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چکیده :نمود از دیرباز در حوزههای ملتل علم ازجمله فلسفه ،منطق ،ادبیگگات و تگگدوین دسگگتور و
زبانشناسی موردتوجه و مطالعه بوده است .این مفهوم از ابتدای دستورنویسی برای زبان فارسی مورد
توجه قرار نداشته است ،باوجوداین ،از مهمترین خلط مبحثهایی که در این زمینگگه صگگورت گرفتگگه،
تمایز قائل نشدن بین زمان دستوری و نمود در بسیاری از این آثار (دستور سلن ،دسگگتور پگگنج اسگگتاد
و )...است .در این جستار با بهرهگیری از مفاهیم و مفروضگگات موجگگود در دسگگتور گفتمگگان نقشگگرا
(هناولد و مکنزی )2008 ،مقولک نمود در زبان فارسی بگگا اسگگتفاده از شگگیوهای توصگگیفی  -تحلیلگگی
بررسی میشود و تالش میشود تا ابعاد جدیدی از رفتار زبان فارسی در ارتباط با این مقولۀ دسگگتوری
بحث شود .در این دستور که اساسا نظریهای ردهشناختی برای ساختار زبان است ،با معرفی سگگاختار
چندالیک فرمولبندی و رمزگذاری ،امکان مقایسههای قابلاتکاتری از نظامهای زبانی فراهم میشگگود.
نتایج نشان میدهد که در زبان فارسی در یک سطد نمود ّ
کمی (شامل عادت ،تکرری ،تگگکوقوعی،
بسامدی) و در سطد دیار کیفی (تام و ناقو و مرحلهای) از یکگگدیار متمگگایز میشگگوند .نمودهگگای
تام-ناقو و مرحلهای ،به سازوکار درونی وضعیت مربوط هستند؛ این نمودها در مقابل مفهوم نمگگود
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ّ
کمی قرار میگیرند که بسامد رخداد یک وضعیت را مشلو میکنند .نتایج بررسیها نشان میدهد
که در زبان فارسی عملار اختصاصی برای نشانگذاری نمود ّ
کمی وجود ندارد و غالبگگا از واحگگدهای
واژگانی و عبارتهای قیدی برای این نوع نمودنمایی استفاده میشود .درحالیکه در میگگان نمودهگگای
کیفی بهجز در مورد نمود مرحلهای ممتد ،تمامی موارد دارای ابزار دستوری ویژهای برای نشانگذاری
نمود هستند .بهطورکلی ،در چارچوب دستور گفتمان نقشگرا میتوان توصی جامعی از تمایزهگگای
نمودی و شیوههای ملتل نمودنمایی و سازماندهی آنها در زبان فارسی ارائه کرد.
کلیدواژهها :فارسی ،دستور گفتمان نقشگرا ،نمود ،وضعیت ،ویژگی ترکیبی.

1مقدمه
مفهوم نمود 1از گذشته تاکنون مورد توجه بسیاری از زبانشناسان و موضوع مطالعات زبانی بوده اسگگت
و اندیشمندان ملتل تعاری و تقسیمبندیهای ملتلفی از نمود ارائه کردهاند .در ایگگن بلگگش ابتگگدا
سعی میشود تا برخی از مهمترین تعاری نمود ازمنظر این پژوهشاران ارائه شود .کگگامری1976( 2ع
درونی یک وضگگعیت تعریگ
زمان
 )3در اثر ت ثیرگذار خود ،نمود را شیوههای ملتل دیدن
پایداری ِ
ِ
ِ

کرده است .اسمیت1991( 3ع  )171تعریفی نسبتا مشابه با کامری از نمود ارائه میدهد؛ بگگهاعتقاد وی،
داشتن منظر نمودی به یک جمله همانند استفاده از یگگک لنگگز مجگزا بگرای صگگحبت درخصگگوص یگگک
وضعیت است؛ این منظر ممکن است کلیت یا بلشگگی از یگگک وضگگعیت را آشگگکار کنگد بگگدون آنکگگه

ویژگیهای مفهومی آن وضعیت را دستلوش تاییر کنگگد .کریسگگتال1992( 4ع  )29نمگگود را مقولگگهای
دستوری میداند که طول یا نوع کنش زمانی مورد اشارة فعل را مشلو میکنگگد .اشگگر 5و سیم سگگون6

(1994ع  )240نمود را مقولهای دستوری میدانند که با ساختار یک وضگگعیت یگگا زاویگگک دیگگد گوینگگده
نسبت به آن سروکار داردُ .بنمایر )1998( 7در رابطه با نمود پیشنهاد کرده است که انواع ملتل نمگگود
یل یک مقولک واحد و تحت عنوان عملارهای مرزی قرار گیرند که بلش خاصگگی از سگگاختار زمگگانی
یک رویداد که به مکالمه مرتبط است را انتلاب میکننگگد .براسگگاس نظگگر بنمگگایر ،تفگگاوتی بگگین نقگگش
2. B. Comrie
4. D. Crystal
6. J. M. Y. Simpson

1. aspect
3. C. S. Smith
5. R. E. Asher
7. Y. Bohnemeyer
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تمایزهای نمودی ملتل (تام گ ناقو ،1چشماندازی ،2مرحلهای 3و )...وجود نگگدارد و تمگگامی انگگواع
نمود یک نقش را برعهده دارند و آن این است که بلشی از ساختار زمانی رویداد را مشلو میکنند.
بهعنوان نمونه ،اگر یک گوینده از نمود چشماندازی استفاده کند ،عملار مرزی «پگگیش گ وضگگعیت» را
به ساختار زمانی افزوده است؛ به این معنا که مشارک یک رویداد ،بهعنوان نمونه در وضگگعیت خوانگگدن
قرار ندارد بلکه قرار است چیزی بلواند؛ یا در نمود اسگگتمراری ،گوینگگده بگگدون درنظرگگگرفتن مرزهگگای
ِ
انتهایی یک رویداد ،زمان بین این دو مرز را انتلاب کرده اسگگت .بگگهاعتقاد شگگوپن)1985( 4
ابتدایی و
ِ
نمود الاوی توزیع کنش ازطریق زمان است .منظور از اصطالح کنش هم وضگگعیتهای ایسگگتا و هگگم
وضعیتهای دارای حرکت یا تاییر است .بهاعتقاد او ،نمود بلشگگی از معنگگای اتگگی فعگگل اسگگت و در
رابطه با یافتن یک ریشک فعلی که بهطور کامل نسبت به نمود خن ی باشد ،ابراز تردید میکنگگد حتگگی در
زبانهایی که نمود بهوسیلک تصری مشلو میشود نیز این امر صادق است.
همانطور که شرح داده شد ،ارائۀ یک تعری و تقسیمبندی واحد از مقولۀ نمود و مبنا قگراردادن آن
برای همۀ زبانها منطقی و عملی نیست .در مورد نمود در زبان فارسی نیز که اغلگگب مبتنگگی بگگر همگگین
تعاری و تقسیمبندیهای متنوع هستند نیز وضعیت مشابهی دیده میشود .پژوهش حاضر بگگا هگگدف
بررسی مقولۀ نمود در زبان فارسی و با اسگگتفاده از رویکگگرد دسگگتور گفتمگگان نقشگگرا( 5دگگگن) و ارائگگک
اناارهای تازه برای توصی ایگگن مقولگگه بگگا توجگگه بگگه عملارهگگا و سگگطوح تحلیگگل در زبگگان فارسگگی در
چارچوب نظریۀ مذکور شکل گرفته است .در ادامه برخی از مهمترین پژوهشهگگایی کگگه بگگه نمگگود در
زبان فارسی پرداختهاند ،معرفی میشوند.

 2پیشینه
ناتل خانلری (1366ع  )190برای نلستین بار در زبان فارسی به مبحث نمود میپردازد و درخصگگوص
زبان فارسی باستان ،نمود را جزئی از ساختمان فعل میداند .بهاعتقاد خانلری ،مقولک نمگگود مسگگتقل از
زمان دستوری است و اظهار میکند که نمود دو ساخت ملتل در ساختواژه به وجود میآوردع تگگام
و غیرتام .لمبتون )1960( 6زمان دستوری و نمود زبان فارسی معاصر را ازمنظگگری نسگگبتا سگگنتگرایانه
2. prospective
4. T. Shopen
6. A. K. S. Lambton

1. perfective-imperfective
3. phasal
)5. Functional Discourse Grammar (FDG
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بررسی کرده است .وی ساخت استمراری با استفاده از فعل ّ
کمگ ِی «داشگگتن» و همچنگگین صگگورت تگگام
فعل اصلی را جزئی از نظام نمود و زمگگان دسگگتوری زبگگان فارسگگی نگگو میدانگگد .مرعشگگی ( )1972بگگا

فاصلهگرفتن از پژوهشهای سنتگرایانه تالش کرده است تا نظام نمود زبان فارسی را شناسایی کنگگد و
نقش نمود را ،همارز با زمان دستوری ،در نظام فعلی زبان فارسگگی پراهمیگگت دانسگگته اسگگت .بگگهاعتقاد
مرعشی ،زبان فارسی سه نمود داردع استمراری ،تام (منظور از تگگام در پگگژوهش مرعشگگی نمگگود کامگگل1

است) و دیرشی( 2در این اثر از این اصالح برای نمود ناقو استفاده شده است) .امینمدنی ()1363
ضمن بررسی نظام زمان دستوری و نمود در زبان فارسی ،دو صورت فعلی تگگام نگگاقو و اسگگتمراری را
نیز جز نظام فعلی زبان فارسی منظور کرده است .ویندفور1979( 3و  )1987بگگا بررسگگی صگگورتهای
فعلی محاورهای و غیر آن ،صراحتا زمان دستوری و نمود را از یکدیار متمایز دانسگگته و ایگگن مفگگاهیم را
اصلی زبان فارسی را صگگورتهای
بهشکلی مستقل مورد تحلیل قرار داده است .ویندفور تمایز نمودی
ِ
تام و ناقو فعلهای اخبگگاری 4و غیراخبگگاری (التزامگگی )5میدانگگد (وینگگدفور1979 ،ع  .)91بگگهاعتقاد

ویندفور ،حال کامل در زبان فارسی دو کارکرد دارد ،اول اینکه نشاندهندة رویگگدادی در گذشگگته اسگگت
که مقدم بر زمان حال است و دیار اینکه رویدادی در گذشته را بهشیوة روایی یگگا نقلگگی بیگگان میکنگگد.
ماهوتیان و گبهارت )1997( 6صورتهای نمود و زمان دستوری فعل فارسگگی را بگگا یکگگدیار مگگرتبط و
پیوسته میداند و یادآوری میکند که برخی از پژوهشاران برای نمود نقش پررنگگگتری در نظگگام فعلگگی
زبان فارسی قائل هستند .صورتهای زمان دسگگتوری و نمگگود در فارسگگی از سگگتاک حگگال و از سگگتاک
گذشته بهدست میآیند .بهگفتک ماهوتیان و گبهارت ،زبگگان فارسگگی زمگگان دسگگتوری اختصاصگگی بگرای
ارجاع به کنشهای عادتی ،حقایق هماانی و عبارتهای کلی ندارد و تمامی این مگوارد بگگا اسگگتفاده از
حال ساده 7نشان داده میشوند و یگگادآور میشگگود کگگه تعگگداد ّ
کمگی از فعلهگگای فارسگگی نگگوین ماننگگد
2. durative
4. indicative
6. L. Gebhardt

1. perfect
3. G. L. Windfuhr
5. subjunctive
7. ordinary present
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«داشتن» پیشوند دیرشی «می »-را نمیپذیرند .ماضی بعید بهتعری ماهوتیان و گبهگگارت بگگه زمگگانی
ارجاعی دیاری در گذشته ارجاع میدهد و همچنین دارای ویژگی نمودی نیز هست زیرا
پیش از زمان
ِ

شدن کنش قبلی است .نمود تام در زبان فارسگگی ازمنظگگر ماهوتیگگان و گبهگگارت دارای
نشاندهندة کامل ِ
شدن یک کنش در زبگگان فارسگگی از صگگورتهای گذشگگتک
صورت خاصی نیست و برای نشاندادن تمام ِ

گی «مگگی »-و سگگتاک
ساده و گذشتک کامل استفاده میشود .نمود ناقو نیز با اسگگتفاده از پیشگگوند دیرشگ ِ
گذشتک فعل بههمراه وندهای شلصی ساخته میشود .نمود عادت نیز با استفاده از پیشگگوند «مگگی »-و
ستاک گذشتک فعل برای نشاندادن عادت در گذشته ساخته میشود .نمود عادت در زمان حال ازلحا
ساختواژی مشابه حال ساده است و از افزودن پیشوند «می »-به ستاک حال فعل سگگاخته میشگگود .در
هر دو مورد گذشته و حال نمود عادت از عبارتهگگای قیگگدی بگرای نشگگاندادن ماهیگگت عگگادتی کگگنش
استفاده میشود .نمود استمراری/تداومی 1در زمانهگگای گذشگگته و حگگال بگگا اسگگتفاده از فعگگل کمکگگی2

«داشتن» پیش از فعل اصلی سگگاخته میشگگود .نمگگود آغگگازی ،دسگگتکم بگگه دو شگگیوه بیگگان میشگگودع
شروعکردن و پسازآن صورت التزامی فعل اصلی «شروع میکنیم درس بلونیم»؛ شروعکردن و پگگس
از آن به+مصدر فعل اصلی «شروع کردم به درسخواندن» .بهمنظور بیان نمود پایانی ،3زمان دسگگتوری
گذشته ،حال کامل و گذشتک کامل استفاده میشود .نمود تکرری ،4در زمان حال بهوسیلک حال سگگاده و
در گذشته بهوسیلک نمود ناقو بیان میشود .نمگگود تگگکوقوعی 5در فارسگگی سگگاخت ویگگژهای نگگدارد و
بهوسیلک گذشتک ساده و گذشتک کامل بیان میشود .نمود لحظهای 6نیز صورت ویژهای ندارد و بهوسگگیلک
گذشتک ساده بیان میشود .نمود دیرشی بهوسیلک پیشوند «-می» نشان داده میشود که میتواند بههمراه
ستاک حال و گذشتک فعل بهکار رود .نمودهگگای همزمگگانی و غایتمنگگد 7نیگگز صگگورت خاصگگی ندارنگگد.
ابوالحسنی چیمه ( )1383به طبقهبندی و بررسی افعال نمودی در زبان فارسی پرداختگگه اسگگت و ایگگن
نمودی آغازی (مانند گرفتن ،افتادن ،آمدن و ،)...پایانی (مانند کامگگلکردن،
افعال را در سه طبقک افعال
ِ
پایاندادن و  )...و استمراری (مانند ادامهدادن و تکرارکردن) قرار داده است .نازگوی کهگگن ( )1389بگگه
2. auxiliary
4. iterative
6. punctual

1. continuous
3. terminative
5. semelfactive
7. telic
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امکانات زبان فارسی برای بازنمایی مفهوم نمود اشاره کرده اسگگت ازجملگگه اسگگتفاده از ونگگدها و افعگگال
معین (در نمود کامل) ،افعال واژگانی (مانند شروعکردن ،تمامکردن) و افعال معین (مانند فعگگل معگگین
«رفتن» در نمود تکمیلی) .داوری ( )1393با استفاده از اناارة زنجیرة دستوریشدگی فعگگل بگگه نشگگانک
نمود و طرحوارة رویداد زنجیری هاینگگه )1993( 1و همچنگگین تصگگویرگونای بگگه بررسگگی تحگگول فعگگل
واژگانی «رفتن» به افعال معین نمودنمای آغازی و پایانی پرداخته است .عالوه بگگر پژوهشهگگای فگگوق،
آثار پرشمار دیاری به بررسی نمود در زبان فارسی ازمنظرها و در چارچوبهگگای پژوهشگگی ملتلفگگی
پرداختهاندع خمیجگگانی فراهگگانی ( ،)1990رضگگایی ( ،)1391میرزایگگی ( ،)1393دسگگتالن (،)1393
انوشگگه ( ،)1397درزی و جعفگگری ( ،)1398از ایگگن دسگگت آثگگار هسگگتند .بگگاوجود بررسگگیهای
صورتگرفتهشده دربارۀ نمود در زبان فارسی ،پژوهش حاضر اولین جستار در این زمینگگه اسگگت کگگه از
رویکرد دستور گفتمان نقشگرا برای بررسی این مقوله بهره برده است.

 3چارچوب نظری
دستوری یک مدل کلیتر تعامل بیانی را شکل میدهگگد .دگگگن در درون
دستور گفتمان نقشگرا ،بلش
ِ

این مدل با بلشهای مفهگگومی ،بگگافتی و بگگرونداد در پیونگگد قگرار دارد .ایگگن سگگه بلگگش غیردسگگتوری
بهشیوههای ملتلفی (عملیات صگگورتبندی (فرمولبنگگدی) 2و رمزگگگذاری )3بگگا بلگگش دسگگتوری در
تعاملاند .هدف اصلی دستور گفتمان نقشگرا نشاندادن پدیدههایی است کگگه بگگهلحا سگگاختواژی-
نحوی و واجشناختی در زبانها رمزگانی شدهاند؛ این پدیدهها میتواننگگد بگگا جنبگگههای معناشگگناختی و
کاربردشناختی صورتبندی همبستای داشته باشگگند یگگا بازتابدهنگگدة ویژگیهگگای اتگگی رمزگگگذاری
باشند .در گونک اول ،یک پدیده انایزه نقشگگی دارد و در گونگگک دوم پدیگگده دلبلگگواهی اسگگت .در دسگگتور
گفتمان نقشگرا ،ت کید و تمرکز بر گونک اول است .اتلا این موضع نقشگرا متضمن این فرض اسگگت
که توصی دقیق بلش عمدهای از مقولگگههای صگگوری ،زمگگانی میسگگر میشگگود کگگه ارتبگگاط آنهگگا بگگا
مقولههای کاربردشناختی و معناشناختی که ریشه در شناخت انسان و ارتباطگگات بگگین انسگگانی دارنگگد،
مدنظر قرار گیرد و تنها زمانی کگگه چنگگین همبسگگتای یافگگت نشگگود دسگگتور گفتمگگان نقشگگرا از گزینگگک
دلبلواهیبودن پشتیبانی میکند .اتلا این موضع ،دسگگتور گفتمگگان نقشگگرا را در جایاگگاهی بینگگابین
رویکردهای افراطی صورتگرایی و نقشگرایی قگرار داده اسگگت .دسگگتور گفتمگگان نقشگگرا ،نظریگگهای
2. formuation

1. B. Heine
3. ecnoding
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صورتگرا گ نقشگرا است که تمرکز خود را به بررسی همبستای بین نقگگش و سگگاختار معطگگوف کگگرده
است (هناولد 1و مکنزی .)2009 ،2در دگن ،فرض بر این است کگگه کگگاربر زبگگان ،دانگگش واحگگدهای
ِ
صوری و نقشی و شیوههای ترکیبشدن آنها را در اختیار دارد .این دانش ثبات و پایداری بگگاالیی دارد،
بهنحویکه میتواند بین زبانهای ملتلگ مقایسگگه شگگود و بگگهاینترتیب میتوانگگد ماننگگد ردهشناسگگی،
گرایشهای هماانی در ساختهای زبانی را آشکار نماید (همان) .عالوه بر این ،مدلی منسگگجم بگرای
توصیفات زبانی پیشنهاد میدهد که در مطالعات ردهشگگناختی بگگهکار گرفتگگه میشگگود .ایگگن دسگگتور بگگا
ساختار چندالیک صورتبندی و رمزگذاری امکان مقایسههای قابلاتکاتری را از نظامهای زبانی فگراهم
میآورد و نشان میدهد که چاونه ترتیب نسبی عناصر ساختواژی گ نحگگوی بهشگگیوهای تصگگویرگونه
روابط سیطرهای موجود بین مفاهیم کاربردشناختی و معناشناختی را بازتاب میدهد.
در دسگگتور گفتمگگان نقشگ گرا ،چهگگار سگگطد سگگازماندهی وجگگود داردع دو سگگطد (بینگگافردی 3و
بازنمودی 4بگرای تحلیلهگگای کاربردشگگناختی و معناشگگناختی) مربگگوط بگگه صگگورتبندی و دو سگگطد
(ساختواژی-نحوی 5و واجشناختی )6مربوط به رمزگذاری هستند کگگه در ادامگگه توضگگید داده خواهنگگد
شد.
 1-3سطوح و الیهها
هریک از سطوح بازنمایی ساختاری ملصوص به خود دارند .وجه اشتراک این سگگطوح ،سگگازماندهی
سلسگگلهمراتبی الیگگههای 7درون آنهاسگگت (هناولگگد و مکنگگزی2008 ،ع 14؛ کگگایزر2015 ،8ع .)31
ساختار کلی الیههای درون این سطوح بهصورت زیر استع
(π v1: [head (v1) Φ]: [σ (v1) Φ]) Φ

2. L. Mackenzie
4. representational
6. phonological
8. E. Keizer

1. K. Hengeveld
3. interpersonal
5. morphosyntactic
7. layer
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در اینجا  v1نشاندهندة متایر 1خاص الیۀ مورد بررسی است .متایگگر بهوسگگیلک یگگک هسگگته( 2احتمگگاال
مرکب) محدود میشود و خود بهعنوان موضوع 3این هسته بهشمار میآید .این متایر میتواند موضگگوع
یک توصیفار )σ( 4باشد و از این طریق نیز محدود شود .الیگگک مگگذکور ممکگگن اسگگت بهواسگگطک یگگک
عملار π 5مشلو شود و حامگگل نقگگش  Φباشگگد .هسگگتهها و توصگگیفارها نشگگاندهندة راهبردهگگای
واژگانی هستند درحالیکگگه ،عملارهگگا و نقشهگگا نشگگاندهندة راهبردهگگای دسگگتوریاند .تفگگاوت بگگین
عملارها و نقشها در این است که نقشها نسبی 6هستند به این معنا که ارتباط بین کلیت یگگک واحگگد
با سایر واحدهای درون یک الیه را مشلو میکنند؛ درحالیکه ،عملارهگگا مگگاهیتی نسگگبی ندارنگگد و
تنها بر یک واحد اعمال میشوند .بدیهی اسگگت کگگه تمگگام روابگگط بگگین واحگگدها از نگگوع سلسگگلهمراتبی
نیست .در مواردی که مجموعهای از واحدها ،سازماندهی غیرسلسلهمراتبی (همارز )7را شکل دهنگگد،
برای نمایش آنها از قگگالب اسگگتفاده میشگگود؛ همانگونگگه کگگه در  ،1رابطگگک بگگین هسگگته و موضگگوع آن،
توصیفار و موضوع آن بهوسیلک قالب مشلو شده است.
تفاوت سطوح در این است که در هر سطد ،یک عبارت زبانی با توجه به تمایزهای ملصگگوص آن
سطد مورد تحلیل قرار میگیرد .نیاز است تصگگرید شگگود کگگه بازنماییهگگای موجگگود در تمگگام سگگطوح
ماهیتی کامال زبانی دارند به این نحو که تنها آن تمایزهگگایی در بازنماییهگگا ارائگگه میشگگوند کگگه بگگهطور
مشلو در دستور زبانی که مورد بررسی است بازتاب داشته باشند .مقولک دسگگتوری نمگگود متعلگگق بگگه
سطد بازنمودی است که در ادامه شرح داده میشود.
 1-1-3سطح بازنمودی
در سطد بازنمودی ،واحدهای زبانی بر اساس مقولک معنایی که مشلو 8میکنند ،تعری میشگگوند.
این مقولهها موارد ملتلفی را شامل میشوندع محتواهای گگزارهای )P( 9سگگاختارهای هنگگی در مگگورد

2. head
4. modifier
6. relational
8. designate

1. variable
3. argument
5. operator
7. equipollent
9. propositional content
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اپیزودها 1هستند و ممکن است یک یا چند اپیزود ) )epرا شامل شگگوند (بگرای مطالعگگک بیشگگتر رجگگوع
شود به هناولد 1989 ،و مکنزی .)2004 ،اپیزودها از یک یا چند وضعیت (e) 2تشکیل شدهاند کگگه
ازلحا مضمونی دارای انسجام هستند ،به این صورت که مشارکین ،مکان و زمان آنها دارای وحگگدت
ُ
یا پیوستای هستند (رجوع شود به گمز سولینیو .))1995( 3وضعیتها موقعیتهای واقعی یگگا فرضگگی
هستند که در هن گوینده جای دارند و از یک یا چند ( )nویژگی (f1) 4تشگگکیل میشگگوند .ویژگیهگگا
بهوسیلک یک عنصر واژگانی بیان میشوند و ویژگیهای ترکیبگگی یگگا همگگان قالبهگگای اسگگناد ،5از یگگک
عنصر واژگانی و موضوعهای آن تشکیل میشوند و بهاینترتیب خصوصیات اصگگلی یگگک وضگگعیت را
تعیین میکنند .وضگگعیت همچنگگین ،ممکگگن اسگگت خگگود شگگامل توصگگیفاتی از شلصگگیتها (x1) 6و
ویژگیهگگای بیشگگتری ( )f2باشگگد .شلصگگیت و سگگایر ویژگیهگگا ،مربگگوط بگگه یگگک الیهانگگد و رابطگگک
سلسلهمراتبی بین آنها وجود ندارد .عالوه بر این مقولههای اصلی ،در این سگگطد مقولگگههای معنگگایی
فرعی نظیر مکان ( ،)lزمان ( )tو علت ( ،)rکمیت ( )qو شیوه ( )mنیگگز وجگگود دارنگگد (بگرای آشگگنایی
بیشتر با مقولههای معنایی رجوع شود به هناولد و مکنزی2008 ،ع  .)274-248بگگا توجگگه بگگه آنچگگه
گفته شد ،بازنمایی الیههای ملتل این سطد بهصورت زیر استع
]}(p1: [(ep1: [(e1: [(f1: [(f2)n (x1) . . . (x1+n)] (f1)) . . . (f1+n) (e1)]) . . . (e1+n){Φ
))(ep1)) . . . (ep1+n){Φ}] (p1
درنتیجه ،بازنمایی معنگگایی پارهگفتگگار  The man went to the countryside.در سگگطد بگگازنمودی
بهشکل زیر خواهد بودع

2. States-of-Affairs
4. property
6. individual

1. episode
3. J. S. Gómez Soliño
5. predication frame
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(ei:
[
))(fj

go

(fj:

(xi)φ])φ

))[(fk: man (fk

(xi:

[(fl: countryside (fl)) (li)φ])φ

(li:

[(fi:

))] (fi
)](ei)φ
در اینجا وضعیت ( )eiبهوسیلک ویژگی ترکیبی ( ،)fiشلصیت بهوسگگیلک ویژگگگی واژگگگانی ( )fjو مکگگان
( )liبهوسیلک ویژگی واژگانی ( )fkمشلو شدهاند .ویژگی ( )fjسازة معنایی مستقل قالب اسناد اسگگت
که درون ( )fiقرار دارد و ارتباط بین ( )xiو ( )liرا مشلو میکند .بازنمایی افقگگی نمونگگک  19بهشگگکل
زیر خواهد بودع
))(ei: [(fi: [(fj: go (fj)) (xi: [(fk: man (fk)) (xi)φ])φ (li: [(fl: countryside (fl
)](li)φ])φ] (fi)) (ei)φ
شایان کر است که جایااههای موجگگود در قالگگب اسگگناد و نیگگز جایااههگگای توصگگیفار ممکگگن اسگگت
بهوسیلک هر واحد معنایی پر شوند و درنتیجه ،خاصگگیت بازگشگگتپذیری 1کگگاملی در سگگاختار معنگگایی
وجود دارد.
 2-1-3نمود در دستور گفتمان نقشگرا
دستور گفتمان نقشگرا بهپیروی از دیک1997( 2ع  )222-221چند حوزة نمودنمگگایی 3را از یکگگدیار
بازمیشناسد و زمانی که این موارد بهصورت دستوری نشانگذاری شوند ،آنااه از اصطالح نمود برای
اشاره به آنها استفاده میکند .این نوع نمودنمایی ،مشابه دیدگاه کامری ( ،)1976مربوط به تقابل بگگین
تام و ناقو است .حوزة دوم مربوط به نمودنمایی مرحلهای است که نقگگش آن مشگگلوکردن مرحلگگک
توسعک وضعیت ازمنظر آغاز ،امتداد یا پایان آن است و درنهایت ،حوزة سوم نمودنمایی ّ
کمی را شگگامل
2. S. C. Dik

1. recursivity
3. aspectuality
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میشود که اطالعاتی در رابطه با بسامد رویداد در اختیار میگذارد .نمودهای تام گ ناقو و مرحلهای،
در وهلک اول به سازوکار درونی وضعیت مربوط هستند و به همگگین علگگت بگگه آنهگگا نمگگود کیفگگی گفتگگه
میشود .این نمودها در مقابل مفهوم نمود ّ
کمی قرار میگیرند .در دستور گفتمان نقشگگرا ،نمودهگگای

کمی و کیفی را متعلق به دو الیک مجزا میدانند (هناولگگد و اولبرتگگز .)2018 ،1نمگگود ّ
ّ
کمگی ،برچسگگبی

است که به نمود رویدادمحور داده میشود و شامل نمودهایی مانند تکگگرری ،بسگگامدی ،نمگگود عگگادت
و ...میشود .نمود کیفی در الیک پایینتر ،یعنی ویژگی ترکیبی یا همگگان قالگگب اسگگناد ،عمگگل میکنگگد و
شامل نمودهای مرحلهای میشود که خود تمایز دوگانک تام گ ناقو و نیز نمودهایی نظیر چشگگماندازی
دیار نمودنمایی مربوط به نوع وضعیت یا نمود واژگانی اسگگت و
و (پیامدی) کامل را دربرمیگیرد .نوع ِ
با وجود اینکه با انواع دیار نمود در تعامل قرار میگیرد ،بهعنوان نمود دستوری درنظر گرفته نمیشود.

مفهوم دیاری که باید به آن اشاره شود ،محمولهای نمودی 2است .هناولگگد ( 1992و  )1996در
مبحث انواع بندهای متممی و در رابطه با محمولهای نمودی ا عان میکند کگگه ایگگن نگگوع محمولهگگا
یک محمول دیار را بهعنوان موضوع درونی خود برمیگزینند ،بگگهعنوانم ال در جملگگک John began
 to read a bookدو محمگگول فعلگگی  beginو  readوجگگود دارد و در بازنمگگایی معنگگایی ایگگن جملگگه
محمول  readموضوع درونی محمول  beginبهشمار میرود .درنتیجه ،وضعیتی بگگهوجود میآیگگد کگگه
محمول  readکه خگگود دارای سگگاخت موضگگوعی اسگگت ،موضگگوعهای خگگود را بگگا  beginبهاشگگتراک
باذارد .ازآنجاکه نقش محمول (اصلی) در توصی یگگک وضگگعیت ،مشگگلوکردن یگگک ویژگگگی یگگا
برقرارکردن یک رابطگگه درخصگگوص موضگگوعهای خگگود اسگگت (بوالنگگد2006 ،3ع  ،)27محمولهگگای
نمودی مفهوم (واژگانی) نمود را به موضوعات خود نسبت میدهند و بگگه ایگگن علگگت کگگه یکگگی از ایگگن
موضوعها ،محمول دیاری است ،نمود مشلوشده ،به آن محمول نسبت داده میشود.
 1-2-1-3نمود ّ
کمی
نمود ّ
کمی یا نمود رویداد گ محور ،همانطور که از عنوانش مشلو است ،کمیگگت یگگک رویگگداد کگگه
ساختار درونی آن در الیک پایینتر مشلو شده است را تعیگگین میکنگگد .کمیتنمگگایی یگگک وضگگعیت
میتواند گونههای ملتلفی داشته باشد و به میزان تکرار ،عدم تکرار ،عادت و ...اشاره داشگگته باشگگد .در

2. aspectual predicate

1. H. Olbertz
3. A. Boland
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این بلش انواع مهم نمود ّ
کمی معرفی میشوند.
نمود عادتی
دیک (1997ع  )237نمود عادتی را بهصگگورت «وضگگعیتهایی کگگه بگگهدلیل عگگادت مشگگارکین آنهگگا،
(بهطور بالقوه) بازرخداد دارند» تعری کرده است .بوالند (2006ع  )341در فضای دسگگتور نقشگگرا
اناارۀ نمود عادت در زبان انالیسی را در ترکیب با یگگک وضگگعیت بگگدون مگگرز ماننگگد عبگگارت There
 used to be a playground hereو نیز در ترکیب با وضعیتهای دارای مرز مانند I used to read
 a lotبهترتیب صورت نمودارهای  1و  2نشان داده استع

خط سیر زمانی
زمان پارهگفتار

زمان موضوع

نمودار  - 1وضعیت بدون مرز در ترکیب با نمود عادتی

خط سیر زمانی
زمان پارهگفتار

فواصل زمانی

نمودار  -۲وضعیت دارای مرز در ترکیب با نمود عادتی

زمان موضوع زمانی است که ازسوی گوینده مرتبط با رخداد یک وضعیت انااشته شگگده
در این انااره ِ

است و زمان پارهگفتار زمانی است که گوینده پارهگفتار را بیان میکند .درنتیجه ،در نمگگودار  ،1گوینگگده
به توالی فواصل زمانی اشاره دارد که زمینبازی در مکان موردنظر وی وجود داشته اسگگت و در نمگگودار
 2وضعیت «خواندن کتاب» دارای مرز ابتدایی و انتهایی است و کلیت عبارت نشان میدهگگد کگگه ایگگن
وضعیت بهدفعات و بهصورت عادت رخداد داشته است.
نمود تکرری و تکوقوعی (منقطع)
نمود تکرری ،نوع دیاری از نمود ّ
کمی است .از دیگگد کگگامری نمگگود تکگگرری نشگگاندهندة تکگرار یگگک
وضعیت (موقعیت 1در اصطالح کامری) است و بگگهطور دقیگگقتر رخگگداد پیدرپگگی نمونگگههای متعگگدد
1. situation
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وضعیت در جریان نشاندهندة تکرر است .تفاوت تکرر با عگگادت ازمنظگگر کگگامری در ایگگن اسگگت کگگه
عادت میتواند مفهوم تکرر را در یل خود داشته باشد .اما تکرار شرط الزم برای عادت نیست .بنگگا بگگه
نظر بوالند (2006ع  )62در نمود تکرری ویژگی یا رابطهای که به موضوعهای یگگک وضگگعیت نسگگبت
داده شده است ،یک کنش تکرارشده در یک موقعیت واحد را نشان میدهد .مفهومی که با نمود تکگگرر
در ارتباط نزدیک قرار میگیرد ،نمود تکوقوعی است که وضعیتهایی را شامل میشود کگگه تنهگگا یگگک
بار رخداد داشتهاند (کامری1976 ،؛ دیک1997 ،ع 236؛ بوالند2006 ،ع  .)62هرچند ایگگن مفهگگوم
ازسوی بسیاری از زبانشناسان بهعنوان یکی از انواع وضعیت و بهم ابه نمود واژگانی درنظر گرفته شده
است (اسگگمیت .)1991 ،بااینحگگال ،مفگگاهیم تگگکوقوعی و تکگگرر در برخگگی از زبانهگگا بهشگگیوههای
دستوری نشانگذاری میشوند .نمونههای وضعیتهای تکوقوعی کوبیدن ،پریدن ،جهیدن ،چکیدن
و  ...هستند .وضعیتهای تکوقوعی اغلب برای توصی وضعیتهای تکرری بهکار میروند.
نمود بسامدی
نوع دیاری از کمیتنمایی وضعیت بهوسیلک نمود بسامدی صورت میپذیرد .در ایگگن نگگوع نمگگود یگگک
وضعیت خاص چند بار تکرار میشود اما این تکرار بهشیوة عادت صورت نمیپذیرد و تنها محدود بگگه
یک موقعیت خاص نمیشود (بوالند2005 ،ع  .)342نمود بسامدی از این منظر که تکرارشگگدن یگگک
وضعیت را نشان میدهد به نمودهای عادتی و تکگگرری شگگباهت دارد؛ امگگا بگگهدلیل آنکگگه بازرخگگداد آن
وضعیت محدود به یک موقعیت نمیشود ،با نمود تکرری (بات1999 ،1ع  )53و نیز اینکگگه بازرخگگداد
وضعیت بهدلیل عادت مشارکین درگیر در آن نیست با نمود عادتی تفاوت دارد .در برخگگی زبانهگگا ایگگن
ِ
نوع نمود بهوسیلک عناصر دستوری خاصی نشگگانگذاری میشگگود؛ بگگهعنوان نمونگگه در زبگگان انالیسگگی
زمانی که  keep -ingبا یک وضعیت غایتمند همراه باشد ،خوانش بسامدی ایجاد میکند.
 2-2-1-3نمود کیفی
تمایزات نمود کیفی پیوستای زمانی درونی یک وضگگعیت را مشگگلو میکننگگد؛ درنتیجگگه ،در سگگطد
ویژگی ترکیبی عملکرد دارند و خصوصیتهای آن وضعیت را مشگگلو میکننگگد .یگگک وضگگعیت کگگه
خصوصیت نمودی آن تعیگگین شگگده باشگگد ،همچنگگان میتوانگگد در هگگر نقطگگهای از زمگگان واقگگع شگگود.
بهعنوانم ال ،چنانچه وضعیت «خواندن یک کتاب» در نقطک ارجاع زمانی در حال انجگگام باشگگد ،کگگل
1. D. S. Bhat

208

زبان و زبانشناسی ،9/17 ،تابستان 1401
نمود در زبان فارسی ازمنظر دستور گفتمان ...

رخداد یک وضگگعیت
آن وضعیت بههمراه این خصیصک استمراری آن میتواند پیش ،همزمان یا پس از
ِ

وجود داشته باشد .این امر در دستور گفتمان نقشگرا در این واقعیت منعکس میشود که عملار زمگگان
گی
دستوری نسگگبی جایاگگاه بگگاالتری نسگگبت بگگه نمگگود دارد درحالیکگگه نمگگود بلشگگی از ویژگگگی ترکیبگ ِ
مشلوکنندة یک وضعیت است.
در دستور گفتمان نقشگرا بهپیروی از دیک ( )1997در الیک ویژگی ترکیبگگی بگگین تقابلهگگای تگگام گ
ناقو از یک سو و تمایزهای نمود مرحلهای از سوی دیار تفاوت قائل میشوند که در ادامه شرح داده
میشوند.
نمودهای تام و ناقص
کامری (1976ع  )3یکی از تمایزهای اصلی نمودی را تقابل بین نمود تام و نگگاقو میدانگگد .بگگهاعتقاد
کامری ،نمود تام نشاندهندة ناگگاه بگگه کلیگگت یگگک موقعیگگت اسگگت بگگدون آنکگگه بگگین مراحگگل مجگزای
تشکیلدهندة آن موقعیت تمایزی قائل شود .درحالیکه در نمود ناقو تمرکز بر روی سگگاختار درونگگی
یک موقعیت است .زمانی که گوینده نمود تام را بهکار میبرد ،از زاویک بیرونی به موقعیت نااه میکنگگد
و آن موقعیت بهصورت یک کل غیرقابلتحلیل بازنمایی میشگگود کگگه طگگی آن آغگگاز ،میانگگه و پایگگان آن
درهمتنیده شده است .ازسوی دیار ،زمانی که گوینده از نمود ناقو استفاده کند ،ازمنظگگر درونگگی بگگه
گان درونگگی آن موقعیگگت ،یعنگگی مراحگگل مجگزای
موقعیت نااه میکنگگد و باصگراحت بگگه پیوسگگتای زمگ ِ

تشکیلدهندة آن کنش ،ارجاع میدهد (کامری1976 ،ع  4-3و )16؛ بنابراین پرسگگش ایگگن اسگگت کگگه
یک کلیت تمامشده 1و بلشناپذیر 2است؛ یا اینکه به آن وضعیت ازمنظر درونی نااه میشود بگگه ایگگن
معنا که ناتمام یا در جریان است .دیگگک در تعریگ معنگگایی تقابگگل تگگام  -نگگاقو از اصگگطالحاتی کگگه
پژوهشاران پیشین برای اشاره به این پدیدة زبانی استفاده کردهانگگد بهگگره جسگگته اسگگت (دیگگک1997 ،ع
)222-221ع

2. indivisible

1. complete
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جدول  -1تمایزهای نحوة ارائة وضعیت اصلی معنایی ازمنظر نمود تام و ناقص

تام
تمامشده

ناقص
تمامنشده

مقید ( )boundedغیرمقید
بسته

باز

بلشناپذیر

بلشپذیر

ازمنظر بیرونی

ازمنظر درونی

با توجه به آنچه آورده شد ،میتوان محتوای معنایی نمگگود نگگاقو را بگگا اصگگطالحاتی نظیگگر تمامنشگگده،
نامقید ،بلشپذیر و باز ،توصی کرد .این محتوای معنایی در کاربرد واقعگگی ممکگگن اسگگت منجگگر بگگه
بروز تفسیرهای خاص دیاری مانند استمراری ،عادتی ،تکرری و ممتد نیز بشود .بااینحال ،بایگگد بگگین
این برداشتهای ملتل از مفهوم نمود ناقو با نمودهای دستوری مجزا که نشگگاندهندة ارزشهگگای
استمراری ،عادتی ،تکرری و ممتد در زبانها هستند (یگگا حتگگی در همگگان زبانهگگایی کگگه دارای تمگگایز
نمگگودی تگگام گ ناقوانگگد) و شگگیوههای بیگگان متفگگاوتی دارنگگد ،تمگایز قائگگل شگگد .بگگهاینترتیب ،اگرچگگه
بهعنوانم ال نمود استمراری در زبان انالیسی یکی از جنبههای ناقوبودن در زبانهای دیاگگر را بیگگان
میکند ،اما برابر با نمود ناقو نیست و بایگگد آن را نگگوعی از نمگگود مرحلگگهای دانسگگت (دیگگک1997 ،ع
 )223که در بلش بعد معرفگگی میشگگود .ازآنجاکگگه نمگگود نگگاقو ممکگگن اسگگت معگگانی مشگگابهی بگگا
نمودهای استمراری ،ممتد و  ...را پوشش دهد ،نقش مشگگابهی بگگا نمودهگگای مرحلگگهای دارد؛ بگگا ایگگن
تفاوت که گزینش نمود ناقو از ساختار زمانی به نسبت نمودهای مرحلگگهای جزئیگگات کمتگگری دارد و
درنتیجه ،پیبردن به مقصود گوینده نیاز به استنباط بیشتری دارد (بوالند2006 ،ع .)48
نمود مرحلهای
نمود مرحلهای نشاندهندة رابطک بین نقطۀ ارجاع زمانی با یک مرحله از توسگگعک وضگگعیت اسگگت و در
هریک از این موارد ،توصیفات نمودی ،ویژگی ترکیبی را به نقطک مرجع زمانی مرتبط میکند (هناولگگد
و مکنزی2008 ،ع  .)210بهعبارت دیار ،این نوع نمود تمایزهگگای را شگگامل میشگگود کگگه مربگگوط بگگه
مراحل توسعک وضعیت هستند .این مراحل میتوانند آغاز ،امتداد و پایان وضعیت را شگگامل شگگوند .در
یک نااه کلی میتوان ارزشهای ملتل نمود مرحلهای را در نمودار  3بهنمایش گذاشتع
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وضعیت
3

2

1

نمودار  -3نمود مرحلهای

از آنچه در نمودار مشلو است ،یک وضعیت از  1آغاز میشگگود ،ازطریگگق  2ادامگگه مییابگگد و در 3
پایان پیدا میکند .با توجه به آنچه گفته شد ،نمودهای مرحلهای دارای بلشهای زمگگانی هسگگتند ،امگگا
این بلش زمانی مربوط به شکلگیری درونی وضعیت اسگگت و نقگگش آن ،بگگرخالف زمگگان دسگگتوری،
تعیین جایااه وضعیت در محور زمان نیست (دیک1997 ،ع  .)225نمود مرحلهای خود شامل نمگگود
چشماندازی ،نمود آغازی ،نمود استمراری ،نمود تکمیلی ،نمود ممتد و نمگگود پایگگانی میشگگود کگگه در
بلش یافتهها بهتفصیل در زبان فارسی بحث میشوند.
برمبنای تعاری شرحدادهشگگده و بگگا توجگگه بگگه اهگگداف ایگگن پگگژوهش ،نمگگود در زبگگان فارسگگی در
گدی ایگگن دسگگتور در
چارچوب دستور گفتمان نقشگرا بررسی و تحلیل شده است تگگا از یکسگگو کارآمگ ِ
زبان فارسی به محک آزمون گذاشته شود و از سوی دیار توصی و تحلیلهای دقیگگقتری بگرای نمگگود

بهعنوان یکی از مسئلههای زبان فارسی ارائگگه شگگود .ایگگن دو مگگورد نگگوآوری پگگژوهش حاضگگر بهشگگمار
میآیند .در ادامه ،یافتهها و نتیجهگیری شرح داده میشوند.

 4یافتهها
 1-4نمود ّ
کمی در زبان فارسی

همانطور که گفته شد ،نمودهای ّ
زمانی درونی کگگه
کمی نشان میدهند که یک وضعیت با هر ساختار
ِ
دارد چند مرتبه یا به چه میزان رخداد داشته یا خواهد داشت .در این بلگگش مهمتگگرین تمگگایزات نمگگود
ّ
کمی در زبان فارسی و در چارچوب تحلیل منتلب این پژوهش معرفی و بررسی میشوند.

 1-1-4نمود عادتی
همانطور که پیشتر شرح داده شد ،نمود عادتی به وضعیتهایی اطگگالق میشگگود کگگه بگگهدلیل عگگادت
مشارکین آنها بازرخداد دارند .بررسیها نشان میدهد که در فارسی ،نمود عادتی بهصورت دسگگتوری
یعنی با استفاده از یک تکواژ دسگگتوری ویگگژه ،نشگگانگذاری نمیشگگود .بگگهاینترتیب نمیتگگوان عملاگگر
مجزایی برای نمود عادتی در زبگگان فارسگگی قائگگل بگگود .بااینحگگال ،ازلحگگا معنگگایی عگگادتبودن یگگک
وضعیت را میتوان با استفاده از بافت زبانی و موقعیتی مشلو کرد .یکی از راهبردهگگای بیگگان عگگادت
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در زبان فارسی استفاده از عبارتهای ّ
کمیتنمای رویداد در ترکیب با قالبهایی است که دارای نمگگود
کیفی ناقو هستند .کاربرد عناصگگر واژگگگانی در جایاگگاه توصگگیفار الیگۀ وضگگعیت ،مفهگگوم عگگادت را
درخصوص وضعیت موردنظر مشلو میکنندع
 .1حاج قاسم یک مجلس فاطمیهای داشت که ایگگن مجلگگس را هرسـال برگگزار میکردنـد («قگگوه
قضائیه در دو سال اخیر.)1400 ،»...
 .2همیشه یک خط قرمز بین خودش و نامحرم میکشید («حکایتهایی از .)1400 ،»...
 .3هر هفته به کوههای خلج و آبوبرق میرفتم و از آبوهوای لطی کوهسگگتان لگگذت میبـردم
(«گپ و گفت با .)1400 ،»...
 .4بعد از قصههای مجید هر هفته یا هر مـاه یکبـار بگگه مالقگگات بیبگگی مـیرفتم و یگگا تلفنگگی
جویای حالش میشدم («گپ و گفت با .)1397 ،»...
 .5هروقت به خوزستان میرفتم به استقبال بنده میآمد («مراسم ترحیم روحانی .)1401 ،»...
 .6من موهایم را رنگ میکردم اما دیاه نمیکنم.
در چارچوب دستور گفتمان نقشگرا زمان مطلق در الیگگک اپیگگزود قگرار دارد و ایگگن الیگگه سلسگگلهمراتب
باالتری نسبت به سطوح وضعیت و ویژگی ترکیبی دارد .درنتیجگگه ،تمگگامی انگگواع نمگگود ّ
کمگی و کیفگگی
میبایست یل این الیگگه و در سگگیطرة معنگگایی زمگگان مطلگگق قگرار گیرنگگد .در م الهگگای فگگوق ،تمگگامی
دستوری گذشته هستند و بهنحوی ارائه شدهاند که بهصورت یک
وضعیتهای ارائهشده متعلق به زمان
ِ

بودن رخگگداد وضگگعیتها ازطریگگق
عادت بازرخداد داشتهاند .در م الهگگای ( )1تگگا ( )2مفهگگوم عگگادت ِ

حضور تکواژ «می» (عملار نمود ناقو) بههمراه عبارتهای قیدی «هرسگگال» و «همیشگگه» صگگورت

گرفته است .در نمونههای ( )3و ( )4مفهوم عادت با استفاده از پیشگگوند «مگگی» بگگههمراه عبارتهگگای
قیدی که ّ
کمیت وضعیتها را مشلو کردهاند نشان داده شده است .تفاوت ایگگن مگگوارد بگگا م الهگگای
( )1تا ( )2در این است که عبارتهای واژگانی سور بگگر روی بگگیش از یگگک وضگگعیت سگگیطره دارنگگد و
مفهوم کمیت در تمام وضعیتهای یل آن صدق میکند .در م ال ( ،)5عبارت قیگگدی در قالگگب یگگک
بند بیان شده است و نشاندهندة یک بازة زمانی اسگگت کگگه وضگگعیت در آن بهصگگورت عگگادت رخگگداد
داشته است .در م ال ( ،)6مفهوم عگگادت بهشگگیوهای متفگگاوت بگگا سگگایر م الهگگا از پارهگفتگگار برداشگگت
میشود .در این م ال ،در وضعیت اول محمول «رنگکردن» با پیشوند «می» و زمان دستوری گذشگگته
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و وضعیت دوم با استفاده از محمول مشابه امگگا در زمگگان حگگال و بگگا قطبیگگت منفگگی بیگگان شگگده اسگگت.
درنتیجه ،بهنظر میرسد مفهوم کاربردشناختی تضاد 1بین دو محتوای ارتباطی عالوه بگگر ترتیگگب زمگگانی
اطالعی تضگگاد ،بیگگانار
وقوع وضعیتها بر خوانش عادت وضعیت ت ثیر داشته است .مفهگگوم سگگاخت
ِ

خواست گوینده در نشاندادن تمایزی خاص بین دو یا چند محتگگوای ارتبگگاطی یگگا بگگین یگگک محتگگوای

ترشدن شیوة بیگگان مفهگگوم عگگادت در زبگگان
بافتی دردسترس است .بهمنظور روشن
ِ
ارتباطی با اطالعات ِ
فارسی ،بازنمایی زیربنگگایی م گگال شگگماره ( )3در زیگگر ارائگگه شگگده اسگگت (عملاگگر ∀ در مقولگگه زمگگان

نشاندهندة سور هماگگانی اسگگت کگگه در سگگطد سگگاختواژی گ نحگگوی بهصگگورت «همیشگگه» تبگگدیل
میشود)ع
به دیدن (xi))](fi))](ei)]:[(∀ ti) (li:-پدر(fj))(xi:رفتن(PAST epi:[(ei:[[( IMPF fi:[(fj:
) ]))-(li))](eiبیماران بیمارستان
در این م ال ،زمان دستوری مطلق گذشته بهوسیلک عملار  PASTمشلو شده است و مقولگگک زمگگان
( )tiتوصیفار الیک وضعیت است که در الیک پایینتر از اپیزود قرار دارد و بگگر هسگگتک خگگود یعنگگی هسگگتک
وضعیت  eiکه یک ویژگی ترکیبی ( )fiبا عملاگگر نمگگود نگگاقو ( )IMPFاسگگت ،سگگیطره دارد؛ از ایگگن
اربودن وضعیت  eiرا به کلیگگت آن تسگگری داده و خگگوانش عگگادت را
طریق ،مفهوم پیوستای زمانی برقر ِ
ممکن کرده است .بهعبارتی دیار ،نمود ناقو بافت عادتی را فراهم کرده و توصیفار خگگوانش عگگادت

را تصرید کرده است .مفهوم عادت در زمان حال نیز بهشیوهای مشابه بیان میشودع
 .7هفتهای یک روز به خانه کودک میروم«( .اوقات فراغت در کما»)1400 ،
 .8همیشه متنهایم را خودم مینویسم و سلیقه تماشاگر را درنظر میگیرم («پای دکتر مصدق به
)1400 ،»...
در موارد فگگوق ،مفهگگوم عگگادت در زمگگان حگگال بهوسگگیلک پیشگگوند «مگگی» بگگههمراه وجگگود عبارتهگگای
قیدی «هفتهای یگگک روز» و «همیشگگه» باعگگث
کمیتنمای وضعیت مشلو شده است .عبارتهای ِ

شدهاند که مفهوم بازرخداد وضعیت در یک بازة زمگگانی بهصگگورت عگگادت از کگگل پارهگفتگگار برداشگگت
شود .در این بین ،عبارت قیدی «همیشه» در م ال ( )8بر هر دو وضعیت موجود در ایگگن م گگال سگگیطره
1. contrast

زبان و زبانشناسی ،9/17 ،تابستان 1401
نمود در زبان فارسی ازمنظر دستور گفتمان ...

213

دارد .تحلیل نمونه ( )7بهصورت زیر خواهد بودع
بگگه خانگگه کگگودک(fj))(xi)] (fi))] (ei)]:[ (li:-رفگگتن([PRES epi:[ (ei:[ [( IMPF fi:[ (fj:)])-(fk))](ei)) (epiهفتهای یک بار(li)) (fk:-
نمونک (( )8با جزئیات کمتر) بهصورت زیرتحلیل میشودع
سلیقه تماشاگر را در نظر میگیگگرم  -(ei))(ej:-متنهایم را خودم مینویسم(PRES epi:[(ei:-))(ej)) ](epi): [(∀ti)] (epi
در نمونه تحلیلهای فوق ،عملار زمان دستوری مطلق در هر دو مگگورد حگگال ( )PRESاسگگت .هسگگتک
اپیزود در م ال ( )7از یک وضعیت و در م ال ( )8از دو وضعیت تشکیل شده است .نمود کیفی قالب
اسناد در تمامی این وضعیتها ناقو است .با وجود این ،توصیفارهای سور که موجگگب تصگگرید در
خوانش عادت شدهاند در ایگگن دو م گگال متعلگگق بگگه الیگگههای ملتلگ هسگگتند .در نمونگگک  )0عبگگارت
«هفتهای یکبار» متعلق به الیک وضعیت است درحالیکه عبگگارت زمگگانی «همیشگگه» ( )∀ tiدر م گگال
( )8متعلق به الیک اپیزود است و بر هر دو وضعیت (( )eiو ( ))ejدر درون هستک خود سیطره دارد و بگگه
همین دلیل ،هردو وضعیت بهصورت عادت مشارک آنها تعبیر میشوند.
نکتک حائز اهمیت در نمود عادت این است که وضعیتهای ایستا نمیتوانند نمود عگگادت بهشگگمار
آیند (بینیک 2005 ،1و 2006؛ بهنقل از هناولد ،کالرک 2و کمپ )2021 ،3این موضوع در خگگوانش
ممتد از م الهای ( )9با قالب اسناد ایستا و عادتی از ( )10با قالب اسناد غیرایستا مشلو میشودع
 .9من همیشه میدانستم که مرا دوست داری.
 .10من همیشه پیاده به سر کار میرفتم.
بهکاربردن افعال نمودی مانند «عادت داشتن» نیز راهبرد دیاری برای نشاندادن مفهوم عادت در زبگگان
فارسی است .در این موارد به دلیل آنکه قالب اسناد با محمول «عگگادت داشگگتن» دارای یگگک وضگگعیت
بهعنوان موضوع درونی خود میباشد ،مفهوم عادت که ویژگی اتی فعل عادت داشتن است ،به کل آن
2. C. Clarke

1. R. I. Binnick
3. L. Kemp
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وضعیت درونی منتقل خواهد شد .وضعیت درونی در این نوع ساخت دارای وجه التزامی استع
 .11ویت عادت داشت که سازش را همراه خود به آسیاب ببرد«( .از زندگی باخ )1400 ،»...
 2-1-4نمود تکرری و تکوقوعی (منقطع)
نمود تکرری نشاندهندة تکرار یک وضعیت یا رخداد پیدرپی نمونههای متعدد یک وضگگعیت اسگگت،
درحالیکه در نمود تکوقوعی وضعیت تنها یکبار رخداد دارد .عالوه بر معنگگای اتگگی فعگگل ،تکگگرر و
تکوقوعیبودن وضعیت را میتوان با اسگگتفاده از عناصگگر واژگگگانی بهصگگورت آشگگکار تصگگرید کگگرد و
خوانش پیشفرض کنش را از تکرر به تکوقوعی و از تکوقوعی به تکرر تاییر داد کگگه ایگگن امگگر خگگود
گواهی است بر سیطرهداشتن توصیفار کمیتنمایی بر قالب اسگگناد و ویژگگگی واژگگگانی .نمونگگههایی از
نمودنمگگایی تکگگرری و تگگکوقوعی در زبگگان فارسگگی در ادامگگه آورده شگگده اسگگت (عملارهگگای  1و m
نشاندهندة کمیت مفرد یا جمع مقولۀ زمان هستند ،نقشهای کنشار با  Aو کنشپذیر با  Uمشگگلو
شدهاند)ع
 .12بیمار یکبار سرفه کرد.
) (fj)) (xi)] A]: (1 tiبیمگگار  (fj)) (xi:[fj:سگگرفهکردن(PRES epi: [ei:( SIM PFV fi:[ (fj:
))(ei)]: (epi
 .13بیمار چندبار عطسه کرد (معنای تکرر دارد و از قید چندین بار استنباط میشود)
 (fj)) (xi)] A]: (mبیمگگار  (fj)) (xi:[fj:عطسگگهکردن(PRES epi: [ei:( SIM PFV fi:[ (fj:
))ti) (ei)]: (epi
 .14بیمار پشتسرهم  /مرتب  /به مدت  10دقیقه عطسه میکرد/کرده است/میکند.
 .15؟؟بیمار یکبار سرفه میکرد.
همانطور که مشاهده میشود ،در نمونگگک ( )12کگگه ماهیگگت وضگگعیت «سگگرفهکردن» مکگگرر اسگگت بگگا
استفاده از عبارت قیدی «یکبار» ( tiدر بازنمایی زیربنایی معنایی ( ))12بهصورت تگگکوقوعی تعبیگگر
میشود و در نمونک دوم که ماهیت «عطسگگهکردن» تگگکوقوعی ([+غایتمنگگد + ،لحظگگهای]) اسگگت ،بگگا
استفاده از عبارت قیدی «چند بار» ( tiدر بازنمایی زیربنگگایی معنگگایی ( ))13و در ( )14بگگا اسگگتفاده از
نمود ناقو و عبارت قیدی بهصورت تکرر درآمده است .عبارتهگگای قیگگدی «چنگگدبار» و «یکبگگار»
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متعلق به الیک وضعیت هستند و تعداد دفعات تکرارشدن کل وضعیت را مشگگلو کردهانگگد .درنتیجگگه،
بدون تاییردادن یا ت ثیر بر روی ساختار زمان درونی وضعیت ،بر روی هستک خود یعنگگی تمگگامی قالگگب
اسناد سیطره دارند و آن را محدود کردهانگگد .چنانکگه از نمونگگههای ( )13و ( )14مشگگلو اسگگت ،در
مفهوم تکرر نمود کیفی وضعیت میتواند بهصورت تام ،کامل(پیامدی) یا ناقو باشد ،درحالیکگگه در
نمود تکوقوعی نمیتوان از نمود کیفی ناقو استفاده کرد .به همین علت این نوع وضعیتها در زبگگان
فارسی و در زمان حال رخداد ندارند.
 3-1-4نمود بسامدی
در نمود بسامدی یک وضعیت خاص چندبار تکرار میشود در شرایطی که این تکگرار بهشگگیوة عگگادت
صورت نمیپذیرد و تنها محدود به یک موقعیت خاص نمیشگگود .در بررسگگی پیشگگینک مگگرتبط بگگا ایگگن
بلش ،بهنظر میرسد مفهوم نمود بسامدی و تکرری در بسگگیاری از آثگگار بگگا یکگگدیار خلگگط شگگدهاند.
بهعنوانم ال ،کامری ( )1976مرز مشلصی برای تکرر و بسامد قائل نشده است .در آثار ایرانی نظیگگر
ماهوتیان و گبهارت ( )1997و رضایی ( )1391جملگگههای «هگگر روز مگگیرم دانشگگااه( ».ماهوتیگگان و
گبهارت1997 ،ع  )242و «هر نکته را ده بگگار بگرایش توضگگید مگگیدادم ولگگی نمیفهمیگگد( ».رضگگایی،
 )1391بهعنوان نمونگگههایی از تکگگرر در زبگگان فارسگگی مطگگرح شگگدهاند .درحالیکگگه در ایگگن نمونگگهها
باوجودآنکه وضعیت مشلوشده تکرار میشود ،این تکرار صرفا در یک موقعیت اتفاق نیفتاده و لگگذا
نشاندهندة بسامد رخداد است.
 .16من چند بار تلفنی با او صحبت کردم«( .دو متهم به قتل)1400 ،»...
 .17چند بار گله کردم اما فایدهای نداشت«( .حسن یزدانیع چند بار )1400 ،»...
 .18همیشه هرسال چند تا خودکشی هم داشتیم«( .نلبههای فقیر)1398 ،»...
در م الهگگای فگگوق تمگگامی وضگگعیتهای ارائهشگگده متعلگگق بگگه زمگگان دسگگتوری گذشگگته هسگگتند و بگگه
وضعیتهایی اشاره دارند که بازرخداد داشتهاند .در م الهای ( )16تا ( )18فعل پارهگفتگگار بهصگگورت
گذشتۀ ساده (نمود کیفی تام ( ))PFVاست و گوینده مفهوم تکگرار در رخگگداد وضگگعیتها را ازطریگگق
استفاده از عبارتهای قیدی مشلو کرده است.
در ادامه تحلیل نمونک ( )16آورده شده است (عبارت  insنشاندهندة نقش معنایی ابزار است)ع
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(xk)ins)(fi))](eتلفن(fj))(xi)](fi):(xj)c(xk:صحبتکردن([PRESepi:[(ei:[[(PFVfi:[(fj:
)])i)]:[(m ti)](ei))(epi

همانطور که از بازنمایی فوق مشگگلو اسگگت ،نمگگود قالگگب اسگگناد ( )fiتگگام اسگگت ،بگگااینوجود ایگگن
وضعیت بهصورت تکرارشونده رخداد داشته است و این امر بهوسیلک توصیفار الیگگک وضگگعیت یعنگگی ti
مشلو شده است .درنتیجه ،یک وضعیت با ساختار زمانی تام ،بیش از یکبگگار و در چنگگد موقعیگگت
بازرخداد داشته است .اما ازآنجاکه رخداد این وضعیت را نمیتوان به یک بازة زمانی خگگاص محگگدود
کرد ،با نمود تکرری و نیز اینکه نمیتوان آن را بهعنوان ویژگی همیشای یک بازة زمانی بهدرازا کشید و
عادت مشارک ) (xiدرنظر گرفت ،با نمود عادت متفگگاوت اسگگت .در ادامگگه بگگه کگگر مگگواردی در زمگگان
غیرگذشته پرداخته میشودع
 .19سالی چند بار به مهماندارهای خارجی جواب میدهنـد کگگه میگگان وعگگده چگگه میخورنگگد.
(«سفرنامه مکه مکرمه»)1400 ،
 .20مرتب به باشااه میروید اما وزن کم نکردهاید؟ («مرتب باشااه میروید )1394 ،»...
 .21در روز چند بار و هربار چند دوز مصرف میکند«( .ترک اعتیاد تریاک )1400 ،»...
 .22چند بار سرماخوردگی را تجربه خواهیم کرد«( .این  10داروی گیاهی)1400 ،»...
با توجه به نمونههای بررسیشده در زمان حال ،ازآنجا که نمود کیفی تام در زمان حگگال رخگگداد نگگدارد
(مار در موارد محدود) ،تمامی محمولها بههمراه نمود ناقو بهکار رفتهاند .چنانکه در بلش مرتبط
به نمود ناقو شرح داده خواهد شد ،عادت و امتداد از معانی نمگگود نگگاقو هسگگتند .درنتیجگگه ،بگگهنظر
میرسد چندمعنایی عملار نمود ناقو در زبان فارسی مانع از بهوجودآمدن خوانش صگگرفا بسگگامدی
از چنین پارهگفتارهایی شود و در این نمونهها همواره خوانشهای عادتی یا ممتد ،بهدلیل وجگگود نمگگود
ناقو ،بهصورت بالقوه وجود خواهد داشت.
 2-4نمود کیفی در زبان فارسی
نمود کیفی تقابگگل بگگین تگگام و نگگاقو و نمگگود مرحلگگهای را شگگامل میشگگود .نمودهگگای تگگام گ نگگاقو و
مرحلهای ،در وهلک اول به سازوکار درونی وضعیت مربوط هسگگتند و بگگه همگگین علگگت بگگه آنهگگا نمگگود
درونی گفته میشود .این نمودها در مقابل مفهوم نمود بیرونی قرار میگیرند که همان انواع نمود ّ
کمگی
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را شامل میشود .در دستور گفتمان نقشگرا ،از بین انواع ملتل نمودنمگگایی ،نمودهگگای مرحلگگهای و
تام گ ناقو (نمودهای درونی) بهعنوان نمود کیفی دستهبندی میشوند و در این بلگگش مگگورد بررسگگی
قرار میگیرند.
 1-2-4نمودهای تام و ناقص
همانطور که پیشتر شرح داده شد ،نمود تام نشاندهندة نااه به کلیت یک موقعیت است بگگدون آنکگگه
بین مراحل مجزای تشکیلدهندة آن موقعیت تمایزی قائل شگگود ،یعنگگی ازمنظگگری بیرونگگی بگگه آن ناگگاه
میکند؛ به این معنا که یک کلیت تمام/کاملشگگده و بلشناپگگذیر اسگگت .درحالیکگگه در نمگگود نگگاقو
تمرکز بر روی ساختار درونی یک موقعیت است ،یا اینکه به آن وضعیت ازمنظر درونگگی ناگگاه میشگگود
به این معنا که ناتمام یا در جریان است .نمود تام در زبان فارسی صورت پیشفگگرض اسگگت امگگا نمگگود
ناقو با اضافهشدن پیشوند « -می» به ستاک فعل ساخته میشود .جایااه تقابل نمودی تگگام گ نگگاقو
مانند دیار انواع نمود کیفی در دستور گفتمان نقشگرا در الیک ویژگی ترکیبی است .به م الهای زیگگر از
زبان فارسی توجه کنیدع
 .23به در زندان میکوبیدم و وحید رو صدا میزدم«( .وحید مرادی کیست؟ )1400 ،»...
 .24با خانم درخشنده راه میرفتیم و اسامی رو مرور میکردیم کگگه یهگگو مگگن اسگگم تگگو رو آوردم.
(«سکانسهای عجیب یک زندگی»)1400 ،
 .25با دستخالی پیش میرویم و کار سلتی بگرای قهرمگگانی داریـم«( .بگگا دسگگت خگگالی ،»...
)1400
در م الهای فوق نمونههایی از کاربرد نمودهای تام و نگگاقو در زمانهگگای گذشگگته و غیرگذشگگته آورده
شگگده اسگگت .در م الهگگای ( )23و ( ،)24محمولهگگای «کوبیگگدن»« ،صگگدازدن»« ،راهرفگگتن» و
«مرورکردن» در اپیزودهایی با زمان دستوری گذشته رخداد داشتهاند .راهبرد گگگزینش نمگگود نگگاقو از
تقابل نمودی تام گ ناقو زمانی خود را بیشتر آشکار میسازد که از هر دو تمگگایز نمگگودی فگگوق در یگگک
اپیزود استفاد شود .م ال ( )24نمونهای از این نوع کاربرد است .در این م ال ،وضگگعیتهای «راهرفگگتن
بگگا خگگانم درخشگگنده» و «مرورکگگردن اسگگامی» بگگههمراه عملاگگر نمگگود نگگاقو بگگهکار بگگرده شگگدهاند،
بهاینترتیب ،گوینده امکان دسترسی به درون سگگاختار زمگگانی ایگگن وضگگعیتها را میسگگر کگگرده اسگگت؛
درحالیکه وضعیت «آوردن اسم تو توسط من» با عملار نمود تام بهکار برده شده است .وضعیت آخر
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رویدادی در خالل دو رویداد دیار بوده است؛ به این صورت که در زمگگان رخگگداد وضگگعیت سگگوم ،دو
وضعیت اول که دارای ساختار زمان پیچیده هستند در میانک مرزهای ابتگگدایی و انتهگگایی رخگگداد خگگود
بودهاند و وضعیت سوم بهصورت یک کلیت تجزیهناپذیر بازنمایی شده کگگه کلیگگت آن توسگگط گوینگگده
مورد توجه قرار داشته است .همانطور کگگه پیشتگگر نیگگز گفتگگه شگگد ،نمگگود تگگام در زمگگان حگگال کگگاربرد
محدودی دارد و ازآنجاکه معموال یک وضعیت در زمان حال ،یعنی در لحظک سگگلنگفتن ،در جریگگان
است ،بازنمایی معنایی آن رویداد در زمان حال بهصورت رویدادی دارای ساختار زمگگانی و پایاننیافتگگه
مورد انتظار است .از همینرو ،در زبان فارسی وضعیتهای ملتل در زمگگان حگگال بگگا نمگگود نگگاقو
همراه هستند بهجز در مواردی محدود مانند صورتهای فعل «داشتن» و «بودن» .بازنمگگایی زیربنگگایی
م ال ( )24در زیر آورده شده است .هستک این اپیزود ( )epiاز سگگه وضگگعیت تشگگکیل شگگده اسگگت کگگه
همای تحت سیطرة عملار زمان گذشته ( )PASTهستند .وضعیتهای  eiو  ejدارای هسگگتک ترکیبگگی
هستند که بههمراه عملار نمود ناقو بهکار رفتهاند .درنتیجه ،راه برای دسترسی به ساختار زمانی آنهگگا
باز است؛ درحالیکه قالب اسناد وضعیت ( ekیعنی ویژگی ترکیبی  )fmدارای عملاگگر تگگام اسگگت و بگگه
همین علت این وضعیت بهصورت یک رخداد بلشناپگگذیر در خگگالل دو وضگگعیت پیشگگین روی داده
است (نقش همراهی بهوسیلک  Cمشلو شده است)
[(PAST epi:
))(fj))(xi)a](fi):(xj)C (fi) )](ei)](eiراه رفتن(ei:[[( IMPF fi:[(fj:
))-(xk))u] (fk))](ej)](ejاسامی(fl))(xi)A(xk:-مرورکردن(ej:[[( IMPF fk:[(fl:
))-(xm)u](fm))](ek)](ekاسم تو(fj))(xl)A(xm:-آوردن(ek:[[( PFV fm:[(fj:
))](epi
 2-2-4نمود مرحلهای
همانطور که پیشتر کر شد ،نمود مرحلهای نشاندهندة رابطک بین نقطۀ ارجاع زمانی بگگا یگگک مرحلگگه
از توسعک وضعیت است و در هریک از این موارد ،توصیفات نمودی ،ویژگی ترکیبی را به نقطگگک مرجگگع
زمانی مرتبط میکند .در ادامه ،انواع نمود مرحلهای تعری و بازنمایی آنها در زبان فارسی نشگگان داده
میشود.
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 1-2-2-4نمود چشماندازی
نمود چشماندازی که بهعنوان تقریب 1نیز شناخته میشود ،به وضعیتی اشاره دارد که در شگگرف رخدادن
در نقطک مرجع زمانی است (هناولد و مکنزی2008 ،ع  .)210زمانی که گوینده از نمود چشماندازی
استفاده میکند ،مرحلک پیشموقعیت 2را به ساختار زمانی اضافه میکند .بهاینترتیب ،تنها این مرحلگگه
از رویداد بهعنوان فرایند اسناد موضوعها درنظگگر گرفتگگه میشگگود .درنتیجگگه ،بگگهعنوانم ال در وضگگعیت
«خواندن کتاب توسط یک خواننده» موضوع ( )xدر موقعیت «خواندن» قرار ندارد ،بلکگگه قگرار اسگگت
(کتاب را) بلواند3ع

نمودار  -4نمود چشماندازی

گی «داشگگتن»
در زبان فارسی ،نمود چشماندازی بهصورت دستوری و واژگانی بیان میشود .فعل کمکگ ِ

مفهوم درشرفوقوعبودن آن وضعیت را نشگگانگذاری کنگگد ،نشگگاندهندة نمگگود چشگگماندازی
زمانی که ِ

است .این کاربرد بههمراه وضعیتهایی رخداد دارد که دارای ویژگی [+لحظهای] هسگگتند .نکتگگک حگگائز
اهمیت در این نوع وضعیتها این است که محمول دارای نمود ناقو نیز هستع
 .26داشتیم میرسیدیم به مردم «( .سه روایت از )1396 ،»...
 .27آنلحظه او هیط واکنشی نشان نمیدهد ،ولی دارد منفجر میشـود«( .لگگیال حگگاتمی در 48
سالای )1399 ،»...
 .28سینا داشت میگرفت میخوابید( .انوشه)1397 ،
تمامی نمونههای فوق که مربوط به زمانهگگای گذشگگته و غیرگذشگگته هسگگتند ،وضگگعیتهای رسگگیدن و
گی «داشگگتن»
منفجرشگگدن دارای ویژگگگی [+لحظگگهای] هسگگتند و گوینگگده بگگا بگگهکاربردن فعگگل کمکگ ِ
درشرفوقوع بودن آنها را نسبت به نقطک ارجاع زمانی گزینش کرده است .بازنمایی معنگگایی زیربنگگایی
2. pre-state

1. proximative

 .3در نمودار مرزهای ابتدایی و انتهایی وضعیت بهوسیلک خطوط عمودی ،بلشی از ساختار زمانی وضعیت که بهوسیلک عملار
نمودی گزیده میشود بهوسیلک دایره نقطهچین و هر قسمتی از این ساختار که از این طریق برجسته شده است و بهصورت صرید
یا ضمنی به مشارکین نسبت داده شده باشد بهوسیلک خطوط تیره مشلو شده است.
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م ال ( )26در زیر ارائه شده است .در این تحلیل ،وضعیت بهنحوی مشلو شده اسگگت کگگه طگگی آن
گذاری
یک وضعیت ناقو درشرفوقوع در لحظک ارجاع زمانی است ،عملار  IMPFبهمنظور نشگگان
ِ
ناقوبودن وضعیت و عملار  PRSPبهمنظور نشانگذاری نمود چشماندازی بهکار رفته است.
بگگه مگگردم(fj)) (xi)(fi)) ](fi)](ei): (li:-رسگگیدن(epi: (ei: [(PRSP IMPF fi:[(fj:)(li))(ei))epi
کمکی «داشتن» ،فعلهای «خواستن» و «آمگگدن» نیگگز بگگهمنظور نشگگانگذاری دسگگتوری
عالوه بر فعل
ِ
نمود چشماندازی بهکار میرودع

 .29حالم بده! میخواهم بیفتم«( .مهرداد میناوند خطاب به )1399 ،»...
 .30بنده پارسال دوبار پشت فرمان میخواستم سـکته کـنم«( .مگگتهم دادگگگاه پتروشگگیمی ،»...
)1398
 .31دفعک قبل که آمدم بنویسم صبد روزی بود که عقد کردم( )i(.اینترنت)
نکتک حائز اهمیت در مورد کاربرد فعل معین «خواستن» در این است که فعل بعد از آن صرف میشود
و با وجه التزامی همراه است و غیرواقعی ( )(irr)ealisبودن وضعیتی که درشرفوقوع اسگگت را نشگگان
میدهد:
))(fl))(xi)](fk))](ej))U(fiافتادن(fj))(xi)A(IRR ej:[(fk:[(fl:خواستن(epi:[(ei:[(Impffi:[(fj:
)](fi)](ei))]epi
همانطور که در تحلیل فوق مشلو است ،در م ال ( )30فعل خواستن رفتاری مشابه افعال نمگگودی
درونی وضعیت ( )eiبا محمول «خواستن» است که با نمود ناقو بگگهکار
دارد و وضعیت ( )ejموضوع
ِ
گناختی کنشگگار ( )Aدر بگگین ایگگن دو موضگگوع
رفته است .یکسان ِ
بودن موضوع درونی با نقش کاربردشگ ِ

بهوسیلک همنمایهبودن شلصیت ( )xiدر قالبهای اسناد متناظر بگگا ایگگن دو وضگگعیت مشگگلو شگگده
است .غیرواقعبودن وضعیت درونگگه بهوسگگیلک وجگگهنمایی رویگگدادمحور و بگگا عملاگگر  IRRمشگگلو
میشود .راهبرد دیاری که در زبان فارسی بهمنظور بیان مفهوم چشماندازی وضعیتها مگگورد اسگگتفاده
قرار میگیرد ،استفاده از عبارتهای قیدی بههمراه نمود ناقو استع
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 .32من تیزهوشان درس خوندم و االن میرم دهم( )ii(.اینترنت).
در نمونک فوق بهکاررفتن توصیفار «االن» بههمراه زمان دستوری غیرگذشته (حال ساده در ایگگن م گگال)
که یکی از نقشهای آن نشاندادن تحقق یک وضعیت در زمان آینگگده اسگگت ،منجگگر بگگه برجستهشگگدن
مرحلک پیشموقعیت ساختار زمانی شده اسگگت و ازایگگنرو مفهگگوم چشگگماندازی از وضگگعیت «رفگگتن»
استنباط میشود.
 2-2-2-4نمود آغازی
در نمود آغازی ،تمرکز بر مرز ابتگگدای وضگگعیت اسگگت و ایگگن مرحلگگه از شگگکلگیری سگگاختار زمگگانی
وضعیت مورد توجه قرار میگیرد (بوالند2006 ،ع )47-46ع

نمودار  -۵نمود آغازی

زمانی که نمود آغازی با یک وضعیت ترکیب شود ،به این معنا است که آن وضعیت آغاز شده اسگگت و
ممکن است همچنان ادامه داشته باشد .بهعنوانم ال ،چنانچه نمود آغازی با یک وضگگعیت بگگا ویژگگگی
[+غایتمند] همراه شود ،دیار اینکه وضعیت به نقطک پایگگانی خگگود رسگگیده و خاتمگگه یافتگگه اسگگت از آن
گعیت کشگگیدن [+غایتمنگگد]
استنباط نمیشود ،مانندع «مریم شروع کرد به کشیدن نقاشی» .اگرچه وضگ ِ

است ،بااینحال گزینش مرز ابتدایی آن باعث شده است نقطک پایان آن بهطور صگگرید آشگگکار نباشگگد
(رجوع شود به بوالند2006 ،ع 47؛ کامری.)1976 ،

در زبان فارسی از افعال کمکی و همچنین افعال نمگگودی بگرای نشگگاندادن نمگگود آغگگازی اسگگتفاده
میشود .نمونههایی از نمود آغازی (عمدتا در گونک محاورهای) وجگگود دارد کگگه از دستوریشگگدن فعگگل
«گرفتن» برای نشانگذاری آن شکل گرفتهاند .البتگگه بگگهکاربردن ایگگن فعگگل معگگین بگگههمراه افعگگالی کگگه
مشارک بر وضعیت کنترل ندارد ،موجب غیردستوریشدن میشگگود ( )36تگ ثیر موضگگوع بگگر انتلگگاب
نمود یکی از دالیلی است که در دستور گفتمان نقشگرا عملار نمود متعلگگق بگگه الیگگک ویژگگگی ترکیبگگی
درنظر گرفته میشود و نه محمول (ویژگی)ع
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 .33سگ گله به خانه برگشت و یک گوشه گرفت خوابید«( .داستان کودکانه)1399 ،»...
 .34میگیریم همک لباسها را میشوریم( .نازگوی کهن)1389 ،
* .35گرفتیم تصادف کردیم.
نکتۀ شایان کر درخصوص نمود آغازی این است که ممکن است در ترکیب با نمود چشگگماندازی نیگگز
کمکی «داشتن» و نمود آغگگازی
رخداد داشته باشد .بهعنوان نمونه ،در ( )28نمود چشماندازی با فعل
ِ

با فعل کمکی «گرفتن» بههمراه صورت نگگاقو فعگگل «خوابیگگدن» همگراه شگگده اسگگت و یگگک گگگزینش
پیچیده از ساختار زمانی وضعیت را بازنمود داده است کگگه از ترکیگگب عملارهگگای  INGR،PRSPو
 IMPFشکل گرفته استع
)(fj)) (xi))](fi)](ei))]epiخوابیدن(epi: [(ei: [(PRSP INGR IMPF fi:[(fj:
همانگونه که از م الهای فوق مشلو است ،فعل کمکی «گگگرفتن» بگگهمنظور گگگزینش مگگرز ابتگگدایی
وضعیتهای اصلی بهکار برده شده است .این فعل میتواند بگگا قالبهگگا اسگگنادی کگگه دارای نمگگود تگگام
( )34و در برخگگی مواقگگع نمگگود نگگاقو ( )35هسگگتند همگراه شگگود .فعلهگگای کمکگگی «برداشگگتن» و
«برگشتن» نیز بهمنظور نشانگذاری نمود آغازین استفاده میشودع
 .36برداشت بچه رو کتک زد( .نازگوی کهن)1389 ،
 .37برگشت گفت چه خبرت بود؟ («دختری که در مراسم عقد)1400 ،»...
ازجمله دیار فعلهای معینی که در بازنمایی نمود آغازین کاربردی هرچند محدود دارنگگد «پاشگگد» در
«پاشد آمد»« ،درآمد» در «درآمد گفت» و «زد» در «زد آمد» هستند .عالوه بر فعلهای معگگین فگگوق،
مفهوم مرحلک آغازی یک وضعیت را میتوان بهوسیلک افعال نمودی مانند «آغازکردن» و «شروعکردن»
نیز بیان کرد .وضعیتی که آغاز آن مشلو میشود یا بگگا هسگگتک واژگگگانی (بهصگگورت تصری نشگگده و
مصدری یا اسم مصدر) یا با وجه التزامی بهکار برده میشودع
 .38استاد شجریان از یکی از قلهها شروع کرد به خواندن و آهو فگرار کگگرد«( .ثبگگت خگگاطراتی از
محمدرضا شجریان»)1399 ،
 .39وقتی یکی شروع کرد برود باال ،زود میگیریمش( )iii(.اینترنت)
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 .40بهتگگرین لحظگگات مگگن زمگگانی اسگگت کگگه بگگه کتابلانگگه ملگگی مگگیروم و شــروع مــیکنم بگگه
یادداشتکردن«( .آقازادهای که از شاهزادهها»)1400 ،
در م الهای باال از زمانهای دستوری گذشته و غیرگذشته ،مرز ابتدایی وضعیت اصگگلی کگگه بگگا هسگگتک
واژگانی بیان شده است ،بهوسیلک فعلهگگای نمگگودی آغگازکردن و شگگروعکردن مشگگلو شگگده اسگگت.
بازنمایی معنایی م ال ( )40بهمنظور روشنشدن این امر در زیر ارائه شده استع
)(fk))(ej))U)(fi)]eiیادداشتکردن(fj))V(xi)A(ej:(fk:شروعکردن(ei:[(IMPF fi:(fj:
همانطور که مشلو است ،وضعیت دارای هستک اسمی ( )ejموضوع درونی قالب اسنادی وضگگعیت
 eiاست .در این م ال محمول شروعکردن ( )fjرابطک بین شلصیت  xiبا وضگگعیت ( )ejرا برقگرار کگگرده
است.
 3-2-2-4نمود استمراری
نمود استمراری وضعیت را بهصورت در جریان در زمان ارجاع بازنمایی میکنگگد (هناولگگد و مکنگگزی،
2008ع 210؛ بایبی ،1پرکینز 2و پالیوکگگا1994 ،3ع  .)126گوینگگده بگگا انتلگگاب نمگگود اسگگتمراری ،بگگازة
زمانی بین مرز ابتدایی و انتهایی را در ساختار زمانی وضگگعیت انتلگگاب میکنگگد و آن را بگگه موضگگوعها
نسبت میدهد؛ بدون آنکه خود این دو مرز را در این گزینش دخیل کندع

نمودار  -۶نمود استمراری

در این نمود ،مرز ابتدایی بهطور ضمنی وجگگود دارد امگگا گوینگگده ایگگن بلگگش از سگگاختار زمگگانی را بگگه
مشارکین نسبت نمیدهد .نمود اسگگتمراری اغلگگب بگگا وضگگعیتهای پویگگا و غیرلحظگگهای بگگهکار بگگرده
میشود .بااینحال ،ممکن است در زبانهای ملتل است ناهایی دراینرابطه وجود داشته باشد.
کمکی
نمود استمراری در فارسی با استفاده از ترکیب دو شیوة صوری یعنی پیشوند «می »-و فعل
ِ
2. R. D. Perkins

1. J. L. Bybee
3.W. Pagliuca
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«داشتن» ساخته میشود .کامری (1976ع  )32ا عان میدارد که با اینکگگه در برخگگی از زبانهگگا تمگگایز
بین صورتهای استمراری و غیراستمراری برای نشاندادن مفهگگوم اسگگتمرار امگگری اجبگگاری اسگگت ،در
برخی دیار از زبانها صرف کاربرد صورت استمراری بگرای نشگگاندادن اسگگتمرار اختیگگاری اسگگت و از
صورتهای غیراستمراری نیز بهمنظور نشاندادن مفهوم استمرار در یگگک وضگگعیت اسگگتفاده میشگگود و
کاربرد یکی عملکرد دیاری را محدود نمیکند؛ مشابه این پدیده در زبان فارسی و خوانش اسگگتمراری
از نمود ناقو نیز مشهود است .نمونههایی از ساخت نمود استمراری در زبان فارسیع
 .41داشتیم روی نقشه توضیح میدادیم کگگه دوبگگاره زنگگگ زد«( .ثبگگت خگگاطراتی از محمدرضگگا
شجریان»)1399 ،
 .42خواب دیدم با سرعت زیاد دارم رانندگی میکنم( )iv(.اینترنت)
کردن
در م الهای باال از زمانهای گذشگگته و غیرگذشگگته ،فعگگل کمکگگی «داشگگتن» بگگهمنظور مشگگلو ِ
بودن وضعیت در نقطک ارجاع زمانی ازسگگوی گوینگگده گگگزینش شگگده اسگگت .در ایگگن م الهگگا
درجریان ِ

عملار نمود ناقو نیز بهصورت همزمان بهمنظور نشانگذاری ناقوبودن وضعیت بهکاررفته استع
روی نقشگگه(fk)V(xi)A)](fi))](ei):(li:-توضگگید دادن(epi:[(ei:[(PROG IMPF fi:[(fk:))-(ej))](epiدوباره زنگ زد(li))(ei))(ej:-

بازنمایی فوق تحلیل م ال ( )41است .وضعیت  eiدر زمان ارجاع زمانی در جریان بگگوده اسگگت و ایگگن
موضوع با استفاده از ساخت فعل کمکی «داشتن» بههمراه صورت ناقو فعل مشگگلو شگگده اسگگت.
این امر بهوسیلک عملارهای نمود استمراری و ناقو که هستک  eiرا محدود کردهاند در بازنمایی سگگطد
گعیت در
بازنمودی مشلو شده است .نکتک حائز اهمیت در این م ال وقوع وضعیت  ejدر خالل وضگ ِ

جریان یعنی  eiاست .ازآنجاکه وضعیت  eiبا نمود استمراری و ناقو مشلو شگگده اسگگت ،سگگاختار
زمانی آن صراحتا دارای پیچیدگی و قابل دسترسی است و بهاینترتیب این امکان بهوجود آمگگده اسگگت
که وضعیت  ejکه خود بهصورت تام مشلو شده ،در بازة زمانی ابتدا و انتهای وضعیت دیار رخگگداد
داشته باشد.
عالوه بر امکانات دستوری فوق ،عبارتهای «درحال ،مشاول ،سگگرگرم و »...در ترکیگگب بگگا فعگگل
«بودن» نیز بهمنظور نشاندادن مفهوم استمرار کاربرد دارندع
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 .43درحالیکه مشغول رنگزدن به پنجره خانه پدریش بود ،متوجه تعرض به نوامیس مردم شگگد.
(«یادواره شهید امر به معروف)1400 ،»...
 .44مگگرد  31سگگالهای در مقابگگل دسگگتااه عابربانگگک ایسگگتاده و ســرگرم کارهــای بــانکی بــود.
(«زورگیری  2زن)1400 ،»...
 .45ما دیروز در حال خوردن زیتون بودیم و بنابراین آیکن زیتون را زیگگر تصگگویر خگگود گذاشگگتم.
(«راز سلفیهای عجیب جرارد)1400 ،»...
همانطور که از نمونههای فوق مشلو است ،عبارتهای قیدی بههمراه فعل ربطی بگگودن و صگگورت
مصدری فعل (وضعیتهای دارای هستک واژگانی) بهمنظور نشاندادن استمرار بگگهکار رفتهانگگد هرچنگگد
مفهوم استمرار تنها خوانش ممکن این وضعیتها نیست و مفهوم امتگگداد وضگگعیت نیگگز در نمونگگههای
فوق قابل استنباط است.
 4-2-2-4نمود تکمیلی
نمود تکمیلی 1نشاندهندة این است که یک وضعیت بهطور کامل اتمام یافتگگه اسگگت (بگگایبی ،پرکینگگز و
پالیوکا1994 ،ع  .)57مفهوم نزدیک به نمود تکمیلگگی ،نمگگود پایگگانی 2اسگگت .در نمودهگگای تکمیلگگی و
پایانی تمرکز بر مرز پایانی وضعیت است اما نمود تکمیلی تنهگگا بگگا وضگگعیتهای [+غایتمنگگد] ترکیگگب
میشود و متوق و تمامشدن یک وضعیت را نشان میدهدع

نمودار  -۷نمود تکمیلی

در زبان فارسی نمونگگههایی از دستوریشگگدگی فعگگل «رفگگتن» بگگهمنظور نشگگانگذاری دسگگتوری نمگگود
تکمیلی وضعیتها بهکار برده میشود .این موارد متشکل از فعل معین (کمکی) «رفتن» بههمراه فعگگل
اصلی استع
 .46پیر شدیم رفت( )v(.اینترنت)

2. egressive

1. completive
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 .47این ملت بدبلت بود ،نابود شد رفت( )vi(.اینترنت)
 .48حسن عباسی روحانی رو شست رفت( )vii(.اینترنت)
 .49بنویس بره( )viii(.اینترنت)
آنچه از نمونههای فوق بر میآید ،این است که در تمامی مواردی کگگه فعگگل «رفگگتن» بگگهمنظور انتلگگاب
مرحلک پایانی وضعیت در زمان گذشته بهکار برده شده است ،کاربرد این فعل در زمان گذشته در بیشتر
موارد در ترکیب با ساختهای اسناد غیرفعلی 1است که فعل پارهگفتار ،فعل ربطی «شدن» است (46
و  .)47در این م الها فعل کمکی «رفتن» مرز پایانی وضعیتها را برجسته کرده اسگگت و بگرای آنهگگا
نقطک پایان متصور شده است .همچنین در زمان حال نیز فعل «رفتن» همانند فعگگل «اصگگلی» بگگا وجگگه
غیراخباری کاربرد دارند ( .)49تحلیل م گگال ( )46در ادامگگه آورده شگگده اسگگت (عملاگگر  EGRنمگگود
تکمیلی را نشانگذاری کرده است)ع
))(fj)A)(xi)U](fi))](ei))](epiپیر(epi:[(ei:[(EGR fi:[(fj:
در این م ال ،قالب اسناد غیرفعلی بهکاررفتگگه اسگگت و فعگگل ربطگگی «شگگدن» در سگگطد سگگاختواژی گ
نحوی به بازنمایی اضافه میشوند .بهکاررفتن عملار نمود تکمیلی در بازنمایی زیربنایی این وضگگعیت
شدن مرز پایانی به یک وضعیت ایستا شده است که غالبا فاقد اینچنین مرزبندی است.
موجب افزوده ِ

عگگالوه بگگر فعگگل معگگین فگگوق ،مفهگگوم اتمامیگگافتن یگگک وضگگعیت را میتگگوان بهوسگگیلک افعگگال نمگگودی
«بهاتمامرساندن»« ،تمامکردن» و «پایاندادن» و  ...بهطور جداگانه ( )50یا با ترکیب بگگا فعگگل کمکگگی
«رفگگتن» ( )51بیگگان کگگرد .در چنگگین سگگاختهایی اتمگگام وضگگعیتی کگگه یکگگی از موضگگوعهای درونگگی
وضعیتهای «تمامکردن» و «پایاندادن» است ،از ساختار زمانی گزینش میشود .وضعیتی که اتمگگام
آن مشلو میشود با هستک واژگانی (بهصورت تصری نشده و مصدری یا اسم مصگگدر) بگگهکار بگگرده
میشود؛ مانند وضعیت واژگانی «بارگیری» در م ال ()50ع
 .1از آنجا که دستور گفتمان نقشگرا به عملکرد گشتار و صورتها زیرساختی و روساختی قائل نیست ،تحلیل پارهگفتارها به آن
صورت که هستند انجام میشود .در نتیجه آنچه مد نظر قرار میگیرد مجهول یا ناگذر (دبیرمقدم1384 ،ع  )11-7بودن این موارد
نیست بلکه در این م ال قالب اسنادغیرفعلی وجود دارد که موضوع محمول غیرفعلی آن دارای نقش معنایی کنشپذیر میباشد.
ِ
فعل ربطی شدن در سطد ساختواژی با انایزههای نحوی و به منظور نشاندادن اطالعات دستوری مانند زماندستوری درج
خواهد شد.
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 .50در پایان روز جمعه بارگیری نفت ونزوئال را به اتمام رسانده بود «( .بارگیری ابر نفگگت کگگش
ایرانی )1400 ،»...
 .51حدس من اینهکه کرونا تمام میشه میره( )ix(.اینترنت)
 5-2-2-4نمود ممتد
اصطالح ممتد از سوی کامری (1976ع  )12بهعنوان زیرمجموعهای از مفهگگوم عگگامتر نمگگود نگگاقو و
بهمنظور تمایز قائلشدن با نمودهای عادتی و اسگگتمراری اسگگتفاده شگگده اسگگت .دیگگک (1997ع )223
نمود ممتد را یکی از معانی نمود ناقو و زیرمجموعگگهای از نمگگود مرحلگگهای دانسگگته و آن را اینگونگگه
تعری میکندع «وضعیتی که بهصورتی ادامهدار و بدون وقفه و پایان رخداد داشته باشد».
درواقع ،در نمود ممتد مرز آغازین (بههمراه بلش داخلی وضعیت) آن بلشی از سگگاختار زمگانی
است که به مشارکین نسبت داده میشود و مرز پایانی مورد توجگگه قگرار نگگدارد (بوالنگگد2006 ،ع  47و
 .)127برخی از زبانها ابزار دستوری خاصی برای مشلوکردن نمود ممتگگد دارنگگد ،بگگهعنوانم ال در
زبان انالیسی از عملار  keep ... ingبه این منظور استفاده میشود .نمودار ( )8نشاندهندة سگگاختار
نمود ممتد استع

نمودار  -8نمود ممتد

در زبان فارسی نشانک دستوری خاصی که منحصرا بگگهمنظور نشگگانگذاری نمگگود ممتگگد کگگاربرد داشگگته
باشد ،وجود ندارد .باوجود این ،مفهوم امتداد وضعیت را میتوان بهشیوههای ملتل زبانی یا ازطریق
بافت موقعیتی در این زبان مشاهده کردع
 .52سالها درد میکشیدم.
 .53خودرو به رفتن ادامه داد «( .سارا سندرزع "اون" به من چشمک زد )1399 ،»...
 .54به رشد خود ادامه خواهیم داد و بهکارکردن ادامه میدهیم( )x(.اینترنت)
به این علت که دیرش و امتداد وضعیت از معانی نمود ناقو هستند ،در ساختهایی که نمگگود نگگاقو
بهکاررفته باشد میتوان خوانش امتداد نیز داشت ()52ع
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)]))(fkسگگال(fj)) (xi)] (fi)) ](ei): (m ti:[(fk:درد کشگگیدن(epi: [(ei: [(IMPF fi:[(fj:
))(ei))](epi
همانطور که مشلو است ،در الیک ویژگی ترکیبی عملار نمود ناقو بر قالب اسگگناد ( )fiو محمگگول
آن ( )fjسیطره دارد .همچنین عبارت قیدی سالها متعلق به همین الیه اسگگت و از ایگگن طریگگق ،امتگگداد
ساختار زمانی وضعیت مورد توجه قرار داده شده است.
عالوه بر این ،چنانکه در نمونههای ( )53و ( )54مشاهده میشود ،راهبردی که بهمنظور تصگگرید
امتداد یک وضعیت در زبان فارسی مورد استفاده قرار میگیرد استفاده از محمول «ادامگگهدادن» اسگگت،
این محمول که دارای معنای اتی امتداد است بههمراه صورت مصدری یا اسم مصدر فعلی که کگگنش
اصلی را بیان میکند ،بهمنظور مشلوکردن امتداد یک وضعیت بهکار بگگرده میشگگود .ایگگن محمگگول
یک وضعیت (با صورت مصدری) را بهعنوان موضگگوع درونگگی در قالگگب اسگگناد خگگود دارد و خگگوانش
ممتدبودن آن وضعیت به همین دلیل شکل میگیردع
)) (fk)))] (fi)) ](eiرفتن  (xi)) (ej:(fk:خودرو (fj)) (xi:ادامه دادنepi: (ei: [(fi:[(fj:
همانطور که در بازنمایی معنایی م ال ( )53در نمونک باال مشگگلو اسگگت ،محمگگول ادامگگهدادن ()ei
یک وضعیت ( )ejرا بهعنوان موضوع درونی خود بهعنوان دومین موضوع خود میپذیرد ،مقولک معنگگایی
این موضوع وضعیت است و در نمونههای فارسگگی بگگا هسگگتک واژگگگانی ( fkدر م گگال فگگوق) بگگهکار بگگرده
میشود.
 6-2-2-4نمود کامل
زمانی که گوینده از نمود کامل استفاده میکند ،مرحلک پسموقعیت 1به ساختار زمانی وضعیت افگگزوده
میشود و دقیقا این مرحله است که به مشارکین نسبت داده میشگگود .نمگگود کامگگل نقطگگک مقابگگل نمگگود
چشماندازی است و در نمودار  9دیده میشودع

نمودار  -۹نمود ممتد

1. post-state
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مرحلک پسموقعیتی درست پس از مرز پایگگان وضگگعیت شگگروع میشگگود و ممکگگن اسگگت بگرای مگگدتی
نامشلو بهدرازا بکشد .باید متذکر شد که نمود کامل ،کگگل سگگاختار زمگگانی را تصگگرید میکنگگد .بگگه
همین دلیل است که خوانشهای موسوم به کامل ممتگگد 1در زبانهگگا وجگگود دارنگگد ( I have already
 .)run five milesدر این موارد اگرچه رویداد قبلی بهصورت ضمنی بگگه هگگن متبگگادر میشگگود ،امگگا
کانون توجه بر روی مرحلک پسموقعیتی قرار دارد؛ «دویدهشدن پنج مایل» تنها در موقعیت پس از ایگگن
رویداد صحت دارد .نمود کامل در زبان فارسی در زمان حال از صفت مفعولی فعگگل اصگگلی بگگههمراه
واژهبستهای فعل بودن و در زمان گذشته ،بهوسیلک صفت مفعولی فعل اصلی و پس از آن صگگورتی از
ِ
فعل بودن ساخته میشود.
نمودهای چشماندازی (تقریب) و کامل میتوانند انواع دیار نمود مرحلهای را تحت سیطرۀ خگگود
داشته باشند (مانند ( .))28نقش ارتباطی عبارتهای نمودی پیچیده مشگگابه نمودهگگای سگگاده اسگگت و
ترکیب عبارتهای نمودی منجر به گزینشهای پیچیدهتری از سگگاختار زمگگانی میشگگود و بلشهگگای
ملتلفی از این ساختار را مورد توجه قرار میدهند؛ اما نمودهای ساده توصیفات مرتبط به موضوعها را
تاییر نمیدهند و نیز جایااه وضعیت را در زمان مشلو نمیکنند و هردو در یک الیگگه وجگگود دارنگگد
(بوالند2006 ،ع .)51
 .55نود درصد راه را رفتهایم «( .مددیع با جعفر سلمانی)1400 ،»...
 .56با آب گرم حمام کردهام( )xi(.اینترنت)
 .57من در زمان آیتالله هاشمی به آنجا رفته بودم«( .موافق رئیس جمهگگور نظگگامی هسگگتم ،»...
)1399
آنچه از م ال ( )55برمیآید ،این است که در حال حاضر نیز پیامگگد «رفگگتن راه» برقگرار اسگگت و مگگا در
وضعیتی قرار داریم که نود درصد راه رفتهشده است؛ درحالیکه در گونک غیرکامل ایگگن پارهگفگگت «نگگود
درصد راه را رفتیم» لزوما این مرحلک پسوضعیت صادق نیست .بهطور مشابه ،در م ال ( )56پیامد آن
یعنی تمیزبودن مشارک در حگگال حاضگگر بگگهطور ضگگمنی اسگگتنباط میشگگود .همچنگگین در م گگال ()57
وضعیت «رفتن» پیش از نقطک ارجاع زمانی یعنی توصیفار «در زمان آیت الله هاشمی» رخداد داشگگته
است و ت ثیر آن تا آن زمان نیز پابرجا بوده اسگگت .بازنمگگایی زیربنگگایی نمونگگک ( )56در زیگگر ارائگگه شگگده
1. continuative perfect

زبان و زبانشناسی ،9/17 ،تابستان 1401

230

نمود در زبان فارسی ازمنظر دستور گفتمان ...

استع
))(xj)Ins)(fi))](ei))](epiآب گرم)(xi)A(fi)](fi):(xj:حمامکردن([(epi:[(ei:[(RES fi:

 5نتیجهگیری
متن عنوان در پژوهش حاضر سعی شد تا شیوههای ملتل نمودنمایی در زبان فارسی ازمنظر دستور
گفتمان نقشگرا تشرید و بررسی شود .براساس سازماندهی سلسگگلهمراتبی دسگگتور گفتمگگان نقشگگرا،
چهار سطد بازنمایی در شکلگیری کنشهای گفتمانی دخیگگل هسگگتند کگگه هرکگگدام از ایگگن سگگطوح از
الیههایی تشکیل شدهاند که از ساختار سلسلهمراتبی پیروی میکنند .همگگانطور کگگه گفتگگه شگگد ،یگگک
شناسی دسگگتور گفتمگگان نقشگگرا ایگگن اسگگت کگگه تنهگگا تمایزهگگای معناشگگناختی و
محوری روش
جنبۀ
ِ
ِ

کاربردشگگناختی را در دسگگتور زبگگان موردمطالعگگه لحگگا کنگگد کگگه بهشگگکلی نظاممنگگد در صگگورتهای
ساختواژی گ نحوی و واجشناختی آن زبان بازتاب یافتگگه باشگگد (تاییگگر در ترتیگگب سگگازهها ،فهرسگگت
عناصر ساختواژی ،الاوهای زیروبمی و  .)...بهاینترتیب مگگادامی کگگه یگگک نقگگش معنگگایی بهصگگورت
ساختواژی گ نحوی یا واجشناختی در زبان منعکس نشود ،بهعنوان یک عملار در فرایند صگگورتبندی
آن زبان درنظر گرفته نمیشود .در این میان مقولک نمود در سطد معناشناختی این دسگگتور یعنگگی سگگطد
بازنمودی ساماندهی میشود .در این سطد کمیتنمایی رویگگداد یگگا نمگگود ّ
کمگی از نمگگود کیفگگی کگگه
ساختار درونی زمانی یک وضعیت را دسگگتلوش تاییگگر میکنگگد ،متمگگایز میشگگود .گونگگک اول در الیگگک
وضعیت و گونک دوم در الیک پایینتر یعنی ویژگی ترکیبی یا همان قالب اسناد وضعیت تعیگگین میشگگود.
همانطور که در بلش یافتهها مشاهده شگگد ،نمودنمگگایی در زبگگان فارسگگی بهوسگگیلک ابزارهگگای زبگگانی
ملتلفی انجام میشود که در این بین تنها مواردی که در نظگگام دسگگتوری زبگگان فارسگگی مگگنعکس شگگده
باشند و بهعبارتدیار دارای عملار اختصاصی باشند ،بهعنوان نمود دستوری درنظر گرفته میشوند.
نمگگود ّ
کمگی در زبگگان فارسگگی صگگورت سگگاختواژي گ نحگگوی منحصگگربهفردی بگرای نشگگاندادن
تمایزهای نمودی عادت ،تکرر ،تکوقوعی و بسامد ندارد ،بهعبارتدیار ،نمود ّ
کمی در زبگگان فارسگگی

دستوری نشده است و در سطد بازنمودی و الیک وضعیت فاقد عملار اسگگت .بگگا وجگگود ایگگن مفگگاهیم
ملتل یل نمود ّ
کمی را میتوان بگگا اسگگتفاده از بافگگت مگگوقعیتی یگگا بگگهکاربردن ابزارهگگای واژگگگانی از
وضعیتهای مشلوشده استنباط کرد .مهمترین ابزار زبانی که در تعیین کمیت وضعیتها در زبگگان
فارسی نقش ایفا میکند ،عبارتهای قیدی نشاندهندة بسامد رخداد رویداد هستند .این عبارتهگگای
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قیدی میتوانند بهصورت بند ( ،)5گگگروه ( )16و قیگگدهای بسگامدی معگگین )33( 1و نگگامعین )2( 2در
تعیین کمیت وضعیت نقش ایفا کنند و با پرکردن جایااه توصیفار در بازنمایی زیربنایی الیک مربوطگگه،
هستک خود را محدود و از این طریق کمیت آن را مشلو کنند .حذف توصیفار در این موارد موجگگب
ازدسترفتن یا تضعی خوانش ّ
کمی رویداد خواهد شد .هرچند ممکن است هرکدام از این قیدها بگگا
مفاهیم عادت ،بسامد ،تکرر (و تکوقوعی) و امتداد کاربرد داشته باشند؛ امگگا صگگرف وجگگود قیگگدهای
بسامد تعیین کنندة نوع نمود نیست (بهعنوان نمونه قید «چندبار» در م الهای  13و  .)16عوامل مگؤثر
کمی و نوع نمودنمایی ّ
دیاری که در تعیین خوانش ّ
کمی از وضعیتها دخیل هستند ،نمود کیفگگی (-1
 ،)4-1-3 ،4-1-2 ،4-1معنای اتی فعل ( ،)4-1-2 ،4-1-1نوع وضعیت ( )4-1-2یا نقشهگگای
کاربردشناختی ( )6هستند .بهعنوان نمونه ،بهنظر میرسد مفهوم نمگگود بسگگامدی (مشگگابه دیاگگر انگگواع
نمود ّ
کمی) با تمایز نمودی تام گ ناقو همبستای داشته باشد .بهنحویکه در پارهگفتهایی کگگه نمگگود
تام وجود دارد ،بهشرط وجود عبارتهای قیدی مشگگلوکنندة کمیگگت رویگگداد ،خگگوانش پیشفگگرض
بسامدی خواهد بود و ازسوی دیار ،چنانچه وضعیت با نمگگود نگگاقو بیگگان شگگده باشگگد ایگگن خگگوانش
بهصورت عادت خواهد بود .بهاینترتیب و به ایگگن دلیگگل کگگه در زمگگان حگگال نمگگود کیفگگی پیشفگگرض
بهصورت ناقو است و جز در مگگوارد محگگدودی نمگگود تگگام وجگگود نگگدارد ،کمیتنمگگایی وضگگعیتها
بهصورت عادت ارائه میشگگوند .درحالیکگگه بگگهدلیل وجگگود نمگگود تگگام در زمانهگگای گذشگگته و آینگگده،
کمیتنمایی بهصورت بسامدی ممکن خواهد بود .بررسی نقش قید در کمیتنمایی رویگگداد در زبگگان
فارسی همچنین نشان داد که برخالف ادعای دگن نمیتوان این دسته از توصیفارها را منحصرا مربوط
به الیک وضعیت دانست و چنانچه سیطرة این عبارتها بر روی بیش از یگگک وضگگعیت باشگگد ،جایاگگاه
آنها در قالب معنایی ،توصیفار الیک باالتر یعنی الیک اپیزود است کگگه بگگه هسگگتک ترکیبگگی خگگود سگگیطره
داشته و آن را محدودکرده است ( 3و .)4

نمود کیفی در زبان فارسی وضعیتی متفاوت بگگا نمگگود ّ
کمگی دارد .تمگگایزات نمگگود کیفگگی در زبگگان

فارسی در سطد ساختواژی گ نحوی به شگگکلی نظاممنگگد بازتگگاب مییابنگگد .بگگهاینترتیب عملارهگگای
خاص خود را در سطد بازنمودی دارند .همانطور که گفته شد ،عملارهای نمود کیفی متعلق به الیگگک
ویژگی ترکیبی هستند .در این الیه رابطک بین محمول و موضوعاتش به شگگکلی غیرسلسگگلهمراتبی شگگکل
میگیرد و تسلط عملار نمود بر این قالب اسناد مفاهیم نمودی را به رابطک میان محمول و موضگگوعاتش
1. definite frequency quantificational adverbs
2. indefinite frequency quantificational adverbs
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میافزاید .تمایز نمود کیفی در تقابلهای تام گ ناقو در زبگگان فارسگگی بهوسگگیلک عملارهگگای  IMPFو
 PFVتعیین میشود که در سطد سگگاختواژی گ نحگگوی بهصگگورت تکگگواژ دسگگتوری « -مگگی» بگرای
نشانگذاری نمود ناقو و عگگدم اسگگتفاده از آن در نمگگود تگگام (صگگورت پیشفگگرض) تظگگاهر مییابنگگد.
نمودهای تام گ ناقو شیوههای ناریستن به پایداری زمان درونگگی رویگگداد را تعیگگین میکننگگد و از ایگگن
منظر در مقایسه با نمودهای مرحلهای از پیچیگگدگی و صگراحت کمتگگری در رابطگگه بگگا سگگاختار زمگگانی
برخوردار هستند .با وجود این ،چندمعنایی این نمودها امکان بگگروز خوانشهگگای نمگگودی متعگگددی را
فراهم آورده است ،اما بنا بر اصل رمزگذاری صوری موجود در دستور گفتمان نقشگگرا ،بهصگگرف ایگگن
معانی پیرامونی نمیتوان بهعنوانم ال نمود ناقو در زبان فارسی را معادل با نمود مرحلهای استمراری
نیز دانست؛ هرچند مفهوم استمرار یکی از معانی بالقوه نمود ناقو نیز هست و بهطور مشابه با اینکگگه
یکی از معانی بالقوه نمود تام ،پایانیافته بودن رویداد است ،عملاگگر نمگگود تگگام معگگادل عملاگگر نمگگود
مرحلهای پایانی نیست و بالعکس.
تمایزهای نمود مرحلهای نوع دیار نمود کیفی هستند و نقش معناشناختی آنها ایجاد رابطگگه میگگان
ویژگی ترکیبی با نقطک مرجع زمانی است .در زبان فارسی بسیاری از ایگگن دسگگت تمگگایزات نمگگودی در
سطد ساختواژی گ نحوی دارای صورتهای ویژهای هستند و عموما بهوسیلک افعال کمکی کگگه معنگگای
واژگانی خود را ازدست دادهاند بازنمود مییابند .نمود چشماندازی با عملاگگر  PRSPدر الیگگک ویژگگگی
ترکیبی تعیین میکند که قالب اسناد در مرحلک پیش از رخداد قرار دارد .این عملار منجر به بروز افعال
کمکی در سطد ساختواژی گ نحوی میشود که نقش تعیین این مفهگگوم نمگگودی را دارا هسگگتند .افعگگال
کمکی که در سطد بازنمودی بهمنظور نشانگذاری نمود چشماندازی بهکار برده میشگگوند «داشگگتن»،
«خواستن» و «آمدن» هستند.
نوع نمود واژگانی ویژگی ترکیبی ،عملارهای دیاگگر نمگگود کیفگگی ،وجگگهنمایی رویگگدادمحور واقگگع
( )realisیا غیرواقع و همچنین قطبیت کنش گفتمانی دیاری که در آن حرکت وجود دارد بگگر انتلگگاب
هریک از این افعال کمکی تگ ثیر میگگگذارد .بگگهعنوان نمونگگه ،عملاگگر نمگگود چشگگماندازی عمومگگا بگگا
قالبهگگای اسگگناد دارای خصیصگگک [+لحظگگهای] همگراه میشگگود؛ درواقگگع ،بگگرهمکنش عملاگگر نمگگود
مرحلهای چشماندازی با نمود واژگانی (نوع وضعیت) ،منجر به این میشود که نمود قالب اسناد ،اگگگر
هم لحظهای نباشد ،به [+لحظهای] تبدیل شود ( .)32در مواردی که نمود کیفگگی قالگگب اسگگناد نگگاقو
باشد ،عملار  PRSPویژگی دیرشیبودن نمگگود نگگاقو را دسگگتلوش تاییگگر کگگرده و نگگوع وضگگعیت را
بهصورت [+لحظهای] تاییر میدهد؛ در این موارد فعل کمکگگی «داشگگتن» کگگاربرد دارد .مفهگگوم نمگگود
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آغازی هناامی که بهصورت دستوری تظگگاهر یابگگد ،بگگهعلت وجگگود عملاگگر  INGRدر الیگگک ویژگگگی
ترکیبی خواهد بود .این عملار نیز در سطد ساختواژی گ نحوی بهوسیلک افعال کمکی که به این منظگگور
دستوریشدهاند تظاهر مییابد .این افعال کمکی «گرفتن»« ،برداشتن» و «برگشتن» هستند .بگگه دلیگگل
برجستهشدن مرز ابتدایی وضعیت در این نمود ،برهمکنش این عملار بگگا نمگگود واژگگگانی [+غایتمنگگد]
قالب اسناد موجب میشود که لزوما نقطک پایانی این نوع وضعیتها از پارهگفت استنباط نشود.
نمود استمراری در سطد ساختواژی گ نحوی بلش دستوری زبان فارسی با استفاده از فعل کمکی
«داشتن» بههمراه پیشوند «-می» نشانگذاری میشود .بهاینترتیب در قالب اسنادی که عملار نمگگود
استمراری  PROGوجود داشته باشد عملار  IMPFنیز بهصورت اجباری حضگگور خواهگگد داشگگت و
این امر همبستای باالی نمودهای نگگاقو و اسگگتمراری در زبگگان فارسگگی را مگگنعکس میکنگگد .راهبگگرد
دیاری کگگه بگگهمنظور نشگگاندادن اسگگتمراری در زبگگان فارسگگی اسگگتفاده میشگگود ،قالبهگگای اسگگناد بگگا
محمولهای مرکب است .در این نوع اسناد ،وضعیتی که استمرار آن در نقطک ارجگگاع زمگگانی مشگگلو
میشود با هستک واژگانی (صورت مصدری) و بگگا نقگگش کنشپگگذیر ( )Uدر قالگگب اسگگناد بگگهکار بگگرده
میشگگود .عگگالوه بگگر مگگوارد فگگوق ،چنگگدمعنایی نمگگود نگگاقو در زبگگان فارسگگی موجگگب بهوجودآمگگدن
خوانشهای استمراری از وضعیتهای دارای ایگگن عملاگگر میشگگود .چنگگدمعنایی عملاگگر  IMPFدر
فارسی همچنین موجب بروز خوانش ممتد نیز از قالگگب اسگگناد میشگگود؛ ایگگن خگگوانش بگگا بگگهکاررفتن
قیدهای نشاندهندة دیرش وضعیت مورد تصرید قگرار میگیگگرد ( .)53عملاگگر نمگگود تکمیلی/پایگگانی
( )EGRدر زبان فارسی بهصورت فعل کمکی «رفتن» در سطد ساختواژی گ نحوی تظگگاهر مییابگگد.
بررسی نمونههای دارای عملار  EGRدر زبان فارسی نشان میدهد که این عملاگگر در زمگگان گذشگگته
معموال با قالبهای اسناد غیرفعلی و در زمان حال با وضعیتهای غیرواقع (وجه غیراخبگگاری) همگراه
میشود .نمود کامل در فارسی با عملار ) RES(PERFدر الیگگک ویژگگگی ترکیبگگی مشگگلو میشگگود.
صورتهای دارای نمود کامل در سطد ساختواژی نحوی بهصورت صفت مفعگگولی محمگگول فعلگگی
بههمراه واژهبستهای فعل بودن در زمان حال و تصری همین فعل در زمان گذشته بازنمود مییابگگد.
همانطور که در بلش یافتهها گفته شد ،نمودهای فوق در مواردی با یکدیار ترکیب میشوند و گزیدة
پیچیدهای از ساختار زمانی وضعیت را برجسته میکنند (.)28
راهبرد دیاری که در بیان تمایزهای نمودی زبگگان فارسگگی مورداسگگتفاده قگرار میگیگگرد ،اسگگتفاده از
افعال نمودی است .در قالب اسناد این افعال نمودی ،آن وضعیتی که ویژگیهای نمودی آن مشگگلو
میشود موضوع درونی است و با هستک واژگانی یا هستک ترکیبی بههمراه وجه غیرواقع تعیگگین میشگگود.
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شیوههای بیان مفاهیم نمودی با توجه به یافتههای این پژوهش و با درنظرداشتن الیک عملکگگرد آنهگگا در
دستور گفتمان نقشگرا در جدولهای زیر و براساس شیوة نمودنمایی ارائه شدهاندع
جدول  -۲انواع نمود ّ
کمی در زبان فارسی
الیه

نمود

عملگر

عادت

ندارد

تکرر

ندارد

تکوقوعی

ندارد

بسامد

ندارد

بیان مفهوم بهوسیلة عناصر زبانی و

فعل نمودی

غیرزبانی

 استفاده از افعال نمودی عادت داشتن +وضعیت درونی با وجه التزامی

 -نمود کیفی ناقو  +توصیفار

وضعیت

 نمود واژگانی فعل (نظیر فعلهایتولید شده بر اساس فرایند دوگانسازی)
 تصرید فعل تکوقوعی  +توصیفار نمود واژگانی فعل تصرید بهوسیلک توصیفار -نمود تام  +توصیفار

جدول  -3انواع نمود کیفی در زبان فارسی
بیان مفهوم بهوسیلة
الیه

نمود

فعل نمودی

عملگر

عناصر زبانی و

ویژگی ترکیبی

ویژگی ترکیبی

غیرزبانی
تام

 -صورت پیشفرض

ناقص

 -می  +ستاک فعل

چشماندازی
(تقریب)
آغازی

استمراری

 -فعلهای کمکی

 -افعال در شرف بودن و در آستانه بودن

«داشتن» « ،خواستن» و

 +وضعیت با هسته واژگانی یا وجه

«آمدن»

التزامی (غیرواقع)

 -فعلهای کمکی

 -افعال آغازکردن و شروعکردن +

«گرفتن»« ،برداشتن» و

وضعیت با هسته واژگانی یا وجه التزامی

«برگشتن»

(غیرواقع)

 -فعل کمکی «داشتن»

 -افعال در حال بودن ،سرگرم بودن و

 +پیشوند «می» (نمود

مشاول بودن +وضعیت با هسته واژگانی

ناقو)

یا وجه التزامی (غیرواقع)

 توصیفارهای واژگانی(قید االن)  +نمود ناقو
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تکمیلی

 نمونههایی از دستوریشدگیفعل «رفتن»
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 افعال به اتمام رساندن ،تمامکردن و پایاندادن +وضعیت با هسته واژگانی یا وجه التزامی

 -نمود تام

(غیرواقع)

ویژگی ترکیبی

 حالع صفت مفعولی فعل اصلیکامل

 +واژهبستهای فعل «بودن»
 گذشتهع صفت مفعولی فعلاصلی  +فعل «بودن»
 -بافت موقعیتی

ممتد

 -فعل ادامه دادن  +وضعیت با هسته واژگانی یا

 +نمود ناقو

وجه التزامی (غیرواقع)

 نمود ناقو +توصیفار
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