
  (.ibid: 145) «روی؟با این سرعت کجا داری می» 

 
2. bidin  ki  ame=bija  amon –dǝr=ǝ 

نببی   هست=PREP.در-  INF.آمدن POSTP.به سمت=ما چه کسی 
  (.ibid) «.آیدما دارد می ببین چه کسی به سمت» 

 

گذشااتۀ درجریااان را در گیلکاای زیاار عنااوان گذشااتۀ معاای ن ( 154 :2012) راسااتارگویوا    

و ساخت آن را از مصدر یع  اصلی باه هماراه صارف گذشاتۀ ساادۀ یعا  کمکای  استهآورد

dubun «داناد، مانناد می« بودن، در درون یایات شادنkudǝn dubum «کاردمداشاتم می» ،

kudǝn dibi «داناد کاه در کاربرد این یع  را برای بیان عملای مساتمر می«. کردیداشتی می

 :  استهلوراتی از زمان گذشته انجام گریت
3. hato ki  fikr  kudǝn -du=bu az  pillǝkån bijir  bamo 

کهچنان  نپایی پلکان از بود= در– INF.کردن یکر   PST.3SG.آمدن 

  (.ibid: 154) «.کرد، از پلکان پایین آمدکه داشت یکر میچنان» 
 

گیرد که با مصادر یعا  وی ساخت دیگری را برای گذشتۀ درجریان در گیلکی در نرر می    

 kudǝn dǝrǝشاود، مانناد سااخته می« بودن»اصلی به همراه صرف گذشتۀ سادۀ یع  کمکی 

bum «راستارگویوا نه به وجود حرف اضاایۀ«. دادمداشتم انجام می dǝrǝ  در ایان سااخت کاه

یی کاه در هامثالکه در همۀ  kǝrǝ، نه به واژۀ استهآید، توجه کردبین مصدر و یع  کمکی می

 آید: ، قب  از مصدر میاستهقالب جمله آورد
4. kǝrǝ -xurdǝn -dǝrǝ -bum zǝng  bǝzeidi  

 PST.3PL.زدن زنگ بودم- POSTP.در– INF.خوردن– کار 

  (ibid: 155) «.که زنگ زدند خوردمداشتم می» 

د. ای بیان نمود درجریاان کااربرد دارد که هر سه ساخت بردههای ذکرشده نشان میمثال    

گیرد، در واقع ترکیبای از حارف در نرر می dubuonو  -dǝrهای کمکی آنچه راستارگویوا یع 

« باودن» buoو  بارای حاال درجریاان« هست»به همراه یع  ربطی « در» dǝ(r)اضایۀ مکانی 

شود: مصادر برای گذشتۀ درجریان است. در نتیجه در هر سه ساخت سه عنصر اصلی دیده می

یع  ربطی. از نرر معناایی چناین سااختی را بارای حاال « + در» dǝ(r)+ حرف اضایۀ مکانی 
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در خوردن هستم، در خوردن هستی، »توان این گونه معنا کرد: می« خوردن»درجریان از یع  

در خاوردن باودم، در خاوردن »شاود: و برای گذشتۀ درجریان از همین یع  چناین می« و ...

جهاان  هاایزباناین ساخت همان ساخت مکانی رایجی است کاه در بسایاری از ...«. بودی، و 

هاای مکاانی کاه در آنهاا یعا  ربطای شود، یعنی عبارتبرای بیان نمود درجریان استفاده می

دهد در کناار یارم مصادری ای که مکان را نشان میحرف اضایه به همراه« بودن»یا « هست»

که برای گذشتۀ درجریان در گلیکای وجاود دارد، عنصار  آیند. در ساخت دومییع  اصلی می

شود: گونه معنا میشود که حالت درجریان بودن کار را نشان می دهد و اینایزوده میچهارمی 

صاورت اسامی یاک یعا  حاالتی  kârواژۀ ...«. ی، و در کار خوردن بودم، در کار خوردن بود»

است و در چنین ساختی برای ایزودن حالت انجام گاریتن کاار در سااخت درجریاان باه کاار 

رود و در بررسای های تاتی جنوبی هم به کاار مایرود. ساخت اخیر در تالشی و برخی گونهمی

درجریان را در گیلکی به شک  درجریان در این گونه به آن پرداخته خواهد شد. الگوی ساخت 

 توان نشان داد: زیر می
حال درجریان در گیلکی   : مصدر  + dǝr +  هست»یع  ربطی»  

گذشتۀ درجریان در گیلکی   :[kǝrǝ] + مصدر + dǝrǝ  +  بودن»یع  ربطی»  

 

 تالشی  -2 -0

( 88: 1386)تالشی نمود درجریان را هم در زمان حاال و هام در زماان گذشاته دارد. رضاایتی 

و شناسۀ ثانویاه و مصادر یعا  اصالی  kâ(r)ساخت حال درجریان را با ایزودن ایزونۀ استمرار 

آنچه رضایتی شناساۀ «. رویداری می» kâr-iša še، «رومدارم می» kâr-ima šeداند، مانند می

ایزوده  kâیا  kârاست که به ادات « هست»بستی یع  ربطی نامد، درواقع صورت واژهثانویه می

 شود: می
5. čayi  čašme  kâr=in âv  karde  

 INF.کردن آب هستند=کار DIR.PL.چشم GEN.SG.او 

 (135: همان) «.ریزندچشمان او دارند آب می» 
 

6. ba ǝštan kâ=š kâ  vâte 

 INF.گفتن در.POST هستی=کار خود به 

 (114: همان) «.گوییاز خودت داری می» 
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شود در ساخت حال درجریان در تالشی دو عنصر اصالی باال دیده می یهامثالکه در چنان    

شود، به هماراه عنصار دیگاری کاه مصدر دیده می صورتبهو یع  اصلی « هست»یع  ربطی 

ن دادن حالات انجاام کاار باه کاار است و در گیلکی هم وجود دارد و برای نشا kâیا  kârادات 

، اماا اساتهبه کاار ریت 6الت مکانی باشد، در مثال کنندۀ حرود. حرف اضایۀ مکانی که بیانمی

 هایسااختاند، در برخی اشاره کرده( 1989)بایبی و داه   کهچنانشود. دیده نمی 5در مثال 

شاود. در د و حارف اضاایۀ مکاانی دیاده نمیشو  ربطی با مفهوم مکانی یکی میدر جریان یع

حالت ایرمستقیم داشته باشاد، اماا  kârرود یمورد تالشی که نرام دوگانۀ حالت دارد، انترار م

دهد و این ادات پایانۀ حالت ایرمستقیم ندارد. در هر صاورت ها چنین چیزی را نشان نمیداده

یاصله یا بایاصاله قبا  از که بی kârساخت حال درجریان در تالشی سه جزء دارد: مصدر، ادات 

بسات پای kârه معماوال باه ادات کا« هسات»بستی یعا  ربطای آید، و صورت واژهمصدر می

چشمان او »ی باال چنین است: هامثالواژ یع  درجریان در شود. به این ترتیب ترجمۀ واژبهمی

 «.  خودت در کار گفتن هستی»، «در کار آب کردن هستند

و « باودن» be، صرف گذشتۀ سادۀ یعا  ربطای  kâ(r)گذشتۀ درجریان در تالشی با ادات 

 kâ(r) biš، «ریتمداشتم مای» kâ(r) bim šeشود، مانند صدر ساخته میم صورتبهیع  اصلی 

še «این یع  برای بیان عملی که در یک دورۀ زماانی در (83: 1386)رضایتی، « ریتیداشتی می .

 رود: به کار می استهگذشته در جریان بود
7. hayvun  xǝt  -ba kâr -ba nǝšǝl karde 
رنشخوا بود- کار بود- PTCP.خفته حیوان   INF.کردن 

 (135: همان) «.کردحیوان خوابیده بود و داشت نشخوار می» 
 

شاود، همان ساختی که حال درجریان در تالشی دارد در گذشاتۀ درجریاان نیاز دیاده می    

رود. یعنی یع  گذشتۀ درجریان درجملۀ باال در اصا  تنها صورت گذشتۀ یع  ربطی به کار می

پاس «. در کاار نشاخوار کاردن باود حیاوان خوابیاده باود و»تعبیر شاود: به این صورت باید 

 توان نشان داد:کلی ساخت درجریان را در تالشی به شک  زیر میطوربه
حال درجریان در تالشی   :=[ «هست»یع  ربطی  ] + kâr + [= «هست»یع  ربطی   مصدر + [

گذشته درجریان در تالشی   :kâr +  بودن»یع  ربطی»  مصدر + 
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 تاتی جنوبی  -0-0

های تاتی رای  در جنوب قازوین دهد ساخت درجریان مشابهی در بیشتر گونهنشان می هاداده

باه وجاود ایان سااخت بارای حاال  (1960 & 1959) و اطراف خلخاال وجاود دارد. یارشااطر

کند که با صرف حال ناکاما  یعا  درجریان در کجلی و شالی از تاتی منطقۀ خلخال اشاره می

 مانند کجلی: ،شوددر شالی ساخته می kerâدر کجلی و  koreادات اصلی و 
8. az  mišim -kore raz  

 باغ OBL.کار– PRS.IMPF.ریتن DIR.من 
 ( Yarshater, 1960) «.روممن دارم به باغ می» 

 شالی: 
9. az  kerâ  -pajem  

 PRS.IMPF.پختن– کار DIR.من 

 (  ibid, 1969) «.پزممن دارم اذا می» 
 

هاا تر ایان سااخت نادارد. اماا برپایاۀ ایان نموناهبیشتر برای بررسی دقیق یهاییارشاطر داده

، باه هماین اساتهتوان گفت به جای مصدر از صرف حال ناکام  یع  اصالی اساتفاده شدمی

دلی  با به کار ریتن شناسه، یع  ربطی دیگر کاربرد ندارد. شاید زیر تأثیر ساخت حال ناکاما  

عناوان نشاانۀ حالات باه kerâ و koreتغییری ایجاد شده باشد و برای ایجاد تمایز ادات چنین 

بادون  kerâو  koreدرجریان به ساخت حال ناکام  ایازوده شاده باشاد. از ساوی دیگار ادات 

روند. احتماال به این دلی  که ایان دو واژه در حالات ایرمساتقیم حرف اضایۀ مکانی به کار می

باه روشانی پایاناۀ حالات  koreند برای نشان دادن مکان نیز اساتفاده شاود. تواهستند که می

ای در شاالی تردیاد وجود چناین پایاناهدر است، اما  e-ایرمستقیم مفرد را دارد که در کجلی 

کند کاه جا اشاره میاست. اما یارشاطر همان e-زیرا در شالی نیز پایانۀ ایرمستقیم مفرد  ،است

شاود. از ساوی دیگار پایانۀ مکانی باه پایاان واژه ایازوده می عنوانبه a–ۀ در برخی موارد پایان

گیارد، که در یکی پیش از یع  و در دیگری بعاد از یعا  قارار می kerâو  koreجایگاه نووی 

باید به دلی  نبود حرف اضایه و استفاده از پایانۀ حالت برای نشان دادن مفهوم مکانی باشد کاه 

تار ایان تر عم  کنند. در هر صاورت بررسای دقیاقجایگاه نووی آزادانه دهد از نرراجازه می

 های بیشتری دارد. موضوب نیاز به داده
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شاود. در در گونۀ اشتهاردی و چالی از تاتی جنوبی نیز همین ساخت درجریاان دیاده می

 صاورتبهاشتهاردی حال درجریان با صرف حال ناکام  یع  اصلی و صاورت صاریی ترکیبای 

kârdar- شود، مانند ساخته میmi-vazem kârdar-ima «دومدارم مای» ،mi-kowe kârdar-a 

طور که یارشااطر در پاانویس هماان صافوه همان (.Yarshater, 1969: 225)« ایتددارد می»

و در بررسی ساخت درجریان در تالشی و گیلکی گفته شد، ترکیبی که در ایان  استهحدس زد

، حارف kârتفکیاک شاود کاه از ساه جازء  kâr-dar-imaد به شک  رود، بایساخت به کار می

و شابیه سااختی  استهتشکی  شد« هست»بست یع  ربطی ، و صورت واژه«در» darاضایۀ مکانی 

   شود.شود، تنها به جای مصدر از صرف حال ناکام  استفاده میاست که در تالشی دیده می

 uدر یا اسم مصدر، حرف اضاایۀ مکاانی مص صورتبهدر چالی حال درجریان با یع  اصلی 

 ی زیر: هامثالشود، مانند ساخته می« هست»و یع  ربطی « در»
10. ešta  tete  xordan-u-ind  

 هستند-ADP.در-INF.خورن PL.OBL.دختر GEN.SG.تو 
 (ibid) «.خورنددختران تو دارند اذا می» 

 
11. Hasane  teta zāymon-u-ya  

ردخت OBL.SG.حسن  .DIR.SG.F زاییدن.VB.NOUN-در.ADP-هست 
 (ibid) «.کند(زاید )زایمان میدختر حسن دارد می» 

 

بار مصادر باا اسام مصادر نیاز سااخته ص این ساخت یکی این است که ایازونوی گی خا    

کند. اما همچناان ساه عنصار شود، و دیگر اینکه از حرف اضایۀ مکانی متفاوتی استفاده میمی

ای که مکاان را نشاان دهاد، و ، حرف اضایه«هست»در جریان یعنی یع  ربطی اصلی ساخت 

هایی که در دو مثال بااال وجاود دارناد در مصدر یا اسم مصدر را دارد. یع  صورتبهیع  اصلی 

دختار حسان در زاییادن »، «دختران تو در اذا  خوردن هستند»شوند: گونه معنا میاص  این

 توان نشان داد: ان را در تاتی جنوبی به شک  زیر میپس الگوی ساخت درجری«. است

اسم مصدر مصدر/ :حال درجریان در تاتی جنوبی «هست»بستی یع  واژه + حرف اضایه مکانی  +   
 

 

 تاتی شمالی )کرینگانی، کالسوری و هرزنی( -0- 0

یاه( در که در سه روستا )به ترتیب کرینگان، کالسور، گلین ق استهنتاتی شمالی شام  سه گو

ایرانای هساتند.  هاایزبانهاای در خطار شوند و هر سه از گوناهآذربایجان شرقی صوبت می
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هاای دهناد. دادههای کرینگانی و کالسوری وجود ساخت درجریان را در هر دو نشاان میداده

دهد. در کرینگاانی حاال از هرزنی نیز ساخت مشابهی را در این گونه نشان می نگارنده میدانی

شود کاه ساخته می« هست»بستی یع  ربطی و گونۀ واژه 1ن وجود دارد که با اسم یع درجریا

هاای دیگار آیاد و باه واژهاز اسم یعا  نیاز میشود، اما پیش بست میمعموال به اسم یع  پی

 : (Yarshater, 2007)شود بست میپی
12. dur  kāšte-i-ne 

 هستم-GER-OBL.کاشتن درخت 
 (ibid) «.مکاردارم درخت می» 

 
13. pā=n  āstā  kušte 

 ?GER.OBL.خوردن استخوان هست=سگ 

 (ibid) «.خوردسگ دارد استخوان می» 

شود، که با اسم مصدر و صاورت ساخت مشابهی برای حال درجریان در کالسوری دیده می    

 شود: بستی یع  ربطی و بدون حرف اضایۀ مکانی ساخته میواژه
14. gāndem=em kuste  

 GER.کوبیدن هستم=گندم 

  (ibid: 2005) «.کوبم )در کویتن گندم هستم(دارم گندم می» 
 

15. Zeynab!  če=š gode  

 GER.کردن 3SG=چه زینب 

 (ibid) «؟کنیزینب! داری چکار می» 
 

در ساخت درجریان در هر دو گونه، دو عنصر اصالی سااخت درجریاان یعنای یعا  اصالی    

ای کاه شاود، اماا حارف اضاایهبست دیاده میواژه صورتبهم مصدر و یع  ربطی اس صورتبه

 کاهچنانتواند وجود داشته باشد زیرا حالت مکانی را نشان دهد، وجود ندارد. چنین چیزی می

تواناد باا مفهوم مکانی و یع  ربطای می انداشاره کرده( 1989) در تالشی دیدیم و بایبی و داه 

بسات دیاده باین اسام مصادر و یعا  واژه -i-واکاۀ  12ی دیگر در مثال د. از سوهم یکی شو

ی وی که یعا  هامثال، اما این واکه در همۀ استهشود که یارشاطر توضیوی دربارۀ آن ندادمی

                                                           
1. gerund 
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تواناد پایاناۀ حالات شاود. ایان واکاه می، دیاده میاساتهبسات شدربطی به اسم مصادر پی

جای گریتن حرف اضایۀ مکاانی، حالات ایرمساتقیم ایرمستقیم مفرد باشد که اسم مصدر به 

یایتاه باه های پایانداند که بعد از واژهمی ǝ-پایانۀ حالت ایرمستقیم مفرد را گیرد. یارشاطر می

گیرناد بستی نمیشود. اما اینکه چرا در مورد اسم مصدرهایی که یع  واژهتبدی  می i–واکه به 

 شود. با واکۀ پایانی اسم مصدر اداام می ǝ-ارد پایانۀ توان گفت در این موشود، میدیده نمی

دهاد کاه در ، نشان میاستههایی که نگارنده از کرینگانی گردآوری کرداز سوی دیگر داده    

 این گونه حرف اضایۀ مکانی هم کاربرد دارد: 
16. herdân-an da   hete 

 GER.خفتن ADP.در هستند=PL.بچه 
 (نگارنده میدانیهای )داده «.ابندخوها دارند میبچه» 

 

هاا را در کاه نگارناده داده میالدی اسات، درحاالی 1970 های یارشاطر مربوط به دهۀداده    

. مشخص نیسات ایان تفااوت ناشای از یاصالۀ استهآورد از روستای کرینگان گرد 1398سال 

در کرینگاانی و سات یاا تفااوت در گویشاوران. سااخت حاال درجریاان را هازمانی باین داده

 توان نشان داد: کالسوری به دو شک  زیر می
در کرینگانی حال درجریان   : اسم مصدر  .OBL. +/- [حرف اضایه مکانی] +  هست»یع  ربطی»  

در کالسوری حال درجریان   := «هست»یع  ربطی  اسم مصدر  + [حرف اضایه مکانی] -/+  .OBL 
 

ریان در کرینگانی را کااربرد آن بارای بیاان ( یکی از کارکردهای حال درج2007یارشاطر )    

ای برای بیان آینده در کرینگاانی وجاود دارد. داند، این در حالی است که ساخت وی هآینده می

 آورد: های زیر را برای چنین کاربردی مثال میوی نمونه
17. čani  sor  gāndem  kāšte-i-ne 

 هستند-GER-OBL.کاشتن گندم سال بعد 
 ( ibid) «.عد گندم خواهم کاشتسال ب» 

 
18. te  sabā  če kār  karde-i-še  

 هستی-GER-OBL.کردن کار چه یردا تو 
 (ibid) «؟کار خواهی کرده تو یردا چ» 
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بینیم، . آنچه در کرینگانی مایبینیممیکاربرد حال درجریان در بیان آینده را در بلوچی نیز    
شاود و باه رخادادی اشااره شاناخته می 2شادهریازیآینده برنامه یا 1به نام آیندۀ مورد انترار

در آینادۀ  تاا هشادریازیبرنامهندۀ نزدیک رخ دهد، یا عملی که رود در آیکند که انترار میمی

ای معموال با حاال یاا معتقدند چنین آینده( 250 :1994) نزدیک انجام بگیرد. بایبی و همکاران
شادن را عناصار واژگاانی ریازیهوم مورد انترار بودن یا برنامهشود و مفحال درجریان بیان می

در بررسای ( 118 :1985)کنناد. کاامری دهند، ایجااد مایآینده که رخداد را در آینده قرار می

های زمانی را برای کارکرد آینادۀ ماورد کاربرد زمان حال در بیان آینده در انگلیسی، وجود واژه

رود که باه یاک است زمان حال وقتی در معنای آینده به کار می داند و معتقدانترار کایی نمی
تاوان گفات ترکیبای از مفهاوم شده اشاره کند. در هار صاورت میریزیکنش یا رخداد برنامه

 توانند کارکرد زمان حال در بیان آینده را ایجاد کنند. ریزی به همراه توصیفگر زمانی میبرنامه

ای باه ، اشاارههمفصلی که دربارۀ یعا  در هرزنای نوشات در مقالۀ (1342و  1341) مرتضوی
های نگارناده . اما دادهاستکردهوجود ساخت خاصی برای نمود درجریان یا مستمر در هرزنی ن

دهد ساختی بارای حاال درجریاان در ایان زباان از تنها سخنگوی بازمانده از هرزنی نشان می
حال درجریان با مصدر یع  اصلی، حرف اضایۀ د در هرزنی دهها نشان میوجود دارد. این داده

بسات که پی« هست»بستی یع  ربطی شود، و صورت واژهبست میکه میان« در» d(e)مکانی 

 شود: شود ساخته میمی
19. hortoy  hete-d-on 

 هستند-ADP.در-.GER.خفتن PL.بچه 
 (نگارنده های میدانی)داده «.خوابندها دارند میبچه» 

 

20. čonda  šen-de-ror 

 هستید-ADP.در-GER.ریتن کجا 
 (نگارنده های میدانی)داده «روید؟کجا دارید می» 

هاای تااتی وجاود دارد، های نگارنده از کرینگانی و آنچاه در دیگار گوناهاین ساخت با داده    

 مصدر، حارف اضاایۀ صورتبهکند و همان عناصر اصلی درجریان یعنی یع  اصلی مطابقت می
 توان نشان داد: گونه میمکانی و یع  ربطی را دارد. پس الگوی این ساخت در هرزنی را این

حال درجریان در هرزنی   : مصدر   یع  ربطی + حرف اضایۀ مکانی +

                                                           
1. expected future 

2. scheduled future 
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هم به وجود ساختی برای نمود درجریان در تاتی رودباار اشااره ( 81، 16: 1389)پور سبزعلی    

به همراه صرف حال اخباری یاا گذشاتۀ  kârǝ، ادات «در» daکند که با حرف اضایۀ مکانی می

 da kârǝ، «نویسامدارم می» da kârǝ nǝvisomمانناد  ،شاودساادۀ یعا  اصالی سااخته می

nevištom «صاورتبهحارف اضاایه  ین است کهوی گی خاص این ساخت ا«. نوشتمداشتم می 

دیگر اینکه مانند شالی به جاای  ،است هاضای، بر خالف تالشی و گیلکی که پساست هاضایپیش

پاور مثاالی های سابزعلیشود. دادهمصدر یا اسم مصدر، از صرف حال ناکام  یع  استفاده می

 های نووی این ساخت را بررسی کرد.جمله ندارد که بتوان وی گی صورتبه
 

 بلوچی  -5- 0

ذشاته دارناد کاه باا های بلوچی ساختی برای نمود درجریان در زمان حال و گبرخی از گونه 

« هسات»در حالات ایرمساتقیم و یعا  ربطای  /ag-/یایته باه پساوند مصدر یع  اصلی پایان

 شود: ساخته می
21. man  gušag-ā -un 

 هستم- INF-OBL.گفتن من 
 ( Jahani & Korn, 2009) «.گویممن دارم می» 

 
22. man  gušag-ā -itõ 

 بودم- INF-OBL.گفتن من 
 (ibid) «.گفتممی من داشتم» 

مصدر و یعا  کمکای را  صورتبهساخت درجریان در بلوچی دو عنصر اصلی یعنی یع  اصلی     

، اساتهدارد، اما حرف اضایۀ مکانی ندارد. نبود حرف اضایۀ مکانی با حالت ایرمستقیم جبران شد

یاان حالات دری زیرا بلوچی حالت دوگانۀ مستقیم و ایرمستقیم دارد و حالت ایرمستقیم برای ب

وجاود  رود. ساخت دیگری برای نمود درجریان در بلاوچی جناوب اربای پاکساتاننیز به کار می

 شود: ساخته می 1ست، اما به جای مصدر با صفت یعلی حالدارد که همانند ساخت باال
23. wāja  Pančkuš  bi  harā  swār  rawān -at 

(پنجکُش )نام خاص خواجه  انرو سوار OBL.خر به  .PRS.PTCP -بود 
 (ibid) «.ریتخواجه پنجکُش سوار بر خر داشت می» 

 

                                                           
1. present participle 
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24. ā  əngo  kār  kənān-ynt 

 هست-PRS.PTCP.کنان کار هنوز DIR.او 
 ( Baker & Mengal, 1969: 237) «.کنداو هنوز دارد کار می» 

 

ان رایا  اسات، به کار ریتن صفت یعلی حال به جای مصدر یا اسم مصدر در ساخت درجری   

ایرانی تاازگی دارد و تنهاا در ایان گوناه از بلاوچی دیاده  هایزبانرسد در هرچند به نرر می

هاای تااتی ای که در تالشی و برخی گوناهشناسان معتقدند ستاک گذشتهشود. برخی ایرانمی

 در -en-اسات، همچناین میانوناد  d-گیرد و مختوم به مبنای ساخت یع  حال ناکام  قرا می

ای ستاک حال است، بازماندۀ صفت یعلی حال و زازاکی که نشانۀ نمود ناکام  در گونههورامی 

در اداماه (. Paul, 1998) شدساخته می ant-تر هستند که در ایرانی باستان با پسوند دورۀ کهن

 و زازاکی بار دیگر به این موضوب بازخواهیم گشت، تنهاادر بررسی ساخت درجریان در هورامی 

از این جهت اشاره شد که گویا کاربرد صفت یعلی حال بارای بیاان نماود درجریاان یاا نماود 

. در هر صورت ساخت درجریاان را در بلاوچی استهایرانی داشت هایزبانای در ناکام  پیشینه

 توان نشان داد: به شک  زیر می

در جریان در بلوچی   طییع  رب + (حالت ایرمستقیم) صفت یعلی حال/ مصدر:  

های بلوچی حال درجریاان بارای بیاان همانند آنچه در کرینگانی گفته شد، در برخی گونه    

 صاورتبهرود. در این کارکرد، بعد از یع  اصلی شده به کار میریزیآیندۀ مورد انترار یا برنامه

 آید: می« بودن»مصدر، صرف حال اخباری یع  ربطی 

25. təw  ymšəpi  vanəgā -bey  

  باشی- INF.OBL.خواندن امشب DIR.تو 
 ( Baker & Mengal, 1969: 235) «؟تو امشب خواهی خواند» 

26. ā  begəa  gvāzi  kənəgā -bit 

 باشد- INF.OBL.کردن بازی شب هنگام DIR.او 
 جا(همان) «او شامگاه بازی خواهد کرد؟» 

 

دانناد کاه تاا زماان آیناده تاداوم باکر و منگال کاربرد این یعا  را بارای بیاان عملای می    

رود . اما کاربرد این ساخت از نوب آیندۀ انتراری است و برای بیان عملی به کاار مایاستهداشت

 شود.  رود در آینده در حال انجام باشد و نمونۀ دیگر آن در کرینگانی هم دیده میکه انترار می
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 بشگردی  -6- 0

اساتان هرمزگاان،  شارقگسترۀ وسیعی در شامال و که در  داردهای متعددی ردی گونهگبش

هاای شود. متأسافانه دادهارب استان سیستان و بلوچستان و جنوب استان کرمان صوبت می

هاای بشاگردی توصای  نشاده یاا حتای ها در دسترس است و بیشتر گونهاندکی از این گونه

دهاد سااختی نشان میدی رهای بشگشده از برخی از گونههای منتشراند. اندک دادهناشناخته

بررسی شد، برای نمود درجریان دارند. برای مثال در گونۀ رودباری کاه در منطقاه مشابه آنچه 

« هسات»شود، حال درجریان با مصدر و یعا  ربطای زمین در جنوب کرمان صوبت میررودبا

شاانۀ آیاد کاه بایاد نمی -aشود. قب  از مصدر پیشاوند شود، ساخته میبست میکه به آن پی

رود، اما شاید حرف اضاایۀ نمود ناکام  باشد که در ساخت حال و گذشته ناکام  نیز به کار می

a «مانناد  ،باشاد کاه در ایان گوناه کااربرد دارد« به، بارa-kowten-om «ایتمدارم مای» ،a-

gesten-ie «مشابه هماین سااخت را مطلبای و عباسای (. 112: 1385)مطلبی، « اندازیددارید می

دارم » om-ardenwx-aاناد، مانناد برای بشاگردی گوناۀ میناابی اشااره کرده( 1389)ری دمشه

اند که باا ساتاگ گذشاته بر اینکه به ساخت گذشتۀ درجریان نیز اشاره کرده، ایزون«خورممی

 a-nešt-aromشاود: سااخته می« باودن»)که باید در اص  مصدر مرخم باشد( و یعا  ربطای 

اناد کاه بتاوان سااخت فانه هر دو منبع مثالی در قالب جملاه ندادهمتأس«. نشستمداشتم می»

هاای پیوسات مرباوط باه گوناۀ ها بررسی کارد. تنهاا در ماتننووی درجریان را در این گونه

 :  استهرودباری مثال زیر یایت شد
27. â  se  nafar  ke  ey  dur  a-yahten=en  

 هستند=INF.آمدن-IMPF دور از که نفر سه آن 
 (242: 1385)مطلبی،  «.آیندآن سه نفر که از دور دارند می» 

 

« هسات»بسات مصدر دارد و یع  ربطی هم گوناۀ واژه صورتبهاین ساخت یع  اصلی را 

ی هایسااختشود. اما حرف اضایۀ مکاانی نادارد. ایان از جملاه بست میاست که به مصدر پی

عنی یع  ربطی مفهوم مکانی را نیز بیاان . یاستهاست که مفهوم مکانی با یع  ربطی یکی شد

نشانۀ  عنوانبه -aوند «. در آمدن هستند»گونه معنا شود: تواند اینکند و یع  جمله باال میمی

 .  استهنمود ناکام  به این ساخت ایزوده شد
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 و زازاکی هورامی  -0- 0

ردزباان اارب ایاران و شارق هایی هستند که از نرر جغراییایی در منااطق کو زازاکی گونههورامی 

کراناۀ دریاای  هاایزبانشناسان به شباهت این دو زبان با شوند، اما از دیرباز ایرانترکیه صوبت می

اناد خاساتگاه ایان دو زباان در اصا  اند و به خاوبی نشاان دادهخزر مانند تالشی و تاتی اشاره کرده

 انادد به مناطق کنونی مهاجرت کاردههای بعکه سپس در دوره استهمناطق جنوبی دریای خزر بود

(MacKenzie, 1987; Asatrian, 1995 .) شادۀبررسای هایزبان بااین دو زبان نیز ساخت مشابهی 

کراناۀ خازر  هایزبانبا دو گونه برای نمود درجریان دارند، که هم نمونۀ دیگری از همانندی این باال 

   است.های کرانۀ خزر بودهنت از وی گیهای زبادهد این ساخمی است، هم نشان

ای به وجاود اشاره( 1966)مانند مکنزی، اند پرداختهدر منابعی که به توصی  دستور هورامی 

دهاد کاه چناین نشان می نگارنده میدانیهای ، اما دادهاستهساختی برای نمود درجریان نشد

 xarikجریاان باا ادات در وجود دارد؛ هم در زمان حال و هم گذشته. حاالِساختی در هورامی 

کاه « هست»بست یع  ربطی گونۀ واژه، (MacKenzie, 1966: 113)« در حال انجام، مشغول»

اسات سااخته  āy-شود، و مصدر یع  اصلی که مصدر مرخم و مختوم به بست میپی xarikبه 

آید. مصدر ممکن اسات حاذف شود. بعد از مصدر هم صرف حال ناکام  یع  اصلی هم میمی

 و یع  اصلی تنها با صرف حال ناکام  بیاید: شود 
28. zārōla-ke   xarik=ene   -m-usāy   -musā 

 PRS.IMPF.3PL.خوابیدن– INF.خوابیدن-IMP-  هستند=مشغول DEF.PL-بچه 

 (نگارنده میدانیهای )داده «.خوابندها دارند میبچه» 
 

29. xarik=ani  čēž  mi-wari 
 PRS.2SG.خوردن-IMPF چه هستی=مشغول 

 (نگارنده میدانیهای )داده «؟خوریداری چه می» 
 

رود، تنهاا باه جاای یعا  ربطای مشابه همین ساخت برای گذشتۀ درجریان هم به کار می

 شود: استفاده می« بودن»، از صرف گذشتۀ ناکام  یع  ربطی «هست»
30. xarik–ebene  -luāy  -luene 
-  INF.ریتن–   بودم-مشغول  یتنر .IMPF.PST.1SG 
 (نگارنده میدانیهای )داده «.ریتمداشتم می» 
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31. xarik–ebenme nān  warenme 

 PST.IMPF.1PL.خوردن اذا بودیم-مشغول 

 (نگارنده میدانیهای )داده «.خوردیمداشتیم اذا می» 
 

کاه مشاغول  لیبچاه هاا درحاا»واژ ترجمه کارد: بهگونه واژهای باال را اینشاید بتوان جمله

یاا در ماورد گذشاتۀ درجریاان: « خوری؟مشغول هستی چه می»، «خوابندخوابیدن هستند، می

از نرار سااخت، درجریاان در «. خوردممشغول بودم اذا می»، «ریتممشغول ریتن بودم که می»
مصدر یا حال ناکاما  را دارد،  صورتبهدو عنصر اصلی ساخت درجریان یعنی یع  اصلی هورامی 

صورت آیاا . درایناستهما حرف اضایۀ مکانی ندارد، و مصدر هم در حالت ایرمستقیم به کار نریتا

شاده در بررسای هایزبانهای مکانی دانست که در دیگر توان این ساخت را هم از نوب عبارتمی

ر د کاهچنانتواند با یع  ربطی یکی شود، گفته شد ساخت مکانی می کهچنانشود؟ باال دیده می
قبا  از یعا  ربطای « در حاال انجاام» xarikردی نیز چنین است. از سوی دیگر آمدن واژۀ بشگ

کند و صفتی از یک یع  حالتی است که حالات کانشِ در حاال نبود ساخت مکانی را جبران می
ی که مصدر وجود ندارد و حاال یاا گذشاتۀ ناکاما  باه کاار هایساختانجام را بیان می کند. در 

دارد و از نرار  en-شاود کاه پساوند ۀ ناکام  از روی ساتاک حاالی سااخته میگذشت رود،می
شاد. سااخته می ant-تاریخی بازماندۀ صفت یعلی حال هستند که در ایرانی باستان با پساوند 

وجاود ( 1998)اسات. پااول « خاوران» -hwar-ant*بازمانده از ایرانی باساتان  -war-enیعنی 
کراناۀ خازر راهکااری بارای بیاان نماود  هاایزبانازاکی و نیز و زچنین ستاکی را در هورامی 

داند و معتقد است در مواردی که وند نمود ناکام  وجود ندارد یاا باه ها میناکام  در این زبان

تاوان سااخت درجریاان را در شاود. ازایان جهات میرود، از این ساتاک اساتفاده میکار نمی
 شود. دیده می شدهبررسی هایزبانر دیگ از همان نوعی دانست که درهورامی 

شاود و بسات میکه به یاعا  جملاه پای« هست»در زازاکی حال درجریان با یع  ربطی 

 شود: صرف حال ناکام  یع  اصلی ساخته می
32. o=yo şami virazeno 
 PRS.IMPF.3SG.درست کردن شام هست=او 

 ( Todd, 1985: 101) «؟کنداو دارد شام درست می» 
 

33. Bêrivan=a goşt=ê  bizer wəna 
 PRS.3SG.FEM.خوردن OBL.SG.بز EZ=گوشت FEM.هست=بریوان 

 (ibid) «.خوردبریوان )نام خاص( دارد گوشت بز می» 



 28-7، ص  2011، پاییز و زمستان 22پیاپی، 2ة دور، 6سال های ایرانی/زبان فارسی و گویش اسفندیار طاهری   26

 

این ساخت شبیه ساختی است که در هورامی است و به جای مصادر حاال ناکاما  یعا  

ساتاکی  نشان دهد ندارند. اما هورامی رود و هر دو عنصری که مفهوم مکانی رااصلی به کار می

تار دارد و بازماندۀ صفت یعلی حال دورۀ کهن en-شود پسوند که حال ناکام  با آن ساخته می

است. مفهوم اصلی نمود درجریان در این ساخت در خاستگاه ستاک حالی اسات کاه در اصا  

شاود، در ک ایازوده میشناسه باه ایان ساتا عنوانبهاکنون  و آنچه استهصفت یعلی حال بود

هاای یعلای باا ، با توجه به اینکه در زازاکی شناساههبستی یع  ربطی هست بوداص  گونۀ واژه

صاورت در ایان .(Todd, 1985: 58)صورت یکسانی دارناد « هست»بست یع  ربطی گونۀ واژه

وردن شام خوران است )در حاال خا: »استههای جملۀ باال چنین بودتوان گفت معنای یع می

یعا   باامفهوم مکانی نیز «. گوشت خوران است )در حال خوردن گوشت است(»، «شام است(

ایرانی نیز دیدیم. ساخت درجریانی کاه  هایزبانشود و این را در برخی دیگر از ربطی بیان می

شاود، در در بلوچی هام دیاده می شود و نمونه آنربطی ساخته می با صفت یعلی حال و یع 

 eating، کاه he is eating dinnerحال درجریان در انگلیسی است، ماثال در جملاۀ واقع شبیه 

 یع  ربطی است.  isصفت یعلی حال و 

 

 گیرینتیجه -0

شود کاه ایرانی دیده می هایزبانجریان در گروهی از ای ساخت مکانی برای بیان نمود درگونه

جناوبی و اربای دریاای خازر در  هاایکراناه :شوندر دو منطقۀ جغراییایی ایران صوبت مید

 ،های مختل  تاتی رای  در جناوب قازوین، خلخاال و آذربایجاان شارقیتالشی، گیلکی و گونه

اناد، اماا خاساتگاه آنهاا و زازاکی که با اینکه اکنون خاار  از ایان منطقههمچنین در هورامی 

کاه ایان سااخت . منطقۀ دیگر در جنوب شارقی ایاران اسات است بوده های دریای خزرکرانه

وی گی مشترکی است که بین بلوچی و بشگردی وجود دارد. از این جهت این سااخت وی گای 

 یادشده مشترک است.  هایزبانای است که در منطقه

ترین ساخت بارای نماود رای  عنوانبهای ساخت مکانی است که این ساخت درجریان گونه

شاود. شود و از چند سازۀ اصلی سااخته میجهان شناخته می هایزباندرجریان در بسیاری از 

به شک  مصدر، اسم مصادر، صافت یعلای حاال و  شدهبررسی هایزبانیکی یع  اصلی که در 

هاای ایان که به دیگر سازه« بودن»یا « هست»گاهی صرف حال ناکام  است؛ دوم یع  ربطی 
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حالات مکاانی را  ای کاهشود؛ سوم حرف اضایهبست میساخت یا به سازۀ دیگری در جمله پی

هاا دهندۀ حالت مکانی نیز هسات. در برخای گوناهکند، یا حالت ایرمستقیم که نشانبیان می

رود، و مفهاوم مکاانی باا این حرف اضایۀ مکانی حذف شده، یا حالت ایرمستقیم به کاار نمای

و شاده مانناد تالشای، گیلکای، هاورامی بررسی هایزبانشود. در برخی از یع  ربطی بیان می

از یاک یعا  هم ممکن است ایزوده شود و آن اسام یاا صافتی هایی از تاتی سازۀ دیگری گونه

است که نقاش « در حال انجام، مشغول» xarik و در هورامی« کار» kârحالتی است که بیشتر 

آن بیان حالت انجام کار در این ساخت است، با این هدف که تداوم یا درجریاان باودن یعا  را 

   نشان دهد.
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