
 

 گرانقشنمود در زبان فارسی ازمنظر دستور گفتمان  

 (شناسی، پژوهشااه علوم انسانی و مطالعات فرهنایدانشجوی دکتری زبان)  1محمدعارف امیری
 (دانشااه عالمه طباطبائی  ، شناسیزبانگروه  استاد  )  2محمد دبیرمقدم 

 (پژوهشااه علوم انسانی و مطالعات فرهنایشناسی،  استادیار گروه زبان)  3بیکآتوسا رستم
 (پژوهشااه علوم انسانی و مطالعات فرهنایشناسی،  استاد گروه زبان)  4عاصیسید مصطفی 

1401، تاریخ انتشارع تابستان  17/06/1401، تاریخ پذیرشع 29/02/1401تاریخ دریافت مقالهع   

   

های ملتل  علم ازجمله فلسفه، منطق، ادبیگگات و تگگدوین دسگگتور و  نمود از دیرباز در حوزه   چکیده: 
شناسی موردتوجه و مطالعه بوده است. این مفهوم از ابتدای دستورنویسی برای زبان فارسی مورد  زبان 

  ، هایی که در این زمینگگه صگگورت گرفتگگه ترین خلط مبحث توجه قرار نداشته است، باوجوداین، از مهم 
پگگنج اسگگتاد    تمایز قائل نشدن بین زمان دستوری و نمود در بسیاری از این آثار )دستور سلن، دسگگتور 

گگگرا  گیری از مفاهیم و مفروضگگات موجگگود در دسگگتور گفتمگگان نقش و...( است. در این جستار با بهره 
تحلیلگگی   -ای توصگگیفی ( مقولک نمود در زبان فارسی بگگا اسگگتفاده از شگگیوه 2008)هناولد و مکنزی،  

دسگگتوری    ۀ با این مقول شود تا ابعاد جدیدی از رفتار زبان فارسی در ارتباط  شود و تالش می بررسی می 
با معرفی سگگاختار   ، شناختی برای ساختار زبان است ای رده بحث شود. در این دستور که اساسا  نظریه 

شگگود.  های زبانی فراهم می اتکاتری از نظام های قابل بندی و رمزگذاری، امکان مقایسه الیک فرمول چند 
وقوعی،  ی )شامل عادت، تکرری، تگگک دهد که در زبان فارسی در یک سطد نمود کّم نتایج نشان می 

هگگای  شگگوند. نمود ای( از یکگگدیار متمگگایز می بسامدی( و در سطد دیار کیفی )تام و ناقو و مرحله 
ها در مقابل مفهوم نمگگود  ای، به سازوکار درونی وضعیت مربوط هستند؛ این نمود ناقو و مرحله -تام 
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دهد  ها نشان می کنند. نتایج بررسی و می گیرند که بسامد رخداد یک وضعیت را مشل کّمی قرار می 
گذاری نمود کّمی وجود ندارد و غالبگگا  از واحگگدهای  که در زبان فارسی عملار اختصاصی برای نشان 

هگگای  که در میگگان نمود شود. درحالی های قیدی برای این نوع نمودنمایی استفاده می واژگانی و عبارت 
گذاری  ای برای نشان تمامی موارد دارای ابزار دستوری ویژه ای ممتد، جز در مورد نمود مرحله کیفی به 

هگگای  توان توصی  جامعی از تمایز گرا می طورکلی، در چارچوب دستور گفتمان نقش نمود هستند. به 
 ها در زبان فارسی ارائه کرد. های ملتل  نمودنمایی و سازماندهی آن نمودی و شیوه 

 . را، نمود، وضعیت، ویژگی ترکیبی گ فارسی، دستور گفتمان نقش  ها: کلیدواژه 

 

 مقدمه 1
شناسان و موضوع مطالعات زبانی بوده اسگگت  از گذشته تاکنون مورد توجه بسیاری از زبان  1مفهوم نمود 

اند. در ایگگن بلگگش ابتگگدا  های ملتلفی از نمود ارائه کرده بندی و اندیشمندان ملتل  تعاری  و تقسیم 
  ع 9761)  2ترین تعاری  نمود ازمنظر این پژوهشاران ارائه شود. کگگامری شود تا برخی از مهم سعی می 

های ملتل  دیدن پایدارِی زماِن درونِی یک وضگگعیت تعریگگ   ( در اثر ت ثیرگذار خود، نمود را شیوه 3
  ، اعتقاد وی دهد؛ بگگه ( تعریفی نسبتا  مشابه با کامری از نمود ارائه می 171ع 1991)  3کرده است. اسمیت 

ت درخصگگوص یگگک  داشتن منظر نمودی به یک جمله همانند استفاده از یگگک لنگگز مجگگزا بگگرای صگگحب 
د بگگدون آنکگگه  کنگگ وضعیت است؛ این منظر ممکن است کلیت یا بلشگگی از یگگک وضگگعیت را آشگگکار 

ای  ( نمگگود را مقولگگه 29 ع 1992)   4های مفهومی آن وضعیت را دستلوش تاییر کنگگد. کریسگگتال ویژگی 
  6سگگون و سیم    5کنگگد. اشگگر داند که طول یا نوع کنش زمانی مورد اشارة فعل را مشلو می دستوری می 

د که با ساختار یک وضگگعیت یگگا زاویگگک دیگگد گوینگگده  ن دان ای دستوری می ( نمود را مقوله 240ع  1994) 
( در رابطه با نمود پیشنهاد کرده است که انواع ملتل  نمگگود  1998)  7نسبت به آن سروکار دارد. ُبنمایر 

از سگگاختار زمگگانی  های مرزی قرار گیرند که بلش خاصگگی   یل یک مقولک واحد و تحت عنوان عملار 
تفگگاوتی بگگین نقگگش   ، کننگگد. براسگگاس نظگگر بنمگگایر یک رویداد که به مکالمه مرتبط است را انتلاب می 

 
1. aspect      2. B. Comrie 

3. C. S. Smith     4. D. Crystal 

5. R. E. Asher     6. J. M. Y. Simpson 

7. Y. Bohnemeyer 
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..( وجود نگگدارد و تمگگامی انگگواع  . و   3ای ، مرحله 2اندازی ، چشم 1ناقو گ  های نمودی ملتل  )تام تمایز 
کنند.  ساختار زمانی رویداد را مشلو می نمود یک نقش را برعهده دارند و آن این است که بلشی از 

وضگگعیت« را  گ    عملار مرزی »پگگیش  ، د کن اندازی استفاده اگر یک گوینده از نمود چشم  ، عنوان نمونه به 
عنوان نمونه در وضگگعیت خوانگگدن  به این معنا که مشارک یک رویداد، به   ؛ به ساختار زمانی افزوده است 

هگگای  مرز   یا در نمود اسگگتمراری، گوینگگده بگگدون درنظرگگگرفتِن  قرار ندارد بلکه قرار است چیزی بلواند؛ 
(  1985)   4اعتقاد شگگوپن یک رویداد، زمان بین این دو مرز را انتلاب کرده اسگگت. بگگه  ابتدایی و انتهایِی 

های ایسگگتا و هگگم  نمود الاوی توزیع کنش ازطریق زمان است. منظور از اصطالح کنش هم وضگگعیت 
نمود بلشگگی از معنگگای  اتگگی فعگگل اسگگت و در   ، اعتقاد او است. به   ییر های دارای حرکت یا تا وضعیت 

کنگگد حتگگی در  ابراز تردید می  ، طور کامل نسبت به نمود خن ی باشد رابطه با یافتن یک ریشک فعلی که به 
 شود نیز این امر صادق است. وسیلک تصری  مشلو می هایی که نمود به زبان 

نمود و مبنا قگگراردادن آن    ۀ بندی واحد از مقول ری  و تقسیم یک تع   ۀ طور که شرح داده شد، ارائ همان 
ها منطقی و عملی نیست. در مورد نمود در زبان فارسی نیز که اغلگگب مبتنگگی بگگر همگگین  زبان  ۀ برای هم 

شود. پژوهش حاضر بگگا هگگدف  های متنوع هستند نیز وضعیت مشابهی دیده می بندی تعاری  و تقسیم 
)دگگگن( و ارائگگک    5گگگرا سی و با اسگگتفاده از رویکگگرد دسگگتور گفتمگگان نقش نمود در زبان فار  ۀ بررسی مقول 

ای تازه برای توصی  ایگگن مقولگگه بگگا توجگگه بگگه عملارهگگا و سگگطوح تحلیگگل در زبگگان فارسگگی در  انااره 
هگگایی کگگه بگگه نمگگود در  ترین پژوهش مذکور شکل گرفته است. در ادامه برخی از مهم   ۀ چارچوب نظری 

 شوند. اند، معرفی می زبان فارسی پرداخته 

 پیشینه   2
پردازد و درخصگگوص  ( برای نلستین بار در زبان فارسی به مبحث نمود می 190ع 1366ناتل خانلری ) 

اعتقاد خانلری، مقولک نمگگود مسگگتقل از  داند. به زبان فارسی باستان، نمود را جزئی از ساختمان فعل می 
آوردع تگگام  واژه به وجود می کند که نمود دو ساخت ملتل  در ساخت زمان دستوری است و اظهار می 

گرایانه  منظگگری نسگگبتا  سگگنت از ( زمان دستوری و نمود زبان فارسی معاصر را 1960)  6و غیرتام. لمبتون 
 
1. perfective-imperfective    2. prospective        

3. phasal     4. T. Shopen 

5. Functional Discourse Grammar (FDG) 6. A. K. S. Lambton 
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ِی  بررسی کرده است. وی ساخت استمراری  »داشگگتن« و همچنگگین صگگورت تگگام    با استفاده از فعل کمگگّ
( بگگا  1972دانگگد. مرعشگگی ) فعل اصلی را جزئی از نظام نمود و زمگگان دسگگتوری زبگگان فارسگگی نگگو می 

گرایانه تالش کرده است تا نظام نمود زبان فارسی را شناسایی کنگگد و  های سنت گرفتن از پژوهش فاصله 
اعتقاد  در نظام فعلی زبان فارسگگی پراهمیگگت دانسگگته اسگگت. بگگه  ، توری ارز با زمان دس هم   ، نقش نمود را 

  1زبان فارسی سه نمود داردع استمراری، تام )منظور از تگگام در پگگژوهش مرعشگگی نمگگود کامگگل  ، مرعشی 
(  1363مدنی ) امین  )در این اثر از این اصالح برای نمود ناقو استفاده شده است(.   2است( و دیرشی 

دستوری و نمود در زبان فارسی، دو صورت فعلی تگگام نگگاقو و اسگگتمراری را   ضمن بررسی نظام زمان 
های  ( بگگا بررسگگی صگگورت 1987و  1979)   3نیز جز نظام فعلی زبان فارسی منظور کرده است. ویندفور 

دستوری و نمود را از یکدیار متمایز دانسگگته و ایگگن مفگگاهیم را   ای و غیر آن، صراحتا  زمان فعلی محاوره 
های  زبان فارسی را صگگورت   ستقل مورد تحلیل قرار داده است. ویندفور تمایز نمودی اصلِی شکلی م به 

اعتقاد  (. بگگه 91ع 1979دانگگد )وینگگدفور، ( می 5و غیراخبگگاری )التزامگگی  4های اخبگگاری تام و ناقو فعل 
اسگگت    دهندة رویگگدادی در گذشگگته حال کامل در زبان فارسی دو کارکرد دارد، اول اینکه نشان  ، ویندفور 

کنگگد.  شیوة روایی یگگا نقلگگی بیگگان می که مقدم بر زمان حال است و دیار اینکه رویدادی در گذشته را به 
های نمود و زمان دستوری فعل فارسگگی را بگگا یکگگدیار مگگرتبط و  ( صورت 1997)  6و گبهارت  ماهوتیان 

تری در نظگگام فعلگگی  کند که برخی از پژوهشاران برای نمود نقش پررنگگگ داند و یادآوری می پیوسته می 
های زمان دسگگتوری و نمگگود در فارسگگی از سگگتاک حگگال و از سگگتاک  زبان فارسی قائل هستند. صورت 

زبگگان فارسگگی زمگگان دسگگتوری اختصاصگگی بگگرای    و گبهارت،   گفتک ماهوتیان آیند. به دست می گذشته به 
وارد بگگا اسگگتفاده از  های کلی ندارد و تمامی این مگگ های عادتی، حقایق هماانی و عبارت ارجاع به کنش 

ی از فعل شوند و یگگادآور می نشان داده می   7حال ساده  هگگای فارسگگی نگگوین ماننگگد  شگگود کگگه تعگگداد کمگگّ
 
1. perfect      2. durative       

3. G. L. Windfuhr     4. indicative 

5. subjunctive     6. L. Gebhardt 

7. ordinary present 
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بگگه زمگگانی    و گبهگگارت   تعری  ماهوتیان پذیرند. ماضی بعید به « را نمی -»داشتن« پیشوند دیرشی »می 
ویژگی نمودی نیز هست زیرا   دهد و همچنین دارای دیاری در گذشته ارجاع می   پیش از زمان ارجاعِی 

دارای    و گبهگگارت   کنش قبلی است. نمود تام در زبان فارسگگی ازمنظگگر ماهوتیگگان  شدِن دهندة کامل نشان 
های گذشگگتک  یک کنش در زبگگان فارسگگی از صگگورت   شدِن دادن تمام صورت خاصی نیست و برای نشان 

« و سگگتاک  -»مگگی   شود. نمود ناقو نیز با اسگگتفاده از پیشگگوند دیرشگگِی ساده و گذشتک کامل استفاده می 
« و  -شود. نمود عادت نیز با استفاده از پیشگگوند »مگگی های شلصی ساخته می همراه وند گذشتک فعل به 

شود. نمود عادت در زمان حال ازلحا   گذشته ساخته می دادن عادت در  ستاک گذشتک فعل برای نشان 
شگگود. در  « به ستاک حال فعل سگگاخته می -ساختواژی مشابه حال ساده است و از افزودن پیشوند »می 

دادن ماهیگگت عگگادتی کگگنش  هگگای قیگگدی بگگرای نشگگان هر دو مورد گذشته و حال نمود عادت از عبارت 
  2هگگای گذشگگته و حگگال بگگا اسگگتفاده از فعگگل کمکگگی در زمان  1شود. نمود استمراری/تداومی استفاده می 

شگگودع  کم بگگه دو شگگیوه بیگگان می شگگود. نمگگود آغگگازی، دسگگت »داشتن« پیش از فعل اصلی سگگاخته می 
کردن و پگگس  کنیم درس بلونیم«؛ شروع ازآن صورت التزامی فعل اصلی »شروع می کردن و پس شروع 

، زمان دسگگتوری  3منظور بیان نمود پایانی واندن«. به خ از آن به+مصدر فعل اصلی »شروع کردم به درس 
وسیلک حال سگگاده و  ، در زمان حال به 4شود. نمود تکرری گذشته، حال کامل و گذشتک کامل استفاده می 

ای نگگدارد و  در فارسگگی سگگاخت ویگگژه  5وقوعی شود. نمگگود تگگک وسیلک نمود ناقو بیان می در گذشته به 
وسگگیلک  ای ندارد و به نیز صورت ویژه  6ای شود. نمود لحظه امل بیان می وسیلک گذشتک ساده و گذشتک ک به 

همراه  تواند به شود که می می« نشان داده می -وسیلک پیشوند » . نمود دیرشی به شود گذشتک ساده بیان می 
نیگگز صگگورت خاصگگی ندارنگگد.   7زمگگانی و غایتمنگگد کار رود. نمودهگگای هم ستاک حال و گذشتک فعل به 

اسگگت و ایگگن   بندی و بررسی افعال نمودی در زبان فارسی پرداختگگه ( به طبقه 1383چیمه ) ابوالحسنی  
کردن،  آغازی )مانند گرفتن، افتادن، آمدن و...(، پایانی )مانند کامگگل   افعال را در سه طبقک افعال نمودِی 

( بگگه  1389ی کهگگن ) دادن و تکرارکردن( قرار داده است. نازگو دادن و ...( و استمراری )مانند ادامه پایان 

 
 

1. continuous     2. auxiliary 

3. terminative     4. iterative       

5. semelfactive     6. punctual 

7. telic 
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ها و افعگگال  امکانات زبان فارسی برای بازنمایی مفهوم نمود اشاره کرده اسگگت ازجملگگه اسگگتفاده از ونگگد 
کردن( و افعال معین )مانند فعگگل معگگین  کردن، تمام معین )در نمود کامل(، افعال واژگانی )مانند شروع 

شدگی فعگگل بگگه نشگگانک  رة زنجیرة دستوری ( با استفاده از اناا 1393»رفتن« در نمود تکمیلی(. داوری ) 
( و همچنگگین تصگگویرگونای بگگه بررسگگی تحگگول فعگگل  1993)  1وارة رویداد زنجیری هاینگگه نمود و طرح 

  ، هگگای فگگوق نمای آغازی و پایانی پرداخته است. عالوه بگگر پژوهش واژگانی »رفتن« به افعال معین نمود 
هگگای پژوهشگگی ملتلفگگی  ها و در چارچوب زمنظر آثار پرشمار دیاری به بررسی نمود در زبان فارسی ا 

(،  1393(، دسگگتالن ) 1393)   (، میرزایگگی 1391(، رضگگایی ) 1990فراهگگانی )  اندع خمیجگگانی پرداخته 
های  (، از ایگگن دسگگت آثگگار هسگگتند. بگگاوجود بررسگگی 1398(، درزی و جعفگگری ) 1397انوشگگه ) 

ستار در این زمینگگه اسگگت کگگه از  نمود در زبان فارسی، پژوهش حاضر اولین ج بارۀ شده در گرفته صورت 
 ررسی این مقوله بهره برده است. برای ب گرا  رویکرد دستور گفتمان نقش 

 چارچوب نظری   3
دهگگد. دگگگن در درون  تر تعامل بیانی را شکل می یک مدل کلی  گرا، بلش دستورِی دستور گفتمان نقش 

داد در پیونگگد قگگرار دارد. ایگگن سگگه بلگگش غیردسگگتوری  های مفهگگومی، بگگافتی و بگگرون این مدل با بلش 
( بگگا بلگگش دسگگتوری در  3و رمزگگگذاری   2بنگگدی( بندی )فرمول های ملتلفی )عملیات صگگورت شیوه به 

-لحا  سگگاختواژی هایی است کگگه بگگه دادن پدیده گرا نشان قش اند. هدف اصلی دستور گفتمان ن تعامل 
های معناشگگناختی و  تواننگگد بگگا جنبگگه ها می اند؛ این پدیده ها رمزگانی شده شناختی در زبان نحوی و واج 

هگگای  اتگگی رمزگگگذاری  دهنگگدة ویژگی بندی همبستای داشته باشگگند یگگا بازتاب کاربردشناختی صورت 
ه انایزه نقشگگی دارد و در گونگگک دوم پدیگگده دلبلگگواهی اسگگت. در دسگگتور  باشند. در گونک اول، یک پدید 

گرا متضمن این فرض اسگگت  ت کید و تمرکز بر گونک اول است. اتلا  این موضع نقش   ، گرا گفتمان نقش 
هگگا بگگا  شگگود کگگه ارتبگگاط آن های صگگوری، زمگگانی میسگگر می ای از مقولگگه که توصی  دقیق بلش عمده 

معناشناختی که ریشه در شناخت انسان و ارتباطگگات بگگین انسگگانی دارنگگد،    های کاربردشناختی و مقوله 
گگگرا از گزینگگک  مدنظر قرار گیرد و تنها زمانی کگگه چنگگین همبسگگتای یافگگت نشگگود دسگگتور گفتمگگان نقش 

گگگرا را در جایاگگاهی بینگگابین  کند. اتلا  این موضع، دسگگتور گفتمگگان نقش بودن پشتیبانی می دلبلواهی 
ای  گگگرا، نظریگگه گرایی قگگرار داده اسگگت. دسگگتور گفتمگگان نقش گرایی و نقش صورت  های افراطی رویکرد 

 
1. B. Heine     2. formuation 

3. ecnoding 
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گرا است که تمرکز خود را به بررسی همبستای بین نقگگش و سگگاختار معطگگوف کگگرده  نقش گ  گرا صورت 
(. در دگن، فرض بر این است کگگه کگگاربر زبگگان، دانگگِش واحگگدهای  2009، 2و مکنزی  1است )هناولد 

  ، ها را در اختیار دارد. این دانش ثبات و پایداری بگگاالیی دارد شدن آن های ترکیب صوری و نقشی و شیوه 
شناسگگی،  توانگگد ماننگگد رده ترتیب می این های ملتلگگ  مقایسگگه شگگود و بگگه تواند بین زبان که می نحوی به 

های زبانی را آشکار نماید )همان(. عالوه بر این، مدلی منسگگجم بگگرای  های هماانی در ساخت گرایش 
شگگود. ایگگن دسگگتور بگگا  کار گرفتگگه می شگگناختی بگگه دهد که در مطالعات رده توصیفات زبانی پیشنهاد می 

های زبانی فگگراهم  اتکاتری را از نظام های قابل بندی و رمزگذاری امکان مقایسه الیک صورت ساختار چند 
گونه  ای تصگگویر شگگیوه نحگگوی به گ     واژی دهد که چاونه ترتیب نسبی عناصر ساخت آورد و نشان می می 

 دهد. شناختی و معناشناختی را بازتاب می ای موجود بین مفاهیم کاربرد روابط سیطره 
و    3گگگرا، چهگگار سگگطد سگگازماندهی وجگگود داردع دو سگگطد )بینگگافردی در دسگگتور گفتمگگان نقش 

بندی و دو سگگطد  هگگای کاربردشگگناختی و معناشگگناختی( مربگگوط بگگه صگگورت بگگرای تحلیل   4بازنمودی 
( مربوط به رمزگذاری هستند کگگه در ادامگگه توضگگید داده خواهنگگد  6شناختی و واج  5نحوی -ی )ساختواژ 

 شد. 

 ها سطوح و الیه  3-1
هریک از سطوح بازنمایی ساختاری ملصوص به خود دارند. وجه اشتراک این سگگطوح، سگگازماندهی  

(.  31ع  2015،  8؛ کگگایزر 14ع  2008هاسگگت )هناولگگد و مکنگگزی،  درون آن  7های مراتبی الیگگه سلسگگله 
 صورت زیر استع های درون این سطوح به ساختار کلی الیه 

(π v1: [head (v1) Φ]: [σ (v1) Φ]) Φ 

 

 
1. K. Hengeveld     2. L. Mackenzie 

3. interpersonal     4. representational 

5. morphosyntactic     6. phonological 

7. layer      8. E. Keizer 
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)احتمگگاال     2وسگگیلک یگگک هسگگته مورد بررسی است. متایگگر به  ۀ خاص الی  1دهندة متایر نشان  1vدر اینجا 
تواند موضگگوع  آید. این متایر می شمار می این هسته به  3عنوان موضوع شود و خود به مرکب( محدود می 

واسگگطک یگگک  ( باشد و از این طریق نیز محدود شود. الیگگک مگگذکور ممکگگن اسگگت به σ)  4یک توصیفار 
هگگای  دهندة راهبرد نشگگان ها و توصگگیفارها باشگگد. هسگگته  Φمشلو شود و حامگگل نقگگش  π 5عملار 

اند. تفگگاوت بگگین  هگگای دسگگتوری دهندة راهبرد هگگا نشگگان هگگا و نقش کگگه، عملار واژگانی هستند درحالی 
هستند به این معنا که ارتباط بین کلیت یگگک واحگگد   6ها نسبی ها در این است که نقش ها و نقش عملار 

هگگا مگگاهیتی نسگگبی ندارنگگد و  ، عملار که کنند؛ درحالی های درون یک الیه را مشلو می با سایر واحد 
مراتبی  ها از نگگوع سلسگگله شوند. بدیهی اسگگت کگگه تمگگام روابگگط بگگین واحگگد تنها بر یک واحد اعمال می 

( را شکل دهنگگد،  7ارز مراتبی )هم ای از واحدها، سازماندهی غیرسلسله نیست. در مواردی که مجموعه 
، رابطگگک بگگین هسگگته و موضگگوع آن،  1ونگگه کگگه در  گ همان   ؛ شگگود ها از قگگالب اسگگتفاده می برای نمایش آن 

 وسیلک قالب مشلو شده است. توصیفار و موضوع آن به 
های ملصگگوص آن  تفاوت سطوح در این است که در هر سطد، یک عبارت زبانی با توجه به تمایز 

هگگای موجگگود در تمگگام سگگطوح  گیرد. نیاز است تصگگرید شگگود کگگه بازنمایی سطد مورد تحلیل قرار می 
طور  شگگوند کگگه بگگه هگگا ارائگگه می هگگایی در بازنمایی ی کامال  زبانی دارند به این نحو که تنها آن تمایز ماهیت 

مشلو در دستور زبانی که مورد بررسی است بازتاب داشته باشند. مقولک دسگگتوری نمگگود متعلگگق بگگه  
 شود. سطد بازنمودی است که در ادامه شرح داده می 

 سطح بازنمودی  3-1-1
شگگوند.  کنند، تعری  می می   8دی، واحدهای زبانی بر اساس مقولک معنایی که مشلو در سطد بازنمو 

های  هنگگی در مگگورد  ( سگگاختار P)   9ای ی گگگزاره ها شوندع محتوا ها موارد ملتلفی را شامل می این مقوله 

 
 

1. variable      2. head        

3. argument     4. modifier 

5. operator     6. relational 

7. equipollent     8. designate 

9. propositional content       
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( را شامل شگگوند )بگگرای مطالعگگک بیشگگتر رجگگوع  ep(هستند و ممکن است یک یا چند اپیزود  1ها اپیزود 
اند کگگه  تشکیل شده  )e( 2ها از یک یا چند وضعیت (. اپیزود 2004  و مکنزی،   1989به هناولد،  شود  

دارای وحگگدت  ها  آن مشارکین، مکان و زمان    به این صورت که  ، ازلحا  مضمونی دارای انسجام هستند 
ضگگی  های واقعی یگگا فر ها موقعیت ((. وضعیت 1995)   3)رجوع شود به ُگمز سولینیو   هستند یا پیوستای  

هگگا  شگگوند. ویژگی تشگگکیل می  f)1( 4( ویژگی nهستند که در  هن گوینده جای دارند و از یک یا چند ) 
، از یگگک  5هگگای اسگگناد های ترکیبگگی یگگا همگگان قالب شوند و ویژگی وسیلک یک عنصر واژگانی بیان می به 

وضگگعیت را  ترتیب خصوصیات اصگگلی یگگک این شوند و به های آن تشکیل می عنصر واژگانی و موضوع 
و    x)1( 6ها کنند. وضگگعیت همچنگگین، ممکگگن اسگگت خگگود شگگامل توصگگیفاتی از شلصگگیت تعیین می 

انگگد و رابطگگک  هگگا، مربگگوط بگگه یگگک الیه ( باشگگد. شلصگگیت و سگگایر ویژگی 2fبیشگگتری )   ی هگگا ویژگی 
ی  های معنگگای های اصلی، در این سگگطد مقولگگه ها وجود ندارد. عالوه بر این مقوله مراتبی بین آن سلسله 

( نیگگز وجگگود دارنگگد )بگگرای آشگگنایی  m( و شیوه ) q(، کمیت ) r( و علت ) t(، زمان ) lفرعی نظیر مکان ) 
. بگگا توجگگه بگگه آنچگگه  ( 274-248 ع 2008های معنایی رجوع شود به هناولد و مکنزی، بیشتر با مقوله 

 صورت زیر استع های ملتل  این سطد به گفته شد، بازنمایی الیه 

(p1: [(ep1: [(e1: [(f1: [(f2)n (x1) . . . (x1+n)] (f1)) . . . (f1+n) (e1)]) . . . (e1+n){Φ}] 
(ep1)) . . . (ep1+n){Φ}] (p1)) 

در سگگطد بگگازنمودی    .The man went to the countrysideگفتگگار  بازنمایی معنگگایی پاره   ، درنتیجه 
 شکل زیر خواهد بودع به 

 

 

 
 

 

1. episode      2. States-of-Affairs                       

3. J. S. Gómez Soliño    4. property 

5. predication frame    6. individual 
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(ei: 
 [(fi: [ 
  (fj:  go    (fj)) 
  (xi:  [(fk: man (fk))   (xi)φ])φ 
  (li: [(fl: countryside  (fl)) (li)φ])φ 
 ] (fi)) 
(ei)φ]) 

( و مکگگان  jfوسگگیلک ویژگگگی واژگگگانی ) (، شلصیت به ifوسیلک ویژگی ترکیبی ) ( به ieدر اینجا وضعیت ) 
 (il به ) ( وسیلک ویژگی واژگانیkf مشلو شده ) ( اند. ویژگیjf  سازة معنایی مستقل )  قالب اسناد اسگگت

شگگکل  به  19کند. بازنمایی افقگگی نمونگگک ( را مشلو می il( و ) ix( قرار دارد و ارتباط بین ) ifکه درون ) 
 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]) 

هگگای توصگگیفار ممکگگن اسگگت  های موجگگود در قالگگب اسگگناد و نیگگز جایااه جایااه  کر است که  شایان 
کگگاملی در سگگاختار معنگگایی    1پذیری خاصگگیت بازگشگگت   ، وسیلک هر واحد معنایی پر شوند و درنتیجه به 

 وجود دارد. 

 گرا نمود در دستور گفتمان نقش  3-1-2
را از یکگگدیار    3نمگگایی د حوزة نمود ( چن 222-122ع  1997)  2پیروی از دیک ه گرا ب دستور گفتمان نقش 

آنااه از اصطالح نمود برای    ، گذاری شوند صورت دستوری نشان شناسد و زمانی که این موارد به بازمی 
(، مربوط به تقابل بگگین  1976کند. این نوع نمودنمایی، مشابه دیدگاه کامری ) ها استفاده می اشاره به آن 

کردن مرحلگگک  ای است که نقگگش آن مشگگلو نمایی مرحله ود تام و ناقو است. حوزة دوم مربوط به نم 
نمایی کّمی را شگگامل  حوزة سوم نمود   ، توسعک وضعیت ازمنظر آغاز، امتداد یا پایان آن است و درنهایت 

 
1. recursivity     2. S. C. Dik 

3. aspectuality      
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ای،  ناقو و مرحله گ  های تام گذارد. نمود شود که اطالعاتی در رابطه با بسامد رویداد در اختیار می می 
هگگا نمگگود کیفگگی گفتگگه  ار درونی وضعیت مربوط هستند و به همگگین علگگت بگگه آن در وهلک اول به سازوک 

هگگای  نمود  ، گگگرا گیرند. در دستور گفتمان نقش ها در مقابل مفهوم نمود کّمی قرار می شود. این نمود می 
ی، برچسگگبی  2018، 1دانند )هناولگگد و اولبرتگگز کّمی و کیفی را متعلق به دو الیک مجزا می  (. نمگگود کمگگّ

هایی مانند تکگگرری، بسگگامدی، نمگگود عگگادت  شود و شامل نمود است که به نمود رویدادمحور داده می 
کنگگد و  عمگگل می  ، یعنی ویژگی ترکیبی یا همگگان قالگگب اسگگناد  ، تر شود. نمود کیفی در الیک پایین و... می 

اندازی  یر چشگگم هایی نظ ناقو و نیز نمود گ  شود که خود تمایز دوگانک تام ای می شامل نمودهای مرحله 
نمودنمایی مربوط به نوع وضعیت یا نمود واژگانی اسگگت و   گیرد. نوع دیارِ و )پیامدی( کامل را دربرمی 

 شود. عنوان نمود دستوری درنظر گرفته نمی گیرد، به با وجود اینکه با انواع دیار نمود در تعامل قرار می 
( در  1996و    1992است. هناولگگد )   2ی های نمود محمول   ، مفهوم دیاری که باید به آن اشاره شود 

هگگا  کند کگگه ایگگن نگگوع محمول های نمودی ا عان می های متممی و در رابطه با محمول مبحث انواع بند 
 John beganم ال در جملگگک  عنوان گزینند، بگگه عنوان موضوع درونی خود برمی یک محمول دیار را به 

to read a book    دو محمگگول فعلگگیbegin    وread    دارد و در بازنمگگایی معنگگایی ایگگن جملگگه  وجگگود
آیگگد کگگه  وجود می وضعیتی بگگه  ، رود. درنتیجه شمار می به  beginموضوع درونی محمول  readمحمول 
اشگگتراک  به  beginهای خگگود را بگگا که خگگود دارای سگگاخت موضگگوعی اسگگت، موضگگوع   readمحمول  

ردن یگگک ویژگگگی یگگا  ک باذارد. ازآنجاکه نقش محمول )اصلی( در توصی  یگگک وضگگعیت، مشگگلو 
هگگای  (، محمول 27ع  2006، 3های خگگود اسگگت )بوالنگگد کردن یک رابطگگه درخصگگوص موضگگوع برقرار 

دهند و بگگه ایگگن علگگت کگگه یکگگی از ایگگن  نمودی مفهوم )واژگانی( نمود را به موضوعات خود نسبت می 
 شود. شده، به آن محمول نسبت داده می ها، محمول دیاری است، نمود مشلو موضوع 

 نمود کّمی   3-1-2-1
کمیگگت یگگک رویگگداد کگگه   ، طور که از عنوانش مشلو است همان  ، محور اد گ نمود کّمی یا نمود روید 

نمگگایی یگگک وضگگعیت  کنگگد. کمیت تر مشلو شده است را تعیگگین می ساختار درونی آن در الیک پایین 
اره داشگگته باشگگد. در  های ملتلفی داشته باشد و به میزان تکرار، عدم تکرار، عادت و... اش تواند گونه می 

 
 

1. H. Olbertz      2. aspectual predicate      

3. A. Boland 
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 شوند. این بلش انواع مهم نمود کّمی معرفی می 

 نمود عادتی 
هگگا،  دلیل عگگادت مشگگارکین آن هایی کگگه بگگه صگگورت »وضگگعیت ( نمود عادتی را به 237ع  1997دیک ) 

گگگرا  ( در فضای دسگگتور نقش 341ع  2006طور بالقوه( بازرخداد دارند« تعری  کرده است. بوالند ) )به 
 Thereنمود عادت در زبان انالیسی را در ترکیب با یگگک وضگگعیت بگگدون مگگرز ماننگگد عبگگارت    ۀ اناار 

used to be a playground here   های دارای مرز مانند  و نیز در ترکیب با وضعیتI used to read 
a lot   نشان داده استع  2و   1های ترتیب صورت نمودار به 

 

 وضعیت بدون مرز در ترکیب با نمود عادتی  -  1نمودار  

 

 

 

 وضعیت دارای مرز در ترکیب با نمود عادتی  -۲نمودار  

انااشته شگگده  در این انااره زماِن موضوع زمانی است که ازسوی گوینده مرتبط با رخداد یک وضعیت 
، گوینگگده  1در نمگگودار    ، کند. درنتیجه گفتار را بیان می گفتار زمانی است که گوینده پاره است و زمان پاره 

بازی در مکان موردنظر وی وجود داشته اسگگت و در نمگگودار  به توالی فواصل زمانی اشاره دارد که زمین 
دهگگد کگگه ایگگن  کلیت عبارت نشان می   وضعیت »خواندن کتاب« دارای مرز ابتدایی و انتهایی است و  2

 صورت عادت رخداد داشته است.  دفعات و به وضعیت به 

 وقوعی )منقطع( نمود تکرری و تک 
دهندة تکگگرار یگگک  نشگگان   ی نمود تکرری، نوع دیاری از نمود کّمی است. از دیگگد کگگامری نمگگود تکگگرر 

های متعگگدد  درپگگی نمونگگه تر رخگگداد پی طور دقیگگق در اصطالح کامری( است و بگگه  1وضعیت )موقعیت 

 
1. situation 

گفتارزمان پاره  

زمانیخط سیر   

 زمان موضوع

گفتارزمان پاره  

 خط سیر زمانی

 فواصل زمانی



207 
 1401، تابستان 9/ 17شناسی، زبان و زبان

 
 ...ازمنظر دستور گفتمان  ی نمود در زبان فارس

 

دهندة تکرر است. تفاوت تکرر با عگگادت ازمنظگگر کگگامری در ایگگن اسگگت کگگه  وضعیت در جریان نشان 
تواند مفهوم تکرر را در  یل خود داشته باشد. اما تکرار شرط الزم برای عادت نیست. بنگگا بگگه  عادت می 

های یگگک وضگگعیت نسگگبت  موضوع ای که به ( در نمود تکرری ویژگی یا رابطه 62ع  2006نظر بوالند ) 
دهد. مفهومی که با نمود تکگگرر  داده شده است، یک کنش تکرارشده در یک موقعیت واحد را نشان می 

شود کگگه تنهگگا یگگک  هایی را شامل می وقوعی است که وضعیت گیرد، نمود تک در ارتباط نزدیک قرار می 
هرچند ایگگن مفهگگوم    . ( 62ع  2006  ؛ بوالند، 236ع  1997؛ دیک،  1976اند )کامری،  بار رخداد داشته 

م ابه نمود واژگانی درنظر گرفته شده  عنوان یکی از انواع وضعیت و به شناسان به ازسوی بسیاری از زبان 
های  شگگیوه هگگا به وقوعی و تکگگرر در برخگگی از زبان مفگگاهیم تگگک   حگگال، بااین   . ( 1991سگگمیت،  ا است ) 

وقوعی کوبیدن، پریدن، جهیدن، چکیدن  ک های ت های وضعیت شوند. نمونه گذاری می دستوری نشان 
 روند. کار می های تکرری به وقوعی اغلب برای توصی  وضعیت های تک و ... هستند. وضعیت 

 نمود بسامدی 
پذیرد. در ایگگن نگگوع نمگگود یگگک  وسیلک نمود بسامدی صورت می نمایی وضعیت به نوع دیاری از کمیت 

پذیرد و تنها محدود بگگه  شیوة عادت صورت نمی تکرار به شود اما این وضعیت خاص چند بار تکرار می 
(. نمود بسامدی از این منظر که تکرارشگگدن یگگک  342ع  2005شود )بوالند،  یک موقعیت خاص نمی 

دلیل آنکگگه بازرخگگداد آن  های عادتی و تکگگرری شگگباهت دارد؛ امگگا بگگه دهد به نمود وضعیت را نشان می 
( و نیز اینکگگه بازرخگگداد  53ع  1999،  1نمود تکرری )بات  با  ، شود وضعیت محدود به یک موقعیت نمی 

هگگا ایگگن  درگیر در آن نیست با نمود عادتی تفاوت دارد. در برخگگی زبان  دلیل عادت مشارکیِن وضعیت به 
عنوان نمونگگه در زبگگان انالیسگگی  شگگود؛ بگگه گذاری می وسیلک عناصر دستوری خاصی نشگگان نوع نمود به 

 کند. خوانش بسامدی ایجاد می   ، یت غایتمند همراه باشد یک وضع  ا ب   keep -ingزمانی که 

 نمود کیفی   3-1-2-2
در سگگطد    ، کننگگد؛ درنتیجگگه تمایزات نمود کیفی پیوستای زمانی درونی یک وضگگعیت را مشگگلو می 

کننگگد. یگگک وضگگعیت کگگه  های آن وضعیت را مشگگلو می ویژگی ترکیبی عملکرد دارند و خصوصیت 
ای از زمگگان واقگگع شگگود.  توانگگد در هگگر نقطگگه همچنگگان می  خصوصیت نمودی آن تعیگگین شگگده باشگگد، 

کگگل    ، چنانچه وضعیت »خواندن یک کتاب« در نقطک ارجاع زمانی در حال انجگگام باشگگد  ، م ال عنوان به 

 
1. D. S. Bhat 
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یک وضگگعیت   زمان یا پس از رخدادِ تواند پیش، هم همراه این خصیصک استمراری آن می آن وضعیت به 
شود که عملار زمگگان  گرا در این واقعیت منعکس می گفتمان نقش   وجود داشته باشد. این امر در دستور 

کگگه نمگگود بلشگگی از ویژگگگی ترکیبگگِی  دستوری نسگگبی جایاگگاه بگگاالتری نسگگبت بگگه نمگگود دارد درحالی 
 کنندة یک وضعیت است. مشلو 

گ    هگگای تگگام ( در الیک ویژگی ترکیبگگی بگگین تقابل 1997پیروی از دیک ) گرا به در دستور گفتمان نقش 
شوند که در ادامه شرح داده  ای از سوی دیار تفاوت قائل می های نمود مرحله از یک سو و تمایز   ناقو 

 شوند.  می 

 نمودهای تام و ناقص 
اعتقاد  دانگگد. بگگه های اصلی نمودی را تقابل بین نمود تام و نگگاقو می ( یکی از تمایز 3ع  1976کامری ) 

یگگت اسگگت بگگدون آنکگگه بگگین مراحگگل مجگگزای  دهندة ناگگاه بگگه کلیگگت یگگک موقع کامری، نمود تام نشان 
که در نمود ناقو تمرکز بر روی سگگاختار درونگگی  دهندة آن موقعیت تمایزی قائل شود. درحالی تشکیل 

کنگگد  برد، از زاویک بیرونی به موقعیت نااه می کار می یک موقعیت است. زمانی که گوینده نمود تام را به 
شگگود کگگه طگگی آن آغگگاز، میانگگه و پایگگان آن  بازنمایی می  تحلیل صورت یک کل غیرقابل و آن موقعیت به 

د، ازمنظگگر درونگگی بگگه  کن زمانی که گوینده از نمود ناقو استفاده   ، تنیده شده است. ازسوی دیار درهم 
کنگگد و باصگگراحت بگگه پیوسگگتای زمگگاِن درونگگی آن موقعیگگت، یعنگگی مراحگگل مجگگزای  موقعیت نااه می 

(؛ بنابراین پرسگگش ایگگن اسگگت کگگه  16 و  4-3 ع 1976ری، دهد )کام دهندة آن کنش، ارجاع می تشکیل 
شود بگگه ایگگن  است؛ یا اینکه به آن وضعیت ازمنظر درونی نااه می  2ناپذیر و بلش  1شده یک کلیت تمام 

نگگاقو از اصگگطالحاتی کگگه    -  معنا که ناتمام یا در جریان است. دیگگک در تعریگگ  معنگگایی تقابگگل تگگام 
ع  1997انگگد بهگگره جسگگته اسگگت )دیگگک،  این پدیدة زبانی استفاده کرده پژوهشاران پیشین برای اشاره به  

 (ع 222-221
 
 
 
 

 
1. complete     2. indivisible 
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 های نحوة ارائة وضعیت اصلی معنایی ازمنظر نمود تام و ناقصتمایز  -1جدول  

 ناقص تام 
 نشده تمام  شده تمام 

 غیرمقید  ( boundedمقید ) 
 باز  بسته 

 پذیر بلش  ناپذیر بلش 
 درونی ازمنظر   ازمنظر بیرونی 

نشگگده،  توان محتوای معنایی نمگگود نگگاقو را بگگا اصگگطالحاتی نظیگگر تمام با توجه به آنچه آورده شد، می 
پذیر و باز، توصی  کرد. این محتوای معنایی در کاربرد واقعگگی ممکگگن اسگگت منجگگر بگگه  نامقید، بلش 

بایگگد بگگین    ، حال بشود. بااین های خاص دیاری مانند استمراری، عادتی، تکرری و ممتد نیز  بروز تفسیر 
هگگای  دهندة ارزش های دستوری مجزا که نشگگان های ملتل  از مفهوم نمود ناقو با نمود این برداشت 

هگگایی کگگه دارای تمگگایز  ها هستند )یگگا حتگگی در همگگان زبان استمراری، عادتی، تکرری و ممتد در زبان 
اگرچگگه    ، ترتیب این ایز قائگگل شگگد. بگگه های بیگگان متفگگاوتی دارنگگد، تمگگ انگگد( و شگگیوه ناقو گ    نمگگودی تگگام 

های دیاگگر را بیگگان  بودن در زبان های ناقو م ال نمود استمراری در زبان انالیسی یکی از جنبه عنوان به 
ع  1997ای دانسگگت )دیگگک،  کند، اما برابر با نمود ناقو نیست و بایگگد آن را نگگوعی از نمگگود مرحلگگه می 

کگگه نمگگود نگگاقو ممکگگن اسگگت معگگانی مشگگابهی بگگا  شگگود. ازآنجا ( که در بلش بعد معرفگگی می 223
بگگا ایگگن   ؛ ای دارد هگگای مرحلگگه های استمراری، ممتد و ... را پوشش دهد، نقش مشگگابهی بگگا نمود نمود 

ای جزئیگگات کمتگگری دارد و  های مرحلگگه تفاوت که گزینش نمود ناقو از ساختار زمانی به نسبت نمود 
 (. 48ع  2006تنباط بیشتری دارد )بوالند،  بردن به مقصود گوینده نیاز به اس پی   ، درنتیجه 

 ای نمود مرحله 
ارجاع زمانی با یک مرحله از توسگگعک وضگگعیت اسگگت و در    ۀ دهندة رابطک بین نقط ای نشان نمود مرحله 

کند )هناولگگد  هریک از این موارد، توصیفات نمودی، ویژگی ترکیبی را به نقطک مرجع زمانی مرتبط می 
شگگود کگگه مربگگوط بگگه  هگگای را شگگامل می بارت دیار، این نوع نمود تمایز ع (. به 210ع  2008و مکنزی،  

توانند آغاز، امتداد و پایان وضعیت را شگگامل شگگوند. در  ند. این مراحل می هست مراحل توسعک وضعیت  
 نمایش گذاشتع به   3ای را در نمودار  های ملتل  نمود مرحله توان ارزش یک نااه کلی می 
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 اینمود مرحله  -3نمودار  

  3یابگگد و در ادامگگه می  2شگگود، ازطریگگق آغاز می  1از آنچه در نمودار مشلو است، یک وضعیت از  
های زمگگانی هسگگتند، امگگا  ای دارای بلش های مرحله کند. با توجه به آنچه گفته شد، نمود پایان پیدا می 

  ، بگگرخالف زمگگان دسگگتوری  ، آن گیری درونی وضعیت اسگگت و نقگگش این بلش زمانی مربوط به شکل 
ای خود شامل نمگگود  (. نمود مرحله 225ع 1997تعیین جایااه وضعیت در محور زمان نیست )دیک، 

شگگود کگگه در  اندازی، نمود آغازی، نمود استمراری، نمود تکمیلی، نمود ممتد و نمگگود پایگگانی می چشم 
 شوند. تفصیل در زبان فارسی بحث می ها به بلش یافته 

شگگده و بگگا توجگگه بگگه اهگگداف ایگگن پگگژوهش، نمگگود در زبگگان فارسگگی در  داده اری  شرح برمبنای تع 
ایگگن دسگگتور در    سگگو کارآمگگدِی گرا بررسی و تحلیل شده است تگگا از یک چارچوب دستور گفتمان نقش 

تری بگگرای نمگگود  های دقیگگق زبان فارسی به محک آزمون گذاشته شود و از سوی دیار توصی  و تحلیل 
شگگمار  های زبان فارسی ارائگگه شگگود. ایگگن دو مگگورد نگگوآوری پگگژوهش حاضگگر به مسئله عنوان یکی از  به 

 شوند. گیری شرح داده می ها و نتیجه یافته  ، آیند. در ادامه می 

 ها یافته   4

 نمود کّمی در زبان فارسی  4-1
درونی کگگه   دهند که یک وضعیت با هر ساختار زمانِی های کّمی نشان می نمود   ، طور که گفته شد همان 

تگگرین تمگگایزات نمگگود  دارد چند مرتبه یا به چه میزان رخداد داشته یا خواهد داشت. در این بلگگش مهم 
 شوند. کّمی در زبان فارسی و در چارچوب تحلیل منتلب این پژوهش معرفی و بررسی می 

 نمود عادتی   4-1-1
دلیل عگگادت  شگگود کگگه بگگه هایی اطگگالق می تر شرح داده شد، نمود عادتی به وضعیت طور که پیش ن هما 

صورت دسگگتوری  دهد که در فارسی، نمود عادتی به ها نشان می ها بازرخداد دارند. بررسی مشارکین آن 
عملاگگر  تگگوان  ترتیب نمی این شگگود. بگگه گذاری نمی یعنی با استفاده از یک تکواژ دسگگتوری ویگگژه، نشگگان 

بودن یگگک  ازلحگگا  معنگگایی عگگادت   حگگال، مجزایی برای نمود عادتی در زبگگان فارسگگی قائگگل بگگود. بااین 
هگگای بیگگان عگگادت  توان با استفاده از بافت زبانی و موقعیتی مشلو کرد. یکی از راهبرد وضعیت را می 

 وضعیت

1 2 3 
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است که دارای نمگگود  هایی  نمای رویداد در ترکیب با قالب های کّمیت در زبان فارسی استفاده از عبارت 
وضگگعیت، مفهگگوم عگگادت را   ۀ کیفی ناقو هستند. کاربرد عناصگگر واژگگگانی در جایاگگاه توصگگیفار الیگگ 

 کنندع درخصوص وضعیت موردنظر مشلو می 

»قگگوه  )   کردنـد می برگگگزار    هرسـال ای داشت که ایگگن مجلگگس را  حاج قاسم یک مجلس فاطمیه  . 1
  . ( 1400قضائیه در دو سال اخیر...«،  

 . ( 1400...«،   از   یی ها ت ی حکا » )  کشید می یک خط قرمز بین خودش و نامحرم    همیشه  . 2
  بـردم می وهوای لطی  کوهسگگتان لگگذت  و از آب  رفتم می وبرق های خلج و آب به کوه  هر هفته  . 3
 . ( 1400«،  گپ و گفت با ... » ) 
و یگگا تلفنگگی   رفتم مـی بگگی بگگه مالقگگات بی  بـار هر هفته یا هر مـاه یک  های مجید بعد از قصه   . 4

 . ( 1397»گپ و گفت با ...«،  )   شدم می حالش   جویای 
 . ( 1401»مراسم ترحیم روحانی ...«،  )  آمد می به استقبال بنده   رفتم هروقت به خوزستان می  . 5
 .  کنم نمی اما دیاه    کردم می من موهایم را رنگ  . 6

مراتب  دارد و ایگگن الیگگه سلسگگله گرا زمان مطلق در الیگگک اپیگگزود قگگرار در چارچوب دستور گفتمان نقش 
ی و کیفگگی   ، باالتری نسبت به سطوح وضعیت و ویژگی ترکیبی دارد. درنتیجگگه  تمگگامی انگگواع نمگگود کمگگّ

تمگگامی   ، هگگای فگگوق بایست  یل این الیگگه و در سگگیطرة معنگگایی زمگگان مطلگگق قگگرار گیرنگگد. در م ال می 
صورت یک  اند که به نحوی ارائه شده ه گذشته هستند و ب   شده متعلق به زمان دستورِی های ارائه وضعیت 

ها ازطریگگق  رخگگداد وضگگعیت   بودِن مفهگگوم عگگادت   ( 2) تگگا    ( 1) هگگای  اند. در م ال عادت بازرخداد داشته 
صگگورت    « همیشگگه » و    « هرسگگال » های قیدی  همراه عبارت حضور تکواژ »می« )عملار نمود ناقو( به 

هگگای  همراه عبارت ده از پیشگگوند »مگگی« بگگه مفهوم عادت با استفا   ( 4) و    ( 3) های  گرفته است. در نمونه 
هگگای  اند نشان داده شده است. تفاوت ایگگن مگگوارد بگگا م ال ها را مشلو کرده قیدی که کّمیت وضعیت 

های واژگانی سور بگگر روی بگگیش از یگگک وضگگعیت سگگیطره دارنگگد و  در این است که عبارت  ( 2) تا  ( 1) 
عبارت قیگگدی در قالگگب یگگک   ، ( 5)  در م ال کند.  های  یل آن صدق می مفهوم کمیت در تمام وضعیت 

صگگورت عگگادت رخگگداد  دهندة یک بازة زمانی اسگگت کگگه وضگگعیت در آن به بند بیان شده است و نشان 
گفتگگار برداشگگت  هگگا از پاره ای متفگگاوت بگگا سگگایر م ال شگگیوه مفهوم عگگادت به (، 6) داشته است. در م ال 

ن« با پیشوند »می« و زمان دستوری گذشگگته  کرد در وضعیت اول محمول »رنگ   ، شود. در این م ال می 
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و وضعیت دوم با استفاده از محمول مشابه امگگا در زمگگان حگگال و بگگا قطبیگگت منفگگی بیگگان شگگده اسگگت.  
بین دو محتوای ارتباطی عالوه بگگر ترتیگگب زمگگانی    1شناختی تضاد رسد مفهوم کاربرد نظر می به  ، درنتیجه 

اطالعِی تضگگاد، بیگگانار  ها بر خوانش عادت وضعیت ت ثیر داشته است. مفهگگوم سگگاخت وقوع وضعیت 
دادن تمایزی خاص بین دو یا چند محتگگوای ارتبگگاطی یگگا بگگین یگگک محتگگوای  خواست گوینده در نشان 

شیوة بیگگان مفهگگوم عگگادت در زبگگان    ترشدِن ر روشن منظو دردسترس است. به  ارتباطی با اطالعات بافتِی 
در مقولگگه زمگگان   ∀در زیگگر ارائگگه شگگده اسگگت )عملاگگر  ( 3) فارسی، بازنمایی زیربنگگایی م گگال شگگماره 

صگگورت »همیشگگه« تبگگدیل  نحگگوی به گ    واژی دهندة سور هماگگانی اسگگت کگگه در سگگطد سگگاخت نشان 
 شود(ع می 

(PAST epi:[(ei:[[( IMPF fi:[(fj: رفتن(fj))(xi: پدر(xi))](fi))](ei)]:[(∀ ti) (li:-   به دیدن
 ( [((ei)[((li)-بیماران بیمارستان 

مشلو شده است و مقولگگک زمگگان   PASTوسیلک عملار زمان دستوری مطلق گذشته به   ، در این م ال 
 (it توصیفار الیک وضعیت است که در الیک پایین )  تر از اپیزود قرار دارد و بگگر هسگگتک خگگود یعنگگی هسگگتک

( اسگگت، سگگیطره دارد؛ از ایگگن  IMPF( با عملاگگر نمگگود نگگاقو ) ifکه یک ویژگی ترکیبی )  ie وضعیت 
را به کلیگگت آن تسگگری داده و خگگوانش عگگادت را    ieوضعیت    مفهوم پیوستای زمانی برقراربودِن   ، طریق 

عبارتی دیار، نمود ناقو بافت عادتی را فراهم کرده و توصیفار خگگوانش عگگادت  ممکن کرده است. به 
 شودع ای مشابه بیان می شیوه تصرید کرده است. مفهوم عادت در زمان حال نیز به را 

 ( 1400»اوقات فراغت در کما«،  )   . روم می به خانه کودک   ای یک روز هفته  . 7
»پای دکتر مصدق به  )   گیرم می و سلیقه تماشاگر را درنظر    نویسم می هایم را خودم  متن   همیشه   . 8

  ،»...1400 ) 

هگگای  همراه وجگگود عبارت وسگگیلک پیشگگوند »مگگی« بگگه هگگوم عگگادت در زمگگان حگگال به مف  ، در موارد فگگوق 
ای یگگک روز« و »همیشگگه« باعگگث  »هفته  های قیدِی نمای وضعیت مشلو شده است. عبارت کمیت 

گفتگگار برداشگگت  صگگورت عگگادت از کگگل پاره اند که مفهوم بازرخداد وضعیت در یک بازة زمگگانی به شده 
بر هر دو وضعیت موجود در ایگگن م گگال سگگیطره   ( 8) ی »همیشه« در م ال  عبارت قید   ، بین   این   شود. در 

 
1. contrast 
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 صورت زیر خواهد بودع به  ( 7) دارد. تحلیل نمونه 

([PRES epi:[ (ei:[ [( IMPF fi:[ (fj: رفگگتن(fj))(xi)] (fi))] (ei)]:[ (li:- بگگه خانگگه کگگودک-
(li)) (fk:- هفته ای یک بار-(fk))](ei))  (epi)]) 

 شودع صورت زیرتحلیل می )با جزئیات کمتر( به   ( 8)   نمونک   

(PRES epi:[(ei:- متن هایم را خودم می نویسم -(ei))(ej:-  سلیقه تماشاگر را در نظر می گیگگرم-
(ej)) ](epi): [(∀ti)] (epi)) 

. هسگگتک  اسگگت (  PRESعملار زمان دستوری مطلق در هر دو مگگورد حگگال )   ، های فوق در نمونه تحلیل 
ل شده است. نمود کیفی قالب  ی از دو وضعیت تشک  ( 8) از یک وضعیت و در م ال   ( 7) اپیزود در م ال  

های سور که موجگگب تصگگرید در  توصیفار  ، این  وجود  ها ناقو است. با اسناد در تمامی این وضعیت 
عبگگارت   ( 0های ملتلگگ  هسگگتند. در نمونگگک اند در ایگگن دو م گگال متعلگگق بگگه الیگگه خوانش عادت شده 

( در م گگال  ∀ itزمگگانی »همیشگگه« )  که عبگگارت بار« متعلق به الیک وضعیت است درحالی ای یک »هفته 
در درون هستک خود سیطره دارد و بگگه   (( je( و ) ieمتعلق به الیک اپیزود است و بر هر دو وضعیت )) (  8) 

 شوند. ها تعبیر می صورت عادت مشارک آن هردو وضعیت به  ، همین دلیل 
شگگمار  توانند نمود عگگادت به های ایستا نمی وضعیت که  نکتک حائز اهمیت در نمود عادت این است  

ضوع در خگگوانش  ( این مو 2021، 3و کمپ  2، کالرک هناولد از نقل ؛ به 2006و    2005،  1آیند )بینیک 
 شودع با قالب اسناد غیرایستا مشلو می (  10) با قالب اسناد ایستا و عادتی از  ( 9) های  ممتد از م ال 

 که مرا دوست داری.   دانستم می من همیشه  . 9  
 . رفتم می من همیشه پیاده به سر کار . 10

دادن مفهوم عادت در زبگگان  کاربردن افعال نمودی مانند »عادت داشتن« نیز راهبرد دیاری برای نشان به 
فارسی است. در این موارد به دلیل آنکه قالب اسناد با محمول »عگگادت داشگگتن« دارای یگگک وضگگعیت  

به کل آن   باشد، مفهوم عادت که ویژگی  اتی فعل عادت داشتن است، عنوان موضوع درونی خود می به 
 
1. R. I. Binnick     2. C. Clarke 

3. L. Kemp 
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 وضعیت درونی منتقل خواهد شد. وضعیت درونی در این نوع ساخت دارای وجه التزامی استع 

 ( 1400»از زندگی باخ ...«،  )  . که سازش را همراه خود به آسیاب ببرد   عادت داشت ویت  . 11

 وقوعی )منقطع( نمود تکرری و تک  4-1-2
های متعدد یک وضگگعیت اسگگت،  رپی نمونه د دهندة تکرار یک وضعیت یا رخداد پی نمود تکرری نشان 

بار رخداد دارد. عالوه بر معنگگای  اتگگی فعگگل، تکگگرر و  وقوعی وضعیت تنها یک که در نمود تک درحالی 
صگگورت آشگگکار تصگگرید کگگرد و  توان با اسگگتفاده از عناصگگر واژگگگانی به بودن وضعیت را می وقوعی تک 

وقوعی به تکرر تاییر داد کگگه ایگگن امگگر خگگود  وقوعی و از تک فرض کنش را از تکرر به تک خوانش پیش 
هایی از  نمایی بر قالب اسگگناد و ویژگگگی واژگگگانی. نمونگگه داشتن توصیفار کمیت گواهی است بر سیطره 

  mو    1هگگای  وقوعی در زبگگان فارسگگی در ادامگگه آورده شگگده اسگگت )عملار نمگگایی تکگگرری و تگگک نمود 
مشگگلو    Uپذیر با  و کنش   Aهای کنشار با  نقش   زمان هستند،   ۀ دهندة کمیت مفرد یا جمع مقول نشان 
 اند(ع شده 

 بار سرفه کرد.  بیمار یک . 12
(PRES epi: [ei:( SIM PFV fi:[ (fj: سگگرفه کردن (fj)) (xi:[fj:  بیمگگار (fj)) (xi)] A]: (1 ti) 
(ei)]: (epi)) 

 شود( استنباط می بیمار چندبار عطسه کرد )معنای تکرر دارد و از قید چندین بار . 13
(PRES epi: [ei:( SIM PFV fi:[ (fj: عطسگگه کردن (fj)) (xi:[fj:  بیمگگار (fj)) (xi)] A]: (m 
ti) (ei)]: (epi)) 

 کند. کرد/کرده است/می عطسه می   دقیقه  10سرهم / مرتب / به مدت پشت بیمار . 14
 کرد. بار سرفه می ؟؟بیمار یک . 15

کردن« مکگگرر اسگگت بگگا  کگگه ماهیگگت وضگگعیت »سگگرفه  ( 12) نگگک در نمو  ، شود طور که مشاهده می همان 
وقوعی تعبیگگر  صورت تگگک ( به ( 12) در بازنمایی زیربنایی معنایی  tiبار« ) استفاده از عبارت قیدی »یک 

بگگا   ، ای[( اسگگت وقوعی )]+غایتمنگگد، + لحظگگه کردن« تگگک شود و در نمونک دوم که ماهیت »عطسگگه می 
بگگا اسگگتفاده از    ( 14) ( و در  ( 13) در بازنمایی زیربنگگایی معنگگایی  tiاستفاده از عبارت قیدی »چند بار« ) 

بگگار«  هگگای قیگگدی »چنگگدبار« و »یک صورت تکرر درآمده است. عبارت نمود ناقو و عبارت قیدی به 
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  ، انگگد. درنتیجگگه ه متعلق به الیک وضعیت هستند و تعداد دفعات تکرارشدن کل وضعیت را مشگگلو کرد 
بدون تاییردادن یا ت ثیر بر روی ساختار زمان درونی وضعیت، بر روی هستک خود یعنگگی تمگگامی قالگگب  

مشگگلو اسگگت، در   ( 14) و  ( 13) های ه از نمونگگه کگگ انگگد. چنان اسناد سیطره دارند و آن را محدود کرده 
کگگه در  الی صورت تام، کامل)پیامدی( یا ناقو باشد، درح تواند به مفهوم تکرر نمود کیفی وضعیت می 

ها در زبگگان  توان از نمود کیفی ناقو استفاده کرد. به همین علت این نوع وضعیت وقوعی نمی نمود تک 
 فارسی و در زمان حال رخداد ندارند. 

 نمود بسامدی  4-1-3
شگگیوة عگگادت  شود در شرایطی که این تکگگرار به در نمود بسامدی یک وضعیت خاص چندبار تکرار می 

شگگود. در بررسگگی پیشگگینک مگگرتبط بگگا ایگگن  ها محدود به یک موقعیت خاص نمی پذیرد و تن صورت نمی 
اند.  رسد مفهوم نمود بسامدی و تکرری در بسگگیاری از آثگگار بگگا یکگگدیار خلگگط شگگده نظر می بلش، به 

( مرز مشلصی برای تکرر و بسامد قائل نشده است. در آثار ایرانی نظیگگر  1976کامری )   ، م ال عنوان به 
و    رم دانشگگااه.« )ماهوتیگگان های »هگگر روز مگگی ( جملگگه 1391( و رضایی ) 1997) رت و گبها  ماهوتیان 
فهمیگگد.« )رضگگایی،  دادم ولگگی نمی ( و »هر نکته را ده بگگار بگگرایش توضگگید مگگی 242ع 1997، گبهارت 

ها  کگگه در ایگگن نمونگگه اند. درحالی هایی از تکگگرر در زبگگان فارسگگی مطگگرح شگگده عنوان نمونگگه ( به 1391
شود، این تکرار صرفا  در یک موقعیت اتفاق نیفتاده و لگگذا  شده تکرار می یت مشلو باوجودآنکه وضع 

 دهندة بسامد رخداد است. نشان 

 ( 1400»دو متهم به قتل...«،  ) صحبت کردم.  تلفنی با او    چند بار من  . 16
 ( 1400»حسن یزدانیع چند بار ...«،  ای نداشت. ) اما فایده   گله کردم   چند بار  . 17
 ( 1398های فقیر...«،  »نلبه هم داشتیم. )  خودکشی چند تا   هرسال  همیشه  . 18

شگگده متعلگگق بگگه زمگگان دسگگتوری گذشگگته هسگگتند و بگگه  های ارائه هگگای فگگوق تمگگامی وضگگعیت در م ال 
صگگورت  گفتگگار به فعل پاره    ( 18) تا    ( 16) های اند. در م ال هایی اشاره دارند که بازرخداد داشته وضعیت 

ها را ازطریگگق  (( است و گوینده مفهوم تکگگرار در رخگگداد وضگگعیت PFV)  کیفی تام ساده )نمود    ۀ گذشت 
 های قیدی مشلو کرده است. استفاده از عبارت 

 (ع است دهندة نقش معنایی ابزار نشان   insآورده شده است )عبارت   ( 16) در ادامه تحلیل نمونک 
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([PRESepi:[(ei:[[(PFVfi:[(fj: صحبت کردن(fj))(xi)](fi):(xj)c(xk: تلفن(xk)ins)(fi))](e
i)]:[(m ti)](ei))(epi)]) 

وجود ایگگن  ( تگگام اسگگت، بگگااین ifطور که از بازنمایی فوق مشگگلو اسگگت، نمگگود قالگگب اسگگناد ) همان 
  itوسیلک توصیفار الیگگک وضگگعیت یعنگگی  صورت تکرارشونده رخداد داشته است و این امر به وضعیت به 

بگگار و در چنگگد موقعیگگت  ر زمانی تام، بیش از یک یک وضعیت با ساختا  ، مشلو شده است. درنتیجه 
توان به یک بازة زمانی خگگاص محگگدود  بازرخداد داشته است. اما ازآنجاکه رخداد این وضعیت را نمی 

درازا کشید و  عنوان ویژگی همیشای یک بازة زمانی به توان آن را به که نمی کرد، با نمود تکرری و نیز این 
، با نمود عادت متفگگاوت اسگگت. در ادامگگه بگگه  کگگر مگگواردی در زمگگان  درنظر گرفت   i(x(عادت مشارک 

 شودع غیرگذشته پرداخته می 

خورنگگد.  کگگه میگگان وعگگده چگگه می  دهنـد می  جواب دارهای خارجی به مهمان  سالی چند بار  . 19
 ( 1400»سفرنامه مکه مکرمه«،  ) 

 ( 1394وید ...«،  ر »مرتب باشااه می اید؟ ) اما وزن کم نکرده   روید می به باشااه    مرتب  . 20
 ( 1400»ترک اعتیاد تریاک ...«،  . ) کند مصرف می و هربار چند دوز   چند بار در روز . 21
 ( 1400داروی گیاهی...«،    10»این  . ) تجربه خواهیم کرد سرماخوردگی را    چند بار  . 22

رخگگداد نگگدارد  شده در زمان حال، ازآنجا که نمود کیفی تام در زمان حگگال های بررسی با توجه به نمونه 
ه در بلش مرتبط  ک اند. چنان کار رفته همراه نمود ناقو به ها به )مار در موارد محدود(، تمامی محمول 

نظر  بگگه   ، درنتیجگگه   . به نمود ناقو شرح داده خواهد شد، عادت و امتداد از معانی نمگگود نگگاقو هسگگتند 
آمدن خوانش صگگرفا  بسگگامدی  وجود رسد چندمعنایی عملار نمود ناقو در زبان فارسی مانع از به می 

دلیل وجگگود نمگگود  به  ، های عادتی یا ممتد ها همواره خوانش هایی شود و در این نمونه گفتار از چنین پاره 
 صورت بالقوه وجود خواهد داشت. به   ، ناقو 

 نمود کیفی در زبان فارسی  4-2
نگگاقو و  گ    ی تگگام هگگا شگگود. نمود ای را شگگامل می نمود کیفی تقابگگل بگگین تگگام و نگگاقو و نمگگود مرحلگگه 

هگگا نمگگود  ای، در وهلک اول به سازوکار درونی وضعیت مربوط هسگگتند و بگگه همگگین علگگت بگگه آن مرحله 
ی  ن گیر ها در مقابل مفهوم نمود بیرونی قرار می شود. این نمود درونی گفته می  د که همان انواع نمود کمگگّ
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ای و  هگگای مرحلگگه نمگگایی، نمود ملتل  نمود گرا، از بین انواع  شود. در دستور گفتمان نقش را شامل می 
شوند و در این بلگگش مگگورد بررسگگی  بندی می عنوان نمود کیفی دسته های درونی( به ناقو )نمود گ    تام 

 گیرند. قرار می 

 های تام و ناقص نمود  4-2-1
  دهندة نااه به کلیت یک موقعیت است بگگدون آنکگگه تر شرح داده شد، نمود تام نشان طور که پیش همان 

یعنگگی ازمنظگگری بیرونگگی بگگه آن ناگگاه   ، دهندة آن موقعیت تمایزی قائل شگگود بین مراحل مجزای تشکیل 
کگگه در نمگگود نگگاقو  ناپگگذیر اسگگت. درحالی شگگده و بلش کند؛ به این معنا که یک کلیت تمام/کامل می 

شگگود  تمرکز بر روی ساختار درونی یک موقعیت است، یا اینکه به آن وضعیت ازمنظر درونگگی ناگگاه می 
فگگرض اسگگت امگگا نمگگود  به این معنا که ناتمام یا در جریان است. نمود تام در زبان فارسی صورت پیش 

نگگاقو  گ  شود. جایااه تقابل نمودی تگگام می« به ستاک فعل ساخته می   -شدن پیشوند » ناقو با اضافه 
های زیگگر از  به م ال   گرا در الیک ویژگی ترکیبی است. مانند دیار انواع نمود کیفی در دستور گفتمان نقش 

 زبان فارسی توجه کنیدع 

 ( 1400»وحید مرادی کیست؟ ...«،  ) زدم.  صدا می و وحید رو   کوبیدم می به در زندان  . 23
.  آوردم کگگه یهگگو مگگن اسگگم تگگو رو    کردیم می   مرور و اسامی رو    رفتیم می   راه با خانم درخشنده  . 24

 ( 1400های عجیب یک زندگی«، »سکانس ) 
یـم و کار سلتی بگگرای قهرمگگانی   رویم می  پیش خالی با دست . 25 »بگگا دسگگت خگگالی ...«،  . ) دار

1400 ) 

هگگای گذشگگته و غیرگذشگگته آورده  های تام و نگگاقو در زمان هایی از کاربرد نمود های فوق نمونه در م ال 
رفگگتن« و  هگگای »کوبیگگدن«، »صگگدازدن«، »راه محمول   ، ( 24)   و   ( 23) هگگای  شگگده اسگگت. در م ال 

اند. راهبرد گگگزینش نمگگود نگگاقو از  هایی با زمان دستوری گذشته رخداد داشته زود کردن« در اپی »مرور 
سازد که از هر دو تمگگایز نمگگودی فگگوق در یگگک  ناقو زمانی خود را بیشتر آشکار می گ    تقابل نمودی تام 

  رفگگتن های »راه وضگگعیت  ، ای از این نوع کاربرد است. در این م ال نمونه   ( 24) اپیزود استفاد شود. م ال  
اند،  کار بگگرده شگگده همراه عملاگگر نمگگود نگگاقو بگگه کگگردن اسگگامی« بگگه بگگا خگگانم درخشگگنده« و »مرور 

ها را میسگگر کگگرده اسگگت؛  گوینده امکان دسترسی به درون سگگاختار زمگگانی ایگگن وضگگعیت  ، ترتیب این به 
ر  کار برده شده است. وضعیت آخ که وضعیت »آوردن اسم تو توسط من« با عملار نمود تام به درحالی 
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رویدادی در خالل دو رویداد دیار بوده است؛ به این صورت که در زمگگان رخگگداد وضگگعیت سگگوم، دو  
های ابتگگدایی و انتهگگایی رخگگداد خگگود  وضعیت اول که دارای ساختار زمان پیچیده هستند در میانک مرز 

توسگگط گوینگگده  پذیر بازنمایی شده کگگه کلیگگت آن نا صورت یک کلیت تجزیه اند و وضعیت سوم به بوده 
تگگر نیگگز گفتگگه شگگد، نمگگود تگگام در زمگگان حگگال کگگاربرد  طور کگگه پیش مورد توجه قرار داشته است. همان 
گفتن، در جریگگان  یک وضعیت در زمان حال، یعنی در لحظک سگگلن  محدودی دارد و ازآنجاکه معموال  

نیافتگگه  مگگانی و پایان صورت رویدادی دارای ساختار ز ، بازنمایی معنایی آن رویداد در زمان حال به است 
های ملتل  در زمگگان حگگال بگگا نمگگود نگگاقو  در زبان فارسی وضعیت   ، رو . از همین است مورد انتظار  

های فعل »داشتن« و »بودن«. بازنمگگایی زیربنگگایی  جز در مواردی محدود مانند صورت ه همراه هستند ب 
یت تشگگکیل شگگده اسگگت کگگه  ( از سگگه وضگگع iepدر زیر آورده شده است. هستک این اپیزود )  ( 24) م ال 

دارای هسگگتک ترکیبگگی   jeو  ieهای ( هستند. وضعیت PASTهمای تحت سیطرة عملار زمان گذشته ) 
هگگا  راه برای دسترسی به ساختار زمانی آن   ، درنتیجه   . اند کار رفته همراه عملار نمود ناقو به هستند که به 

( دارای عملاگگر تگگام اسگگت و بگگه  mfی  )یعنی ویژگی ترکیب  keکه قالب اسناد وضعیت باز است؛ درحالی 
ناپگگذیر در خگگالل دو وضگگعیت پیشگگین روی داده  صورت یک رخداد بلش همین علت این وضعیت به 

 مشلو شده است(  C  وسیلک است )نقش همراهی به 

(PAST epi:[ 
(ei:[[( IMPF fi:[(fj: راه رفتن(fj))(xi)a](fi):(xj)C (fi) )](ei)](ei)) 
(ej:[[( IMPF fk:[(fl: مر ور کردن(fl))(xi)A(xk:- اسامی-(xk))u] (fk))](ej)](ej)) 
(ek:[[( PFV fm:[(fj: آوردن(fj))(xl)A(xm:- اسم تو-(xm)u](fm))](ek)](ek)) 
](epi)) 

 ای نمود مرحله  4-2-2
ارجاع زمانی بگگا یگگک مرحلگگه    ۀ دهندة رابطک بین نقط ای نشان تر  کر شد، نمود مرحله طور که پیش همان 

از توسعک وضعیت است و در هریک از این موارد، توصیفات نمودی، ویژگی ترکیبی را به نقطگگک مرجگگع  
ها در زبان فارسی نشگگان داده  ای تعری  و بازنمایی آن انواع نمود مرحله   ، کند. در ادامه زمانی مرتبط می 

 شود. می 
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 اندازی نمود چشم   4-2-2-1
دادن  شود، به وضعیتی اشاره دارد که در شگگرف رخ نیز شناخته می   1عنوان تقریب اندازی که به چشم نمود 

اندازی  (. زمانی که گوینده از نمود چشم 210ع 2008در نقطک مرجع زمانی است )هناولد و مکنزی، 
، تنها این مرحلگگه  ترتیب این کند. به را به ساختار زمانی اضافه می   2موقعیت کند، مرحلک پیش استفاده می 
م ال در وضگگعیت  عنوان بگگه   ، شگگود. درنتیجگگه ها درنظگگر گرفتگگه می عنوان فرایند اسناد موضوع از رویداد به 

( در موقعیت »خواندن« قرار ندارد، بلکگگه قگگرار اسگگت  x»خواندن کتاب توسط یک خواننده« موضوع ) 
 ع 3)کتاب را( بلواند 

 

 

 اندازینمود چشم  -4نمودار  

»داشگگتن«   شود. فعل کمکگگِی صورت دستوری و واژگانی بیان می اندازی به ، نمود چشم در زبان فارسی 
اندازی  دهندة نمگگود چشگگم گذاری کنگگد، نشگگان بودن آن وضعیت را نشگگان وقوع درشرف  زمانی که مفهوِم 

ای[ هسگگتند. نکتگگک حگگائز  هایی رخداد دارد که دارای ویژگی ]+لحظه همراه وضعیت است. این کاربرد به 
 ها این است که محمول دارای نمود ناقو نیز هستع در این نوع وضعیت  اهمیت 

 ( 1396»سه روایت از ...«،  به مردم . )   رسیدیم داشتیم می  . 26
  48»لگگیال حگگاتمی در ) شـود. دارد منفجر می دهد، ولی لحظه او هیط واکنشی نشان نمی آن .  27

 ( 1399سالای ...«،  
 ( 1397. )انوشه، خوابید می   گرفت می   داشت سینا . 28

های رسگگیدن و  هگگای گذشگگته و غیرگذشگگته هسگگتند، وضگگعیت های فوق که مربوط به زمان تمامی نمونه 
»داشگگتن«    کاربردن فعگگل کمکگگِی ای[ هسگگتند و گوینگگده بگگا بگگه شگگدن دارای ویژگگگی ]+لحظگگه منفجر 

ازنمایی معنگگایی زیربنگگایی  ها را نسبت به نقطک ارجاع زمانی گزینش کرده است. ب وقوع بودن آن درشرف 
 
1. proximative     2. pre-state 

 

وسیلک عملار  وسیلک خطوط عمودی، بلشی از ساختار زمانی وضعیت که بههای ابتدایی و انتهایی وضعیت بهدر نمودار مرز  .3
صورت صرید از این طریق برجسته شده است و بهچین و هر قسمتی از این ساختار که  نقطه  وسیلک دایره شود بهنمودی گزیده می

 وسیلک خطوط تیره مشلو شده است. بهیا ضمنی به مشارکین نسبت داده شده باشد  
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نحوی مشلو شده اسگگت کگگه طگگی آن  در زیر ارائه شده است. در این تحلیل، وضعیت به  ( 26) م ال 
  گذارِی منظور نشگگان به  IMPFوقوع در لحظک ارجاع زمانی است، عملار  شرف یک وضعیت ناقو در 

 رفته است.   کار اندازی به گذاری نمود چشم منظور نشان به   PRSPبودن وضعیت و عملار  ناقو 

(epi: (ei: [(PRSP IMPF fi:[(fj: رسگگیدن(fj)) (xi)(fi)) ](fi)](ei): (li:- بگگه مگگردم-
(li))(ei))epi) 

گذاری دسگگتوری  منظور نشگگان های »خواستن« و »آمگگدن« نیگگز بگگه »داشتن«، فعل  عالوه بر فعل کمکِی 
 رودع کار می اندازی به نمود چشم 

 ( 1399»مهرداد میناوند خطاب به ...«،  ) خواهم بیفتم.  می حالم بده! . 29
»مگگتهم دادگگگاه پتروشگگیمی ...«،  ) خواستم سـکته کـنم.  می بنده پارسال دوبار پشت فرمان  .  30

1398 ) 
 )اینترنت(   ( i) صبد روزی بود که عقد کردم.   آمدم بنویسم دفعک قبل که . 31

شود  نکتک حائز اهمیت در مورد کاربرد فعل معین »خواستن« در این است که فعل بعد از آن صرف می 
وقوع اسگگت را نشگگان  ( بودن وضعیتی که درشرف ealis(irr)و با وجه التزامی همراه است و غیرواقعی ) 

 :دهد می 

(epi:[(ei:[(Impffi:[(fj: خواست ن(fj))(xi)A(IRR ej:[(fk:[(fl: افتادن(fl))(xi)](fk))](ej))U(fi)) 
](fi)](ei))]epi) 

فعل خواستن رفتاری مشابه افعال نمگگودی   ( 30) طور که در تحلیل فوق مشلو است، در م ال همان 
کار  که با نمود ناقو بگگه ( با محمول »خواستن« است ieوضعیت )  ( موضوع درونِی jeدارد و وضعیت ) 

( در بگگین ایگگن دو موضگگوع  Aکنشگگار )  موضوع درونی با نقش کاربردشگگناختِی  بودِن رفته است. یکسان 
های اسناد متناظر بگگا ایگگن دو وضگگعیت مشگگلو شگگده  ( در قالب ixبودن شلصیت ) نمایه وسیلک هم به 

مشگگلو   IRRعملاگگر  نمایی رویگگدادمحور و بگگا وسگگیلک وجگگه بودن وضعیت درونگگه به است. غیرواقع 
ها مگگورد اسگگتفاده  اندازی وضعیت منظور بیان مفهوم چشم راهبرد دیاری که در زبان فارسی به   شود. می 

 همراه نمود ناقو استع های قیدی به استفاده از عبارت   ، گیرد قرار می 
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 )اینترنت(.   ( ii) . رم دهم می من تیزهوشان درس خوندم و االن  . 32

همراه زمان دستوری غیرگذشته )حال ساده در ایگگن م گگال(  کاررفتن توصیفار »االن« به به در نمونک فوق  
شگگدن  دادن تحقق یک وضعیت در زمان آینگگده اسگگت، منجگگر بگگه برجسته های آن نشان که یکی از نقش 

اندازی از وضگگعیت »رفگگتن«  رو مفهگگوم چشگگم موقعیت ساختار زمانی شده اسگگت و ازایگگن مرحلک پیش 
 ود. ش استنباط می 

 نمود آغازی   4-2-2-2
گیری سگگاختار زمگگانی  در نمود آغازی، تمرکز بر مرز ابتگگدای وضگگعیت اسگگت و ایگگن مرحلگگه از شگگکل 

 (ع 47-46ع  2006گیرد )بوالند،  وضعیت مورد توجه قرار می 

 
 
 

 نمود آغازی -۵نمودار  

ز شده اسگگت و  زمانی که نمود آغازی با یک وضعیت ترکیب شود، به این معنا است که آن وضعیت آغا 
چنانچه نمود آغازی با یک وضگگعیت بگگا ویژگگگی    ، م ال عنوان ممکن است همچنان ادامه داشته باشد. به 

دیار اینکه وضعیت به نقطک پایگگانی خگگود رسگگیده و خاتمگگه یافتگگه اسگگت از آن    ، ]+غایتمند[ همراه شود 
کشگگیدن ]+غایتمنگگد[    اگرچه وضگگعیِت   . شود، مانندع »مریم شروع کرد به کشیدن نقاشی« استنباط نمی 
 طور صگگرید آشگگکار نباشگگد حال گزینش مرز ابتدایی آن باعث شده است نقطک پایان آن به است، بااین 

 (. 1976؛ کامری،  47ع 2006)رجوع شود به بوالند، 
دادن نمگگود آغگگازی اسگگتفاده  در زبان فارسی از افعال کمکی و همچنین افعال نمگگودی بگگرای نشگگان 

شگگدن فعگگل  ای( وجگگود دارد کگگه از دستوری مود آغازی )عمدتا  در گونک محاوره هایی از ن شود. نمونه می 
همراه افعگگالی کگگه  کاربردن ایگگن فعگگل معگگین بگگه اند. البتگگه بگگه شکل گرفته  آن گذاری »گرفتن« برای نشان 

تگگ ثیر موضگگوع بگگر انتلگگاب   ( 36)   شگگود شدن می مشارک بر وضعیت کنترل ندارد، موجب غیردستوری 
گرا عملار نمود متعلگگق بگگه الیگگک ویژگگگی ترکیبگگی  لی است که در دستور گفتمان نقش نمود یکی از دالی 
 شود و نه محمول )ویژگی(ع درنظر گرفته می 
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 ( 1399»داستان کودکانه...«،  سگ گله به خانه برگشت و یک گوشه گرفت خوابید. ) . 33
 ( 1389شوریم. )نازگوی کهن،  ها را می گیریم همک لباس می . 34
 *گرفتیم تصادف کردیم. . 35

اندازی نیگگز   کر درخصوص نمود آغازی این است که ممکن است در ترکیب با نمود چشگگم شایان   ۀ نکت 
»داشتن« و نمود آغگگازی   اندازی با فعل کمکِی نمود چشم   ( 28) در    ، عنوان نمونه رخداد داشته باشد. به 

شگگده اسگگت و یگگک گگگزینش    همراه صورت نگگاقو فعگگل »خوابیگگدن« همگگراه با فعل کمکی »گرفتن« به 
و    PRSP ، INGRهگگای  پیچیده از ساختار زمانی وضعیت را بازنمود داده است کگگه از ترکیگگب عملار 

IMPF   شکل گرفته استع 

(epi: [(ei: [(PRSP INGR IMPF fi:[(fj: خوابیدن(fj)) (xi))](fi)](ei))]epi) 

منظور گگگزینش مگگرز ابتگگدایی  های فوق مشلو است، فعل کمکی »گگگرفتن« بگگه گونه که از م ال همان 
هگگا اسگگنادی کگگه دارای نمگگود تگگام  تواند بگگا قالب کار برده شده است. این فعل می های اصلی به وضعیت 

هگگای کمکگگی »برداشگگتن« و  هسگگتند همگگراه شگگود. فعل   ( 35)   و در برخگگی مواقگگع نمگگود نگگاقو   ( 34) 
 شودع گذاری نمود آغازین استفاده می منظور نشان »برگشتن« نیز به 

 ( 1389. )نازگوی کهن،  زد بچه رو کتک   برداشت  . 36
 ( 1400«،  ... که در مراسم عقد   ی چه خبرت بود؟ )»دختر   برگشت گفت  . 37

های معینی که در بازنمایی نمود آغازین کاربردی هرچند محدود دارنگگد »پاشگگد« در  ازجمله دیار فعل 
های معگگین فگگوق،  وه بر فعل ند. عال هست »پاشد آمد«، »درآمد« در »درآمد گفت« و »زد« در »زد آمد« 

کردن«  کردن« و »شروع وسیلک افعال نمودی مانند »آغاز توان به مفهوم مرحلک آغازی یک وضعیت را می 
نشگگده و  صگگورت تصری  شود یا بگگا هسگگتک واژگگگانی )به نیز بیان کرد. وضعیتی که آغاز آن مشلو می 

 شودع کار برده می مصدری یا اسم مصدر( یا با وجه التزامی به 

از    ی ثبگگت خگگاطرات » و آهو فگگرار کگگرد. )  خواندن به  شروع کرد ها استاد شجریان از یکی از قله . 38
 ( 1399«،  ان ی محمدرضا شجر 

 )اینترنت(  ( iii) گیریمش. باال، زود می   برود   شروع کرد وقتی یکی . 39
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بگگه    کنم شــروع مــی روم و  بهتگگرین لحظگگات مگگن زمگگانی اسگگت کگگه بگگه کتابلانگگه ملگگی مگگی .  40
 ( 1400ها«،  که از شاهزاده   ی ا )»آقازاده کردن.  یادداشت 

های دستوری گذشته و غیرگذشته، مرز ابتدایی وضعیت اصگگلی کگگه بگگا هسگگتک  های باال از زمان در م ال 
کردن مشگگلو شگگده اسگگت.  ازکردن و شگگروع هگگای نمگگودی آغگگ وسیلک فعل واژگانی بیان شده است، به 

 شدن این امر در زیر ارائه شده استع منظور روشن به  ( 40) بازنمایی معنایی م ال 

(ei:[(IMPF fi:(fj: شروع کردن(fj))V(xi)A(ej:(fk: یادداشت کردن(fk))(ej))U)(fi)]ei) 

( موضوع درونی قالب اسنادی وضگگعیت  jeطور که مشلو است، وضعیت دارای هستک اسمی ) همان 
ei  است. در این م ال محمول شروع ( کردنjf  رابطک بین شلصیت )ix   ( با وضگگعیتje  را برقگگرار کگگرده )

 است.  

 نمود استمراری   4-2-2-3
کنگگد )هناولگگد و مکنگگزی،  صورت در جریان در زمان ارجاع بازنمایی می نمود استمراری وضعیت را به 

(. گوینگگده بگگا انتلگگاب نمگگود اسگگتمراری، بگگازة  126ع  1994،  3و پالیوکگگا  2پرکینز ، 1؛ بایبی 210ع 2008
ها  کنگگد و آن را بگگه موضگگوع زمانی بین مرز ابتدایی و انتهایی را در ساختار زمانی وضگگعیت انتلگگاب می 

 دهد؛ بدون آنکه خود این دو مرز را در این گزینش دخیل کندع نسبت می 

 استمرارینمود  -۶نمودار  

طور ضمنی وجگگود دارد امگگا گوینگگده ایگگن بلگگش از سگگاختار زمگگانی را بگگه  در این نمود، مرز ابتدایی به 
کار بگگرده  ای بگگه پویگگا و غیرلحظگگه   ی ها دهد. نمود اسگگتمراری اغلگگب بگگا وضگگعیت مشارکین نسبت نمی 

 رابطه وجود داشته باشد. های ملتل  است ناهایی دراین حال، ممکن است در زبان شود. بااین می 
  « و فعل کمکِی -نمود استمراری در فارسی با استفاده از ترکیب دو شیوة صوری یعنی پیشوند »می 

 
1. J. L. Bybee     2. R. D. Perkins 

3.W. Pagliuca 
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هگگا تمگگایز  که با اینکگگه در برخگگی از زبان دارد  ( ا عان می 32ع 1976شود. کامری ) »داشتن« ساخته می 
دادن مفهگگوم اسگگتمرار امگگری اجبگگاری اسگگت، در  های استمراری و غیراستمراری برای نشان بین صورت 

دادن اسگگتمرار اختیگگاری اسگگت و از  ها صرف کاربرد صورت استمراری بگگرای نشگگان برخی دیار از زبان 
شگگود و  م استمرار در یگگک وضگگعیت اسگگتفاده می دادن مفهو منظور نشان های غیراستمراری نیز به صورت 

زبان فارسی و خوانش اسگگتمراری   پدیده در کند؛ مشابه این کاربرد یکی عملکرد دیاری را محدود نمی 
 هایی از ساخت نمود استمراری در زبان فارسیع از نمود ناقو نیز مشهود است. نمونه 

از محمدرضگگا    ی »ثبگگت خگگاطرات )   کگگه دوبگگاره زنگگگ زد.  دادیم توضیح می روی نقشه  داشتیم  . 41
 ( 1399  ان«، ی شجر 

 )اینترنت(   ( iv) . کنم می   رانندگی   دارم خواب دیدم با سرعت زیاد  . 42

  کردِن منظور مشگگلو های گذشگگته و غیرگذشگگته، فعگگل کمکگگی »داشگگتن« بگگه های باال از زمان در م ال 
هگگا  وضعیت در نقطک ارجاع زمانی ازسگگوی گوینگگده گگگزینش شگگده اسگگت. در ایگگن م ال   بودِن درجریان 

 کاررفته استع بودن وضعیت به گذاری ناقو منظور نشان زمان به صورت هم عملار نمود ناقو نیز به 

(epi:[(ei:[(PROG IMPF fi:[(fk: توضگگید دادن(fk)V(xi)A)](fi))](ei):(li:- روی نقشگگه-
(li))(ei))(ej:- دوباره   زنگ زد-(ej))](epi)) 

در زمان ارجاع زمانی در جریان بگگوده اسگگت و ایگگن    ieاست. وضعیت  ( 41) بازنمایی فوق تحلیل م ال 
همراه صورت ناقو فعل مشگگلو شگگده اسگگت.  موضوع با استفاده از ساخت فعل کمکی »داشتن« به 

اند در بازنمایی سگگطد  رده را محدود ک  ieهای نمود استمراری و ناقو که هستک وسیلک عملار این امر به 
در خالل وضگگعیِت در   jeبازنمودی مشلو شده است. نکتک حائز اهمیت در این م ال وقوع وضعیت 

اسگگت، سگگاختار  با نمود استمراری و ناقو مشلو شگگده   ie. ازآنجاکه وضعیت است  ieجریان یعنی 
وجود آمگگده اسگگت  ن امکان به ترتیب ای این دارای پیچیدگی و قابل دسترسی است و به   زمانی آن صراحتا  

صورت تام مشلو شده، در بازة زمانی ابتدا و انتهای وضعیت دیار رخگگداد  که خود به  jeکه وضعیت 
 داشته باشد. 

های »درحال، مشاول، سگگرگرم و...« در ترکیگگب بگگا فعگگل  عالوه بر امکانات دستوری فوق، عبارت 
 دارندع   دادن مفهوم استمرار کاربرد منظور نشان »بودن« نیز به 
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، متوجه تعرض به نوامیس مردم شگگد.  بود به پنجره خانه پدریش   زدن رنگ  مشغول که درحالی . 43
 ( 1400...«،  امر به معروف   د ی شه   ادواره »ی ) 

.  بــود   کارهــای بــانکی   ســرگرم ای در مقابگگل دسگگتااه عابربانگگک ایسگگتاده و  سگگاله   31مگگرد  .  44
 ( 1400«،  ... زن   2  ی ر ی )»زورگ 

و بنابراین آیکن زیتون را زیگگر تصگگویر خگگود گذاشگگتم.   بودیم زیتون  خوردن   حال در    ما دیروز .  45
 ( 1400«،  ... جرارد   ب ی عج   ی ها ی )»راز سلف 

همراه فعل ربطی بگگودن و صگگورت  های قیدی به های فوق مشلو است، عبارت طور که از نمونه همان 
انگگد هرچنگگد  کار رفته استمرار بگگه دادن  منظور نشان های دارای هستک واژگانی( به مصدری فعل )وضعیت 

های  ها نیست و مفهوم امتگگداد وضگگعیت نیگگز در نمونگگه مفهوم استمرار تنها خوانش ممکن این وضعیت 
 فوق قابل استنباط است. 

 نمود تکمیلی   4-2-2-4
)بگگایبی، پرکینگگز و   طور کامل اتمام یافتگگه اسگگت دهندة این است که یک وضعیت به نشان  1نمود تکمیلی 

هگگای تکمیلگگی و  اسگگت. در نمود   2. مفهوم نزدیک به نمود تکمیلگگی، نمگگود پایگگانی ( 57ع 1994، پالیوکا 
های ]+غایتمنگگد[ ترکیگگب  پایانی تمرکز بر مرز پایانی وضعیت است اما نمود تکمیلی تنهگگا بگگا وضگگعیت 

 دهدع شدن یک وضعیت را نشان می شود و متوق  و تمام می 

 

 نمود تکمیلی -۷نمودار  

اری دسگگتوری نمگگود  گذ منظور نشگگان شگگدگی فعگگل »رفگگتن« بگگه هایی از دستوری در زبان فارسی نمونگگه 
همراه فعگگل  شود. این موارد متشکل از فعل معین )کمکی( »رفتن« به کار برده می ها به تکمیلی وضعیت 

 اصلی استع 

 ( اینترنت )  ( v) رفت. پیر شدیم  . 46

 
1. completive     2. egressive 
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 ( اینترنت )  ( vi) . رفت  نابود شد این ملت بدبلت بود، . 47
 ( اینترنت )  ( vii) شست رفت. حسن عباسی روحانی رو . 48
 ( اینترنت )  ( viii) . بره بنویس . 49

منظور انتلگگاب  این است که در تمامی مواردی کگگه فعگگل »رفگگتن« بگگه   ، آید های فوق بر می آنچه از نمونه 
کار برده شده است، کاربرد این فعل در زمان گذشته در بیشتر  مرحلک پایانی وضعیت در زمان گذشته به 

  46)  گفتار، فعل ربطی »شدن« است فعل پاره   است که   1های اسناد غیرفعلی موارد در ترکیب با ساخت 
هگگا  ها را برجسته کرده اسگگت و بگگرای آن ها فعل کمکی »رفتن« مرز پایانی وضعیت . در این م ال ( 47و  

نقطک پایان متصور شده است. همچنین در زمان حال نیز فعل »رفتن« همانند فعگگل »اصگگلی« بگگا وجگگه  
نمگگود    EGRدر ادامگگه آورده شگگده اسگگت )عملاگگر    ( 46) . تحلیل م گگال  ( 49)   غیراخباری کاربرد دارند 

 گذاری کرده است(ع تکمیلی را نشان 

(epi:[(ei:[(EGR fi:[(fj: پیر(fj)A)(xi)U](fi))](ei))](epi)) 

گ    واژی کاررفتگگه اسگگت و فعگگل ربطگگی »شگگدن« در سگگطد سگگاخت در این م ال، قالب اسناد غیرفعلی به 
کاررفتن عملار نمود تکمیلی در بازنمایی زیربنایی این وضگگعیت  به شوند. نحوی به بازنمایی اضافه می 

 است. چنین مرزبندی مرز پایانی به یک وضعیت ایستا شده است که غالبا  فاقد این   شدِن موجب افزوده 
وسگگیلک افعگگال نمگگودی  تگگوان به یگگافتن یگگک وضگگعیت را می عگگالوه بگگر فعگگل معگگین فگگوق، مفهگگوم اتمام 

یا با ترکیب بگگا فعگگل کمکگگی  ( 50) طور جداگانه دادن« و ... به کردن« و »پایان م رساندن«، »تما اتمام »به 
های درونگگی  هایی اتمگگام وضگگعیتی کگگه یکگگی از موضگگوع بیگگان کگگرد. در چنگگین سگگاخت   ( 51) »رفگگتن«  
شود. وضعیتی که اتمگگام  دادن« است، از ساختار زمانی گزینش می کردن« و »پایان های »تمام وضعیت 

کار بگگرده  نشده و مصدری یا اسم مصگگدر( بگگه صورت تصری  ا هستک واژگانی )به شود ب آن مشلو می 
 (ع 50)  شود؛ مانند وضعیت واژگانی »بارگیری« در م ال می 

 
ها به آن گفتارها زیرساختی و روساختی قائل نیست، تحلیل پارهگرا به عملکرد گشتار و صورتاز آنجا که دستور گفتمان نقش  .1

( بودن این موارد 11-7ع  1384گیرد مجهول یا ناگذر )دبیرمقدم،  شود. در نتیجه آنچه مد نظر قرار میصورت که هستند انجام می
باشد.  پذیر میاسنادغیرفعلی وجود دارد که موضوِع محمول غیرفعلی آن دارای نقش معنایی کنشنیست بلکه در این م ال قالب  

انایزه  با  ساختواژی  سطد  در  شدن  ربطی  نشانفعل  منظور  به  و  نحوی  زمانهای  مانند  دستوری  اطالعات  درج  دادن  دستوری 
 خواهد شد. 
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کگگش   ابر نفگگت  ی ر ی . )» بارگ به اتمام رسانده بود نفت ونزوئال را  بارگیری در پایان روز جمعه .  50
 ( 1400...«،     ی ران ی ا 

 ( اینترنت )  ( ix) میره.   میشه که کرونا تمام  حدس من اینه . 51

 ممتد نمود    4-2-2-5
تر نمگگود نگگاقو و  ای از مفهگگوم عگگام عنوان زیرمجموعه ( به 12ع 1976اصطالح ممتد از سوی کامری ) 

  ( 223ع 1997)  های عادتی و اسگگتمراری اسگگتفاده شگگده اسگگت. دیگگک شدن با نمود منظور تمایز قائل به 
گونگگه  ای دانسگگته و آن را این ای از نمگگود مرحلگگه نمود ممتد را یکی از معانی نمود ناقو و زیرمجموعگگه 

 . دار و بدون وقفه و پایان رخداد داشته باشد« صورتی ادامه کندع »وضعیتی که به تعری  می 
انی  همراه بلش داخلی وضعیت( آن بلشی از سگگاختار زمگگ در نمود ممتد مرز آغازین )به   ، درواقع 

و   47ع 2006شود و مرز پایانی مورد توجگگه قگگرار نگگدارد )بوالنگگد، است که به مشارکین نسبت داده می 
در  م ال  عنوان کردن نمود ممتگگد دارنگگد، بگگه ها ابزار دستوری خاصی برای مشلو (. برخی از زبان 127

دهندة سگگاختار  نشان   ( 8) شود. نمودار  به این منظور استفاده می   keep ... ingزبان انالیسی از عملار  
 نمود ممتد استع 

 نمود ممتد -8نمودار  

گذاری نمگگود ممتگگد کگگاربرد داشگگته  منظور نشگگان در زبان فارسی نشانک دستوری خاصی که منحصرا  بگگه 
های ملتل  زبانی یا ازطریق  شیوه توان به باشد، وجود ندارد. باوجود این، مفهوم امتداد وضعیت را می 

 زبان مشاهده کردع بافت موقعیتی در این 

 . کشیدم می ها درد  سال . 52
 ( 1399...«،   سارا سندرزع "اون" به من چشمک زد  » داد. )  ادامه  رفتن خودرو به . 53
 ( اینترنت )   ( x) . دهیم ادامه می کارکردن  و به   ادامه خواهیم داد به رشد خود  . 54

هایی که نمگگود نگگاقو  اخت به این علت که دیرش و امتداد وضعیت از معانی نمود ناقو هستند، در س 
 ع ( 52) توان خوانش امتداد نیز داشت کاررفته باشد می به 
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(epi: [(ei: [(IMPF fi:[(fj: درد کشگگیدن(fj)) (xi)] (fi)) ](ei): (m ti:[(fk: سگگال(fk))]) 
(ei))](epi)) 

محمگگول  ( و  ifطور که مشلو است، در الیک ویژگی ترکیبی عملار نمود ناقو بر قالب اسگگناد ) همان 
امتگگداد    ، متعلق به همین الیه اسگگت و از ایگگن طریگگق ها سال همچنین عبارت قیدی  . ( سیطره دارد jfآن ) 

 ساختار زمانی وضعیت مورد توجه قرار داده شده است. 
منظور تصگگرید  راهبردی که به  ، شود مشاهده می ( 54) و  ( 53)  های ه در نمونه ک عالوه بر این، چنان 

دادن« اسگگت،  گیرد استفاده از محمول »ادامگگه امتداد یک وضعیت در زبان فارسی مورد استفاده قرار می 
همراه صورت مصدری یا اسم مصدر فعلی که کگگنش  به   است دارای معنای  اتی امتداد  که  این محمول  

شگگود. ایگگن محمگگول  کار بگگرده می یت به کردن امتداد یک وضع منظور مشلو کند، به اصلی را بیان می 
عنوان موضگگوع درونگگی در قالگگب اسگگناد خگگود دارد و خگگوانش  یک وضعیت )با صورت مصدری( را به 

 گیردع ممتدبودن آن وضعیت به همین دلیل شکل می 

epi: (ei: [(fi:[(fj: ادامه دادن(fj)) (xi:  خودرو (xi)) (ej:(fk:  رفتن (fk)))] (fi)) ](ei)) 

(  ieدادن ) در نمونک باال مشگگلو اسگگت، محمگگول ادامگگه (  53) طور که در بازنمایی معنایی م ال  همان 
پذیرد، مقولک معنگگایی  عنوان دومین موضوع خود می عنوان موضوع درونی خود به ( را به jeیک وضعیت ) 

ر بگگرده  کا در م گگال فگگوق( بگگه   kfهای فارسگگی بگگا هسگگتک واژگگگانی ) این موضوع وضعیت است و در نمونه 
 شود. می 

 نمود کامل   4-2-2-6
به ساختار زمانی وضعیت افگگزوده    1موقعیت کند، مرحلک پس زمانی که گوینده از نمود کامل استفاده می 

شگگود. نمگگود کامگگل نقطگگک مقابگگل نمگگود  شود و دقیقا  این مرحله است که به مشارکین نسبت داده می می 
 شودع دیده می  9اندازی است و در نمودار  چشم 

 نمود ممتد -۹نمودار  

 
1. post-state      
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شگگود و ممکگگن اسگگت بگگرای مگگدتی  موقعیتی درست پس از مرز پایگگان وضگگعیت شگگروع می مرحلک پس 
کنگگد. بگگه  درازا بکشد. باید متذکر شد که نمود کامل، کگگل سگگاختار زمگگانی را تصگگرید می نامشلو به 

 I have alreadyهگگا وجگگود دارنگگد ) در زبان   1های موسوم به کامل ممتگگد همین دلیل است که خوانش 
run five miles شگگود، امگگا  صورت ضمنی بگگه  هگگن متبگگادر می (. در این موارد اگرچه رویداد قبلی به

شدن پنج مایل« تنها در موقعیت پس از ایگگن  »دویده  ؛ موقعیتی قرار دارد کانون توجه بر روی مرحلک پس 
همراه  سی در زمان حال از صفت مفعولی فعگگل اصگگلی بگگه رویداد صحت دارد. نمود کامل در زبان فار 

وسیلک صفت مفعولی فعل اصلی و پس از آن صگگورتی از  بودن و در زمان گذشته، به  های فعِل بست واژه 
 شود.  فعل بودن ساخته می 

خگگود   ۀ ای را تحت سیطر توانند انواع دیار نمود مرحله اندازی )تقریب( و کامل می های چشم نمود 
هگگای سگگاده اسگگت و  های نمودی پیچیده مشگگابه نمود (. نقش ارتباطی عبارت ( 28)  ند )مانند داشته باش 

هگگای  شگگود و بلش تری از سگگاختار زمگگانی می های پیچیده های نمودی منجر به گزینش ترکیب عبارت 
  ها را های ساده توصیفات مرتبط به موضوع دهند؛ اما نمود ملتلفی از این ساختار را مورد توجه قرار می 

کنند و هردو در یک الیگگه وجگگود دارنگگد  دهند و نیز جایااه وضعیت را در زمان مشلو نمی تاییر نمی 
 (. 51ع 2006)بوالند، 

 ( 1400...«،  ی ع با جعفر سلمان ی . )» مدد ایم رفته نود درصد راه را . 55
 )اینترنت(   ( xi) . ام کرده با آب گرم حمام  . 56
هسگگتم ...«،    ی جمهگگور نظگگام  س ی . )»موافق رئ ته بودم رف الله هاشمی به آنجا من در زمان آیت . 57

1399 ) 

این است که در حال حاضر نیز پیامگگد »رفگگتن راه« برقگگرار اسگگت و مگگا در    ، آید برمی  ( 55)  آنچه از م ال 
گفگگت »نگگود  که در گونک غیرکامل ایگگن پاره شده است؛ درحالی وضعیتی قرار داریم که نود درصد راه رفته 

پیامد آن   ( 56)  در م ال  ، طور مشابه وضعیت صادق نیست. به این مرحلک پس   ما  درصد راه را رفتیم« لزو 
  ( 57)   شگگود. همچنگگین در م گگال طور ضگگمنی اسگگتنباط می یعنی تمیزبودن مشارک در حگگال حاضگگر بگگه 

وضعیت »رفتن« پیش از نقطک ارجاع زمانی یعنی توصیفار »در زمان آیت الله هاشمی« رخداد داشگگته  
در زیگگر ارائگگه شگگده    ( 56) بازنمگگایی زیربنگگایی نمونگگک    . است و ت ثیر آن تا آن زمان نیز پابرجا بوده اسگگت 

 
1. continuative perfect 
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 استع 

(epi:[(ei:[(RES fi:[( حمام کردن)(xi)A(fi)](fi):(xj: آب گرم(xj)Ins)(fi))](ei))](epi)) 

 گیری نتیجه    5
نمایی در زبان فارسی ازمنظر دستور  های ملتل  نمود در پژوهش حاضر سعی شد تا شیوه   متن عنوان 

  ، گگگرا مراتبی دسگگتور گفتمگگان نقش گرا تشرید و بررسی شود. براساس سازماندهی سلسگگله گفتمان نقش 
های گفتمانی دخیگگل هسگگتند کگگه هرکگگدام از ایگگن سگگطوح از  گیری کنش چهار سطد بازنمایی در شکل 

طور کگگه گفتگگه شگگد، یگگک  کنند. همگگان مراتبی پیروی می اند که از ساختار سلسله هایی تشکیل شده الیه 
هگگای معناشگگناختی و  گگگرا ایگگن اسگگت کگگه تنهگگا تمایز دسگگتور گفتمگگان نقش   شناسِی روش   محورِی   ۀ جنب 

های  منگگد در صگگورت شگگکلی نظام اربردشگگناختی را در دسگگتور زبگگان موردمطالعگگه لحگگا  کنگگد کگگه به ک 
ها، فهرسگگت  شناختی آن زبان بازتاب یافتگگه باشگگد )تاییگگر در ترتیگگب سگگازه نحوی و واج گ    واژی ساخت 

صگگورت  به ترتیب مگگادامی کگگه یگگک نقگگش معنگگایی  این عناصر ساختواژی، الاوهای زیروبمی و ...(. به 
بندی  عنوان یک عملار در فرایند صگگورت به  ، شناختی در زبان منعکس نشود نحوی یا واج گ    ساختواژی 

شود. در این میان مقولک نمود در سطد معناشناختی این دسگگتور یعنگگی سگگطد  آن زبان درنظر گرفته نمی 
ی از شود. در این سطد کمیت دهی می بازنمودی سامان  نمگگود کیفگگی کگگه   نمایی رویگگداد یگگا نمگگود کمگگّ

شگگود. گونگگک اول در الیگگک  کنگگد، متمگگایز می ساختار درونی زمانی یک وضعیت را دسگگتلوش تاییگگر می 
شگگود.  تر یعنی ویژگی ترکیبی یا همان قالب اسناد وضعیت تعیگگین می وضعیت و گونک دوم در الیک پایین 

هگگای زبگگانی  وسگگیلک ابزار نمگگایی در زبگگان فارسگگی به نمود   ، ها مشاهده شگگد طور که در بلش یافته همان 
بین تنها مواردی که در نظگگام دسگگتوری زبگگان فارسگگی مگگنعکس شگگده   این  شود که در ملتلفی انجام می 

 شوند. عنوان نمود دستوری درنظر گرفته می به   ، دیار دارای عملار اختصاصی باشند عبارت باشند و به 
ی در زبگگان فارسگگی صگگورت سگگاخت  دادن  بگگرای نشگگان   فردی نحگگوی منحصگگربه گ    واژي نمگگود کمگگّ

دیار، نمود کّمی در زبگگان فارسگگی  عبارت وقوعی و بسامد ندارد، به های نمودی عادت، تکرر، تک تمایز 
دستوری نشده است و در سطد بازنمودی و الیک وضعیت فاقد عملار اسگگت. بگگا وجگگود ایگگن مفگگاهیم  

هگگای واژگگگانی از  بردن ابزار کار بافگگت مگگوقعیتی یگگا بگگه از  توان بگگا اسگگتفاده  ملتل   یل نمود کّمی را می 
ها در زبگگان  ترین ابزار زبانی که در تعیین کمیت وضعیت شده استنباط کرد. مهم های مشلو وضعیت 

هگگای  دهندة بسامد رخداد رویداد هستند. این عبارت های قیدی نشان عبارت   ، کند فارسی نقش ایفا می 
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در   ( 2)  2و نگگامعین  ( 33)  1امدی معگگین های بسگگ و قیگگد  ( 16) ، گگگروه ( 5) صورت بند  توانند به قیدی می 
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  

ها بگگا  د. هرچند ممکن است هرکدام از این قید رفتن یا تضعی  خوانش کّمی رویداد خواهد ش ازدست 
های  وقوعی( و امتداد کاربرد داشته باشند؛ امگگا صگگرف وجگگود قیگگد )و تک  مفاهیم عادت، بسامد، تکرر 

ثر  ؤ (. عوامل مگگ 16 و  13 های عنوان نمونه قید »چندبار« در م ال بسامد تعیین کنندة نوع نمود نیست )به 
-1) ها دخیل هستند، نمود کیفگگی  نمایی کّمی از وضعیت وع نمود دیاری که در تعیین خوانش کّمی و ن 

هگگای  یا نقش ( 4-1-2) ، نوع وضعیت ( 4-1-2، 4-1-1)   ، معنای  اتی فعل ( 4-1-3،  4-1-2،  4-1
رسد مفهوم نمگگود بسگگامدی )مشگگابه دیاگگر انگگواع  نظر می عنوان نمونه، به هستند. به ( 6) شناختی کاربرد 

هایی کگگه نمگگود  گفت که در پاره نحوی ناقو همبستای داشته باشد. به گ  نمود کّمی( با تمایز نمودی تام 
فگگرض  کنندة کمیگگت رویگگداد، خگگوانش پیش های قیدی مشگگلو شرط وجود عبارت به   ، تام وجود دارد 

چنانچه وضعیت با نمگگود نگگاقو بیگگان شگگده باشگگد ایگگن خگگوانش   ، بسامدی خواهد بود و ازسوی دیار 
فگگرض  ش ی ترتیب و به ایگگن دلیگگل کگگه در زمگگان حگگال نمگگود کیفگگی پ این صورت عادت خواهد بود. به به 
ها  نمگگایی وضگگعیت و جز در مگگوارد محگگدودی نمگگود تگگام وجگگود نگگدارد، کمیت   است صورت ناقو  به 
هگگای گذشگگته و آینگگده،  دلیل وجگگود نمگگود تگگام در زمان کگگه بگگه شگگوند. درحالی صورت عادت ارائه می به 

نمایی رویگگداد در زبگگان  بررسی نقش قید در کمیت  بود. صورت بسامدی ممکن خواهد  نمایی به کمیت 
مربوط   ها را منحصرا  توان این دسته از توصیفار فارسی همچنین نشان داد که برخالف ادعای دگن نمی 

جایاگگاه   ، ها بر روی بیش از یگگک وضگگعیت باشگگد به الیک وضعیت دانست و چنانچه سیطرة این عبارت 
کگگه بگگه هسگگتک ترکیبگگی خگگود سگگیطره   است ک باالتر یعنی الیک اپیزود ها در قالب معنایی، توصیفار الی آن 

 . ( 4و   3) داشته و آن را محدودکرده است  
ی دارد. تمگگایزات نمگگود کیفگگی در زبگگان   نمود کیفی در زبان فارسی وضعیتی متفاوت بگگا نمگگود کمگگّ

هگگای  ترتیب عملار این بگگه   . یابنگگد منگگد بازتگگاب می نحوی به شگگکلی نظام گ    فارسی در سطد ساختواژی 
های نمود کیفی متعلق به الیگگک  طور که گفته شد، عملار خاص خود را در سطد بازنمودی دارند. همان 

مراتبی شگگکل  ویژگی ترکیبی هستند. در این الیه رابطک بین محمول و موضوعاتش به شگگکلی غیرسلسگگله 
را به رابطک میان محمول و موضگگوعاتش    گیرد و تسلط عملار نمود بر این قالب اسناد مفاهیم نمودی می 

 
1. definite frequency quantificational adverbs 

2. indefinite frequency quantificational adverbs 
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و    IMPFوسگگیلک عملارهگگای  ناقو در زبگگان فارسگگی به گ  های تام افزاید. تمایز نمود کیفی در تقابل می 
PFV   مگگی« بگگرای   -صگگورت تکگگواژ دسگگتوری » نحگگوی به گ    واژی شود که در سطد سگگاخت تعیین می
یابنگگد.  فگگرض( تظگگاهر می صگگورت پیش گذاری نمود ناقو و عگگدم اسگگتفاده از آن در نمگگود تگگام ) نشان 
کننگگد و از ایگگن  های ناریستن به پایداری زمان درونگگی رویگگداد را تعیگگین می ناقو شیوه گ  های تام نمود 

ای از پیچیگگدگی و صگگراحت کمتگگری در رابطگگه بگگا سگگاختار زمگگانی  های مرحله منظر در مقایسه با نمود 
هگگای نمگگودی متعگگددی را  ها امکان بگگروز خوانش برخوردار هستند. با وجود این، چندمعنایی این نمود 

صگگرف ایگگن  گگگرا، به فراهم آورده است، اما بنا بر اصل رمزگذاری صوری موجود در دستور گفتمان نقش 
ای استمراری  م ال نمود ناقو در زبان فارسی را معادل با نمود مرحله عنوان توان به معانی پیرامونی نمی 

کگگه  طور مشابه با این یکی از معانی بالقوه نمود ناقو نیز هست و به هرچند مفهوم استمرار  ؛ نیز دانست 
یافته بودن رویداد است، عملاگگر نمگگود تگگام معگگادل عملاگگر نمگگود  یکی از معانی بالقوه نمود تام، پایان 

 ای پایانی نیست و بالعکس. مرحله 
ایجاد رابطگگه میگگان    ها ای نوع دیار نمود کیفی هستند و نقش معناشناختی آن های نمود مرحله تمایز 

ویژگی ترکیبی با نقطک مرجع زمانی است. در زبان فارسی بسیاری از ایگگن دسگگت تمگگایزات نمگگودی در  
وسیلک افعال کمکی کگگه معنگگای  ای هستند و عموما  به های ویژه نحوی دارای صورت گ  سطد ساختواژی 

در الیگگک ویژگگگی    PRSPا عملاگگر  اندازی ب یابند. نمود چشم اند بازنمود می واژگانی خود را ازدست داده 
کند که قالب اسناد در مرحلک پیش از رخداد قرار دارد. این عملار منجر به بروز افعال  ترکیبی تعیین می 

شود که نقش تعیین این مفهگگوم نمگگودی را دارا هسگگتند. افعگگال  نحوی می گ  کمکی در سطد ساختواژی 
شگگوند »داشگگتن«،  کار برده می اندازی به چشم  گذاری نمود منظور نشان کمکی که در سطد بازنمودی به 

 »خواستن« و »آمدن« هستند.  
نمایی رویگگدادمحور واقگگع  های دیاگگر نمگگود کیفگگی، وجگگه نوع نمود واژگانی ویژگی ترکیبی، عملار 

 (realis  یا غیرواقع و همچنین قطبیت کنش گفتمانی دیاری که در آن حرکت وجود دارد بگگر انتلگگاب )
اندازی عمومگگا  بگگا  عملاگگر نمگگود چشگگم   ، عنوان نمونگگه گگگذارد. بگگه مکی تگگ ثیر می هریک از این افعال ک 

کنش عملاگگر نمگگود  بگگرهم   ، شگگود؛ درواقگگع ای[ همگگراه می هگگای اسگگناد دارای خصیصگگک ]+لحظگگه قالب 
اگگگر   ، شود که نمود قالب اسناد اندازی با نمود واژگانی )نوع وضعیت(، منجر به این می ای چشم مرحله 

. در مواردی که نمود کیفگگی قالگگب اسگگناد نگگاقو  ( 32)  ای[ تبدیل شود به ]+لحظه  ، ای نباشد هم لحظه 
بودن نمگگود نگگاقو را دسگگتلوش تاییگگر کگگرده و نگگوع وضگگعیت را  ویژگی دیرشی   PRSPعملار    ، باشد 

دهد؛ در این موارد فعل کمکگگی »داشگگتن« کگگاربرد دارد. مفهگگوم نمگگود  ای[ تاییر می صورت ]+لحظه به 
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در الیگگک ویژگگگی   INGRعلت وجگگود عملاگگر بگگه   ، صورت دستوری تظگگاهر یابگگد آغازی هناامی که به 
وسیلک افعال کمکی که به این منظگگور  نحوی به گ    ترکیبی خواهد بود. این عملار نیز در سطد ساختواژی 

یابد. این افعال کمکی »گرفتن«، »برداشتن« و »برگشتن« هستند. بگگه دلیگگل  اند تظاهر می شده دستوری 
کنش این عملار بگگا نمگگود واژگگگانی ]+غایتمنگگد[  ز ابتدایی وضعیت در این نمود، برهم شدن مر برجسته 

 گفت استنباط نشود. ها از پاره شود که لزوما نقطک پایانی این نوع وضعیت قالب اسناد موجب می 
نحوی بلش دستوری زبان فارسی با استفاده از فعل کمکی  گ  نمود استمراری در سطد ساختواژی 

ترتیب در قالب اسنادی که عملار نمگگود  این شود. به گذاری می می« نشان -همراه پیشوند » »داشتن« به 
صورت اجباری حضگگور خواهگگد داشگگت و  نیز به  IMPFوجود داشته باشد عملار  PROGاستمراری 

کنگگد. راهبگگرد  های نگگاقو و اسگگتمراری در زبگگان فارسگگی را مگگنعکس می این امر همبستای باالی نمود 
هگگای اسگگناد بگگا  شگگود، قالب دادن اسگگتمراری در زبگگان فارسگگی اسگگتفاده می نظور نشگگان م دیاری کگگه بگگه 

های مرکب است. در این نوع اسناد، وضعیتی که استمرار آن در نقطک ارجگگاع زمگگانی مشگگلو  محمول 
کار بگگرده  ( در قالگگب اسگگناد بگگه Uپگگذیر ) شود با هستک واژگانی )صورت مصدری( و بگگا نقگگش کنش می 
وجودآمگگدن  مگگوارد فگگوق، چنگگدمعنایی نمگگود نگگاقو در زبگگان فارسگگی موجگگب به   شگگود. عگگالوه بگگر می 

در   IMPFشگگود. چنگگدمعنایی عملاگگر های دارای ایگگن عملاگگر می های استمراری از وضعیت خوانش 
کاررفتن  شگگود؛ ایگگن خگگوانش بگگا بگگه فارسی همچنین موجب بروز خوانش ممتد نیز از قالگگب اسگگناد می 

. عملاگگر نمگگود تکمیلی/پایگگانی  ( 53) گیگگرد  مورد تصرید قگگرار می   دهندة دیرش وضعیت های نشان قید 
 (EGR در زبان فارسی به ) یابگگد.  نحوی تظگگاهر می گ    صورت فعل کمکی »رفتن« در سطد ساختواژی

دهد که این عملاگگر در زمگگان گذشگگته  در زبان فارسی نشان می   EGRهای دارای عملار  بررسی نمونه 
های غیرواقع )وجه غیراخبگگاری( همگگراه  های اسناد غیرفعلی و در زمان حال با وضعیت با قالب   معموال  

شگگود.  در الیگگک ویژگگگی ترکیبگگی مشگگلو می   RES(PERF)شود. نمود کامل در فارسی با عملار  می 
صورت صفت مفعگگولی محمگگول فعلگگی  واژی نحوی به های دارای نمود کامل در سطد ساخت صورت 

یابگگد.  های فعل بودن در زمان حال و تصری  همین فعل در زمان گذشته بازنمود می ست ب همراه واژه به 
شوند و گزیدة  های فوق در مواردی با یکدیار ترکیب می ها گفته شد، نمود طور که در بلش یافته همان 

 . ( 28) کنند  ای از ساختار زمانی وضعیت را برجسته می پیچیده 
اسگگتفاده از    ، گیگگرد ی نمودی زبگگان فارسگگی مورداسگگتفاده قگگرار می ها راهبرد دیاری که در بیان تمایز 

های نمودی آن مشگگلو  افعال نمودی است. در قالب اسناد این افعال نمودی، آن وضعیتی که ویژگی 
شگگود.  واقع تعیگگین می همراه وجه غیر شود موضوع درونی است و با هستک واژگانی یا هستک ترکیبی به می 
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هگگا در  های این پژوهش و با درنظرداشتن الیک عملکگگرد آن ودی با توجه به یافته های بیان مفاهیم نم شیوه 
 اندع نمایی ارائه شده های زیر و براساس شیوة نمود گرا در جدول دستور گفتمان نقش 

 انواع نمود کّمی در زبان فارسی -۲جدول  

 فعل نمودی عملگر نمود الیه
وسیلة عناصر زبانی و بیان مفهوم به 

 غیرزبانی

ت
وضعی

 

 ندارد عادت
استفاده از افعال نمودی عادت داشتن +   -

 وضعیت درونی با وجه التزامی
 نمود کیفی ناقو + توصیفار   -

  ندارد تکرر
های نمود واژگانی فعل )نظیر فعل   -

 سازی(تولید شده بر اساس فرایند دوگان 
 تصرید فعل تکوقوعی + توصیفار   -

  ندارد وقوعی تک 
 واژگانی فعلنمود    -
 وسیلک توصیفار تصرید به   -

 نمود تام + توصیفار   -  ندارد بسامد

 

 انواع نمود کیفی در زبان فارسی -3جدول  

 فعل نمودی عملگر نمود الیه
وسیلة بیان مفهوم به 

عناصر زبانی و 
 غیرزبانی

ویژگی ترکیبی
   فرض صورت پیش   - تام 

   می + ستاک فعل  - ناقص

اندازی چشم 
یب(  )تقر

های کمکی فعل   -
»داشتن« ، »خواستن« و 

 »آمدن«

 افعال در شرف بودن و در آستانه بودن  -
+ وضعیت با هسته واژگانی یا وجه 

 التزامی )غیرواقع(

های واژگانی توصیفار   -
 )قید االن( + نمود ناقو 

ویژگی ترکیبی
 آغازی 

های کمکی فعل   -
»گرفتن«، »برداشتن« و 

 »برگشتن«

کردن + کردن و شروع افعال آغاز   -
وضعیت با هسته واژگانی یا وجه التزامی 

 )غیرواقع(
 

 استمراری
فعل کمکی »داشتن«   -

+ پیشوند »می« )نمود 
 ناقو(

افعال در حال بودن، سرگرم بودن و   -
مشاول بودن+ وضعیت با هسته واژگانی 

 یا وجه التزامی )غیرواقع(
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ویژگی  

ترکیبی
 

 تکمیلی
شدگی هایی از دستوری نمونه   -

 فعل »رفتن«

دادن کردن و پایان افعال به اتمام رساندن، تمام   -
+ وضعیت با هسته واژگانی یا وجه التزامی 

 )غیرواقع(
 نمود تام  -

 کامل

حالع صفت مفعولی فعل اصلی   -  
 های فعل »بودن«بست + واژه 

گذشتهع صفت مفعولی فعل   -
 اصلی + فعل »بودن«

  

  ممتد
فعل ادامه دادن + وضعیت با هسته واژگانی یا   -

 وجه التزامی )غیرواقع(

بافت موقعیتی   -
 + نمود ناقو

نمود ناقو +   -
 توصیفار 

 منابع 
 . 25-32  ، 186ش   مجموعه مقاالت دانشگاه عالمه طباطبایی، (. »افعال نمودی«.  1383ابوالحسنی چیمه، زهرا ) 

 .هفده شهریور تهرانع  .  زبان فارسی  توصیفی   دستور (.  1363مدنی، صادق ) امین 

  سددت ی در ل  ی و مطهددر  ی ل ی / اسددماع  م ی درصد راه را رفته ا  ۹۰ ی : با جعفر سلمان ی مدد (.  1400شهریور    5انتلاب. ) 
.  م ی را ندددار   ی گدد ی ر   ی شددنهاد ی آنهددا هسددت / تددوان پرداخددت رقددم پ   یی احتمددال جدددا   سددتند؛ ی هددا ن   ی د یدد تمد 

https://www.entekhab.ir/fa/news/634718 

گگگرا«.  زبگگان فارسگگیع رویکگگردی کمینگگه هگگای پیگگاپی در  (. »نمگگود دسگگتوری در سگگاخت فعل 1397انوشه، مگگزدک ) 
 . 91-73،  1، ش 11س   . شناسی های زبان پژوهش 

.  ایدددددد  رویدددددد امدددددا وزن کدددددم نکرده مرتدددددب باشدددددگاه م  (.  1394شگگگگگهریور 2هگگگگگا. ) برترین 
https://www.bartarinha.ir/fa/news/236432/ 

.  از زبددان خددودش   د« یدد مج   ی ها »قصدده   گر ی بدداز   ی کددار کم   ل یدد دل (.  1397فگگروردین 14ی فگگردا. ) پایااه خبری تحلیلگگ 
https://www.fardanews.com/fa/tiny/news-797614 

.  کددن    ی فددداکار سددارا سددندرز: "اون" بدده مددن چشددم  زد، ترامددپ گفددت  (.  1399شگگهریور 12خبگگرآنالین. ) 
https://www.khabaronline.ir/news/1428178/ 

 /www.irna.ir/news/84407391. اوقات فراغت در ُکما (.  1400تیر 31خبرگزاری ایرنا. ) 

.  شدددددد   ده ی دکتدددددر مصددددددق بددددده فوتبدددددال کشددددد   ی پدددددا (.  1400تیگگگگگر 10خبرگگگگگگزاری ایسگگگگگنا. ) 
https://www.isna.ir/news/1400041007108 / 

.  د  یددددددد دان   ی بدددددددا  چددددددده نمددددددد   ی از زنددددددددگ (.  1400تیگگگگگگگر 12خبرگگگگگگگگزاری ایسگگگگگگگنا. ) 

https://www.entekhab.ir/fa/news/634718
https://www.bartarinha.ir/fa/news/236432/
https://www.fardanews.com/fa/tiny/news-797614
https://www.khabaronline.ir/news/1428178/
http://www.irna.ir/news/84407391/
https://www.isna.ir/news/1400041007108/
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https://www.isna.ir/news/1400041208252 

.  امددددر بدددده معددددروف فددددارس برگددددزار شددددد   د ی شدددده   ادواره یدددد (.  1400مگگگگرداد 27خبرگگگگگزاری ایسگگگگنا. ) 
https://www.isna.ir/news/1400052719408 

.  نداشدددت   ی ا ده یددد : چندددد بدددار گلددده کدددردم امدددا فا ی زدانددد ی حسدددن  (.  1400تیگگگر 5خبرگگگگزاری ایسگگگنا. ) 
https://www.isna.ir/news/1400040503480 / 

.  آمدددددد ی ها بددددددش م کددددده از شددددداهزاده   ی ا آقدددددازاده (.  1400شگگگگگهریور 5خبرگگگگگگزاری ایسگگگگگنا. ) 
https://www.isna.ir/news/1400060403158 

.  برگددزار شددد   « ی ع ی االسددالم شددف »حجت   ی مردمدد   ی روحددان   م ی مراسددم تددرح (.  1401فگگروردین 7خبرگگگزاری ایسگگنا. ) 
https://www.isna.ir/news/1401010702997/ 

 https://www.isna.ir/news/1400043021952. سفرنامه مکه مکرمه (.  1400تیر 30خبرگزاری ایسنا.) 

.  کشددددد    ی چنددددد روز طددددول مدددد   ات یدددد تر   اد یدددد تددددرت اعت (.  1400تیگگگگر 27خبرگگگگگزاری ایلنگگگگا. ) 
https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1105945 

  . انداختنددددد   گر ی کددددد ی را گددددردن      ی دو مددددتهم بدددده قتددددل شددددل (.  1400تیگگگگر 28خبرگگگگگزاری ایلنگگگگا. ) 
https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1106107 

.  بشددکه نفددت خددام ونددزوئال   ون یدد ل ی بددا دوم   ی راندد ی ابددرنفتکش ا   ی ر ی بددارگ (.  1400مهگگر 25خبرگگگزاری ایمنگگا. ) 
https://www.imna.ir/news/529277/ 

.  کننددددد ی را درمددددان م   ی سددددرماخوردگ   ی اه یدددد گ   ی دارو   ۱۰  ن یدددد ا (.  1400آبگگگگان 19خبرگگگگگزاری برنگگگگا. ) 
https://www.borna.news/fa/tiny/news-1258811 

«.  حجدداب ی شددده شددهدا بددا زنددان ب حساب   ی برخوردهددا » از    یی هددا ت ی حکا (.  1400تیگگر 21خبرگگگزاری تسگگنیم. ) 
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/04/21/2536957 / 

.  ی نددددد ی آو   د ی از شددددده   سدددددنده ی نو     یددددد   ت یددددد سددددده روا (.  1396فگگگگگروردین 21خبرگگگگگگزاری تسگگگگگنیم. ) 
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/01/21/1375534 

  / م یدد دار   ی قهرمددان   ی بددرا   ی و کددار سددخت   م ی رو ی مدد   ش ی پدد   ی نکونام: بددا دسددت خددال (. 1400تیر 25خبرگزاری تسنیم. ) 
.  م ی سدددددددددددددددددد اهان را ببددددددددددددددددددر   قدددددددددددددددددده ی دق   ۹۰در    م ی توانسددددددددددددددددددت ی م 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/04/25/2538775 

حددالم بددده    ؛ ی برنامدده دربدد  ژه ی در و  ان ی انصار   ی خطاب به عل   ناوند ی مهرداد م (.  1399بهمن 16خبرگزاری دانشجو .) 
  snn.ir/003oln.  لم ی +ف فتم ی ب  خواهم ی م 

https://www.isna.ir/news/1400041208252
https://www.isna.ir/news/1400052719408
https://www.isna.ir/news/1400040503480/
https://www.isna.ir/news/1400060403158
https://www.isna.ir/news/1401010702997/
https://www.isna.ir/news/1400043021952
https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1105945
https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1106107
https://www.imna.ir/news/529277/
https://www.borna.news/fa/tiny/news-1258811
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/04/21/2536957/
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/01/21/1375534
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/04/25/2538775
https://snn.ir/003oln
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.  بدددار »بلددده« گفدددت +عکدددس   3کددده در مراسدددم عقدددد،    ی دختدددر (.  1400دی 18خبرگگگگزاری دانشگگگجو.) 
https://snn.ir/fa/news/988535/ 

.  کددرد   شددرفت ی سددال پ   ۱۰بدده اندددازه    ر اخیدد   در دو سددال   ه ی قددوه قئددائ (.  1400تیگگر 25خبرگگگزاری صداوسگگیما. ) 
https://www.iribnews.ir/fa/news/3166604 

.  ان ی از محمدرضدددددددا شدددددددجر   ی ثبدددددددت خددددددداطرات (.  1399آبگگگگگگگان 2خبرگگگگگگگگزاری مهگگگگگگگر. ) 
https://www.isna.ir/news/99080200639/ 

.  ی انتظددام   ی رو یدد مقدددم فرمانددده سددابق ن ی سددردار احمد   ی ها ناگفتدده (.  1394مگگرداد 31خبرگگگزاری مهگگر. ) 
https://www.mehrnews.com/news/2890707 

 . 153-131 ، 28، ش 8س   . ادب پژوهی (. »نمود دستوری و تصویرگونای در زبان فارسی«. 1393داوری، شادی ) 

تهگگرانع مرکگگز نشگگر    شددناختی فارسددی. هددای زبان پژوهش (. »مجهگگول در زبگگان فارسگگی«.  1384دبیرمقدم، محمد ) 
 . دانشااهی 

(. »بررسی مقوله های نمود و زماِن فارسی در قالگگب هندسگگک مشلصگگه هگگا«.  1398جعفری )  و سمیرا  درزی، علی 
 . 118-97 ، 2، ش 11س   . شناسی های زبان پژوهش 

رساله    شناس  شناخت . ان حلیل زمان دستوري، وجه و نمود در زبان فارس  براساس زب ت (. 1393دستالن، مرتضی ) 
 نور. شناسی هماانی، دانشااه پیام دکتری رشته زبان 

-https://donya-e  . ی زندددددگ     یدددد   ب یدددد عج   ی ها سددددکانس (.  1400اردیبهشگگگگت 19دنیگگگگای اقتصگگگگاد. ) 
eqtesad.com/fa/tiny/news-3762705 

 . 92-79  ، 1، ش 4ش   . فنون ادب  (. »نمود استمراری در زبان فارسی معاصر«. 1391رضایی، والی ) 

.  اسددمن ی و    تددا ی سدداله / گفتگددو بددا آن   3۱زن جددوان بددا چدداقو از پسددر    2  ی ر یدد زورگ ( .  1400مگگرداد 28. ) 24سگگاعت  
https://www.saat24.news/news/559368/ 

  ی. مددراد  د یدد همسددر وح  ی ها قتل او در زندان + ناگفته  ی | ماجرا  ست  ی ک  ی مراد  د ی وح (. 1400مرداد 11شهرآرانیوز. ) 
https://shahraranews.ir/fa/news/76270/ 

  گدددددددپ و گفدددددددت بدددددددا کوهندددددددورد محلددددددده مطهدددددددری. (.  1400تیگگگگگگگر 19شگگگگگگگهرآرانیوز. ) 
https://shahraranews.ir/fa/news/73686/ 

.  ران یددد ا   ی نما ی سددد   ی قددددر بدددرا گران   ی ا تحفددده   ، ی سدددالگ   ۴۸در    ی حددداتم   ال ی لددد (.  1399مهگگگر 9شگگگهرآرانیوز. ) 
https://shahraranews.ir/fa/news/45146 

  . اسددت  ی خوابگدداه متدداهل  ی مددا فقددا بددرا  ل ی ادامدده تحصدد   / ر یدد فق   ی نخبدده هددا (.  1398اردیبهشگگت 18عصر ایگگران. ) 

https://snn.ir/fa/news/988535/
https://www.iribnews.ir/fa/news/3166604
https://www.isna.ir/news/99080200639/
https://www.mehrnews.com/news/2890707
https://donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3762705
https://donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3762705
https://www.saat24.news/news/559368/
https://shahraranews.ir/fa/news/76270/
https://shahraranews.ir/fa/news/73686/
https://shahraranews.ir/fa/news/45146
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https://www.asriran.com/fa/news/666896 

.  ی قصددددده بزغالددددده خجدددددالت   / د یددددد داسدددددتان کودکانددددده جد (.  1399خگگگگگرداد 26عصگگگگگر ایگگگگگران. ) 
https://www.asriran.com/fa/news/765939 

 . 7053-53  ، 2، ش 2س  . علم زبان (. »فعل های چندپاره زبان فارسی«. 1393میرزایی، آزاده ) 

 .نو   نشر   فرهنگ تهرانع  (. تاریخ زبان فارسی. 1366ناتل خانلری، پرویز ) 

 . 110-93  ، 14ش   . ادب پژوهی (. »افعال معین و نمایش نمود در زبان فارسی«.  1389نازگوی کهن، مهرداد ) 

.  فدداش شددد  کدده ی جددرارد پ  ب یدد عج  ی هددا  ی جددراردراز سددلف  ب یدد عج   ی ها ی راز سددلف (.  1400مگگرداد 26ورزش سه. ) 
https://www.varzesh3.com/news/1774473/ 

.  نقدددر ی : قبددول دارم در بددازار آزاد فددروختم امددا ندده ا ی م ی مددتهم دادگدداه پتروشدد (.  1398مگگرداد 16همشگگهری. ) 
https://www.hamshahrionline.ir/news/450908 

کدده تندددتر از    یی | اصددولگرا   سددت ی اصولگرا ن   باف ی قال   هستم |   ی جمهور نظام   س ی موافق رئ (.   1399مهر 6)  همشهری. 
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