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Abstract
The purpose of this study is to describe tense, aspect, and mood in Khezeli a member of the
South-Western Iranian languages family. The data was retrieved from a corpus of audio files
and transcribed notes gathered from native speakers living in Karezan district of Ilam
province. Like many languages, in Khezeli, the tense, mood, and aspect categories are coded
fusionally. Thus, these three categories were investigated as one category called tense-aspectmood category. The results showed that the future tense is not coded in this dialect. As a result,
the context and time adverbials are the only devices to differentiate the future tense from the
present tense. In addition, the past and present tenses as well as five aspects are inflectionally
coded: perfective, progressive imperfective, non-progressive imperfective, perfect and nonperfect aspects. Khezeli also consists of five moods: indicative, indicative/injunctive,
subjunctive, imperative, conditional/optative. It was revealed that perfect/non-perfect and
perfective/non-perfect dichotomies are not the same in Khezeli; because, perfect/imperfective
and non-perfect/perfective aspects can co-occur in this dialect. On the whole, Khezeli consists
of 15 tense-aspect-mood categories. Four of them are in the present tense and the remaining
eleven are in the past tense. All of the categories have subject-object case marking system.
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 -3دانشجوی دکتری زبانشناسی ،واحد ایالم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ایالم ،ایران -2 .استادیار گروه زبانشناسی ،واحد ایالم ،دانشگاه
آزاد اسالمی ،ایالم  ،ایران -1 .استادیار گروه زبانهای خارجی ،دانشگاه علوم پزشکی ،ایالم ،ایران.
دریافت3121/33/3 :

پذیرش3121/2/32 :

چکیده
هدف نوشتار پیش رو توصیف ،تبیین و بررسی نظام زمان ،وجه و نمهود در گهویش خزلهی از خهانوادة کهردی جنهوبی اسه..
دادههای پژوهش از بررسی فایلهای صوتی ب صورت پیکرهای ،مصاحب های ههدای.شهده و یادداشه.ههای آوانوییهیشهده از
گویشوران بومی روستاهای بخش کارزان در استان ایالم طی سالهای  3125تا  3121گردآوری شدهاند .ب مانند بیشتر زبهانههای
جهان ،مقول های زمان ،وج و نمود در این گونة زبانی نیز درهمتنیدگی و همپوشانی ساختاری دارند؛ بنابراین ،به مثابهة مقوله ای
با عنوان زمان–وج  -نمود بررسی شدند .تجزی و تحلیل دادهها نشان داد ک در کردی خزلی زمان دسهتوری آینهده ههی گونه
بازنمایی صرفی ندارد و تشخیص مفهوم این زمان تنها از راه قیدهای زمان آینده یا موقعی .بافتی ممکن اس.؛ افزون بر ایهن ،در
گویش یادشده دو زمان گذشت و حال و پنج نمود تام ،ناقص استمراری ،نهاقص ییهر اسهتمراری ،کامهل و ناکامهل و پهنج وجه
اخباری ،اخباری  -تأکیدی ،التزامی ،امری و شرطی  -آرزویی بازنمایی میشوند ک از برآیند آنها پانزده ساخ« .زمان– وجه -
نمود»ی ب دس .میآید .از این پانزده ساخ ،.چهار ساخ .در زمان حال و یازده ساخ .در زمان گذشت اسه ..تمهامی پهانزده
مورد ساخ .فاعلی  -مفعولی دارند.
کلیدواژهها :کردی خزلی ،زمان ،وج  ،نمود.

استناد:

میرزا بیگی ،میعود؛ گوهری ،حبیب؛ خوشبخ ،2.طیب ؛ عزیزیفر ،اکبهر ( .)3122زمهان – وجه  -نمهود در گهویش کهردی خزلهی.
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 -1مقدّمه
مقول های ذاتی تصریفی فعل برای بیشتر زبانههای دنیها زمهان ،3وجه  ،2نمهود ،1قطبیه ،3.جهه 7.و
مطابق  2هیتند (اسپنیر3223 ،5و  .)2031از میان این مقول ها ،بازنمایی س مقولة زمان ،وجه و نمهود
متفاوت از دیگر مقول ها اس.؛ زیرا ،ب طهور معمهول ایهن سه مقوله ههمپوشهانی و درههمتنیهدگی
ساختاری دارند ب گون ای ک بررسی هرکدام ب صورت جداگان و با عنوان مقوله ای مجهزا دشهوار و
در بییاری از موارد ناممکن اسه( .بیکهل و نیکهولز 2031 ،1و بهویج .)2005 ،2در پهژوهش حاضهر،
مقول های زمان ،وج و نمود در کردی خزلی معاصر بازنمایی و ساخ.ههای زمهانی ناشهی از تالقهی
آنها ،بررسی شده اس..
خزلی از گویشهای کردی جنوبی اس .و گویشوران بومی ایهن گونهة زبهانی ،افهزون بهر منهاط
مختلفی در ایران ،در برخی کشورهای دیگر از جمل عراق و ترکی سهکون .دارنهد .گهویش جنهوبی
بییاری از خزلهای خارج از ایران ب دلیل تغییرات درزمانی ب گون های کهردی شهمالی تغییهر یافته
اس( .کرزون .)505 :3115 ،30در ایران ،گویشوران بومی کردی خزلی ب طور عمده در بخشههایی از
شهرستانهای سیروان و چرداول در استان ایالم ،بخش فیروزان در استان همدان ،شهرستان شهاهیندژ
در استان آذربایجان یربی و نیز در قیم.هایی از شهرستان قصرشیرین در اسهتان کرمانشهاه سهکون.
دارند .پژوهشهای فراوانی دربارة چگونگی بازنمائی مقوله ههای زمهان ،وجه و نمهود در زبهانههای
مختلف انجام شده اس .ک در ادام ب تعداد محدودی از آنها اشاره میشود.
بررسیهای لمبتون )3253( 33نشان میدهد ک در زبان فارسی مقول های تصهریفی زمهان ،وجه و
نمود ب طور کلی بازنمایی صرفی دارند .لمبتون فعلههای پربیهامد فارسهی را از جنبه ههای مختلهف
دستوری و از جمل  ،از زاویة مقول های تصریفی فعل بررسی کرده اسه ..نتهایج پهژوهش وی نشهان
1. tense
2. mood
3. aspect
4. polarity
5. voice
6. agreement
7. A. Spencer
8. B. Bickel & J. Nichols
9. G. Booij
10. G. N. Curzon
11. A. K. S. Lambton

 /307فصلنامة مطالعات زبانها و گویشهای یرب ایران ،دورة نهم ،شمارة  ،2تابیتان 3300

میدهد ک س زمان گذشت  ،حال و آینده در زبان فارسی بازنمایی صرفی دارند؛ همچنین ،نمود به دو
صورت کامل 3و ناکامل 2صورتبندی میشود .افزون بهر ایهن ،وجه ههای امهری ،خبهری ،پرسشهی،
التزامی ،شرطی و آرزویی نیز در زبان فارسی بازنمایی صرفی دارند.

در پژوهشی دیگر ،عباسی و نجفیان ( )3127نظهام زمهان – وجه  -نمهود را در گهویش ههورامی

پاوهای از زبانهای ایرانی شاخة شمال یربی بررسی کردهاند .نتایج این پژوهش ب وجود نظام پیچیهده
وینی زمان  -وج  -نمود در گویش هورامی اشاره دارد؛ همچنین ،تجزی و تحلیل دادههها نشهان داد

ک نظام زمان– وج  -نمود در هورامی پاوهای دارای دو زمان حال و گذشت  ،پنج نمود تهام ،1نهاقص
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استمراری ،7ناقص ییر استمراری ،2کامل و ناکامل و نیز ،دارای پنج وج اخبهاری ،اخبهاری /تأکیهدی،
التزامی ،امری و شرطی /آرزویی اس .ک با هم هفده ساخ .زمانی مختلف میسازند .افزون بهر ایهن،
در گویش هورامی پاوهای نمودهای تام و ناقص در کنار نمودهای کامل و ناکامل وجود دارند.
مرادی ( )3122در بررسی فعلهای کمکی وجهی در کردی سهورانی ،از سه فعهل «بایهد /شهاید»،
«شدن» و «توانیتن» ب مثابة ابزار وج نمایی نام برده اس.؛ از سوی دیگر ،مرادی ( )3123افزون بر سه

فعل پیشگفت  ،ب حضور پیشوند التزامی در وج نمایی اشاره داشهت اسه ..دبیرمقهدم ()202 :3122
حضور پیشوند « »æ-بر سر فعل در کردی بان ای را نشانة نمود ناقص و وج اخباری دانیت و
از آن با عنوان نشانة وج  -نمود نام برده اس.؛ همچنین ،کریمیدوستان ( )301 :3110نیز در
بررسی کردی بدرهای از گون های کردی جنوبی استان ایالم ،حضور پیشوند « »æ-بر سر فعهل
را نشانة اخباری بودن وج فعل میداند.
 -2روش پژوهش
عمدة دادههای استفادهشده در پژوهش پیش رو ی وسیلة یکهی از نگارنهدگان که خهود از گویشهوران
کردی خزلی اس ،.ب صورت پیکرهای از کالم ضبطشدة گویشهوران ،مصهاحب ههای ههدای.شهده و
یادداش.های آوانویییشده در طی سالهای  3125تا  3121گردآوری شدهاند .به منظهور اطمینهان از
اعتبار دادهها ،گویشوران از میان افراد مین و ساکنان بومی انتخاب شدند.
1. perfect
2. non-perfect
3. perfective
4. imperfective
5. progressive
6. non-progressive

زمان – وج  -نمود در گویش کردی خزلی 302/

 -3چارچوب نظری

نوشتار پیش رو بر اساس دیدگاه کامری )3252( 3درمورد مقول های زمان ،وجه نمهود انجهام
شده اس ..کامری تقابل تام  -ناقص و کامل  -ناکامهل را درمهورد نمهود از یکهدیگر متمهایز
میداند ،هرچند ک این دو در برخی زبانها ممکن اس .انطباق داشت باشند .زمان ،وج و نمود
س مقولة ذاتی تصریفی فعل هیتند ک در بیشتر زبانها صورتبندی میشوند .پیچیدگی ،ههمپوشهانی
و درهمتنیدگی ساختاری این س مقول مورد اجماع بییاری از زبانشناسهان از جمله (بهویج2005 ،؛
بیکل و نیکولز 2031 ،و درایر و هاسپلمث )2031 ،2اس ..ب همین دلیل ،ب طور معمول در مطالعهات

صرفی این س مقول با عنوان یک مقولة زمان– وج  -نمود بررسی میشوند .در پژوهش حاضهر نیهز
از این شیوه پیروی شده اس..
زمان فعل یا زمان دستوری ب وسیلة زبانشناسان مختلفی بررسی و تعریفهای متعهددی بهرای آن
ارائ شده اس ..این مقول گاهی ساده و روشن و گاهی پیچیده و دارای برخی ابهامات توصیف شهده
اس ..آگوستین )3220( 1قائل ب وجود س زمان اس ..زمان گذشهت  ،حهال و آینهده .گیهون:2003( 3
 )215-212مقولة زمان را شامل بازنمایی سییتماتیک رابطة بین دو نقط در امتداد بُعد خطی و ترتیبی
زمان میداند .این دو نقط عبارتاند از :زمان ارجهاع 7و زمهان رخهداد .2وی به طهور کلهی زمهان را
پدیدهای منظورشناسان میداند تا اینک پدیدهای معنیشناسان  -موضوعی باشد .بر اساس گیهون ،سه
زمان اصلی و یک زمان چهارمی ک ماهی .آن قدری مبهم اس ،.قابل تمایز اس :.زمان گذشت  ،زمهان
آینده ،زمان حال و زمان عادتی.5
کامری ( )12 :3217نیز از س زمان گذشت  ،حال و آینده نام برده اس ،.امها ،وی مفههوم عهادتی را
ب مثابة یک زمان چهارم در کنار س زمان گذشت  ،حال و آینده فهرس .نکرده؛ بلک ب طور کلهی ایهن
مفهوم را مرز بین نظامهای زمان ،وج و نمود میداند .شهوپن )137 :3213( 1نیهز دسهت بنهدی مشهاب
گیون ( )2003انجام داده و از چهار زمان گذشت  ،حال ،آینهده و دور نهام بهرده اسه ..از نظهر شهقاقی
1. B. Comrie
2. M. S. Dryer & M. Haspelmath
3. S. Augustine
4. T. Givón
5. reference time
6. event time
7. habitual
8. T. Shopen
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( )3123زمان مقول ای معنایی مرتبط با فعل اس .و بیان مفهوم دستوری زمان به مشخصهة تصهریفی
فعل گفت میشود ک با موقعی .زمانی رویداد فعلی ،ب ویژه گونة رویداد گفتاری مهرتبط اسه .و سه
ارزش گذشت  ،حال و آینده دارد.
وج مقول ای تصریفی مرتبط با فعل اس .ک گوینده ب وسیلة آن نگرش خود را نیب .ب جریهان
وقوع فعل بیان میدارد .پهالمر )3 :2003( 3وجهیه 2.را متفهاوت از وجه و نمهود و زمهان دسهتوری
میداند ،زیرا وجهی .ب طور میتقیم ب هی کدام از مشخصات یک رخداد اشاره نمیکند و در عوض
ب سادگی ب وضعی .آن گزاره میپردازد .میتون )3222( 1وج را دیدگاه گوینده نیب .به قطعهی یها
ییر قطعی بودن یا واقعی یا ییر واقعی بودن کنش یها وضهعیتی مهیدانهد .اسهتام  )2003( 3وجه را
مقول ای از ویژگیهای صرفی  -نحوی فعل میداند ک ب مثابة ویژگی ذاتهی فعهل ،راهههایی که یهک
موضوع ممکن اس .با واقعی .موجود در ذهن گوینده مرتبط باشد را از هم متمایز میکند .بنابر بهاور
استام

( )2003مرز بین س مقولة وج  ،نمود و زمان ،گاهی مبهم اس.؛ برای مثهال ،زمهان آینهده به

صورت ذاتی ییر حقیقی اس .و این موضوع بین زمان دستوری و وج فعل مشهتر اسه ..شهقاقی
( )3123وج را مجموع ای از مقول های صرفی مهیدانهد که میهزان اعتقهاد گوینهده به باورپهذیری،
ضرورت ،مطلوبی .یا واقعی .گزارة مورد نظر را نمایان مهیسهازد و بها ارزشههایی همچهون امهری،
خبری ،شرطی ،التزامی ،تمنایی و ...بیان میشود.
کامری ( )3252نمود را ب مثابة شیوههای گوناگون مشاهدة سازوارگی زمانی درونی 7یک موقعیه.
معرفی میکند .کامری با بیان دو جمل از زمانهای گذشتة ساده و گذشتة استمراری در زبان انگلییهی
تصریح مینماید ک تفاوت این دو جمل در زمان فعل نیی ،.زیرا زمان هردو فعل گذشت اسه.؛ امها
آنچ باعث تمایز این دو میشود ،نمود دو فعل اس .ک در گذشتة استمراری دارای نمود نهاقص و در
گذشتة ساده دارای نمود کامل اس ..وی در یک دست بندی کلی ،نمود را به دو دسهتة تهام و نهاقص
تقییم میکند (کامری .)3 :3252 ،نمود ناقص خود ب دو دستة عادتی و تداومی 2تقیهیم مهیشهود و
نمود ناقص تداومی نیز شامل دو نوع استمراری (میهتمر ملمهوس) و ییهر اسهتمراری (تکرارشهونده)
1. F. R. Palmer
2. modality
3. M. mithun
4. G. Stump
5. internal temporal constituency
6. continuous
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اس( .کامری .)27 :3252 ،وی ،همچنین ،از نمودهای کامل و ناکامل نام میبرد ک از نمودهای تهام و
ناقص متفاوت هیتند؛ زیرا ،نمودهای تام و ناقص ب ساختار درونی رویداد میپردازند ،در حهالی که
نمودهای کامل و ناکامل چنین نییتند (کامری.)50-72 :3252 ،
از آنجا ک نمودهای کامل و ناکامل توصیفی برونساختاری از رویداد فعل دارند و این موضوع بها
تعریف کامری ( )3252از نمود همسویی نهدارد ،برخهی از زبهانشناسهان از جمله کهروز )2002( 3و
کرییتال )2001( 2تقابل کامل  -ناکامل بودن نمود را مربوط ب مقولة زمان دانیت اند و نمهود کامهل را
ب مثابة نمایندة رخدادی ک پیش از زمان حال پایان پذیرفت میدانند .نمودههای تهام و نهاقص به الهزام
برابر با نمودهای کامل و ناکامل نییتند؛ زیرا ،در برخی زبانها مواردی یاف .میشود ک نمود فعل تهام
و در عین حال ،ناکامل اس .یا مواردی نیز وجود دارد ک نمود فعل ناقص اما کامل اس ..جمله ههای
زیر چنین وضعیتی را نشان میدهند:
 )3خدم .سربازیام را ب پایان رساندهام.
 )2کارت پایان خدم .را ب من ندادند.
 )1شاید هم ،همان روز پایان خدم .کارتم را گرفت بوده باشم.
در جملة ( ،)3نمود فعل تام و کامل اس ..در جملة ( ،)2نمود تام اما ناکامل اس.؛ زیهرا مشهخص
نیی .تا زمان اکنون هم کارت را نداده باشند .در جملة ( ،)1نمهود نهاقص ،امها کامهل اسه ..شهوپن
( )103 :3213بخش اعظم آنچ نمود نامیده میشود را براساس چهار نمهود کامهل ،نمهود اسهتمراری،
نمود تام و نمود تکرارشونده قابل توصیف میداند.
 -4تحلیل دادهها
در این بخش ،ب توصهیف مقوله ههای زمهان ،وجه و نمهود در کهردی خزلهی پرداخته مهیشهود و
ساخ.های زمانی مختلفی ک از ترکیب حال.های گوناگون ایهن سه مقوله در ایهن گهویش زبهانی
امکانپذیر هیتند بررسی میشوند .در این گویش دو ستا حال و گذشت مبنهای سهاختن زمهانههای
مختلف قرار میگیرند .در کردی خزلی زمان آینده بازنمایی صرفی ندارد ،نظام حال .از نوع فهاعلی -
مفعولی یگان اس .و تصریف فعل هی گون تهأثیری از دو جنس مذکر و مؤنث نمیپذیرد .در تمهامی
فرمولهای ب کار رفت در این پژوهش ،عالم »/« .نشانة «یا» اس ..و بیانگهر آن اسه .که بیهت به
1. A. Cruse
2. D. Crystal
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شرایط آوایی تکواژ پایانی فعل ،فقط یکی از تکواژهای دو طرف این عالم .ب کار گرفته مهیشهود؛
همچنین ،عالم »+« .بیانگر مرز بین دو واژة مجزا و عالم »-« .مرز بین تکواژههای درون یهک واژه
اس.؛ همچنین ،برای آوانوییی واژگان در گویش کردی خزلی ،پایاننامة خوشهبخ )3113( .که به
توصیف نظام آوایی این گویش پرداخت اس ،.ب مثابة مرجع استفاده شده اس..
 -1-4زمان حال

همة ساخ.های زمانی ک بر اساس زمان حال در گویش خزلی ب وجود میآیند ،از ستا حال فعهل
ساخت میشوند.
 -1-1-4حال ساده ناقص غیر استمراری ناکامل

این زمان دستوری ک با نام حال ساده یا مضارع اخباری شناخت میشود ،دارای زمانِ حال ساده ،نمهود
ناقص ییر استمراری ناکامل و وج اخباری اس ..فرمول ساخ .این زمان ب صورت زیر اس:.
)əm(1P1.SL2
)i(2P3.SL
)e:/e:g/u(3P4.SL
)im/imən(1P.PL5
)in(2P.PL
)ən(3P.PL

mæ/m(AM6)+Verb(PRS7)+

جمل های ( )3و ( ،)2مثالهایی از صرف فعل در این زمان هیتند:
mæ-sin-əm
AM-buy-1P.SL

'1) kətαw-æ
book-Def8

کتاب را میخرم.
2) mæ-xæn-ən
AM-laugh-3P.PL

میخندند.
در این زمان ،همانگون ک مثالهای ( )3و ( ،)2نشان میدهند ،پیشوند « »mæ-ک ب ابتدای فعهل
1. first person
2. singular
3. second person
4. third person
5. plural
6. aspect-mood
)7. present (verb word
8. definite

زمان – وج  -نمود در گویش کردی خزلی 330/

افزوده شده ،بیانگر ناقص بودن نمود و اخباری بودن وج  -ب صورت توأمان  -اس ..ایهن موضهوع
در تمامی ساخ.های زمان حال در خزلی صادق اس..
 -2-1-4حال اخباری ناقص استمراری ناکامل

این زمان دستوری ک با نام حال استمراری یا مضارع استمراری شناخت مهیشهود ،دارای زمهانِ حهال،
نمود ناقص استمراری ناکامل و وج اخباری اسه ..نمهود نهاقص اسهتمراری در ایهن سهاخ .از راه
تصریف فعل ربطی « »dαštənب معنای «داشتن» بازنمایی مهیشهود .فرمهول سهاخ .ایهن زمهان به
صورت زیر اس:.

)əm(1P.SL
)i(2P.SL
)e:/e:g/u(3P.SL
)im/imən (1P .PL
)in(2P.PL
)ən(3P.PL

)əm(1P.SL)+mæ/m+Verb(PRS)i(2P.SL
)e:/e:g(3P.SL
)im/imən(1P.PL
)in(2P.PL
)ən(3P.PL

de:r(be.PRS)-

جمالت ( )1و ( ،)3مثالهایی از صرف فعل در این زمان هیتند:
3) de:r- id-æ -mæ-či-d
be(PRS)-2P.SL-LNK1-AM-go-2P.SL

داری میروی.
4) de:r-ən-æ-mæ-sin-ən
be(PRS)-3P.PL-LNK-AM-go-3P.PL

دارند میخرند.
 -3-1-4حال امری ناقص غیر استمراری ناکامل

در گویش خزلی ،فعل امر با افزودن پیشوند « »bə-ب آیاز ستا حال فعل ساخت میشهود .فعهل امهر
دارای دو صیغة دومشخص مفرد و جمع اس .و ساخ .آن مطاب با فرمول زیر اس:.
)bə-Verb(PRS)-Ø(2P.SL
)bə-Verb(PRS)-ən(2P.PL

جمالت ( )7و ( ،)2مثالهایی از صرف فعل در این زمان هیتند:
5) bə-sin-Ø
IMP2-buy(PRS)-2P.SL
1. link
2. imperative
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بخر.
6) bə-zαn-ən
IMP-know(PRS)-2P.PL

بدانید.
 -4-1-4حال التزامی ناقص غیر استمراری ناکامل

حال التزامی یا مضارع التزامی با افزودن پیشوند « »bə-ب ابتدای ستا حال فعهل سهاخت مهیشهود و
دارای زمانِ حال ،نمود ناقص ییر استمراری ناکامل و وج التزامی اس ..فرمول ساخ .آن به شهکل
زیر اس:.

)əm(1P.SL
)i(2P.SL
)e:/e:g/u(3P.SL
)im/imən(1P.PL
)in(2P.PL
)ən(3P.PL

1

bə(SUB )+Verb(PRS)+

در این زمان دستوری ،حضور پیشوند « »-bəبیانگر نمود ناقص و وج التزامی  -ب صهورت توأمهان
 اس ..جمالت ( )5و ( ،)1مثالهایی از صرف فعل در این زمان هیتند:7) bə-niš-im
SUB-sit down(PRS)-1P.PL

بنشینیم.
8) bə-xwαz-ən
SUB-want(PRS)-3P.PL

بخواهند.
 -2-4زمان گذشته

در گویش خزلی ،ساخ.هایی ک زمان دستوری در آنها گذشت اس ،.از ستا گذشتة فعهل سهاخت
میشوند.
 -1-2-4گذشتة اخباری تام ناکامل

این زمان دستوری ،ک گذشتة ساده خوانده میشود ،دارای زمهانِ گذشهت  ،نمهود تهام ناکامهل و وجه
اخباری اس .و از ترکیب ستا گذشتة فعل و شناس های مطابقهة فهاعلی ماننهد فرمهول زیهر سهاخت
1. subjunctive

زمان – وج  -نمود در گویش کردی خزلی 332/

میشود:

)əm(1P.SL
)i(2P.SL
)Ø(3P.SL
)im/imən(1P.PL
)in(2P.PL
)ən(3P.PL

1

Verb(PST )+

جمل های ( )2و ( )30ک ب ترتیب الزم و متعدی هیتند ،نشان میدهنهد که سهاخ .ایهن زمهان
دستوری در افعال الزم و متعدی یکیان اس.؛زیرا ایهن گهویش زبهانی دارای نظهام حاله .فهاعلی -
مفعولی یگان اس..

če:-m
go(PST)-1P.SL

9) mə
I

من رفتم.
)bərd-im(imən
take(PST)-1P.PL

həmæ
)you(OBJ2

10) εimæ
We

ما شما را بردیم.
 -2-2-4گذشتة اخباری ناقص غیر استمراری ناکامل

این زمان دستوری از ستا گذشتة فعل ساخت میشود و نشانگر کنشی اس .ک در زمان گذشهت به
صورت تکرارشونده انجام گرفت اس ..تداومی بودن این کنش دلیل ناقص بودن نمهود در ایهن بهرش
زمانی اس.؛ اما دلیل ناکامل بودن نمود این اس .ک مشخص نیی .انجام این کنش تا زمان حال ههم
ادام داشت باشد .فرمول ساخ .این زمان ب صورت زیر اس:.
)m/mæ(AM)+Verb(PST)+ əm(1P.SL
)i(2P.SL
)Ø(3P.SL
)im/imən(1P.PL
)in(2P.PL
)ən(3P.PL

جمالت ( )33و ( ،)32مثالهایی از صرف فعل در این زمان هیتند:
)tæmrin-æ-mæ-kərd-im(imən

məsαbəQæ

11) εrα

for
match
exercise-LNK-AM-do(PST)-1P.PL
ب خاطر میابق تمرین میکردیم.
1. past
2. object
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kwənkur
konkoor

dærs-æ-mæ-xwænəs-in
lesson-LNK-AM-study(PST)-2P.PL

12) εrα
For

برای کنکور درس میخواندید.
 -3-2-4گذشتة اخباری  -تأکیدی ناقص استمراری ناکامل

این زمان نیز از ستا گذشتة فعل ساخت میشود و نشانگهر کنشهی اسه .که در زمهان گذشهت به
صورت میتمر  -ملموس در جریان بوده اسه ..وجه فعهل اخبهاری  -تأکیهدی و نمهود آن نهاقص
استمراری ناکامل اس ..فرمول این زمان ب صورت زیر اس:.
)əm(1P.SL
)i(2P.SL
)e:/e:g/u(3P.SL
)im/imən (1P .PL
)in(2P.PL
)ən(3P.PL

)əm(1P.SL)+mæ/m+Verb(PRS)i(2P.SL
)e:/e:g(3P.SL
)im/imən(1P.PL
)in(2P.PL
)ən(3P.PL

be(PRS)-

جمالت ( )31و ( ،)33مثالهایی از صرف فعل در این زمان هیتند:
13) dαšt-i-æ-mæ-xæft-i
be(PST)-2P.SL-LNK-AM-sleep(PST)-2P.SL

داشتی میخوابیدی.

14) dαšt-ən
εrα məsαbəQæ tæmrin-æ-mæ-kərd-ən
be(PST)-3P.PL for match
exercise-LNK-AM-do(PST)-3P.PL

داشتند برای میابق تمرین میکردند.
 -4-2-4گذشتة اخباری تام کامل

از این زمان دستوری با نامهای ماضی نقلی یا حال کامل نیز یاد میشود .نمهود فعهل تهام اسه.؛ زیهرا
کنش ب طور کامل انجام گرفت اس.؛ از طرفی دیگر ،این نمود کامل اس ،.زیرا انجام کهنش در زمهان
کنونی ملموس اس ..فرمول ساخ .این زمان ب صورت زیر اس:.

)Verb(PST)+ əmæ(1P.SL
)iæ(2P.SL
)e:æ(3P.SL
)imæ/imənæ(1P.PL
)inæ(2P.PL
)ənæ(3P.PL

جمالت ( )37و ( ،)32مثالهایی از صرف فعل در این زمان هیتند:
15) hαt-imən-æ

زمان – وج  -نمود در گویش کردی خزلی 333/

come(PST)-1P.PL-present.PRF1

آمدهایم.
xwαrd-ən-æ
eat(PST)-3P.PL-present.PRF

16) xwərmα
Date

خرما خوردهاند.
 -5-2-4گذشتة اخباری  -تأکیدی ناقص استمراری کامل

این زمان دارای سهاختی دو قیهمتی اسه ..در قیهم .اول ،ماضهی نقلهی از فعهل ربطهی «داشهتن»
(نشاندهندة نمود استمراری کامل) صرف میشود .قیم .دوم ،شهامل پیشهوند«( »mæ-نشهاندهنهدة
نمود ناقص و وج اخباری  -تأکیدی) و سپس صرف ماضی نقلهی از فعهل اصهلی اسه .که مطهاب
فرمول زیر ب دس .میآید:

)əm(1P.SL)-æ(Present.PRF
)i(2P.SL)-æ(Present.PRF
)e:(3P.SL)-æ(Present.PRF
)im/imən(1P .PL)-æ(Present.PRF
)in(2P.PL)-æ(Present.PRF
)ən(3P.PL)-æ(Present.PRF

)be(PST)- əm(1P.SL)- æ(Present.PRF)+mæ/m+Verb(PST)i(2P.SL)-æ(Present.PRF
)e:(3P.SL)-æ(Present.PRF
)im/imən(1P.PL)-æ(Present.PRF
)in(2P.PL)-æ(Present.PRF
)ən(3P.PL)-æ(Present.PRF

جمالت ( )35و ( ،)31مثالهایی از صرف فعل در این زمان هیتند:
mæ-wt-ən-æ
AM-say(PST)-3P.PL-PRF

17) dæšt-ən-æ
be(PST)-3P.PL-PRF

داشت اند میگفت اند.
mæ-čiα-i-æ
AM-go(PST)-2P.SL-PRF

18) dæšt-i-æ
be(PST)-2P.SL-PRF

داشت ای میرفت ای.
 -6-2-4گذشتة بعید اخباری تام کامل

این زمان ک با نامهای ماضی بعید یا گذشتة کامل نیز شناخت میشهود ،در گهویش خزلهی ،از ترکیهب
ستا گذشتة فعل و تکواژ پیوندی بعیدساز « »-yساخت میشود .این تکواژ نقش فعل ربطی «بهودن»
در ساخ .ماضی بعید را ایفا میکند .نمود فعل تام و کامل اس.؛ زیرا کنش در گذشت انجهام شهده و
ب پایان رسیدن کنش در زمان کنونی نیز ملموس اس..
1. perfect
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)Verb(PST)-y- m(1P.SL
)d(2P.SL
)Ø/g(3P.SL
)m/mən(1P.PL
)dαn(2P.PL
)n(3P.PL

جمالت ( )32و ( ،)20مثالهایی از صرف فعل در این زمان هیتند:
19) šurd-y-mən
wash(PST)-Past.PRF-1P.PL

شُیت بودیم.
20) səzαn-y-dαn
burn(PST)-Past.PRF-2P.PL

سوزانده بودید.
 -7-2-4گذشتة بعید اخباری  -تأکیدی ناقص استمراری کامل

این برش زمانی از ساخ .ماضی بعید از فعل«داشتن» و سهاخ .ماضهی فعهل مهورد نظهر به دسه.
میآید .ترجمة فعل در این مثالها تح.اللفظی اس ..نمود فعل ناقص استمراری کامهل و وجه فعهل
اخباری  -تأکیدی اس ..فرمول ساخ .مانند زیر اس:.
)m(1P.SL
)id(2P.SL
)Ø/g(3P.SL
)im/imən(1P.PL
)dαn(2P.PL
)n(3P.PL

)m(1P.SL) + Verb(PST)-y(Past.PRF)id(2P.SL
)Ø/g(3P.SL
)im/imən(1P.PL
)dαn(2P.PL
)n(3P.PL

be(PST)-y(Past.PRF)-

جمالت ( )23و ( ،)22مثالهایی از صرف فعل در این زمان هیتند:
č-y-mən
go(PST)-Past.PRF-1P.PL

21) dαšt-y-mən
be(PST)-Past.PRF-1P.PL

داشت بودیم رفت بودیم.
xænəs-y-g
laugh(PST)-Past.PRF-3P.SL

22) dαšt-y-g
be(PST)-Past.PRF-3P.SL

داشت بود خندیده بود.
 -8-2-4گذشتة بعید اخباری  -تأکیدی ناقص استمراری ناکامل

ساخ .فعل در این زمان دو قیمتی اس .ک در قیم .اول ،ماضی بعید از فعل ربطی«داشتن» صرف

زمان – وج  -نمود در گویش کردی خزلی 332/

میشود .در قیم .دوم ،ماضی استمراری از فعل اصلی صرف مهیشهود .ایهن زمهان نیهز در گهویش
خزلی ،کمابیش کمکاربرد اس . .نمود فعل نهاقص اسهتمراری ناکامهل اسه ..وجه فعهل ،اخبهاری -
تأکیدی اس .و مطاب فرمول زیر ب دس .میآید:
)m(1P.SL
)id(2P.SL
)Ø/g(3P.SL
)im/imən(1P.PL
)dαn(2P.PL
)n(3P.PL

)be(PST)-y(Past.PRF)- m(1P.SL) +mæ-Verb(PST)-jα(PRG)id(2P.SL
)Ø/g(3P.SL
)im/imən(1P.PL
)dαn(2P.PL
)n(3P.PL

جمالت ( )21و ( ،)23مثالهایی از صرف فعل در این زمان هیهتند (ترجمهة افعهال در ایهن مثهالهها
تح.اللفظی اس:).
)mæ-č-jα-im(imən
AM-go(PST)-PRG1-1P.PL

23) dαšt-y-mən
be(PST)-Past.PRF-1P.PL

داشت بودیم میرفتیم.
mæ-xwαrd-jα-dαn
AM-eat(PST)-PRG-2P.PL

24) dαšt-y- dαn
be(PST)-Past.PRF-2P.PL

داشت بودید میخوردید.
 -9-2-4گذشتة ابعد اخباری تام کامل

برای ساخ .این زمان پیوند « »-æدر انتهای فعل گذشتة بعید میآید و این پیوند نشهانگهر گذشهتة
ابعد اس ..این ساخ .زمانی در گویش خزلی متداول اما کمکاربرد اس ..نمهود فعهل تهام و کامهل و
فرمول ساخ .آن ب صورت زیر اس:.
Verb(PST)-y- m(1P.SL)-æ
d(2P.SL)-æ
Ø/g(3P.SL)-Ø
mən(1P.PL)-æ
dαn(2P.PL)-æ
n(3P.PL)-æ

جمالت ( )27و ( ،)22مثالهایی از صرف فعل در این زمان هیتند:
sæn-y-dαn-æ-sæε
)buy(PST)-Past.PRF-2P.PL(SBJ2)-TNS3-that(OBJ

25) pαrækæ
lastyear
1. progressive
2. subject
3. tense
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پارسال آن را خریده بودهاید.
xæft-y-mən-æ
sleep(PST)-Past.PRF-2P.PL(SBJ)-TNS

26) de:šæw
Lastnight

ee:wæxtæ
this time

دیشب اینساع .خوابیده بودهایم.
 -11-2-4گذشتة شرطی  -آرزویی تام کامل

این زمان از ستا گذشتة فعل ،صورت واژه بیتی شرطی  -آرزویی « »jα/jαtαو شناس های مطابقهة
فاعلی ب صورت فرمول زیر ساخت میشود:

)jα/jαtα(CON1)-m(1P.SL
)jα/jαtα/jα(CON)-i/id(2P.SL
)jα/jαtα(CON)- Ø/g(3P.SL
)jα/jαtα(CON)-im/imən(1P.PL
)jα/jαj(CON)-dαn(2P.PL
)jα/jαtα(CON)-n(3P.PL

bə-Verb(PST)-

جمالت ( )25و ( ،)21مثالهایی از صرف فعل در این زمان هیتند:
27) kæškyα
wish

bə-č-jαtα-m
SUB-go(PST)-CON-1P.SL

کاش رفت بودم.
bə-sæn-jαj-dαn
AM-buy(PST)-CON-2P.PL

28) ær
If

اگر خریده بودید ...
 -11-2-4گذشتة شرطی– آرزویی  -تأکیدی ناقص استمراری کامل

این زمان در گویش خزلی ،بییار کمکاربرد اس .و در حد ترجمة تح.اللفظی ب کهار مهیرود .زمهانِ
فعل :گذشت  ،وج فعل :شرطی  -آرزویی و نمود فعل :ناقص استمراری کامل اس ..سهاخ .فعهل آن
دو قیمتی اس .ک در قیم .اول ،ماضی بعید استمراری از فعهل ربطهی«داشهتن» صهرف مهیشهود.
قیم .دوم شامل پیشوند «( »mæ-بیانگر ناقص بهودن نمهود) ،اسهم مفعهول از فعهل اصهلی ،تکهواژ

شرطی  -آرزویی « ،»-jα-پیوند بعیدساز « »-yو در آخر نشان های مطابقة فاعلی اس..

)be(PST)-y(Past.PRF)-α(PRG)- m(1P.SL) +mæ-Verb(PST)-jα(CON)-y(Past.PRF)- m(1P.SL

)id(2P.SL
)Ø/g(3P.SL
)imən(1P.PL
)idαn(2P.PL
)n(3P.PL

)id(2P.SL
)Ø/g(3P.SL
)imən(1P.PL
)idαn(2P.PL
) n(3P.PL
1. conditional/optative
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جمالت ( )22و ( ،)10مثالهایی از صرف فعل در این زمان هیتند:
mæ-sæn-jαi-y-imən
AM-buy(PST)-CON-Past.PRF-

29) ær dαšt-y-α-imən
if be(PST)-Past.PRF-PRG-1P.PL
1P.PL

اگر داشت بودیم میخریده بودیم ...
kαr-æ- mæ-kərd-jαi-y-dαn
job-LNK-AM-do(PST)-CON-

30) xwæzæw dαšt-y-α-idαn
wish
be(PST)-Past.PRF-2P.PL
Past.PRF-2P.PL

کاش داشت بودید کار میکرده بودید.
 -3-4زمان آینده

در گویش خزلی ،بازنمایی صرفی زمان حال و آینده ب طور کامال یکیان اس .و تنها موقعی.
بافتی یا قیدهای زمان تعیینکنندة زمان دستوری فعل اس ..جمالت ( )13و ( )12به روشهنی
این موضوع را نشان میدهند:
mæ-sin-əm
AM-buy(PRS)-1 P.SL

'kətαw-æ
book-DEF

31) ʔælαn
Now

اآلن کتاب را میخرم.
mæ-sin-əm
AM-buy(PRS)-1 P.SL

'kətαw-æ
book-DEF

32) su
Tomorrow

فردا کتاب را میخرم (خواهم خرید).
همانطور ک در مثالهای باال دیده میشود ،در کردی خزلی ،حضور قید زمان برای نشهان
دادن زمان دستوری حال و متمایز کردن آن از زمان آینده الزامی اسه.؛ زیهرا تفیهیر حهال یها
آینده بودن زمان دستوری در ییاب قید زمان ،جز از راه موقعی .متنی ،مقدور نیی..
 -5نتیجهگیری
نوشتار پیش رو نشان داد ک در گویش خزلی ترکیب س مقولة زمان ،وج و نمود دارای پانزده حال.
مختلف بازنمایی اس .ک هر کدام از این پانزده ساخ ،.یک زمان دستوری نامیهده مهیشهود .در ایهن
گویش ،زمانهای گذشت و حال بازنمایی صرفی دارند ،اما زمان آینهده بازنمهایی صهرفی نهدارد .ایهن
موضوع با دیدگاه ویییحصار ( )3123درمورد زبان کردی موکریانی همسو اس .ک وی زمهان آینهده
در زبان کردی را دارای هی گون رمزنگاری میهتقل سهاخ.واژی نمهیدانهد بلکه شهرایط بهافتی یها
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عبارتهای خاص زمانی مانند قیود زمانی از راه مطابقة مشخص های نحوی  -صرفی تفییر این زمهان
را ممکن میسازد؛ همچنین در این گویش پنج نمود تام ،نهاقص اسهتمراری ،نهاقص ییهر اسهتمراری،
کامل و ناکامل صورتبندی میشوند .افزون بر این ،پنج وج قابل بازنمایی اس :.اخباری ،اخبهاری -
تأکیدی ،امری ،التزامی و شرطی  -آرزویی.
بازنمایی نمودهای کامل و ناکامل مقارن با نمودهای تام و ناقص در بعضی از زمانههای دسهتوری
در گویش خزلی با دیدگاه کامری ( )3252همسو اس .ک وی ب الزام نمود تام را عین نمهود کامهل و
همچنین نمود ناقص را عین نمود ناکامل ندانیت اس ..کامری ( )3252تقابهل نمهود تهام و نهاقص را
مربوط ب ساختار درونی فعل دانیت اس ،.در حالی ک  ،تقابل نمودهای کامل و ناکامل را بها سهاختار
درونی فعل مرتبط نمیداند .ب باور کامری ( )3252تمام شدن یا نشدن رویداد در لحظة زمهانی مهورد
نظر مبنای کامل یا ناکامل بودن نمود اس.؛ امه ا بهرای قضهاوت درمهورد تهام یها نهاقص بهودن نمهود،
دسترسی یا عدم دسترسی ب ساخ .درونی فعل مبنای کار اس..
چنانچ  ،گزاره ب ساخ .درونی فعل دسترسی داشت باشد نمود تام و در ییر این صهورت نمهود
ناقص اس ..از پانزده زمان دستوری قابل بازنمایی در گویش خزلی چههار زمهان مربهوط به حهال و
یازده زمان مربوط ب گذشت اس ..چهار زمان دستوری حال عبهارتانهد از :حهال سهادة نهاقص ییهر
استمراری ناکامل ،حال اخباری ناقص استمراری ناکامل ،حال امری نهاقص ییهر اسهتمراری ناکامهل و
حال التزامی ناقص ییر استمراری ناکامل .یازده زمان دستوری گذشت نیز عبارتاند از :گذشتة اخباری
تام ناکامل ،گذشتة اخباری ناقص ییر استمراری ناکامل ،گذشتة اخباری  -تأکیهدی نهاقص اسهتمراری
ناکامل ،گذشتة اخباری تام کامل ،گذشتة اخبهاری  -تأکیهدی نهاقص اسهتمراری کامهل ،گذشهتة بعیهد
اخباری تام کامل ،گذشتة بعید اخباری  -تأکیهدی نهاقص اسهتمراری کامهل ،گذشهتة بعیهد اخبهاری -
تأکیدی ناقص استمراری ناکامل ،گذشتة ابعد اخباری تام کامل ،گذشتة شهرطی  -آرزویهی تهام کامهل،
گذشتة شرطی– آرزویی  -تأکیدی نهاقص اسهتمراری کامهل .برخهی از ایهن زمهانههای دسهتوری در
گفتگوهای روزمره کاربرد زیادی ندارند و بیشتر در همسنجی ترجم ای با زبانی دیگر بازنمهایی آنهها
ملموس اس..
در مورد نظام زمان  -وج  -نمود در کردی خزلهی مطالعهات زیهادی انجهام نشهده اسه .و تنهها
گوهری و دیگران ( )3121ب بررسی ترکیبیبودگی این نظام در گویش خزلی پرداخت اند .این گهویش
دارای ساخ .فاعلی  -مفعولی یگان اس .و در بررسی ساختمان فعل ،هی گون ساخ .کنهایی در آن
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مشاهده نشهد .نشهانگرههای وجه  -نمهود در گهویش خزلهی بها نتهایجی که دبیرمقهدم ( )3122و
کریمیدوستان ( )3110درمورد پیشوندهای نشاندهندة وج -نمود در دیگر گویشهای زبهان کهردی
بیان کردهاند ،همسویی دارند.
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