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 (24/09/1398؛ تاریخ پذیرش: 19/04/1398 تاریخ دریافت:  

 چکیده 

اصــر  های فعلی زبان فارســی معدر این نوشــتار نمود دســتوری و واژگانی و انواع آنها در ترکیب

ست. داده      شده ا سی  ساله دکتری نگارنده  غنچه های این پژوهش برگرفتهبرر ( و  1392پور، از ر

( استخراج شده    1386واژه مرکب فعلی است که از فرهنگ بزرگ سخن  انوری،     8579بالغ بر 

اســت. بررســی پیکرة فوق نشــان داد که دو نوع نمود دســتوری و واژگانی که در فعل و جمالت 

های فعلی در زبان فعلی نیز وجود دارد و ســاختار درونی ترکیبه اســت، در ترکیبگزارش شــد

ستند. عالوه       سترة زمانی و وجه انجام کنش یا حالت ه شان دهندة گ سی ن های  این، ترکیببرفار

ــتوری، در دو طبقة کامل  تداومی، غیرتداومی، برآیندی و تجربه         فعلی به  ای( و  لحاظ نمود دسـ

ــته ناقص  تکراری، ع ــتمر( دس ــدهادتی و مس لحاظ های مرکب بهاند. همچنین، این واژهبندی ش

ــنجه±]، [پویایی±]های معناییِ به مؤلفهتوجهنمود واژگانی، با ، به [تداومی±]و  [غایی±]، [ایس

ــد      ــتا متمایز شـ ــتا و غیرایسـ ــتا نیز به انواع    اند. ترکیب  هدو طبقة کلی ایسـ های فعلی غیرایسـ

سنجه شی و تک ای  کنغیرسنجه  سته  دو رویدادی(،  سنجه ای و چندنقطهنقطهای ب از  ای بای( و 

 اند.متمایز و مشخص گشته

 .ای، مستمر، غایتمندفعلی، سنجهنمود، ترکیب: هاهواژکلید
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 مقدمه .1

سیاری از واژه       سیار زایا در زبان فارسی است که در ساخت ب ها ترکیب فرایندی ب

ــارکت دارد. در پژوه  ــی  غنچه پور،  شمشـ : 1392هایی که اخیراً در زبان فارسـ

سی ( و دیگر زبان141: 1385؛ خباز، 247  (Harely, 2009: 130  ها، نظیر انگلی

ست،   Don, 2009: 370و هلندی   شده ا شنا ( انجام  فعلی سان دو نوع ترکیب زبان

فعلی واژه های زبان فارسی، ترکیب به دادهتوجهاند. بافعلی را مشخص نموده و غیر

غیربسیطی است که از دو یا چند پایه، واژه و یا گروه نحوی تشکیل شده است و      

ستوری ترکیب را تعیین می   ستة نحوی آن  که مقوله د  کند( برگرفته از فعل وه

ــوع ــت، مانند  1پایة دیگر، موض «  مداد»که « مدادتراش» معنایی و یا نحوی( اس

ضوع و   ست. حال   « تراش»مو ستة نحوی ا ستة نحوی ترکیب غیرفعلی،  آنه که ه

حوی هسته ن« کمان»که سازة  « کمانرنگین»سازة برگرفته از فعل نیست، مانند   

شــود، فعلی که ترکیب اشــتقاقی نیز نامیده میدیگر، پایة ترکیبعبارتاســت. به

دهند فعلی نشان میدهندة ترکیبهای تشکیلواژه اشتقاقی است. ساختار و سازه

نه فق     یب  که از ســـازه     که ترک ند واژه، بل یا چ چک   ط از دو    تر از واژههای کو

سازه      شه( و نیز  ستاک و ری شکیل می های بزرگ  شود. بنا بر  تر از واژه  گروه( ت

ساختار ترکیب  شاهده می   فعلی، تکواژتعریف باال، در  سته م شود و  های آزاد و واب

ست. موضوع معنایی   از فعل یا سازة اشتقاقی، هستة نحوی ترکیب ا   سازة برگرفته 

ــگر، کنش    گر و عمل ور، مکان، مبداء، پذیرنده، تجربه     پذیر، ابزار، بهره عامل/کنشـ

فعلی پارامتر زبانی  ویژه ترکیببنابراین، ترکیب و به (.230: 1392پور، اســـت  غنچه

بیان  (Chomsky, 1981: 3-4یا عنصــر زبانی ویژه به مفهومی اســت که چامســکی  

                                                           
1. argument 
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که در هر زبان صورت و یا ساختار و نیز تعریف خاص خود   ایهگوننموده است، به 

 را دارد.

های مفهومی مرتبط با زمان انجام عمل، رویداد و یا نمود و زمان دستوری مقوله

های مستقل در دستور اشاره دارند. زمان ها و مؤلفهحالت هستند که به جنبه

زمان دیگری که معموالً زمان  دستوری به ارتباط بین زمان انجام عمل یا رویداد با

با گسترة زمانی رویداد، مستقل ارتباطآنکه نمود درکند؛ حالگفتگو است اشاره می

های متفاوت و متنوع نگرش دیگر، نمود روشعبارتاز زمان انجام آن رویداد است. به

 (.Comrie, 1976: 3, 5به ساختار درونی و زمانی یک رویداد است  

شود که ارتباط بین ساختار درونی یک رویداد را   لی تلقی مینمود اصطالحی ک 

به نمود، دو نوع نمود دستوری سازد. در مطالعات مربوطبا زمان انجام آن برقرار می

ستوری      ست. نمود د سی قرارگرفته ا  :Comrie, 1976 و واژگانی مورد بحث و برر

یه     ( 8 به نمود زاو ید  که از آن   و نمود بیرونی( Smith, 1991 & 1997: 61 د

 Travis, 2010:2-7) اســت از بازنمایی ســاختار درونی  شــود، عبارتنام برده می

به    یداد  جام آن     رو مان ان حاظ ز به نمود    (Comrie, 1976: 52 ل گانی  . نمود واژ

 ,McDonaldنمود درونی      ،(Travis, 2010: 2 & Smith, 1991:3موقعیــت     

قة نمودی   Tenny & Pustejovsky, 2000: 6( و نوع کنش  4 :2008 یا طب ( و 

( :Vendler, 1976 105-120  4و تحققی 3، غایتمند2، کنشــی1فعل مانند ایســتا

ست     شاره دارد و عبارت ا صه   ا شخ پذیری، های ذاتی موقعیت نظیر اتماماز بیان م

ای، دیرشــی، ایســتایی و پویایی. نمود دســتوری شــامل نمود  ناپذیری، لحظهاتمام

                                                           
1. state 

2  . activity 

3. accomplishment 

4. achievement 
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ــاره دارد که به       کامل و ناقص ا    ــت. نوع کامل به رویدادی اشـ لحاظ زمانی مقیّد    سـ

ست، حال  شاره    ا شروع و یا پایان ا آنکه نمود ناقص به رخداد، بدون مالحظة نقطه 

ــتمراری، تداومی  ( و طبقه Comrie, 1976: 16-26کند   می و عادتی را   1های اسـ

می به لحاظ تداوم های استمراری و تداونمود .(Nurse, 2008: 139شود  شامل می

با  مقایسه  تری درآنکه، نمود استمراری دورة زمانی کوتاه به هم شباهت دارند، حال 

 تداومی دارد که به زمان ارجاع نزدیک است. 

ساختمان ترکیب    ستاک برگرفتة فعلی در  صه   از آنجا که  شخ های فعل/ فعلی م

ن، الزم کند، بنابراییگزاره را بر اســاس اصــل فرافکنی، به ترکیب فعلی فرافکنی م

های فعل روشن شوند. افعال سه مشخصة زمان دستوری، نوع        است ابتدا مشخصه   

ــتوری بیان ارتباط زمانی از ــتوری کنش و نمود دارند. زمان دس ــورت دس طریق ص

ست که دستوری   زمان دستوری از . (Olsen, 1997شود   نامیده می 2شدگی فعل ا

تواند بیان شود، اما صورت فعل نیز   وز/ فردا میهای واژگانی مانند دیرطریق صورت 

سازد  دیگر، فعل زمان را دستوری می عبارتهایی برای زمان دستوری دارد. به نشانه 

سبب گفته می و به وقت معینی ارجاع می ستوری    دهد. به همین  شود که زمان د

ــاری ــل از واژة آلمانی  3ویژگی اش ــ actionsartدارد. نوع کنش در اص ده گرفته ش

این اصطالح  .(Rothstein, 2004: 1است که نشان دهندة نوع عمل یا حالت است  

ــت و    ــده اس ــتم در مطالعات نمود، وارد ش در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیس

ته یافای، دیرشی وکامل/ پایان ماهیت واقعی حالت یا کنش فعل را به صورت لحظه 

کند. زمان ش تداومی را توصــیف می(. زمان حال، کنOlsen, 1997کند  بیان می

ــده را بیان میکامل تداوم عمل کامل ــته بر فعالیت لحظهشـ ای کند و زمان گذشـ

                                                           
1. persistive 

2. grammaticalization 

3. deictic 
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 .(Robertson, 1923: 823-24شــود  عنوان یک کل مالحظه میتأکید دارد که به

های آنکه آنها ویژگیدر اینجا وی تلقی یکسانی از نوع کنش فعل و نمود دارد، حال

ــتند؛ زیرا ماهیت و نقش نمود فعل متمایز از نوع کنش فعل         متفاوتی ا  ز فعل هسـ

یا حالتی را           ــور کنش، عمل  ــت از اینکه چگونه گویشـ ــت. نمود عبارت اسـ اسـ

صویر  صر  سازی می ت ست که انتخاب انتزاعی  ــــکند و یک مقولة معنایی  بنیاد ا

شور را از مفهوم  شان می     گوی ستوری ن یگر، نمود دعبارتدهد. بهسازی فرایندی د

ساختن مفهومی      ستوری  شور برای د بازتابی از تمایز زمانی نوع کنش و تالش گوی

 1های کاملوی نمود را به طبقه .(Porter, 1990: 86اســت که وی از فرایند دارد  

صورت  شته(، ناقص   نمود  صورت  2های گذ صورت    نمود  ستا   های های حال( و ای

ــته  ــته کامل( دس ــورت کند. نمود کامل کنش را بهیبندی محال کامل و گذش ص

حدی مالحظه می      کل وا عه و  به    مجمو ناقص کنش را  ند. نمود  ند و  ک عنوان فرای

نمود، کنش را  کند. واضح است که  نمود ایستا حالت موجود فعالیت را مشخص می  

کند، بلکه انتخاب  انتزاعی( گویشور برای تصویرسازی    صورت عینی توصیف نمی  به

صــورت فرایند یا حالت موجود صــورت کل، خواه بهســت، خواه بهذهنی آن کنش ا

ست از بیش از یک زاویه   شد. بنابراین، رویداد ممکن ا شود.   با صیف  دید یا منظر تو

شود، اگر دهد، با نمود کامل توصیف میرویدادی که در دوره زمانی طوالنی رخ می

که در زمان بســیار  گویشــور بخواهد به کل رویداد اشــاره کند. همچنین، رویدادی

به طول می    یان می  انجامد، از  کوتاهی رخداد آن  ناقص ب ــود. نمود طریق نمود  شـ

ــتوری بر ــاس اینکه چگونه موقعیتی با   دسـ به زمان رویداد و زمان ارجاع      توجه اسـ

ــود، تبیین میمالحظه می ــور یمیانهش زمان رخداد را مورد توجه  3گردد. اگر گویش

                                                           
1. perfective 

2. imperfective 

3. nucleus 
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ــتفاده میقرار دهد، از نمود ناقص ا ــور به پایانحالیکند، درس زمان  1که اگر گویش

ستفاده می     شد، از نمود کامل ا شته با ست از  رویداد اعتنا دا کند. زمان رویداد عبارت

سته یا      ای که در طول آن رویداد رخ میدوره صر ه صله زمانی از دو عن دهد. هر فا

شکیل می  ستة کنش، زمانی    میانه و انتها یا پایانه ت ست که در طول آن  شود. ه ا

سط پیدا می  ست که در آن رویداد پایان  رویداد ب کند یا وجود دارد و انتها، زمانی ا

ــاره به نقطه 2پذیرد. زمان ارجاعمی ــور در آن قرار دارد. نمود اش ای دارد که گویش

منظر تقابل زمان رویداد با زمان ارجاع در طول رویداد است ناقص مالحظة کنش از

 Olson, 1997: 61- 65).  زمان دســـتوری ارتباط بین زمان ارجاع و زمان گفتگو

 شود. شناختی مشخص میطریق بافت کالم و عوامل کاربرداست که از

یا گزاره رخداد را            به این واقعیت دارد که چگونه  فعل  ــاره  نمود واژگانی اشـ

با ارتباطردیگر، نمود واژگانی ماهیت ذاتی یک رویداد را دعبارتکند. بهتوصیف می 

اند تا بســیاری از مطالعات تالش داشــته .(Olson,1997: 7-57کند  زمان بیان می

اساس ساختار زمانی درونی رویدادهایی که توصیف ها و یا جمالت را برافعال، گزاره

قه   می ند، طب ند       کن مای ندی ن که    (. معرو MacDonald, 2008:2ب ها  ترین آن

سته  شی،      Vendler, 1967بندی وندلر  د ستا، کن ست، افعال را به چهار گروه ای ( ا

بندی طبقه  3های نمودی پویایی، دیرش و غاییغایتمند و تحققی بر پایه مشخصه  

ستا  نظیر  می ستن »کند. افعال ای شتن باور»، «دان شتن »و « دا ستن «( دا د و پویا نی

خت و همگن    موقعیت  تداومی، یکنوا ند های  Dowty, , Comrie & 1976:37  4ا

های ســـازنده آن نیز های همگن عالوه بر کل رویداد، به بخش(. گزاره184 :1979

                                                           
1. coda 

2. reference 

3. telic 

4. homogeneous 
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ــاره می که بر ایندیگر، گزاره همگن، عالوهعبارتبه .(Fillip, 2012: 730کنند  اش

ــی به کار می ــخص رود، برای محدودة زمانی درون آن برای یک محدودة زمانی مش

شی از فرایند، ماهیتی مانند کل فرایند شود و هر بخمحدودة زمانی نیز استفاده می

صدق   Borik, 2006: 48دارد   شی  (. همگنی وغیرهمگنی در مورد رخدادهای دیر

ــی  .(Declerck, 2007: 59کند   می ند   افعال کنشـ و « رفتنراه»، «دویدن »، مان

ستند که تداوم دارند و نقطه پایان ذاتی «کردنشنا » ندارند  1، رویدادهای پویایی ه

 Smith, 1997: 23).  صـــد متر »، «کردن یک دایرهرســـم»افعال غایتمند  مانند

رخدادهای پویا و دیرشی هستند که   «( نوشتن نامه»و « ای ساختن خانه»، «دویدن

حال         ند،  یان ذاتی دار پا طه  ند        نق مان عال تحققی،  که اف ــخیص»آن ، «دادنتشـ

تند که نقطه ای هســ، رویدادهای پویا و نزدیک به لحظه«مردن»و « شــدنوارد»

 پایان ذاتی دارند.

صه    شخ شخص می نمود واژگانی از تقابل میان م های پویایی، تداومی و غایی م

ها تأثیر دارند. ترکیبِ های دیگر در جمله، در معنای این مشــخصــهشــود و ســازه

ــه ــخصـ بندی  های موجود در بافت کالم یا بند، طبقه      های خاص واژه و افزوده  مشـ

دهد از نمود واژگانی ارائه می 2رویدادییتمند، تحققی و تکخاص ایستا، کنشی، غا

 57 -Olsen, 1997: 25). ــتی  4دارد، یعنی برای مفهوم کامل 3نمود معنای انباشـ

دهندة آن باید مورد مالحظه قرار گیرد. بهنمود، کل بند و عناصر چندگانة تشکیل  

ستوری و واژگانی منتج  دیگر، معنای نمود از ترکیب تأثیر هر دو نوع نمود دعبارت

 شود.می

                                                           
1  . inherent 

2  . semelfactive 

3. compositional 

4  . full 
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شـناسـی واژگانی را به خوبی نشـان    های صـر  و معنی نمود تعامل میان حوزه

ــتر این پارامتر زبانی و افزودن بر غنای مطالعات           می ــناخت بیشـ دهد و برای شـ

پیشـــین، این مقوله را که در التقای این دو حوزه زبانی قرار دارد، در ترکیب فعلی 

فعلی را دیگر، در این نوشــتار ارتباط بین نمود و ترکیبعبارتهکنیم. ببررســی می

های فعلی نشــان داده های مربوط به زمان رخدادهایی که ترکیببررســی و ویژگی

به نمود، که نگارنده اطالع دارد در مطالعات مربوطآنجاکنیم. تاشوند، مطالعه میمی

ــی قرار  های فعلی در زب  مقولة نمود و انواع آن در ترکیب   ــی مورد برررسـ ان فارسـ

ضرورت دارد تا نمود در ترکیب    ست؛ لذا  شود تا جنبه   نگرفته ا سی  های فعلی برر

شود. به این منظور،     مختلف و ویژگی شناخته  شتر  های متفاوت این مقولة زبانی بی

ستخراج    پیکرة ترکیب صر ا سخن   های فعلی زبان فارسی معا شده از فرهنگ بزرگ 

ــا1386انوری   ــت  غنچه 8579مل ( که ش لحاظ (، به1392پور، ترکیب فعلی اس

 های زیر روشن گردد.ساختاری، صرفی و معنایی بررسی شدند تا پاسخ پرسش

ــده  -1 ــتوری و واژگانی که در فعل و گزاره جمالت گزارش ش آیا دو نوع نمود دس

ــاهده می ــت، در ترکیب فعلی نیز مش ــودم بهاس ــاختار درونی عبارتش دیگر، آیا س

شان دهندة گستره زمانی و وجه انجام کنش یا     رکیبت های فعلی در زبان فارسی ن

 حالت هستندم

ــی را تبیین و              -2 فارسـ بان  یب فعلِی ز له نمود در ترک هدی مقو ــوا  چه شـ

 کنندمتأیید می

قه         -3 بانی، چه طب به پیکرة ز بان   های نمودی از ترکیب  با توجه  های فعلی در ز

 فارسی وجود داردم
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 فعلی حوی در ترکیب. نمود ن2

شتراک مطالعات مربوط به نمود نحوی / زاویه  ست که هم پژوهش نقطة ا دید این ا

سی  چراغی و کریمی  های انجام ستان،  شده در زبان فار ؛ ابوالحسنی 43: 1392دو

ــان  1: 1383چــیــمــه،  ــه زب ــوط ب ــحــقــیــقــات مــرب ــگــر ( و هــم ت  هــای دی

 Olson, 1997: 61-65; Dahl, 2010: 69-73; Comrie, 1976: 98-108; Nurse, 2008, 

134-136; Borik, 2006: 60-70; Smith, 1997: 73-77; Dereck, 2007: 53-54)  دو

ــی نیز این اند. ترکیبنوع نمود کامل و ناقص را متمایز کرده    های فعلی زبان فارسـ

شــده در کاغذ  پیچیده «کادوپیچ»عنوان نمونه، دهند. بهدو نوع نمود را نشــان می

سور و چرکی « افتادهلیچ»شده در پارچه(،   پیچیده« پیچکهنه»ادو( و ک شده( و   نا

ــه » ــواد(   درس« رفته مدرسـ به این مفهوم که    اند؛ دارای نمود کامل   خوانده و باسـ

به   نه          ،کنند عنوان کل تلقی می رخداد را  گا به مراحل جدا که آن  بدون اینکه  ای 

ــکل    ــاره کنند  میرویداد را شـ ــورتیدر ،دهند اشـ های فعلی مانند    که ترکیب  صـ

ــاله» ــجده»(، حال خزیدن در «کنانکش ــجده(،  در« کنانس حال به جا آوردن س

ــیدن به  « رباییآدم» ــخاص برای اخاذی و یا رس  عمل دزدیدن و مخفی کردن اش

سی و مانند آن(،       سیا صد  شتن در بیابان( و یا  « گردیبیابان»مقا  «کوبانپای» گ

و رقص( نمود ناقص دارند و به ساختار درونی رخدادها اشاره    کوبیدن در حال پای

فعلی با نمود نحوی کامل بر رویدادی تأکید دارد        دیگر، ترکیب عبارت . به کنند می

شان می      ست، یعنی پایان رویداد را ن شده ا های فعلی نظیر دهد. ترکیبکه کامل 

ــان می « خوردهچکش» ــت( نش ــاختار  دهند که ویژگی آنچه چکش خورده اس س

هایی به لحاظ زمانی و مراحل انجام        درونی این رویداد دارای مراحل و پیچیدگی   

ــت، اما رویداد به    ــود؛ درعنوان کل واحد مالحظه می   اسـ که ترکیب فعلی   حالی شـ

ــاختار درونی رویداد به ــریح ناقص، به سـ لحاظ زمانی و مراحل انجام آن ارجاع صـ
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خمیازه » در خواب راه رفتن( و « گردیوابخ»عنوان نمونه، ترکیب فعلی   دارد. به 

ــان ــیدن( مراحل رویداد را بیان می در« کش کنند و میانة رویداد حال خمیازه کش

سی نمونه     ست. برر شاهده ا ست که نمود ناقص  قابل م های ترکیب فعلی مؤیّد آن ا

شتر عبارتهایی نیز دارد. بههای فعلی زیربخشدر ترکیب  دیگر، تمایزات نمودی بی

به   و متنوع ناقص وجود دارد.  یب فعلی    تری در نمود  نه، ترک مظلوم»عنوان نمو

شتن(،  « چزانی  ویژگی آنکه عادت یا « کشضعیف » عادت به آزار افراد مظلوم دا

ــعیف و ناتوان دارد(،   آنکه عادت « کشچپق»عالقه به آزردن و رنج دادن افراد ض

یا چیزی عادت کرده باشــد(،  آنکه به کســی « خوکرده»به کشــیدن چپق دارد(، 

ــت( و  « فروشقالی» ــغلش فروختن قالی اس ــینکاخ» آنکه ش  آنکه در کاخ « نش

ندگی می  عادتی را نشـــان می    ز ند( نمود  مایز از نمود     ک عادتی مت ند. نمود  ده

ــت. در نمود تکراری، یک رخداد به 1تکراری/تکریری ــورت پیاپی در یک بازة اس ص

رتاب پ  «پاشان باران/ سنگ سنگ »فعلی انند ترکیبشود، م زمانی محدود تکرار می

شان دهندة عادتی   . نکته قابلپی سنگ( درپی صبر  یک رویداد ن توجه اینکه تکرار 

یا ناقص بودن آن رویداد از نظر نمود نحوی نیســت. اگر رویدادی در مراحل زمانی 

اختار عنوان رویداد واحدی که دارای ســمحدودی تکرار شــود، همة آن مراحل به

شــود و نشــان دهندة نمود کامل اســت، نظیر ترکیب فعلی درونی اســت، تلقی می

ــتن نامه« پرانینامه» ــخاص(؛ حالدرهای پی نوشـ آنکه رویداد پی به ادارات و اشـ

شود. به  فعلی( می ترکیب شد، بدون اینکه تکرار  ویداد عنوان نمونه، رتواند عادتی با

 آنکه مقیم آبادی است( « نشین آبادی»رتمان( و  سکونت در آپا « ینشین آپارتمان»

لک »و  لک پرانمت لک گفتن و نکته     «گو/ مت که مت ــده    آن عادت شـ گویی برای او 

ــد( ــان دهند ،باش ــاکن/ مقیم بودن و گفتن متلک در دورة نش ــت یمعین ةس . اس

                                                           
1. iterative 
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های فعلی دارای نمود عادتی، این شــده، مشــخصــة ترکیبهای ذکربه نمونهتوجهبا

شده توسط آنها، در دورة زمانی یعنی دوره کاملی به طول   رویداد توصیف  است که 

ــترشمی ــدن( را انجامد و اگر رویدادی قابلیت گس پذیری در بعد زمان  طوالنی ش

شد، تنها به    شته با سی ک شود. به عنوان نمود تکراری تعبیر میندا ه عنوان نمونه، ک

نیســت که دو و یا ســه بار متلک  عادت به متلک گفتن/ پراندن دارد به این مفهوم

ســاله( این ماهه و چندای، چندهفتهروزه، چندگفته اســت بلکه در یک دوره  چند

ست. همچنین، نمود ناقص می  ستمر   تواند بهفعالیت را انجام داده ا بیان  1صورت م

حال  در« کنانشلپ شلپ »حال برآوردن صدای گاو(،   در« کشان ماغ»شود، مانند  

شلپ( یا   ایجاد کر صدای  صحبت کردن(، بدون اینکه   در «کنانصحبت »دن  حال 

عادتی باشـــد و نیز عادتی باشـــد، بدون اینکه به صـــورت مســـتمر بیان شـــود.  

ضعیف   ضعیف »های فعلی دیگر، ترکیبعبارتبه شی/   عادت به آزردن و « چزانیک

 آنکه » خوکرده» عادت به کشیدن چپق( و  « کشی چپق»رنج دادن افراد ضعیف(،  

ست(، عادت در رویدادهای آزردن، چپق   سی یا چیزی عادت کرده ا شیدن و  به ک ک

لحاظ ســاختار درونی اســتمرار داشــته دهند، بدون اینکه بهکردن را نشــان میخو

های ها تبیینی بر این یافته هســتند که نمود مســتمر در ترکیبباشــند. این نمونه

به این م     ــت.  ناقص اسـ ناقص نمود عادتی را    فعلی متمایز از نمود  فهوم که نمود 

تواند عادتی باشد، بدون اینکه مستمر باشد و این، رویداد میبرشود. عالوهشامل می

های فعلی، نمود عادتی و های ترکیببه شواهد و نمونه  توجهیا برعکس. بنابراین، با

 اند. دو نوعی نمود ناقصمستمر، متمایز از یکدیگر و هر

                                                           
1. progressive 
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یب  به     ها برخی ترک ــی،  فارسـ بان  تاری از طریق     ی فعلی در ز حاظ ســـاخ ل

ــازیدوگان ــده  1س ــکیل ش ــازی تمام واژة پایه تکرار اند. در نوع کامل دوگانتش س

: 1389شود  شقاقی،   که در نوع ناقص آن بخشی از پایه تکرار می حالیشود، در می

به عنوان نمونه، ترکیب   99 کردن(، چملحال ملچ  در« کنان ملچملچ»های فعلی  (. 

نان موسموس» نان دلدل»حال تملّق کردن(،   در« ک دل زدن(، حال دل  در« ز

صحبت     در« کنانپچپچ»زدن و پرواز کردن(، حال پر در« پرپرزنان» سته  حال آه

نان پت پت »کردن(،  پت    در« ک حال   در« خورانپیلیپیلی»کردن(، پت حال 

ــدای خرخر( دارای نمود  حال  در«   کنان خرخر»خوردن( و تلوتلو ایجاد کردن صـ

ناقص  دیرشی، تکراری، مستمر و عادتی( هستند. ترکیب فعلی که از طریق دوگان 

 های فعلی زبان فارسی مشاهده نشد.سازی کامل تشکیل شود، در پیکره ترکیب

ن کل عنوالحاظ معنایی، رویداد بهدر تقابل با نمود ناقص، نمود کامل است که به

شود؛ به دون توجه به ساختار درونی یا مراحل سازنده آن، مالحظه میجداگانه ب

ر، در دیگعبارتشود. بهاین مفهوم که آغاز، میانه و یا پایان رویداد نادیده گرفته می

شود، مشخص نیست یا اینکه مهم نیست. نمود کامل، آغاز و پایان رویداد ذکر نمی

 بندی کرد.به انواع زیر طبقه توانهای فعلی را مینمود کامل در ترکیب

آیندی: حالت کنونی رویداد، نتیجه رخداد گذشته است، مانند ـ نمود کامل بر1

 ویژگی میوه و یا سبزی که  «خوردهکرم»شده در کاغذ کادو(،  پیچیده« کادوپیچ»

 ویژگی آنچه در برابر نور خورشید قرار گرفته  «خوردهآفتاب»دچار آفت شده است(، 

 تیره شده و تغییر رنگ داده به وسیله تابش نور  «زده/سوختهآفتاب»است(، 

                                                           
1. reduplication 
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وجود آورده آن را به بر اثر سایش آب  چیزی یا جایی که «خوردهآب»خورشید(، 

  خیس(.« رسیده/ آبدیدهآب»اند( و باشد یا آنچه به آن آب زده

 تجربه شده است،بار در گذشته انجام و یا ای: رویدادی که یکـ نمود کامل تجربه2

 مورد « شدهتجزیه» سوخته از آتش یا آب جوش و مانند آنها(،  «سوزآتش»مانند 

پشم» آنکه مار او را نیش زده باشد(، « مارگزیده»گرفته(، آزمایش و امتحان قرار

 آن که « خوردهتیر» ویژگی آنچه قسمتی یا تمام پشم آن ریخته باشد(، « ریخته

  به سن کمال و میان سالی رسیده(.« افتادهجا»است( و  تیر به او اصابت کرده

نمود کامل تداومی: رویدادی که در گذشته شروع شده است، اما در زمان حال      -3

 آنکه دســـت یا پایش دچار « شـــدهچالق»های فعلی نیز ادامه دارد، نظیر ترکیب

شد( و      شده و از کار افتاده با سیب  ویژگی دختری «  ماندهخانه»نقص، ناتوانی یا آ

 که سنش باال رفته و هنوز ازدواج نکرده است(.

ــته رخ داده و خاتمه  نمود کامل غیر   -4 تداومی: در این نوع نمود، رویداد در گذشـ

 یافته است. این نوع نمود شامل دو طبقة تأثیری و تقریبی است.

شته رخ  -الف ست، اما نمود کامل غیرتداومی تأثیری: رویدادی که در گذ  اثر داده ا

کهنه»شــده با کاغذ کادو(،  پیچیده« پیچکادو»شــود. رویدادهای آن مشــاهده می

« ماللگد» دارای لبة شــکســته(، « شــکســتهلب»شــده در پارچه(،  پیچیده« پیچ

نمک»شــده(،  ناســور و چرکی« افتادهلیچ» آنچه زیر پا مانده و له شــده اســت(، 

س « خوار ست( و   آنکه نان و نمک دیگری را خورده ا سرخ »ت و در رهین منّت او

هایی از این نوع ترکیبات را نشان  شده در روغن(، نمونه  تفت داده یا برشته « کرده

 دهند. می
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یدادی را         -ب یب فعلی رو تداومی تقریبی: در این نوع نمود، ترک مل غیر کا نمود 

ــت. به            بیان می  ــته به لحاظ زمانی اسـ کند که ارتباط موقعیت کنونی آن با گذشـ

های فعلی دیگر، رویداد در گذشـــته نزدیک صـــورت گرفته اســـت. ترکیبعبارت

شیده » ست(،      « اتوک شده ا شیدن اتو برطر    ویژگی آنچه چین و چروک آن با ک

شیده آب» سته   « ک ش ای که آن را تازه  ویژگی چای یا قهوه« کردهدمتازه»شده(،   

شند(،   سیده تازه»دم کرده با شده    ویژگی آنچه یا آنکه به« ر تازگی به جایی وارد 

ست(،   ست(،   « آمدهدرتازه»ا شده و رواج یافته ا « ساز تازه» آنچه به تازگی معمول 

شده با   پاک« خوردهصابون » ویژگی ساختمانی که به تازگی ساخته شده است(،      

 در زیر باران مانده و خیس شده(  «دیدهخورده/باران رسیده/ بارانباران»صابون( و 

  دهند.یی از این نوع نمود را نشان میهانمونه

برهای فعلی دو طبقة کامل و ناقص را درخالصــه، نمود نحوی در ترکیبطوربه

ــود و آغاز،  عنوان یک کل منفرد مالحظه می   گیرد. در نمود کامل، رویداد به    می شـ

های که نمود ناقص در ترکیبحالیشود، درمیانه و یا پایان رویداد نادیده گرفته می

ــاختار درونی رویداد، به ــریح به سـ لحاظ زمانی و مراحل انجام آن فعلی، ارجاع صـ

ــتمر طبقهدارد. ترکیب های فعلی دارای نمود ناقص به انواع عادتی، تکراری و مسـ

شبیه    جهت که رویداد تکرار میاینشوند. نمود تکراری و عادتی از بندی می شود، 

شده در  ی دارای نمود عادتی، رویداد توصیف های فعلبه یکدیگر هستند. در ترکیب 

ــورت پیاپی رخ مییک دورة زمانی بلندمدت به ــترش در بعد ص دهد و قابلیت گس

ــیدن( را دارد، حال    های فعلی تکراری، یک رخداد    آنکه در ترکیب  زمان  طول کشـ

سیار محدود نمود می درصورت پی به سترش در  پی در یک دورة ب یابد و قابلیت گ

های فعلی دارای نمود مســتمر، مراحل و میانة رویداد ن را ندارد. در ترکیببعد زما

ای، های فعلی دارای نمود کامل به انواع برآیندی، تجربهقابل مشاهده است. ترکیب
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ــوند. در ترکیب  بندی می تداومی و غیرتداومی طبقه    های فعلی برآیندی، حالت     شـ

ای، های فعلی تجربهآنکه در ترکیبکنونی رویداد، نتیجه رخداد گذشته است، حال 

ست. در ترکیب     رویداد یک شده ا شته انجام و یا تجربه  های فعلی دارای بار در گذ

ست و در زمان حال نیز ادامه        شده ا شروع  شته  نمود کامل تداومی، رویداد در گذ

داده و خاتمه یافته است.  که در نوع غیرتداومی، رویداد در گذشته رخ حالیدارد، در

های فعلی دارای نمود کامل غیرتداومی دوطبقة تأثیری و تقریبی را دربرمیرکیبت

ــاهده            گیرند. در ترکیب   های فعلی کامل غیرتداومی تأثیری، اثر رویداد قابل مشـ

های فعلی تقریبی، رویداد ارتباط زمانی با زمان انجام آن آنکه در ترکیباست، حال 

هایی از آنها در ها و نمونهفعلی، مشـــخصـــّههای دارد. انواع نمود نحوی در ترکیب

 ارائه شده است. 1جدول 

های فعلی زبان فارسیانواع نمود نحوی در ترکیب (:1جدول )  

 نمونه مشخصه طبقه نمودی

 ناقص

«چزانیمظلوم» تکرار رویداد در گسترة زمانی بلند مدت عادتی  

 تکراری
محدود و کوتاه زمانی گسترة در رویداد تکرار

تمد  
«بارانسنگ»  

«کنانصحبت» ارجاع به ساختار درونی  و مراحل رویداد مستمر  

 کامل

 برآیندی
حالت کنونی رویداد و عمل، نتیجه رخداد 

 گذشته
«سوختهآفتاب»  

ایتجربه شدن رویدادتجربه  «مارگزیده»   

 تداومی
ادامه داشتن رویداد شروع شده در گذشته در 

 زمان حال
«شدهچالق»  

تداومیغیر  
«شکستهلب» قابل مشاهده بودن اثرِ رویداد تأثیری  

«کردهدمتازه» ارتباط زمانی رویداد با زمان انجام آن تقریبی  

 



 1399بهار و تابستان ، 11، شمارة 7سال علم زبان؛    60

 

 فعلی. نمود واژگانی در ترکیب3

صـدد  هایی که در مقدمه این پژوهش مطرح شـد و این نوشـتار در  یکی از پرسـش 

شده در مطالعات  و نوع نمود مطرحیافتن پاسخی برای آن است، این است که آیا د   

ستوری/ نحوی و واژگانی(، در ترکیب  سی نیز  مربوط به نمود  د های فعلی زبان فار

شاهده می  کنند که ( ادعا میComrie, 1989: 44شوندم محققانی نظیر کامری   م

ــورت غایی و غیرغایی  نمود واژگانی رویدادها، به      2آنکه وِندلر  یابد، حال   بروز می 1صـ

 Vendler, 1967: 98-110  دبکلبرک ،)Declerck, 2007: 54  ــن  ,Olsen(،  اُلس

( نمود واژگانی افعال و رویدادها را      Kearns, 2011: 158( و کبرنز  61-65 :1997

سه ویژگی زمانی ] توجهبا ند. اای[ مطالعه کردهلحظه ±غایی[ و ] ±پویایی[، ] ±به 

ست  «دنش غرق»عنوان نمونه، فعل به ست و    زیرا پایان غرق غایی ا شدن، مردن ا

ــت « خواندن آواز» بودن رویدادها تنها با افعال      اما غایی و یا غیرغایی     ،غیرغایی اسـ

بودن رویداد دارد. ، بلکه موضوع نقش مهمی در غایی یا غیرغایی شوند توصیف نمی 

نه،  به  لة  عنوان نمو نده »در جم ند دارد آواز می خوان یداد  «خوا ندن آواز»، رو  «خوا

رویداد غایی و « آوازی خواند خواننده»آنکه در جملة ناتمام و غیرغایی اســت، حال

ــت. بنابراین، ضــرورت دارد تا داده  ــی های ترکیبدارای پایان اس فعلی زبان فارس

ــی  ــود که آیا ترکیب بررس ــن ش ــوند تا روش ــی نیز دارای ش های فعلی زبان فارس

 اند یا خیر.غایبهای غایی و غیرمشخصه

، به ترتیب رویدادهای ایستا و پویا را توصیف   «دویدن»و « دانستن »های ادرخد

فاوت این    می ند و ت ها برمی        کن فاوت آن حل مت به مرا یداد  یداد  دو رو گردد. رو

مانند  پویایی رویداد اما در ،مراحل آن یکســان اســت ةیکنواخت و هم «دانســتن»

                                                           
1  . atelic 

2. Vendler 
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یدن » مان     «دو یداد در ز فاوت رو حل مت فاوت،   ، مرا به  های مت فاوت دارد.  عنوان ت

دارد و بر ، جان در یک لحظه یک قدم برمی      «دودجان دارد می »نمونه، در جملة   

دارد و رویداد به همین   گذارد و در لحظة دیگر قدم دیگری را برمی   روی زمین می

ــتار ترکیب .(Comrie, 1989: 44کند  منوال ادامه پیدا می های فعلی در این نوش

سی از نظر   صه   زبان فار شخ شته    م ستایی و پویایی نیز، به محک آزمون گذا های ای

: 1392پور، شــوند تا مشــخص شــود که آیا این مقولة زایای زبانی نیز  غنچه  می

 ( از این مشخصة نمودی برخوردار است یا خیر.335

صة دیگری که در طبقه    شخ شده    بندی رویدادم ستفاده  ها به لحاظ نمودی ا

ست، ویژگی تداومی در براب  صیف    ر لحظها ست. افعال تداومی رویدادهایی را تو ای ا

ــد و زمانکنند که انجام آنها در یک دوره زمانی طول میمی ــتند، حال کش بر هس

ــیار کوتاه ای زمانآنکه افعال لحظه ــتند و انجام آنها در یک بازة زمانی بسـ بر نیسـ

ــة نمودی را نیز در ترکیبمیرخ ــخص ــی میدهد. این مش کنیم تا های فعلی بررس

 های فعلی نیز این ویژگی را دارند یا خیر.مشخص شود که آیا ترکیب

ــخصـــه در این بخش، عالوه ند ]    بر مشـ مان یایی[، ]  ±هایی   غایی[ و   ±پو

( از آنها Vendler, 1967: 98-110تداومی[  که رویکردهای سنتی نظیر وِندلر    ±]

ــتفاده کرده      در طبقه  ند، تر بندی افعال و رویدادها اسـ توجه به   های فعلی با  کیب ا

ــة ] ــخص ــنجه ±مش ــی قرار می1س های دیگر، دادهعبارتگیرند. به[ نیز مورد بررس

شوند تا روشن گردد که آیا آنها نشان دهندة مقدار  سنجه( فعلی بررسی میترکیب

سنجه     ستند یا خیر.  گیری ای از مقادیر ـــــ نقاط یا درجات اندازهمجموعه»نیز ه

گیری را در مشخصة خاصی  مثالً ارتفاع، درجه حرارت ار اندازهاست که درجه/ مقد

                                                           
1. scale 
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 :Rappaport Hovav & Levin, 2010«  دهدارتباط منظم نشان می  و قیمت( با

سنجد یا اینکه  حرارت را میتغییر درجه« دنش سرد »عنوان نمونه، رویداد به .(28

 گیرد.یتغییر وزن را در یک بعد خاص اندازه م« شدنسنگین»رویداد 

 ,Kearns, 2011; Olsen, 1994; Smithو دیگران   (115-105 :1967وِندلر  

1997 ; Verkuyl, 1989: 40-50)  ها  بندی نمود واژگانی، افعال و رویداد    در طبقه

  های معناییرا به چهار طبقة ایســتا، کنشــی، غایتمند و تحققی برپایة مشــخصــه 

یایی[، ]  ±] ندی کرده قه تداومی[  طب  ±غایی[ و ]  ±پو ــمیت    ب کامری و اسـ ند.   ا

 Comrie, 1976: 41 & Smith, 1997: 29 )  به توجهرویدادی را بانیز مشخصة تک

کنند. در زبان فارسی مطالعات بسیار زیادی در مورد نمود   ها معرفی میاین ویژگی

ست  برزگر و کریمی،     شده ا ستان،  ؛ چراغی و کریمی1396انجام  ؛ دبیر1391دو

؛ اکاتی و سنچولی، 1389کهن، ؛ نغزگوی1395؛ دستالن و همکاران،  1384مقدم، 

ضایی،   1386؛ رحیمیان، 1397 (، اما تا جایی که نگارنده اطالع دارد، 1391الف؛ ر

ــت. بنابراین،   ــورت نگرفته اس ــی ص در مورد نمود واژگانی در ترکیب فعلی پژوهش

تا مشــخص شــود که فعلی بررســی شــود ضــرورت دارد تا نمود واژگانی در ترکیب

های نمودی و نمودهای واژگانی را نشــان فعلی در زبان فارســی کدام مؤلفهترکیب

 دهند. می

 ایتداومی/ لحظه .1 3

برای  طبیعیطورهایی هستند که به گر رویدادهای فعلی توصیف ای از ترکیبطبقه

ائل ایز قانجامند. بین نمود ناقص و مشخصة تداوم باید تم  مدت معینی به طول می

شکیل دهنده(      ساختار درونی رویداد  مراحل ت شد. نمود ناقص به مفهوم مالحظة 

ست، حال    ستوری ا شاره دارد که رویداد  و نوعی نمود د آنکه تداوم به این واقعیت ا
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ــد و در نمود واژگانی بحث میبرای مدّت معینی طول می ــود. ترکیبکشـ های شـ

صدای  در« کشان ماغ»فعلی  حال معلق زدن(  در« زنانمعلق»گاو(،  حال برآوردن 

عنوان سوگواری در روزهای  مراسمی که در آن دوقطعه سنگ را به« زنانسنگ»و 

اند. در نقطة مقابل هایی از نمود تداومیکوبند(، نمونههم میتاســوعا و عاشــورا به 

ها،  رکیب گونه ت ای قرار دارند. این های دارای نمود لحظه  ها، ترکیب  گونه ترکیب  این

صیف  ستند که به تو ، دیگرعبارتدهند. بهای رخ میصورت لحظه گر رویدادهایی ه

ای تداوم ندارد و رویدادی که تداوم نداشته باشد، فاقد ساختار درونی    رویداد لحظه

ــت. بنابراین، ترکیب   ند.  اای در تقابل با نمود ناقص    های فعلی دارای نمود لحظه  اسـ

نداز/لگدپرا   »نمونة   یا آنچه لگد می     « نلگدا ندازد( نمود لحظه   ویژگی آنکه  ا ای را

دهنده شود و نشان  لگد پرانده میکند که یکدهد و به رویدادی اشاره می نشان می 

بار تکرار شــود، رویدادی اســت. درصــورتی که اگر این رویداد بیش از یکنمود تک

ه بار دوخت  گی آنچه دو  ویژ« دوزدوباره »فعلی گردد، مانند ترکیب   نمود تداومی می 

 شود(. ویژگی آنچه دو بار پخته می« پزدوباره»شود( و می

 غايی/ غیرغايی .2 3

ــیف میترکیب ه کنند کهای فعلی دارای نمود غایی و غیرغایی رویدادهایی را توص

ممکن است برای مدت کوتاه یا طوالنی طول انجامند، اما ساختار درونی آنها از هم 

ست. رو  ست، حال متفاوت ا آنکه رویداد یداد غایی دارای نقطة پایان طبیعی ذاتی ا

«  ساز تازه»فعلی عنوان نمونه، در ترکیبغیرغایی نقطه پایان طبیعی ذاتی ندارد. به

ای از زمان وجود دارد که در آن  ساختمانی که به تازگی ساخته شده است(، نقطه    

ــت     ــاختمان آماده اس ــده و س ــاختمان کامل ش ــاختن س دیگر، عبارت. بهعمل س

ست  یا       « ساز تازه»ساختمان   ساختن آن پایان یافته ا ست که عمل  ساختمانی ا
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سد، نمی دیگر ادامه پیدا نمی تازه»م توانیم بگوییکند و تا زمانی که به این نقطه نر

شی طناب»آنکه در ترکیب فعلی ، حال«ساز  شیدن طناب  نقطهدر هر «ک ای که ک

ــود، عمل پایان می   را  کامبیز طناب»عنوان مثال، بگوییم که یابد. اگر بهمتوقف شـ

ست    شیده ا شده       «ک شیدن طناب کامل ن ست حتی اگر عمل ک ست ا ، گفتة ما در

شد. بنابراین، رویدادی که توسط ترکیب   شود، نقطة  توصیف می « ساز تازه»فعلی با

ــاختمان کامل شـــده اســـت و دیگر ادامه پایان دارد؛ یعنی نقطه ای که در آن سـ

تواند چنین نقطه پایانی ندارد و می« کشــیطناب»فعلی آنکه ترکیبیابد. حالمین

ــود، هنوز هم   ادامه پیدا کند و یا در هر نقطه      ــود که اگر چنین شـ ای متوقف شـ

ست    »توانیم ادّعا کنیم که می شده ا شیده  تازه»های فعلی نظیر . ترکیب«طناب ک

ــاز ــینیچله»، «تیرخورده»، «خوردهترک»، «اختهبپاک»، «کردهکفن»، «س و « نش

نه « برانچله » غایی  هایی از ترکیب  نمو ند. ترکیب  های فعلی  طناب »های فعلی  ا

شم »، «کردهسرخ »، «کشی  هایی از نمونه« گردیخواب»و « خوردهتاب»، «ریختهپ

 اند.های فعلی غیرغاییترکیب

ــتند؛ یعنی وی های فعلی غیرغایی ترکیبترکیب ــی هس گی ژهای فعلی کنش

و جملة متناظر « گردیخواب»دیگر، از ترکیب فعلی عبارتپویایی و تداوم دارند. به

ــتنباط کنیم که    آن  او دارد در خواب می او در خواب راه »گردد(، می توانیم اسـ

و جملة متناظر آن  او دارد  «پاک باخته»حال آنکه از ترکیب فعلی «. رفته اســـت

« او همه چیز خود را از دست داده است»تعبیر دهد(، چیز خود را از دست میهمه

ستنباط نمی  شد        ا شد و به هم پیچیده با شته با شود. همچنین، اگر طناب تاب دا

ــت   »توانیم بگوییم که  (، میخوردهتاب   تاب خورده اسـ چند که این   هر ،«طناب 

شد  شینی چله»فعلی ، امّا در ترکیبپیچیدن کامل نبا روز به عبادت و  40 طی « ن

توانیم بگوییم که روز به چله نشــســته باشــند، نمی   39پرداختن(، اگر  ریاضــت
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ست. در     به ست؛ بنابراین، این ترکیب غایی ا شینی کرده ا عنوان نمونه، فالنی چله ن

دهد و به نقطة پایان منتهی میهای فعلی غایی، رویداد به صورت فرایند رخ ترکیب

فعلی  هاینقطه پایان دارند. ترکیبهای فعلی غایی دیگر، ترکیبعبارتشود. به می

 ( هستند.102 :1967غایی همان افعال غایتمندب وندلر  

 . ايستايی/ پويايی3 3

ــتا و پویا به مراحل متفاوت آنها ارتباط دارد. به          تفاوت افعال و رویداد    عنوان  های ایسـ

یداد  ای از زمان روهمة مراحل یکنواخت است و در هر نقطه  «دانستن »نمونه، در فعل 

«  دانستن»دیگر، در عبارتمراحل متفاوت است. به «دویدن»یکسان است، اما در نمونة 

ضــرورتاً تغییر وجود دارد. مشــخصــه تغییر،    « دویدن»آنکه در تغییر نیســت، حال 

 آن که دانایی او « دانهمیشــه»های کند. نمونههای ایســتا را از پویا متمایز میرویداد

ــویر( و « دارعکس»پــذیرد(، زوال نمی  دارای « دارآج» دارای نقش، طرح یــا تصـ

ستا و ترکیب    ستگی( رویدادهای ای  عمل هدایت و اداره « گردانیبازی»های فعلی برج

حال تشکر کردن( و   در «کنانتشکر » گشتن در بیابان(،   «گردیبیابان»کردن بازی(، 

شتن خرس  «گردانیخرس» شی(،    به انجام کارهای گوناگون و  عمل وادا حرکات نمای

ــان می  گونه که نمونه   کنند. همان  های پویا را توصـــیف می  رویداد  دهند،  های باال نشـ

 های در جریان و یکنواخت هستند.های فعلی ایستا رویدادترکیب

 ایای/ غیرسنجه. سنجه4 3

، «شــدنخشــک»، «شــدنعریض»، «شــدنخنک»افعال و رویدادهایی مانند  

غایی[ دارند و با نظام نمودی ±] 1گانهمشخصة دو« شدنندترلب»و « شدنتاریک»
                                                           
1. dual 
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ندلر  ند     ( 1967  وِ ندار قت  طاب  & Dowty, 1979: 88-90; Hay, Kennedy  م

Levin, 1999: 127). ــرد»دیگر، افعالی نظیر عبارتبه ــدنس اند، اما غیرغایی« ش

شند، مانند       توانند بامی شته با صة غایی نیز دا شخ رجه دآب ده »توجه به بافت، م

شد     :1999  1گونه افعال، هی و همکارانبرای تبیین ویژگی رفتاری این«. سرد 

ــنجه  ،(13-135 ــنجه     2مفهوم سـ  3ایرا معرفی نمودند و آنها را افعال تحققی سـ

ــت از مجموعه        ــنجه عبارت اسـ ای از درجات یا مقادیر که با ترتیب       نامیدند. سـ

در یک ویژگی خاص، به ای رااند و مشــخصــهخاصــی روی یک محور قرار گرفته

ــنجند   عنوان نمونه ارتفاع، درجه حرارت یا قیمت، می       Rappaport Hovavسـ

and  Levin, 2010: 28). عمل گرما « سازی سرد »عنوان نمونه، ترکیب فعلی به 

باط ارتکند که درگرفتن از سـیالی مانند هوا، آب و الکل( تغییری را توصـیف می  

سنجش درجه  ست و  با  شکل      سنجه از حرارت ا شی  سی کاه طریق درجات مقیا

های  به مجاز دارای تجربه« چشـــیدهگرموســـرد»گیرد و یا در ترکیب فعلی می

های تغییرات بسیار( که تجارب خوب  شادی( و بد  مصائب( را از طریق  مقیاس   

شی کدگذاری می    شی و کاه سی داده افزای شان  های ترکیبکند. برر های فعلی ن

ــنجهیبدهد که ترکمی ــرد»ای برگرفته از افعالی نظیر ای/ درجههای فعلی س س

شک »و « شدن  صه    «شدن خ شخ سانی ندارند. به م عنوان نمونه، های نمودی یک

آنکه اند، حالغیرغایی« یافتنبهبود»و « شدنبلند»، «یافتنکاهش»، «شدنسرد»

، با توجه اند. بنابراینغایی« شدن صا  »و « شدن پاک»، «شدن خشک »های نمونه

سنجه، افعال تحققی به دو گروه متمایز می     صة  شخ شوند: افعال تحققی که  به م

                                                           
1. Hay et al. 

2. scale 

3. scale achievement 
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ــوند و افعال تحققی، نظیر   ای نامیده می  / غیردرجه  1اند و تحققی واقعی غایی  شـ

اند و که غیرغایی« شــدنعریض»و « شــدنکوتاه»، «شــدنبلند»، «شــدنخنک»

ــتفاده ازای نامیده میتحققی درجه ــوند. اس ــة ] ش ــنجه±مشــخص ای[ دو نوع س

مایز می    یب را از هم مت یب   ترک ند: ترک ند     ک مان ــر»هایی  که  « ســــازیدسـ

ــنجه +] ــینیناآپارتم  »هایی نظیر  اند و ترکیب  ای[سـ  که  «گردیابان ی ب»و « نشـ

 ای[ هستند. سنجه-]

صه، مؤلفه طوربه ، [ایسنجه  ±]و [ تداومی ±]، [غایی ±]، [پویایی ±]های خال

های فعلی زبان اســاس آنها نمود واژگانی در ترکیبی هســتند که برهایمشــخصــّه

هایی از های نمود واژگانی، مشــخصــات و نمونهشــود. مؤلفهفارســی مشــخص می

شدن بحث نمود واژگانی در  ترهای مزبور برای روشن ای مؤلفههای فعلی دارترکیب

 ارائه شده است.  2فعلی، در جدول ترکیب

فعلینمود واژگانی در ترکیب هایمؤلفه(: 2جدول )  

 مشخصات مؤلفه نمودی
نمونه 

 فعلیترکیب

 [پويايی±]
 «گردانیخرس» متفاوت و متغیّر بودن مراحل رخداد پویا

 «دانهمیشه« یکنواخت و همگن بودن مراحل رویداد ایستا

 [غايی±]
 «سازتازه» دارای نقطة پایان طبیعی و ذاتی غایی

 «کشیطناب» یان طبیعی و ذاتیفاقد نقطة پا غیرغایی

 [تداومی±]
 تداومی

بر بودن انجام رویداد ؛ دارای ساختار زمان

 درونی
 «زنانمعلق»

 «لگدانداز» ای؛ فاقد ساختار درونیرخداد لحظه ایلحظه

 [ایسنجه±]
 «زدهیخ» دادن تغییر در یک بعد و جهت معیننشان ایسنجه

 «زنانبال» ر یک بعد و جهت خاصفاقد مشخصة تغییر د ایغیرسنجه

                                                           
1. true achievement  



 1399بهار و تابستان ، 11، شمارة 7سال علم زبان؛    68

 

 های فعلی ايستا. ترکیب1 4

اساس های فعلی را نشان داده و برترین تمایز در ترکیبپویایی[ اساسی ±مشخصه]

ــته های فعلی به طبقهآن، ترکیب ــتا دسـ ــتا و غیرایسـ ــوند. بندی میهای ایسـ شـ

نابط»های ههای فعلی غیرایســتا مشــخصــه تغییرپذیری دارند، مانند نمونترکیب

 پاک کردن و زدودن چیزی « زداییمیکروب»، «زنانکف»، «رکنانرکبکب»، «کشــی

بان  »از میکروب(،  یا بان(،    « پیمایی ب یا ــفرکردن در ب ــده و  پاره « دررفته » سـ شـ

سیخته( و  هماز هایی مانند ترکیب ،آنکهحال .شکسته(   ة دارای لب «شکسته  لب»گ

نایی او زوال   « دانهمیشــــه» که دا جه »پذیرد(،  نمی  آن جه(،  « دارله  دارای له

ــ» ــیقی(،  « دانقییموس ــول و قواعد موس  دارای دندان(، « داردندان» آگاه به اص

یا چند     « دانزبان » ند( و  زبان خارجی می   آنکه یک   دارنده آبرو(،  « رودارآب»دا

ــتا، تغییر را نمی  برخال  ترکیب  ــتند و     های غیرایسـ  پذیرند؛ زیرا آنها تداومی هسـ

ستا ترکیب نقطه پایانی نیز ندارند. ترکیب ستند که یک های فعلی ای نواختی هایی ه

، از آنجایی نظر مشخصة سنجهدهند. ازو عدم تغییر را در یک دورة زمانی نشان می

ــتند و تغییرات درجه ــان نمیکه یکنواخت هسـ ــی را نشـ دهند، پس ای و مقیاسـ

ــنجه  ــتند. به  غیرسـ های فعلی  بودن، این نوع ترکیب ربلحاظ تداوم و زمان   ای هسـ

 اند.لحاظ اینکه پایان آنها مشخص نیست، غیرغاییای و بهغیرلحظه

ــویر(،     « دارعکس  »  ــا تصـ نین     « دانقــانون » دارای عکس ی (،  آگــاه بر قوا

سا ی( فاجعه» شبیه فاجعه به « آ شدت و اندوه     سختی،  صله »باری(، لحاظ  «  دارفا

ــله(،  ــاوندانی معموالً پرجمعیت و «  دارفامیل» دارای فاص دارای خانواده و خویش

 توانا در « دارنفس»شده در خارج از مسیر اصلی(،     واقع« افتادهکنار»سرشناس(،   

زبان   آنکه یک یا چند «دانزبان» دارای دندان(، « داردندان»نگه داشــتن نفس(، 

« نشـــینآبادی»آج(،   دارای« دارآج» دارنده آبرو(، « دارروآب»، داند(خارجی می
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ــت(،  ــینیآپارتمان» آنکه مقیم آبادی اس ــکونت در آپارتمان(، « نش «  دارتاب» س

ــی « کردهخو» دارای چین(، « دارچین» دارای پیچش و خمیدگی(،   آنکه به کس

ــد( و     هایی از   دارای طرح منطقی(، نمونه « داررنگ پی»یا چیزی عادت کرده باشـ

یب  ن     ترک ــت تا هسـ ــ نه های فعلی ایسـ ید آن  د. این نمو قه از     ها مؤ که این طب ند  ا

یب  ــه  ترک ــخصــ تداومی،    -های نمودی ] های فعلی مشـ یایی، +  غایی و   -پو

 ای[ دارند.سنجه -

 های فعلی غیرايستا. ترکیب2 4

ــه     ترکیب  ــخصـ ــاس مشـ تا بر اسـ ــ یایی[،  ±های نمودی ] های فعلی غیرایسـ پو

ــنجه±] ــنجهلحظه±غایی[ و ]±ای[، ]سـ ــنجهای[، دو طبقة سـ  ای را ای و غیرسـ

 گیرند.در بر می

 ایهای فعلی غیرسنجه. ترکیب1 2 4

ــنجه  ترکیب  ــه ای برهای فعلی غیرسـ ــخصـ ــاس مشـ  پویایی[،  ±های نمودی ] اسـ

رویدادی های نمودی کنشی و تکای[ به طبقهلحظه ±غایی[ و ] ±ای[، ]سنجه ±]

 شوند. تقسیم می

 های فعلی کنشی. ترکیب1 1 2 4

ــی و تک  های فعلی پویا، ترکیب   ترکیب  از میان  ت عل رویدادی به  های فعلی کنشـ

جه   این ــن یب    که غیرسـ مایز از دیگر ترک ند، مت ــت یان   های فعلی ای هسـ ند. از م ا

ــنجه  ترکیب  ــان می های فعلی غیرسـ های فعلی  دهند، ترکیب  ای که تغییر را نشـ
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ها تداومی کنشیکه سبب اینرویدادی هستند؛ به فعلی تکاز ترکیبکنشی متمایز  

 ای هستند.ها لحظهرویدادیصورتی که تکهستند، در

د، اما بر هستن کنند که زمانهایی را توصیف می های فعلی کنشی رویداد ترکیب

ــی دیگر، ترکیب عبارت لحاظ زمانی نقطه پایان ذاتی ندارند. به         به   های فعلی کنشـ

 کشیدن طناب به  « کشی بطنا»رویدادهای پویایی هستند که تداوم دارند، مانند  

«  شـــناســـیقوم»دار اجرای قانون(،  خواهان و طر « خواهقانون»ســـمت خود(، 

ــناخت اقوام از ــاختار اجتماعی، زبان و فرهنگ(. نمونه دانش ش های فوق لحاظ س

شان می  های نمودی ]+پویایی، های فعلی کنشی دارای مشخصه    دهند که ترکیبن

 هستند. ای[سنجه -غایی و  -+تداومی، 

 رويدادیهای فعلی تکترکیب .2 1 2 4

  دهد، مانندبار رخ میکنند که فقط یکها به رویدادی جداگانه اشـــاره میاین ترکیب 

فعلی ندازد( و ترکیب  ا ویژگی آنکه یا آنچه لگد می     «پران/ لگد انداز لگد »فعلی ترکیب 

کند(. این   ه بیان می  آنکه میان صـــحبت، گاهی مطلبی را به طنز یا طعن        «پرانتک »

ای هستند، پایان مشخصی ندارند و درجه / مقدار یا    های فعلی پویا و لحظهنوع ترکیب

رویدادی تکرار شوند، خوانش   کنند. در مواردی که رخدادهای تکمقیاسی را بیان نمی 

حال   در «زنانکف»های شود، مانند نمونه منفردی دارند که تغییری در آنها ایجاد نمی

 ریختن گل فراوان بر ســر کســی یا جایی معموالً به قصــد « بارانگل»ت زدن(، دســ

نامه» بوسه زدن بسیار بر کسی یا چیزی(،    « مالیماچ»تمجید و بزرگداشت او  آن((،  

بار پخته  آنچه دو« پزدوباره»پی به دیگران یا اشخاص(، درهای پی نوشتن نامه« پرانی

 پرتاب  « پاشــانباران/ ســنگســنگ»بار دوخته شــود(،  آنچه دو« دوزدوباره»شــود(، 

سنگ(،  درپی ها در هم زدن بالحال به در« ننازبال» باریدن آتش(، « بارانآتش»پی 
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حال چشمک    در« پرانزنان/ چشمک چشمک »حال چرخیدن(،  در« زنانچرخ»هوا( 

خُرخُر»کردن( و پتحال پت در« کنانپتپت»حال پارو زدن(،  در« ننازپارو»زدن(، 

ــدای خُرخُر(. نمونه     در« کنان  ــت که     حال ایجاد کردن صـ های فوق مؤیّد آن اسـ

 -تداومی، -های فعلی، ]+پویایی، نمودی از ترکیب های نمودی این طبقةمشـــخصـــه

 ای[ است.سنجه -غایی و 

 ایهای فعلی سنجه. ترکیب2 2 4

 ند.گیرمیی باز و بسته را دربرای، دو طبقة نمودهای فعلی پویای سنجهترکیب

 ای بستههای فعلی سنجه. ترکیب1 2 2 4

 ای )غايتمند(نقطهای بسته چندهای فعلی سنجه. ترکیب1 1 2 2 4

ــیده نم»های فعلی مانند    ترکیب   پاک کردن و  « زداییمیکروب» مرطوب(، « کشـ

شته نیم»زدودن چیزی از میکروب(،  شته ژ وی «بر شد(    گی آنچه کامالً بر شده با ، ن

سته نیم» شد(،    «ب سته نبا خوبی  حالت مایعی که به «بندنیم» ویژگی آنچه کامالً ب

 ویژگی آنچه کامالً جویده نشـــده اســـت(،  «جویدهنیم»ســـفت نشـــده باشـــد(، 

شد(،      «خوردهنیم» شده با صف آن خورده   آنکه یا   «خیزنیم» ویژگی غذایی که ن

بی یا چو  هیزم «سوزنیم»است نایستاده است(، صورت کامل بلند نشده و ر  آنچه به

 آنچه « کوبنیم»که قسمتی از آن در اجاق سوخته و تبدیل به زغال شده است(،     

ــد(،   ــده باش ــیدهاتو»کامالً کوبیده نش  آنچه چین و چروک آن با  «خورده/ اتوکش

ه چیز خود را از دست داد  آنکه همه «باختهپاک»کشیدن اتو برطر  شده باشد(،    

شد(،   شک چای»با شک کردن برگ  «کنیخ  حالتی  «زدگیخواب» ،های چای( خ
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 آنچه از صافی عبور داده شده تا مواد زائد آن   « کردهصا  »، بیداری( بین خواب و

 شستن و تمیز کردن لباس، پارچه، چرم و مانند آنها   « شویی خشک »جدا شود(،  

خشــکه»های مخصــوص( و با مواد شــیمیایی و با آب کم یا بدون آب در ماشــین

شکه پز(، نمونه   « پزی شغل خ سنجه  عمل و  سته چند های  ستند؛  ای ب مقداری ه

ــوع   زیرا مدتی به طول می   ترکیب عمل کرده و به نقطه      1انجامد تا تغییر بر موضـ

سد. به  دهد صورت فرایندی و مرحله به مرحله رخ می دیگر، تغییر بهعبارتپایان بر

تا آخ    له  گذار از این        و از اولین مرح با  که تغییر  یانی وجود دارد  حل م رین، مرا

 رسد.مراحل به نقطة پایان می

های بهای فعلی با ترکیگونه ترکیبیکی از معیارهایی که برای رفتار مشابه این

ست. به       ذکر می غایتمند ستمراری ا سازگاری آنها با ا سی  شود،  عنوان نمونه، برر

ــکچای»های ترکیب ــت(،  ز در کامبی »کنیخش ــک کردن چای اس اتو»حال خش

شیده  ست( و     کامبیز در« ک شیدن ا شته »حال اتوک شتن و  « گراییگذ  گرایش دا

شان می     ست(، ن  هایدهد که ترکیباهمیت دادن به آنچه در گذشته اتفاق افتاده ا

های ]+پویایی، +تداومی، +غایی و مقداری دارای ویژگیای بســته چندفعلی ســنجه

 تند.ای[ هس+سنجه

 ای بسته دو مقداری )تحققی واقعی(های فعلی سنجه. ترکیب2 1 2 2 4

ــنجه   بر ترکیب عالوه ته چند   های فعلی سـ ــ های فعلی  مقداری، ترکیب  ای بسـ

سته دو سنجه   هایشود که تحققی مقداری نیز در زبان فارسی مشاهده می  ای ب

تداومی، -، های ]+پویاییها با مشـــخصـــهشـــوند. این ترکیبواقعی نامیده می

                                                           
1  . theme  
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سنجه  شناخته می +غایی و + های زبانی تغییر آنجایی که این مقولهشوند. از ای[ 

به  ــورت لحظه را  ــان میصـ به   ای نشـ نابراین،  به دهند، ب ــورت طور معمول  صـ

ستمراری نمی  ست و زمانی  ا آیند. همچنین ویژگی دیگر آنها ]+غایی[ بودن آنها

ــند، دیگر ادا        علی های ف کنند. ترکیب  مه پیدا نمی  که به نقطه پایانی ذاتی برسـ

ــتند: هایی از ترکیبزیر نمونه ــاعقده»های تحققی واقعی هس  آن که (« ی گش

شــود(،  آنچه ســبب بســته شــدن راه گلو می« گیروگل»گشــاید(، ای را میگره

ــده با نفس(،  خاموش« کُشنفس» ــده و گزیده(،  «زدهدندان»ش  گاز گرفته ش

 آنچه در هنگام « افتادهازقلم»در روغن(،  شدهیا برشته  تفت داده  «کردهسرخ »

 ارزش و اعتبار « آبروباخته»نوشــتن یا فهرســت کردن، فراموش شــده باشــد(، 

«  پاشیدههماز» خراب و متالشی شده؛ نابود شده(،    « رفتهازمیان»داده(، دست از

«  مردهبته»(، ریخته یا از بین رفته است همشده یا در هم جدا آنچه اجزای آن از

«  خوردهترک»اش خشــکیده اســت(،  محصــولی مانند خربزه و هندوانه که بته

 آنکه تیر به او « تیرخورده» آنچه شــکا  ســطحی در آن ایجاد شــده اســت(، 

ست(،     صابت کرده ا سال « شده مرگجوان»ا ست(،   آنکه در  های جوانی مرده ا

ست یا پایش دچار نقص، ناتوانی « شده چالق» شده و از کار      آنکه د سیب  یا آ

ای که بر  نوشــته« خوردهخط»شــده(، کشــیدهدار به« آویزحلق»،افتاده اســت(

 مراســمی که در « برانچله»شــده اســت(، تمام یا بخشــی از آن خط کشــیده

ــود و در آن زائو را به حمام میچهلمین روز پس از زایمان برگزار می برند و شـ

شان می رفته(. نمونهیاد از« شده فراموش»دهند( و مهمانی می دهند های فوق ن

سنجه که ترکیب سته دو های فعلی  -های ]+پویایی، مقداری، دارای ویژگیای ب

 ای[ هستند.تداومی، +غایی و +سنجه
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 1ای بازهای فعلی سنجه. ترکیب2 2 2 4

ــنجة مرتبط با آنها محدود -ها ]این ترکیب ــتند به این مفهوم که س غیرغایی[ هس

ایی[ ای( ]+غنقطهای و دونقطهبسته  چند های فعلی سنجه آنکه ترکیبست، حال نی

ــتند. ترکیب ــنجههسـ ــیلی از توان ازای باز را میهای فعلی سـ طریق آزمون تفضـ

سنجه ترکیب سته متمایز کرد. ترکیب های فعلی   دارای « دارکش»های فعلی ای ب

ــیدگی(،  ــتی از ند تحلیل یا پیشتوا آنکه نمی« بینکوتاه»امتداد و کش بینی درس

ــد(،  ــته باش «  زودرس»پزد(،  ویژگی آنچه در مدت طوالنی می« دیرپز»وقایع داش

کندی و در   ویژگی آنچه به   «آید(، دیررو  ویژگی آنچه پیش از وقت مقرر پدید می    

یان می   ــکم»رود(، مدت طوالنی از م ــتگی(  «دادهشـ یخ »،  دارای انحنا و برجسـ

وچروک  چین «پیرشــدگی»معرض ســرمای شــدید قرار گرفته( و  ر د «/کردهزده

ست بر    شتن پو شان می  اثر ماندن در آب یا گرما(بردا های فعلی دهند که ترکیبن

سنجه  -های ]+پویایی، +تداومی، ای باز دارای ویژگیسنجه  ستند.  غایی و +  ای[ ه

ــنجه    این گروه از ترکیب  ــتند، ت های فعلی را که غیرغایی و سـ های  حققیای هسـ

به  ای میدرجه  قه طورنامیم.  گانی ترکیب    کلی، طب ندی نمود واژ بان   ب های فعلی ز

 ارائه شده است. 3جدول فارسی در 

 گیری. بحث و نتیجه5

یب        گانی در ترک ــتوری و واژ له، نمود دسـ قا واژة  8579فعلی از طریق در این م

سی این پیکر      مرکب شد. برر صر مطالعه  سی معا شان داد که دو فعلی در زبان فار  ه ن

لی فعنوع نمود دستوری و واژگانی که در فعل و جمالت گزارش شده است در ترکیب

                                                           
1. open 
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 های فعلی در زبان فارسیدیگر، ساختار درونی ترکیبعبارتشوند. بهنیز مشاهده می

 نشان دهندة گستره زمانی و وجه انجام کنش یا حالت هستند. 

فعلی در زبان فارسی: نظام نمودی واژگانی ترکیب(3جدول )  

 

 طبقه نمودی

  های نمودیمشخصه

 تداومی[ ±] غایی[ ±] ای[سنجه ±] پویایی[ ±] نمونه

 دانهمیشه + - - - ایستا  بدون تغییر(

ستا
رای
غی

 

 کشیطناب + - - + کنشی ایغیرسنجه

 پرانتک - - - + رویدادیتک 

ته ایسنجه
بس

 

ند
چ

طه
نق

ی
ا

 

 کشیدهنم + + + +

طه
ونق
د

ی
ا

 

 خوردهترک - + + +

 دیرپز + - + + باز

 

صورت   شاره می نمود دستوری به  ساختار    هایی ا شور  کند که از طریق آنها گوی

ــتوری     درونی رویداد را به لحاظ زمانی بازنمایی می       کند. به لحاظ معنایی، نمود دسـ

ــت که این روش      روش ــانه طریق نها از های متفاوت مالحظة یک رویداد اسـ های  شـ

با  متفاوت، نظیر افعال کمکی، پیشــوند، پســوند و یا ترکیبی از این عناصــر که همراه

آوردن جاحال به در« کنانســجده»های فعلی شــوند. ترکیبآیند(، بیان میفعل می

 در خواب راه « گردیخواب»و حال پای کوبیدن و رقص(  در «کوبانپای»سجده(،  

ــده در کاغذ     پیچیده  «کادوپیچ »های  آنکه نمونه  ال، ح نمود ناقص دارند   رفتن( شـ

 آنچه چکش خورده « خوردهچکش»و  خوانده و باسواد(  درس« رفتهمدرسه »، کادو(
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ــت(  ــتوری را از از ترکیب اند. برخی دارای نمود کامل  اسـ طریق  های فعلی، نمود دسـ

در  «کنانالهکش »کنند، نظیرفعلی بازنمایی می های آشکار در ساختار ترکیب  نشانه 

ــت( که در آنها نمود   آن« خوردهتیر»( و حال خزیدن ــابت کرده اس که تیر به او اص

که به ستاک برگرفته فعلی ه«   ــ »و « انــ  »های طریق نشانهترتیب ازدستوری، به

صل می  شده    مت شان داده  شین آبادی»های آنکه در نمونهاند. حالشوند، ن  آن که « ن

ست(  سوخته از آتش یا آب جوش و مانند آنها(  «سوز آتش»و  مقیم آبادی ا ، نمود  

ــکار بازنمایی نمی به ــورت آش ــود، بلکه بهص ــتفاده از  ش ــورت تلویحی و بدون اس ص

شانه  شکار بیان می ن سی نمونه   های آ ست که نمود ناقص در  شود. برر ها مؤیّد آن ا

واب راه رفتن( ، ، در خ«گردیخواب»های عادتی    های فعلی دارای زیربخش ترکیب 

، «ریزانشکر»و مستمر   پی سنگ(در، پرتاب پی«پاشان باران/ سنگ سنگ »تکراری  

ــحب در ــت. طبقه حال خوش صـ  آنچه  « خوردهچکش»های برآیندی، مانند     تی( اسـ

 آنکه مار او را نیش زده اســت(، « مارگزیده»ای، مانند چکش خورده اســت(، تجربه

ند     ــیرینی»تداومی، مان ــت(      ، «خوردهشـ ــده اسـ نامزد شـ با مردی  و  دختری که 

تازه»( و تقریبی، نظیر دارای مهر و موم«  شــدهمومومهر»غیرتداومی تأثیری، مانند 

های هایی از ترکیب آنچه یا آنکه به تازگی به جایی وارد شده است(، نمونه  « رسیده 

 اند. فعلی دارای نمود کامل

صه   شخ غایی[ ±ای[، ]سنجه  ±پویایی[، ] ±های ذاتی ]نمود واژگانی بیان م

ستاک برگرفته فعلی ترکیب    ±و ] ست که از طریق  فعلی تداومی[ یک رویداد ا

ــاختار درونی آن رویداد بهبیان می ــود، بدون اینکه سـ لحاظ زمانی مالحظه شـ

 های فعلیهای نمودی فوق به ترکیبهای فعلی برپایة مشــخصــهشــود. ترکیب

شد     ستا متمایز  ستا و غیرای  آنکه یک یا چند زبان  «دانزبان»های ند. ترکیبای

ند( خارجی می  پاک کردن و زدودن چیزی از میکروب(،  « زداییمیکروب»و دا  
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ستند. ترکیب    هایی از ترکیبترتیب نمونهبه ستا ه ستا و غیرای های های فعلی ای

صه     شخ ستا م ای[ سنجه  –غایی و  -پویایی، + تداومی،  -های نمودی ]فعلی ای

پویایی[، ±های نمودی ]اســاس مشــخصــههای فعلی غیرایســتا برد. ترکیبدارن

جه  ±] ــن ظه ±غایی[ و ] ±ای[، ]سـ قه   لح به طب ــی،   ای[،  های نمودی کنشـ

شـــوند. ای و تحققی واقعی تقســـیم میرویدادی، غایتمندی، تحققی درجهتک

شی و تک ترکیب علی های فای هستند. ترکیب رویدادی غیرسنجه های فعلی کن

شک »نظیر  ستن و تمیز کردن لباس، پارچه، چرم و مانند آنها با    « شویی خ ش  

شین    شیمیایی و با آب کم یا بدون آب در ما صوص(، ترکیب مواد  های های مخ

ــنجه  تة چند   سـ ــ به    ای بسـ ــتند؛ زیرا تغییر  ــورت فرایندی و  مقداری هسـ صـ

ــد. ترکیبمیمرحله رخبهمرحله ــنجهدهد تا به نقطه پایان برس ای های فعلی س

ستة دو  صولی مانند خربزه و هندوانه که بته « مردهبته»مقداری نظیر ب اش  مح

 هایدهند و دارای ویژگیای نشان می صورت لحظه خشکیده است(، تغییر را به  

های فعلی نظیر ای[ هســـتند. ترکیبتداومی، + غایی و + ســـنجه -]+ پویایی، 

ــنج  آنچه در مدت طوالنی می  « دیرپز» ای باز دارند و برخال    هپزد(، نمود سـ

 اند و سنجة محدود ندارند.ای بسته غیرغاییهای سنجهترکیب

 منابع

ی نمود استمراری در زبان فارسی بر اساس نظریه(. »1397اکاتی، فریده و عطاء اهلل سنچولی.  

 .241-219: 10/29. زبان پژوهی«. پیش نمونگی

 م. تهران: انتشارات سخن. . چاپ چهارفرهنگ بزرگ سخن( 1386انوری، حسن،  

نمود واژگانی در افعال مرکب مشتق از (. »1396برزگر، حسن، و کریمی دوستان، غالمحسین.  

 .58-41: 8/1. های زبانیپژوهش. «صفت در زبان فارسی
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طبقه بندی افعال زبان فارسی بر اساس (. »1392چراغی، زهرا و کریمی دوستان، غالمحسین.  

 .   60-41: 42/4. های زبانیپژوهش. «دیساخت رویدادی و نمو

  رساله دکتری(. تهران: دانشگاه عالمه طباطبائی. فعلی در زبان فارسیترکیب غیر(. 1385خباز، مجید.  

 پژوهشهای زبان شناختی فارسی«. فعل مرکب در زبان فارسی(. »1384دبیرمقدم، محمد.  

 .199-149تهران: مرکز نشر دانشگاهی.  )مجموعه مقاالت(.

نمود (. »1395دستالن،  مرتضی؛ زینب محمد ابراهیمی، راضیه مهدی بیرق دار و بلقیس روشن  

دو . «های نمودیدر زبان فارسی؛ نگاهی نو بر پایه رویکرد شناختی بسط استعاری و مؤلفه

 . 86-69: 3/31. ماهنامه جستارهای زبانی

مجموعه مقاالت . «نمود در زبان فارسیارتباط صوری ومعنایی »الف(.  1386رحیمیان، جالل.  
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