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چکیده

مقالة حاضر ،به بررسی نمودِ استمراری از منظر پیشنمونگی میپردازد .نموود ،از

ویژگیهای ساختاری و معناشناختیِ فعل است که در زبان فارسیِ باسوتان وووود
داشته و پیشتر پرویز ناتل خانلری ( )Natel Khanlari, 1986بررسیِ این ویژگیِ

فعل را مورد تووه قرار دادهاست .در این راسوتا ،پوژوهش پویشِ رو ،بور بررسوی

نمود استمراری تأکید دارد .هدف اصلی این مقاله ،دسوتیوابی بوه مو کهوایی

برای ارائة تعریفی وامع ،از نمود استمراری در زبان فارسی است که میتوانود در

آموزش زبان فارسی و نگارش کتابهای درسوی ،بوه کوار گرفتوه شوود .بوه ایون

منظووور ،بووا در نظوور گوورفتنِ

ووار م و ک -کووه بوور م نووای ومووعبنوودی ملال و ِ

ازپیشمووود در پیوند با نمود استمراری در دستور سنتی زبان فارسوی بووده و بوا
تکیه بر دیدگاه شناختی گزینش شدهاند ،بوه معرفوی پویشنموونگیِ ایون ویژگوی
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فعلی پرداخته شدهاست .بر م نایِ یافتههای پوژوهش حاضور ،نموود اسوتمراری را

نمیتوان فقط با تکیه بر ون ة صوریاش تعریف کرد ،بلکوه بورای تشوخیی ایون
ویژگی فعلی ،باید به صورت همزمان ،به صورت و معنای فعل توووه نموود .در

این وستار ،ضمن اشاره به پیشینة نمود استمراری در کتابهای دسوتور و آثوار
زبانشناسهای پیشین ،نشان خواهیم داد که پیشووندِ فعلوی« موی» -بوه ویوژه در

زمان حال -به تن ایی نمیتواند نشوانة اسوتمرار باشود؛ همچنوین ،در نظور گورفتن

معنای فعل در بررسی نمود استمراری فعل ،نیز فقط مشتمل بر معنای ذاتوی افعوال

نیست ،بلکه تأثیر بافت بر نمود را هم باید به حوزۀ معنایی نمود استمراری افزود.
واژههای کلیدی :نمود ،نمود استمراری ،پیشنمونه ،معناشناسی ،بافت

 .1مقدمه
از دیدگاه معناشناسی شناختی ،زبان بخشی از قوای شوناختی ذهون اسوت .بوه بواور زبوانشناسوان
شناختی ،صورت و نقش هیچیک برتری نس ت به دیگری ندارد و تحلیل واحدهای دستوری بدون

ارواع به ارزشهای معنایی ،بی وده بوه شومار مویآیود .همچنوین در بررسویهوای شوناختی ،ارزش

معنایی ،فقط وابسته به دانشِ درونزبانی نیست ،بلکه دانشِ برونزبانی نیز مورد تووه است .نموود،
در پیوند با نگرشی معناشناختی ۱به ساختارِ زمانیِ فعل ،است .مقولة نمود ،دارای ند ووه است که

از ون ههای گوناگون میتوان به آن پرداخت .با تووه به تعریفهوایی کوه در آثوار مختلوف ارائوه

شدهاست ،میتوان نین نتیجه گرفت که نمود ،الگوی تقسیمِ رخدادِ فعول ،در واحود زموان اسوت

که بازتابِ وضعیت ایستا ،تداوم ،حرکت و یا پایان یافتنِ عملِ فعل ،از دیدگاه گوینده است.

پیشنمونه ،۲بارزترین نمونة هر مقوله و در واقع نزدیکترین عضو ،بوه مف وومِ دربرگیرنودهاش

به شمار میآید .پیشنمونه ،بینشانترین عضوِ یک مقوله بوده و ارت اط میان تجربههای انسان را از

و

ان خارج با حوزههای شناختی پیچیدهتری مانند زبان ممکن میسازد .لوبنر ( Löbner, 2013, p.

 )181در تعریف پیشنمونه بیوان کوردهاسوت کوه پویشنمونوه ب تورین نمونوه و یوا تعریفوی از یوک

ط قهبندی است که اعضای آن ط قه و ویژگیهای آنها را معرفی میکنود .پویشنمونوههوا از یوک

سو ،مف ومی معنایی به شمار میآیند و انسان به واسلة این پیشنمونهها ،مقولههای و ان خوارج را

ط قهبندی میکند .از سوی دیگر ،پیشنمونهها واحدهای تازه و ناآشنا را در بر مویگیرنود .تموامی
اعضای یک مقوله بر م نای تعداد خصوصیتهای متمایزشان ط قهبندی میشوند.

semantic
prototype

1
2
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این پژوهش ،به ملالعة معنایی «نمود استمراری» در زبان فارسی بر اساس نظریة پویشنمونوه در

ار وب معناشناسی شناختی میپردازد .تعریفهایی کوه از نموود اسوتمراری در زبوان فارسوی در

آثار گوناگون در پیوند با پیشنمونه ارائه شدهاست ،اگر ه ممکن است الزاماً از واژۀ پویشنمونوه

استفاده نکرده باشد ،اما کم و بیش یکسان بوده و به ووودِ نشوانه «موی» در ابتودای فعول بوه عنووان

استمرار ،اشاره کردهاند .پرسشی که به ذهن میرسد این است که آیا از دیدگاه معناشناسی شناختی

و نظریة پیشنمونگی در زبان فارسی ،نمود استمراری را میتوان فقط بر اساس ون ة صوری بررسی

و تعریف کرد یا اینکه برای تشخیی این ویژگی فعلی ،باید به صوورت و معنوا بوه طوور هومزموان
تووه داشت؟ همچنین با تووه به نظریة پیشنمونگی ،ه صورتی را میتوان به عنووان پویشنمونوه

برای نمود استمراری در زبان فارسی ارائه داد؟ پژوهش حاضر ،نخست به بررسی «نمود استمراری»

در زبان فارسی خواهد پرداخت و سپس آن را از دیدگاه «پیشنمونگی» بررسی خواهد کرد.

 .1 .1پیشینه پژوهش
نخستین پژوهشگرانی که به بررسی پیشنمونهها گرایش داشتهاند ،افرادی مانند رش (،)Rosch, 1983

لیکاف ( ،)Lakoff, 1972راس و مدین ( )Ross & Medin, 1992و گیون ( )Givon, 1984بودند.

آنها بر اساس مف وم پیشنمونههوا ،واژههوا و پدیودههوای گونواگون را در مقولوههوا و سولحهوای
گوناگونی گروهبندی کردنود ( .)Safavi, 2000, p. 74-76النگواکر (Langacker, 1987, p. 14-

 ،)17مقولهبندی براساس روش پیشنمونه را ب ترین الگو برای مقولهبندی زبان معرفی کوردهاسوت.

وی معتقد است که مقولهها اغل

براساس فاصلهشان تا پیشنمونه تعریف میشوند وگویشوران هر

زبان براساس تجربه و شناختِ خود ،این دوری یا نزدیکی را مشخی میکنند.

تیلور ( )Taylor, 1995, p. 197بر ایون بواور اسوت کوه اعضوای یوک مقولوة دسوتوری ،الزامواً

ویژگیهای نحوی یکسانی ندارند و هر سازهای ،بنا بر نزدیکی و دوری به پویشنمونوة خوود ،بایود
تعریف شود و این ویژگی قابلِ دروهبندی است .وی همچنین به ت یین و تعریف واجهای هر زبوان

بنا بر پیشنمونة شناختی آنها پرداخته و معتقد است هر گویشوری به طور منحصربهفرد ،واجهوای

زبان را تولید میکنود (هموان .)۲۲۲-۲3۱ ،کرافوت ( )Croft, 2004, p. 77-78ویژگویهوایِ پویش

نمونه را مشتمل بر این موارد دانستهاست؛  .۱فراوانی :گویشوران زبانی ،هنگامِ اشاره بوه ف رسوتی از

عضوهای یک مقوله ،اغل

مقولوههوایی را نوام مویبرندکوه بیشوترین فراوانوی را دارنود .۲ .ترتیو

فراگیری :کودکان در فراگیری زبان ،مقولههای پیشنمونه را سوریعتور فورا مویگیرنود .3 .شو اهت

خانوادگی :مقولههای پیشنمونه به دلیل داشتن مؤلفههوای مشوترک ،شو اهت خوانوادگی بیشوتری
دارند .۴ .سرعت تشخیی :مقولههای پویشنمونوه ،سوریعتور تشوخیی داده مویشووند .کووو ش
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( )Kövecses, 2006, p. 24-28بر این باور است که مقولوههوا ،بایود بوا تحلیلوی مناسو

تعریوف و

ارزیابی شوند تا اعضای کانونی هر مقوله مشخی شده و صرفاً بر اساس ش اهت ظواهری مقولوههوا

ن اید دربارۀ ط قهبندی آنها تصمیمگیری نمود .وی ،مف وم پیشنمونه را در سه سلح وداگانه بوه

کار میبرد که از این قرارند؛  .۱مقولههایی برای مفاهیم روزمره  .۲مقولههایی بورای معنوای واژههوا
 .3مقولههایی برای مفاهیم زبانی.

در پیوند با پژوهشهای انجام شده در زمینة نمود و نمود استمراری ،به طور مختصر به بررسوی

ند اثر میپردازیم که به توصیف و ط قهبندیِ نمود ،در زبوان انگلیسوی و بررسویِ نموود ،در زبوان

فارسی پرداختهاند .هادلستون و پولوم ( )Huddleston & Pullum, 2002بیان میکنند در انگلیسوی

مجموعهای از عناصر ،بیانگر معنای نمودی هستند؛ بیشتر فعلهای زنجیرهای ۱مانند «شوروع کوردن»

و «متوقف کردن» مواردی از این ق یل هستند .معنوای نموودی بوا وایگواهِ زموانیِ رخوداد ،ارت واطی
ندارد ،بلکه با پارههایی از زمان مرت ط اسوت .بورای نمونوه ،در فعولهوایی ماننود «شوروع کوردن» و

«متوقف کردن» ،به ترتی

بر روی مقلع آغازین و مقلع پایانی رخداد ،تأکید میشوود ،اموا فعلوی

مانند «ادامه دادن» به امتداد رخداد اشاره دارد .آنهوا در اداموه موینویسوند ،مف ووم نموود در زبوان

انگلیسوی مف ووومی دسوتورینشووده اسوت .فقووط هنگوامی موویتووان ادعووا کورد کووه نموود در زبووانی

دستوریشده است که نظام فعلی (فعلها) در آن زبان به ابزاری دستوری مانند فعلهای کمکوی یوا
افزونهای فعلی مج ز باشد.

به نظر میرسد کاملترین بررسی در پیوند با نموود در انگلیسوی بوه وسویلة کوامری (

Comrie,

 )1976انجام شدهاست .تقسیمبندی وی از نمود بر م نای انگارۀ شمارۀ ( )۱است.

شوپن ( )Shopen, 1985, p. 77از ون ة ردهشناختی به بررسیِ نمود پرداخته و ار وبِ نموود

را در برخی زبانها مانند روسی ،انگلیسی ،امورو ،۲وی م وا 3و مووارد مشوابه بوه نموایش درآورده

است .وی بر این باور است که « نمود الگوی تقسیم عمل فعل در بعد زمان است و عمل فعل اشواره
به وضعیت ایستا ،ادامه حالت فعل ،حرکت یوا تیییور فعول دارد» .لووبنر ()Löbner, 2013, p. 150

مینویسد ط قهبندی افعال ،به طور کلی بر اساس سواختار مووقعیتی یوا زموانی صوورت مویگیورد و
مفاهیمِ اصلیِ ساختار موقعیتی ،مربوط به ایستایی یا پویوایی و کامول یوا ناتموام بوودن فعول هسوتند.

همچنین در فعلهای پویا ،اشاره کوردن بوه زموان فعلوی کوه در حوال انجوام اسوت ،فقوط بوه شوکل
1

catenatives: are verbs that can be followed by other verbs in the same clause and have the
ability to form chains in catenative constructions, e.g. ‘We need to go to the tennis court to
help Jim to get some practice before the game’ (Huddleston & Pullum, 2005).
2
Chamorro
3
Chi-bemba
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استمراری امکانپذیر است ،مانند من دارم می نویسوم .وی ،در ارت واط بوا تعریوف نموود فعولهوای

ناتمام مینویسد این افعال ،زمان مشخصی از انجام فعل را نشان مویدهنود کوه موقعیوت و وضوعیت

انجام فعل را در طول آن زمان دادهشده ،توضیح میدهند ،مانند داشتم تلویزیوون تماشوا مویکوردم

که . ...ع وه بور ایون ،نموود اسوتمراری کوه فرآینودی در حوالِ انجوام را نشوان مویدهود ،یکوی از
اصلیترین نمودهایی است که با آن میتوان فعلهای ناتمام را نشان داد.

شکل :1انگارة شمارة ()1

لیچ ( ،)Leech, 2014, p. 19نمود استمراری را وقایعِ موقت و در حالُ گذری بیان میکند کوه

ناتمام بوده و دورۀ زمانی محدودی دارند .همچنین ،گوتزک ( )Goetzke, 2013نموودِ اسوتمراری

در انگلیسی امروز را شامل دو بخش فعل کمکی و فعل اصلی بوه هموراه « »–ingمعرفوی مویکنود.
وی ،صورت ویوژۀ « »is going-toرا نیوز بوه عنووان صوورتی از نموود اسوتمراری در انگلیسوی بیوان

میکند .اگر ه معتقد است بسیاری از زبانشناسان آن را استمراری نمیدانند .کوامری (

Comrie,

 )1976, p. 536-537با بررسی توصیفی نمود و زمان دستوری در زبوان فارسوی ،دو نموودِ کامول و
ناقی را برای فارسی ارائه کردهاسوت .او در پوژوهش خوود ،نکتوة اصولی بورای درک نظوام زبوان
فارسی را در تشخیی و شناختِ نقشهای آن صورتهایی میداند که بوا «موی» و ریشوة کامول بوا

« »-eنشاندار می شوند .وی نیز «می» را نشانة نمودِ ناقی ،میدانود .صوورت «موی» نمایوانگر عملوی
است که به صورت عادت انجام میگیرد ،استمرار عمل را نشان میدهد و میتواند در زمان حال و
گذشته بیانگر عمل در آینده باشد .افکاری ( ،)Afkari, 2017برای نمود استمرار در فارسوی بوه دو

نشانه «در حال بودن» و «داشتن» اشاره میکند که همراه فعل میآیند.

ماهوتیان ( )Mahutiyan, 1999, p. 226مینویسد« :زموان و نموود در زبوان فارسوی سوخت بوه

یکدیگر وابسته اند .به عقیده برخوی محققوان نموود در نظوام صورف افعوال م ومتور از زموان اسوت.

صورت های مربوط به زمان و نمود از ستاک حال یا ستاک گذشته ساخته میشوند» .وی از حووزۀ

دستوری برای افعال ،نمود کامل و اسوتمراری را قائول شودهاسوت .همچنوین از ون وة معنوایی انوواع
مختلف نمود از ومله نمود عادتی ،نمود آغازی ،نموود پایوانی ،نموود مکورر ،نموود منقلوع ،نموود
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لحظه ای ،نمود تداومی ،نمود همزمان و نمود مشخی را برای فعلهای فارسی در نظر گرفتوهاسوت
(همان.)۲۲6-۲3۱ ،

مشکوةالدینی ( )Meshkat Aldini, 2000, p. 77از بعد همزمانی و از حوزۀ دستوری به بررسی

نمود پرداختهاست .به باور وی« ،فعل مشخصههای نحووی ویوژهای دارد .یکوی از ایون مشخصوههوا
مربوط به گونگی به انجام رسیدن فعل از لحاظ وقوع ساده ،پیشرفتی یا استمراری و یا پایانیوافتن

آن است .به مشخصوههوای یواد شوده «نموود» گفتوه مویشوود ».و وانپنواه ت

رانوی ( Jahan Panah

 )Tehrani, 1984, p. 1-37از بعد همزمانی و از حوزۀ دستوری و معنایی به بررسی نموود پرداختوه
است .او در مقالة خود ،صورت و معنا را ودا از یکدیگر بررسی کوردهاسوت .بوه ایونترتیو

کوه

نخست ساختِ فعل را در نظر گرفته و سپس مف وم یا مفاهیمی که این ساخت میتواند انتقال دهد،

را بررسی کردهاست .وی ،نمود لحظهای را عمل یا حالتِ در شرفِ وقوع و نمودِ توداومی را عمول

یا حالت در حالِ وقوع میداند که رساندن یکی از این مفاهیم ،بستگی بوه معنوای خوود فعول دارد.

همچنین ،تفاوت افعال لحظهای و تداومی فقط ون ة معنایی دارد و ارزش کاربردی متفواوت ایجواد

میکند .وحیدیان کامیار ( )Vahidian Kamyar, 1992از ون ة همزمانی و از حوزۀ معنایی بوه نقود

مقالة و انپناه ت رانی ( )Jahan Panah Tehrani, 1984در زمینة نمود پرداختهاست .وی بوا توووه

به تقسیمبندی و انپناه ت رانوی از نموود و قائولشودن دو نموود لحظوهای و توداومی ،تقسویمبنودی

ودیدی ارائه کردهاست که در آن افعال با تووه به معنایی که دارند ،میتواننود یکوی از سوه نموود

لحظهای ،تداومی و لحظهای و تداومی را در بر گیرند.

گلفام ( )Golfam, 2006, p. 70-74از بعد همزموانی و از حووزۀ دسوتوری و معنوایی ،نموود را

اینگونه تعریف میکند« :نمود یکی از مقوالت دستوری است که در ساختار فعل مت لور میشوود.
بهطورکلی نمود یک فعل در واقع بازتاب میزان تداوم رخداد فعل در محوور زموان اسوت» .وی ،از

ون ة صوری ،برای فعلهای فارسی دو نمود کامل و ناقی را در نظر گرفتهاست .او معتقد است که

در نمود کامل ،رخداد فعل از ون ة زمانی مقید است و تحقق فعل کامل میشود .اما نمود ناقی آن
است کوه تحقوق فعول فرآینودی پیوسوته و نامقیود باشود و در محوور زموان ،گسوترهای را بوه خوود

اختصاص دهد .وی برای تائید ملل
 .۱علی پرویز را زد

خود به این نمونهها اشاره میکند:

 .۲علی پرویز را میزد

از ون ة زمانی ،رخداد فعل در هر دو ومله گذشته اما تفاوت بین این دو ومله به نمود آنها باز

میگردد .در وملة ( )۱مقلعی از زمان گذشته انتخاب میشود و رخداد فعول بوه آن مقلوعِ خواص
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محدود میشود .در حالیکه در ومله ( )۲رخداد فعل ،فرآیندی است که از مقلع گذشته به سوی
زمان حال امتداد مییابد و به همین س

 ،ناقی نامیوده مویشوود .گلفوام ( )Golfam, 2006معتقود

است که اصل ح استمراری نیز میتواند برای نمود ناقی به کار رود .نمود استمراری را مویتووان

هم با پیشوند «می» که به ریشة گذشته فعل افزوده میشود و هم صورتهای مختلف فعل «داشوتن»

به عنوان یکِ نشانگرِ واژی و نحوی ،نشان داد.

دبیرمقوودم ( )Dabir Moghaddam, 2005, p. 187مووینویسوود «در زبووان فارسووی مقولووة

«ساختواژی و نحوی» مف وم استمرار یا نمود ناقی را بیان میدارد .در تشکیل این ساخت ،ع ارت
در حال یا مشیول در مقام هستة ساخت اضافه واقع مویشوود و صوورت مصودری فعول بوهصوورت

وابستة آن هسته متجلی میگردد .».این در حالی است که گلفام ( )Golfam, 2006, p. 73ع وه بر

دو نمود یادشده ،از حوزۀ معنایی نیز به نمود پرداختهاست و دو نموود لحظوهای و توداومی را بورای

افعال فارسی در نظر گرفتهاست .وی معتقد است میان نمود لحظهای بودن فعل و کامل بوودن آن از
یک سو و تداومی بودن فعل و ناقی بودن آن از سوی دیگر همسویی ووود دارد .به بیوان دیگور،

هر ه ویژگی لحظهای بودن یک فعل افزایش یابد ،ویژگی کامل بودن آن نیز افوزایش موییابود و

هر ه ویژگیِ تداومی بودن آن افزایش یابد ،ویژگیِ ناقی بودن آن نیز افزایش مییابد.

به نظر میرسد کوه تقسویمبنودی گلفوام ( ،)Golfam, 2006بوهویوژه در حووزۀ معنوایی ب تورین

تقسیمبندی باشد و نیز تعریف و تفسیری کوه در پیونود بوا نموود کامول و نواقی در حووزۀ معنوایی
آورده ،تعریف قابل ق ولی است .اما از این و ت که خارج از بافت هستند و در واقع به بافت تووه

نشدهاست ،نمیتوان گفت که کام ً درست باشد .را که احتمال دارد ،گاهی یک فعول لحظوهای
نیز که انتظوار موی رود نموود کامول داشوته باشود ،در یوک بافوت یوا مووقعیتی مف ووم نموود نواقی
(استمراری) به خود بگیرد (مانند «افتوادن» و «نشسوتن» :افتواد /داشوت مویافتواد کوه او را گرفتنود،

نشستم /ص ر کن دارم می نشینم).

رحیمیووان ( ،)Rahimiyan, 1997در پیونوود بووا ماهیووت و نقووش پیشوووند «مووی» در فارسووی و

کاربردهوای گونواگون ایون پیشووند ،بوه بررسوی مقولوههوایی ماننود نموود معنوائی و نموود صوووری

میپردازد .وی ،تمایز بین نمود صوری و نمود معنائی را اینگونوه بیوان مویکنود کوه «موی» گواهی

اوقات برای نشان دادن نمود معنائی تداوم و زمانی برای بیان وابستگی فعل استفاده میشود و نقوش

نمودی این پیشوند فعلی اساسیتر از نقش وابستگی آن است .او مینویسد پیشوند «می» وسیلة نمود
صوری تداومی فعل است که ال ته به این معنا نیست که نمود صوری تداومی الزامواً بوا نقوش نموود

معنائی تداومی همراه باشد .به بیان دیگر ،گاهی «می» با فعل همراه میشود اما بیانگر توداوم عمول
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نیست .برای مثال ،در نمونة ( )3اگور وه فعول بوا پیشووند «موی» هموراه اسوت ،اموا عمول از توداوم
برخوردار نیست:

 .3حسن امروز خانه را میفروشد.

 .2 .1اهمیت و ضرورت پژوهش
هر فارسیزبانی ،در سالهای تحصیل خود ،با مف وم «استمراری» فعلهای فارسی آشنا میشوود .در

دیدگاههای سنتی ،استمراری فقط به ساختی گفته میشد که دارای پیشوند «می» ق ل از فعل باشود.

در مقابل ،فعلی که این پیشووند را نداشوته باشود ،مللوق یوا سواده نامیوده مویشود .در حوالیکوه در

دیدگاههای شناختی ،ملالعة نحوِ زبان ،بدون پورداختن بوه معنوی و پیوامِ اصویل غیورِ ممکون اسوت.

بنابراین ،نظریة پیشنمونه میتواند به ت یین معنای نمود و صورتهای زبانی بوا رویکوردی شوناختی
بپردازد.

 .2بحث و بررسی
در این پژوهش ،بر اساس ار وب نظریة شناختی و پیشنمونگی بوه بررسوی نموودِ اسوتمراری در

زبان فارسی که در بخشهای پیشین ،به آن اشاره شد ،خواهیم پرداخت .بر این م نا ،م کهایی را

که با تووه به آنها میتوان نمود استمراری را در زبان فارسوی تشوخیی داد و در واقوع بوه عنووان
پیش نمونهای برای این نمود در نظر گرفت ،ارائه خواهیم داد.

 .1 .2پیکرة زبانی
آن ه در این پژوهش ارائه میشود ،بر اساس تجزیه و تحلیلِ  ۲۰۰وملوة مرکو

ناهمپایوه (پایوه و

پیرو) فارسی نوشتاری و نمونههایی از فارسی گفتاری امروز بنا شدهاست ،که از آن میان ،تعداد ۱۵

ومله در اینوا آورده شدهاست .این وملهها ازکتابهای من عاشق آدمهای پولودارم (

Golshiri,

 ،)2006زموین سووخته ( )Mahmood, 2004و داسوتان یوک شو ر ( )Mahmood, 1981اسوتخراج

شدهاست .از میان وملههای تحلیلشده ،این وملهها به این دلیل انتخاب شدهاندکه نیاز بوه مو ک
معنایی و ناتوانی م ک صوری و دستور سنتی در تعریوف و توصویف «نموود اسوتمراری» را نشوان

دهند .همچنین ،در تحلیل این وملههای مرک  ،وملة پایه ،معیارِ تحلیل قرار گرفتهاست .علت این

امر آن است که نخست ،معنی کل ومله را وملة پایوه تث یوت مویکنود و دوم اینکوه ،وملوة پیورو،
بخشی از بافت کل ومله را تشکیل میدهد.
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با تووه به اینکه در ار وب نظریة شناختی ،تحلیلِ نمودِ استمراری ،در هر پارهگفتوار وابسوته

به بافت است و فقط مو کِ صووری در شوناخت نموود اسوتمراری نقوش نودارد .در واقوع ،تحلیول

نمونهها هم بر اساس م کهای صوری نمود استمراری یعنی؛ پیشوند «می» و فعل معین «داشتن» و

هم م ک معنایی شامل معنای ذاتی افعال و تووه به بافت ،انجام خواهد شد .این م کها با توووه

ملرحشده در مورد نموود اسوتمراری در زبوان فارسوی و از منظور

به ومعبندی نگارندهها از ملال

شناختی ،انتخاب شدهاند .بر اساسِ نظریة پیشنموونگی ،هور وه در سواختی ایون مو کهوا بیشوتر
حضور داشته باشند ،به پیشنمونة نمود استمراری نزدیکتر میشووند .نتیجوة بررسوی وملوههوا بور

م نایِ این م کها در قال

ودولهایی ارائه شدهاست .در ودول ( )۱نحوۀ بازنمایی مو کهوا و

تعریفی از آنها آورده شدهاست.

م ک معنایی

م ک صوری

جدول .1مالکهای نمود استمراری در فارسی
۱

پیشوند «می»  :برای نشان دادن نمود استمراری پیشوند «می» به فعل میافزائیم.

۲

فعل معین «داشتن»  :در زبان فارسی گاهی با استفاده از گونههایی از فعل «داشوتن» نموود اسوتمراری
را نشان میدهیم.

تداومی :هر ه معنای ذاتی فعل ،تداومیتر باشد به نمود استمراری نزدیکتر

3

تووووه بووه معنووای

۴

تووه به بافت :از دیدگاه شناختی ،م مترین م ک تووه به بافت است ،را که گاهی ممکن اسوت

ذاتی افعال

خواهد بود.

لحظوهای :هور وه معنوای ذاتوی فعول ،لحظوهایتور باشود بوه نموود کاموول(غیر
استمراری) نزدیکتر خواهد بود.

فعلی که برم نایِ بقیة م کها «استمراری» است ،با تووه به بافت اینگونه ن اشد و یا برعکس.

 .2 .2تحلیل دادههای پیکره
 .۴حاال دیگه همه میدانندکه عراق تو مرز داره یهکارهایی میکنه(.)Mahmood, 2004, p. 8

در این ومله ،در بند وابسته ،عملوی در حوال انجوام اسوت؛ فعول وملوة اصولی اگر وه از ون وة

صوری دارای نمود استمراری است ،اما از نظر معنایی اینگونه نیست که ال ته این فقط از ون ة ذاتِ

معنایی فعل «دانستن» است .معنای ذاتیِ فعل «دانستن» ،نمیتواند تداومی باشد ،را که به باور سعید
( )Saeed, 2009, p. 120و رضایی ( ،)Rezai, 2012نمیتواند صورت استمراری «داشوتن» ()-ing

و صورت امری را به خود بگیرد ،برای نمونه *دارم می دانم یا *بدان! در اینوا ،بافوت نیوز در آن

دخالتی نداشتهاست .را که اگر اینگونه بوود ،بایود بوا توووه بوه بنود پیورو ،از نظور معنوایی نموود

استمراری به خود میگرفت .بر پایة این تحلیل ،وودول ( )۲را مویتووان در موورد نمونوة ( )۴ارائوه
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کرد .الزم به اشاره است که در تمامی ودولهای زیر ،ع یم «منفی و مث ت» بوه ترتیو

بوه معنوای

«نداشتن و داشتن» ویژگی است ،به وز گزینه «بافت» که به معنای توأثیر نداشوتن و یوا توأثیر داشوتن
بافت بر روی معنا است.

جدول  .2تحلیل نمونة 4
م ک صوری
پاره گفتار
۱

نمود استمراری
صوری

معنایی

+

-

پیشوند «می»

م ک معنایی

فعل «داشتن»

+

معنای ذاتی فعل
تداومی

لحظهای

-

+

-

بافت
-

 .۵آدم خیال میکند که دارند به این مملکت خیانت میکنند (.)Mahmood, 2004, p. 20

در این ومله فعل «خیال میکند» که هممعنای فعول «تصوور مویکنود» اسوت ،از ون وة صووری

دارای نمود استمراری است و از ون ة معنایی نیز اگر ه تداومی نیست ( )Rezai, 2012در ایونووا

میتواند دارای معنای تداوم باشد .به این معنا که «تصور کردن» یا «خیال کردن» در مورد عمل بنود
پیرو ،میتواند مدت زمانی ،ادامه داشته باشد ،یعنی به بافت بستگی دارد .بنابراین تحلیل ودول ()3

را میتوان در مورد نمونة ( )۵ارائه کرد.

جدول  .3تحلیل نمونة 5
م ک صوری
پاره گفتار
۲

نمود استمراری
صوری

معنایی

+

+

م ک معنایی

پیشوند «می»

فعل «داشتن»

+

-

معنای ذاتی فعل
تداومی

لحظهای

-

+

بافت
+

 .6فکر میکنم که خواب میبینم (.)Mahmood, 2004, p. 43

در این ومله نیز همانند نمونة ( ،)۵اگر ه فعل «فکر مویکونم» ممکون اسوت بوا توووه بوه ذات

معنایی خود نمود استمراری را نپذیرد ،اما مشاهده میشود که اینگونه نیست .این فعول ،نوه تن وا از

ون ة صوری دارای نمود استمراری است ،بلکه با تووه به بافت ،ون ة معنایی نیز میتواند استمراری
باشد .در واقع ،میتوان موقعیتی را تصور کرد که اتفاقی برایمان رخ دادهاست و ما در فکر یا تصور
( ند لحظهای در این حالت هستیم) این هستیم که انگار خواب میبینیم .در پیوند با فعل «فکرکردن»

 ،رضایی ( )Rezai, 2012بیان میکند که بعضی از فعلها ،به دلیل دارا بوودن مواهیتی نودمعنا ،در
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یک ومله به صورت استمراری و در ومله دیگر غیر از آن ظاهر میشوند .مانند «فکر کوردن» کوه

در اینوا به معنای «تصور کردن» است که فعلی ایستا بوده و نه به معنای «اندیشیدن» که فرآینودی
پویا و تداومی است .بر پایة تحلیل وملة ( ،)6ودول ( )۴را میتوان در این مورد ارائه داد.
جدول  .4تحلیل نمونة 6
م ک صوری
پاره گفتار

نمود استمراری
صوری

معنایی

+

+

3

م ک معنایی

پیشوند «می»

فعل «داشتن»

+

-

معنای ذاتی فعل
تداومی

لحظهای

-

+

بافت
+

 .7شاهد بلند میشود تا از ماشین خودش بنزین بکشد (.)Mahmood, 2004, p. 45

این ومله را میتوان اینگونه توصیف کرد که اگر از فعل معینِ «داشتن» ،نیز در ومله اسوتفاده

میشد (دارد بلند میشود) ،بافتِ ومله کمی تیییر میکرد .در واقع ،میتوانستیم لحظهلحظوة «بلنود
شدن» را در نظر بگیریم و در نتیجه از لحاظ معنایی نیز برای آن نمود استمراری را در نظر بگیوریم.

هر ند در اینوا اینگونه نیست و بنابراین میتوانیم به معنای ذاتی فعل تکیه کرد که از این و ت

نمی تواند استمراری باشد ،اما این به این معنا نیست که بافت هیچ دخوالتی نداشوتهاسوت .زیورا ایون

بافت ا ست که ما را مج ور کرده فقط به معنای ذاتی فعل تووه کنیم و تصمیم بگیریم .بنوابراین بور

پایة تحلیل وملة ( ،)7میتوان ودول ( )۵را ارائه داد.

جدول  .5تحلیل نمونة 7
م ک صوری
پارهگفتار
۴

نمود استمراری

پیشوند

صوری

معنایی

«می»

+

-

+

م ک معنایی

فعل

معنای ذاتی فعل

«داشتن»

تداومی

لحظهای

-

-

+

 .8شایع میشود که لشکر  ۹۲در برابر هجوم گسوترده عوراق مقاوموت مویکنود (

بافت
+
Mahmood,

.)2004, p. 50

در این ومله ،فعل «شایع شدن» فعل لحظهای است اما فعلهای لحظهای ،گاهی میتوانند نموود

استمراری بپذیرند؛ یعنی در اینوا با تووه به معنای ذاتی این فعل ،اینگونه برداشت مویشوود کوه

پذیرای نمود استمراری ن اشد .در حالی که با تووه به بافت ،عمل بند پیرو (مقاومت کردن عوراق)
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لحظهبهلحظه و دهانبهدهان بین مردم نقل میشود (شایع میشود) و بنابراین میتواند از این و وت
نمود استمراری را داشته باشد .بر این م نا ،نه تن ا از ون ة صوری ،بلکه از نظور معنوایی دارای نموود

استمراری است .با تووه به تحلیل وملة ( ،)8ودول ( )6را میتوان در مورد این نمونه ملرح کرد.
جدول  .6تحلیل نمونة 8
م ک صوری
پاره گفتار
۵

نمود استمراری
صوری

معنایی

+

+

م ک معنایی

پیشوند «می»

فعل «داشتن»

+

-

معنای ذاتی فعل
تداومی

لحظهای

-

+

بافت
+

 .۹میدانستم که روزهای پیدرپی ،میگها ش ر را میکوبند (.)Mahmood, 2004, p. 103

در این ومله ،فعل «میدانستم» در هر بوافتی قورار بگیورد ،فرقوی نمویکنود و بوا توووه بوه ذات

معناییاش نمیتواند نمود استمراری را به خود بگیرد .بنابراین هر نود کوه از ون وة صووری دارای
نمود استمراری است اما از نظر معنایی اینگونه نیست (به توضیحهای ومله ( )3روووع شوود) .بور

پایة این تحلیل ،ودول ( )7را میتوان در مورد نمونة ( )۹بیان کرد.
جدول  .7تحلیل نمونة 9
م ک صوری
پاره گفتار
6

نمود استمراری
صوری

معنایی

+

-

م ک معنایی

پیشوند «می»

فعل «داشتن»

+

-

معنای ذاتی فعل
تداومی

لحظهای

-

+

بافت
-

 .۱۰ت ش میکند تا غربت را پس بزند (.)Mahmood, 2004, p. 119

در این ومله ،به نظر میرسد که ت ش برای پس زدنِ غربت ،به منظور ِنووعی سور و کلوه زدن

با خود و سعی در انجام کاری باشد .بنابراین ،این فعل نه تن ا از نظر صوری ،بلکوه از نظور معنوایی

(معنای ذاتی ،بافت) نیز میتواند دارای نمود استمراری باشد .این امر فقوط وابسوته بوه معنوای ذاتوی

فعل نیست ،بلکه این بافت و در واقع تا حدودی ماهیت معنایی بند پیرو است که باعث مویشوود از

فعل «ت ش کردن» در اینوا «استمرار» دریافت شود .زیرا همین فعل مویتوانود نشواندهنودۀ نموود

کامل در زمان حال باشد .بنابراین براساس تحلیل وملة ( ،)۱۰ودول ( )8را میتوان در موورد ایون
نمونه ملرح کرد.
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جدول  .8تحلیل نمونة 10
م ک صوری
پاره گفتار
7

نمود استمراری
صوری

معنایی

+

+

م ک معنایی

پیشوند «می»

فعل «داشتن»

+

-

معنای ذاتی فعل
تداومی

لحظهای

+

-

بافت
+

 .۱۱میگویند ضد انق ب از توی ش رها خمپاره میزند (.)Mahmood, 2004, p. 172

در توصیف این ومله ،باید اشاره نمود این ومله یک وملة خ ری و نیز یک وملوة نقولِ قوول

است .در واقع ،فعلِ «میگویند» بیانگر یزی نیست که االن دارد بیان میشود ،بلکوه یوزی اسوت

که گفتهشده و حاال نقل میشود .بنابراین ،فعل «میگویند» با ووودِ معنای ذاتی (تداومی) از ون وة

معنایی در این وا (با تووه به بافت) استمراری نیست .بنابراین بر پایة تحلیل وملة ( ،)۱۱ودول ()۹

را میتوان در ارت اط با این نمونه ارائه داد.

جدول  .9تحلیل نمونة 11
م ک صوری
پاره گفتار
8

نمود استمراری
صوری

معنایی

+

-

م ک معنایی

پیشوند «می»

فعل «داشتن»

+

-

معنای ذاتی فعل
تداومی

لحظهای

+

-

بافت
+

 .۱۲دارم میروم که به موقع و ه باشم (.)Mahmood, 2004, p. 307

در این ومله ،ع وه بر اینکه معنای ذاتی فعل ،نشاندهندۀ تداوم و استمرار اسوت ،بافوت وملوه

با تووه به فعل معین «داشتن» و مف وم بند پیرو که این بافت را به ووود آوردهانود ،نیوز اسوتمرار را

تداعی میکند .با تووه به تحلیل وملة ( ،)۱۲ودول ( )۱۰را میتوان در مورد این نمونه ارائه کرد.
جدول  .10تحلیل نمونة 12
م ک صوری
پاره گفتار
۹

نمود استمراری

پیشوند

صوری

معنایی

«می»

+

+

+

فعل

م ک معنایی
معنای ذاتی فعل

«داشتن»

تداومی

لحظهای

+

+

-

 .۱3تق میکنم که خودم را رها کنم (.)Mahmood, 2004, p. 309

بافت
+
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در این ومله ،نیز ع وه بر اینکه فعل «تق میکنم» از نظر صوری «استمراری» است ،با تووه به

معنای ذاتی فعل و نیز موقعیت و بافت ومله استمرای است .در واقع ،هر ند فعول معوین «داشوتن»

در ظاهر ووود ندارد ،اما به صورت پن ان ،این فعل و ومله را همراهی میکند و از نظر معنایی نیوز
دارای نمود استمراری است .با تووه به این تحلیل ،ودول ( )۱۱را میتوان بورای نمونوة ( )۱3ارائوه

داد.

جدول  .11تحلیل نمونة 13
م ک صوری
پاره گفتار
۱۰

نمود استمراری

پیشوند

صوری

معنایی

«می»

+

+

+

 .۱۴داشتم فکر میکردم این قضیه خیلی وال

م ک معنایی
معنای ذاتی فعل

فعل

«داشتن»

تداومی

لحظهای

-

+

-

بافت
+

است (.)Golshiri, 2006, p. 19

این ومله نه تن ا از ون ة صوری ،بلکه از نظر معنایی نیز استمراری است ،در واقع بیشتر عوامول

از ومله معنای ذاتی فعل ،فعل معین «داشتن» ،به کمک هم آمدهاند توا نشواندهنودۀ اسوتمرار عمول

«فکر کردن» در این ومله باشند .ال ته بافت در این ومله نقش ندانی نمیتواند داشته باشد .بر پایة
این تحلیل ،ودول  ۱۲را میتوان برای این نمونه ملرح کرد.

جدول  .12تحلیل نمونة 14
م ک صوری
پاره گفتار
۱۱

نمود استمراری

پیشوند

صوری

معنایی

«می»

+

+

+

م ک معنایی

فعل

معنای ذاتی فعل

«داشتن»

تداومی

لحظهای

+

+

-

بافت
-

 .۱۵حاال دارد راه میافتد که برود خانه (.)Mahmood, 1981, p. 136

در این ومله ،بر خ فِ معنای ذاتی فعل (لحظهای) که ناهمسو با «استمرار» است ،از ون ة فعول

معین «داشتن» و قید «حاال» که بافت و موقعیت را ویژهتر کردهاسوت ،ایون وملوه عو وه بور داشوتن

نمود استمراری صوری ،از نظر معنایی نیز استمراری است .در واقوع ،گوینوده تأکیود بور لحظوة راه
افتادن و ون ههای وداگانة این عمل داشتهاست .با تووه به این تحلیل ،ودول ( )۱3را بورای نمونوة

( )۱۵میتوان ارائه کرد.
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جدول  .13تحلیل نمونة 15
م ک صوری
پاره گفتار
۱۲

نمود استمراری

پیشوند

صوری

معنایی

«می»

+

+

+

م ک معنایی
معنای ذاتی فعل

فعل

«داشتن»

تداومی

لحظهای

+

-

+

بافت
+

 .۱6وانمود میکردم که عاشقشم (.)Golshiri, 2006, p. 137

فعل «وانمود کردن» در این ومله هر ند به لحاظ معنای ذاتی «لحظهای» است .بنابراین ،معنای

استمرار را از ذهن دور میکند ،اما از طرفی ،با تووه به بافت این فعل خوود مویتوانود دربرگیرنوده

ند عمل باشد ،اینکه گونه و با ه اعمالی داریم وانمود میکنیم .برای نمونه ،با توووه بوه بافوت

بگوییم که «داشتیم طوری رفتار میکردیم» یعنی یوک کارهوایی مویکوردیم یوا حوداقل مودتی در

رفتارمان یا نوع نگاهمان این را نشان میدادیم (وانمود میکردیم) .بنابراین با تووه به بافت میتوان

«نمود استمراری» را برای آن در نظر گرفت ،هر ند ممکن است در وایی دیگر مف وم استمرار را
نرساند .بر پایة این تحلیل ،ودول ( )۱۴را میتوان ارائه داد.

جدول  .14تحلیل نمونة 16
م ک صوری
پاره گفتار
۱3

نمود استمراری
صوری

معنایی

+

+

م ک معنایی

پیشوند «می»

فعل «داشتن»

+

-

معنای ذاتی فعل
تداومی

لحظهای

-

+

بافت
+

 .۱7انگار یادش میآد که از رودخانة هلیل حرفی ن وده است (.)Mahmood, 1981, p. 95

در این ومله ،نیز منظور از عمل «به یاد آمدن یا آوردن» میتواند با تووه به بافت لحظه لحظه و

ثانیههای به یاد آوردن ملل

باشد یا این که کل ملل

یکباره به ذهن بیاید .بنابراین ،بور خو ف

معنای ذاتی فعل (لحظهای) این ومله با تووه به بافت و بهویژه اصل ح «انگار» که بیشوتر بوه بافوت

کمک کرده ،میتواند از نظر معنایی نیز استمراری باشد .بنابراین بوا توووه بوه ایون تحلیول ،وودول
( )۱۵را میتوان برای نمونة ( )۱7ملرح کرد.
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جدول  .15تحلیل نمونة 17
م ک صوری
پاره گفتار
۱۴

نمود استمراری

پیشوند

صوری

معنایی

«می»

+

+

+

م ک معنایی
معنای ذاتی فعل

فعل

«داشتن»

تداومی

لحظهای

-

-

+

بافت
+

 .۱8پیشبین از دور اشاره میکند که بروم بیرون (.)Mahmood, 1981, p. 201

در این ومله نیز «اشاره کردن» هر ند که یک فعل «لحظهای» است ،اما به نظور مویرسود کوه

نمیتواند نمود «استمراری» داشته باشد ،اما با تووه به بافت و در نظور گورفتن کول مف ووم وملوه و

تجسم موقعیت ،میتواند از نظر معنایی نیز «استمراری» باشد .در واقع گویندۀ این ومله ،موقعیتی را

توصیف میکند که در آن یک نفر در زمان «واری» در حال اشاره کردن به او است .بر اساس این
تحلیل ،ودول ( )۱6را میتوان برای این نمونه ارائه کرد.

جدول  .16تحلیل نمونة 18
م ک صوری
پاره گفتار
۱۵

نمود استمراری
صوری

معنایی

+

+

م ک معنایی

پیشوند «می»

فعل «داشتن»

+

-

معنای ذاتی فعل
تداومی

لحظهای

-

+

بافت
+

 .3 .2توصیف و تحلیل دادهها
از آنواییکه نمیتوان فقط به وسیلة صورت و م کهای صوری ،مدعیِ ووودِ نموودِ اسوتمراری

در یک ومله شد ،بنابراین وملههایی را که فقط از نظر صورت و بر اساس دسوتور سونتی و نوه بور
اساس مف ووم و مو ک معنوایی اسوتمراری خوانوده مویشووند را در ایون تحلیول «غیور اسوتمراری»

میدانیم .همچنین وملههایی را که دارای هر دو ون ه (صووری و معنوایی) هسوتند را «اسوتمراری»

میخوانیم .بنابراین دادههای پیکره ،بور اسواس مو کهوای نموود اسوتمراری (وودول ( ))۱فوراهم
شدهاند و توزیع فراوانی و درصد این م کها در ودولهای ( )۱7تا ( )۲۱و شکل ( )۲تا ( )۵نشان

داده شدهاند.

همانطور که در ودول ( )۱7و شکل ( )۲مشاهده میشود 78 ،درصد وملههوای تحلیولشوده،

نمود استمراری داشتهاند .به این معنا که هم از نظر صوری ،م کهای صوری را داشوتند و هوم از

نظر معنایی توانستهاند با تووه به معنای ذاتی افعال و یا با تووه به بافت ،که بوه دلیول در بور داشوتن
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معنای کاربردی و عملی فعل از معنای لحظهای شایستهتر است ( ،)Yule, 2014, p. 125نشاندهندۀ

نمود استمراری باشند .همچنین  ۲۲درصد آنها فاقد مف وم اسوتمرار از نظور معنوایی بودنود و فقوط

م کهای صوری را با خود حمل میکردند ،و در واقع غیراستمراری هستند .درصد محاسو هشوده
نیز بر اساس فراوانی نس ی  ۲۰۰پارهگفتار اشارهشده در پیکرۀ تحلیل است.

جدول  .17توزیع فراوانی و درصد فراوانی نمود صوری و معنایی
ومله

فراوانی

فراوانی نس ی

درصد فراوانی

غیر استمراری

۴۴

۰/۲۲

%۲۲

استمراری

۱۵6

۰/78

%78

ومع

۲۰۰

۱

%۱۰۰

0% 0%
22%

صوری
صوری-معنایی

78%

شکل  .2درصد فراوانی نمود استمراری به تفکیک صوری و صوری-معنایی

از آنواییکه وملههایی که فقط م کهای صوری را داشتند ،در گروه وملههای اسوتمراری

به شمار نیامدند ،بنابراین در ارائة آمار و ودولها نیز فقط وملههای استمراری (صوری – معنوایی)

موردِ تووه هستند .بنابراین ،همانطور که در ودول ( )۱8مشاهده مویشوود ،از  ۲۰۰وملوه کوه بوه
ظاهر (دارای م ک صوری استمراری) استمراری بودند ،فقط  ۱۵6وملوه اسوتمراری هسوتند (هوم

م کهای صوری و هم م کهای معنایی را دارند).

جدول  .18توزیع و درصد فراوانی نمود استمراری به تفکیک مالکهای صوری و معنایی
فراوانی

درصد فراوانی

پیشوند «می»

۱۵6

۱

%۱۰۰

فعل معین «داشتن»

۵۲

۰/333

%33/3

تداومی

6۲

۰/3۹7

%3۹/7

لحظهای

۹۴

۰/6۰۲

%6۰/۲

۱3۵

۰/86۵

%86/۵

نمود استمراری
م کهای صوری

فراوانی

معنای

م کهای معنایی

ذاتی افعال
بافت

نس ی

نس ی
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با تووه به ودول ( ،)۱8تمامی  %۱۰۰وملههایی که شورایط نموود اسوتمراری را داشوتند (۱۵6

ومله) ،م ک صوری پیشوند «می» را دارا هستند .به این معنا که مشخصة اصلی نمود استمراری در

فارسی از نظر صوری ،داشتن این م ک است و همانطور که مشخی است ،فعول معوین «داشوتن»

در دروة دوم اهمیت م کهای صوری نموود اسوتمراری در فارسوی قورار مویگیورد .در واقوع در

فارسی ،فعل معین «داشتن» به تن ایی و بدون پیشوند «می» نمیتوانود نشواندهنودۀ نموود اسوتمراری

صوری باشد (بر اساس ودول ( )۱8از میانِ  ۱۵6ومله ۵۲ ،مورد دارای فعل معین «داشوتن» هسوتند

که ال ته این  ۵۲مورد ،دارای پیشوند «می» نیز هستند) .همچنین ،بر اساس ودول ( )۱8بوا توووه بوه
توزیع فراوانی م کهای معنایی ،مشاهده میشود که تقری اً  6۰درصد افعال ( ۹۴مورد) «لحظهای»

هستند و حدود  ۴۰درصد ( 6۲مورد) «تداومی» هستند .یعنی برخ ف آن ه بسویاری معتقدنود کوه

نمود استمراری وابستگی شدیدی به توداومیبوودن فعول دارد ،بوه ایون صوورت کوه هور وه فعول

تداومیتر باشد به نمود استمراری نزدیکتر است .بنابراین بر پایة این آمار مشاهده میشوود کوه بوا

ووود اینکه  %6۰افعال لحظهای بودند ،اما دارای نمود استمراری هستند .توویه اصلی این مشاهده و
نتیجه را باید در فراوانی م ک پسین ،یعنی بافت وستجو کرد .همانطور که در این ودول مشاهده

میشود در  ۱3۵ومله ( )%86بافت تأثیرگذار بوده و درواقع دلیول اینکوه بوا وووود لحظوهای بوودن
افعال ،ومله دارای نمود استمراری است ،تأثیر بافت است.

جدول  .19توزیع فراوانی و درصد فراوانی نمود استمراری
به تفکیک تعداد حضور مالکهای صوری

فراوانی

درصد فراوانی

دارای هر دو م ک صوری «می» و «داشتن»

۵۲

۰/333

%33/3

دارای یک م ک صوری «می» یا «داشتن»

۱۰۴

۰/667

%66/7

۱۵6

۱

%۱۰۰

نمود استمراری
تعداد م کهای
صوری

فراوانی

ومع کلی

یک م ک صوری
دو م ک صوری

نس ی

نس ی

33/3%
66/7%

شکل .3درصد فراوانی نمود استمراری به تفکیک تعداد حضور مالکهای صوری
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همانطور که در شکل ( )3و ودول ( )۱۹مشاهده میشود ۵۲ ،مورد وملوه ،یعنوی حودود %33

دارای هر دو م ک صوری هستند و حدود  %67فقط دارای پیشوند «می» هستند .بنوابراین ،هموان-
طور که در توضیح ودول ( )۱8نیز اشاره شد ،م مترین مشخصه برای تشخیی نمود استمراری از

نظر صوری در زبان فارسی ووودِ پیشوند «می» پیش از فعل است.

از این و ت که از دو معنای ذاتی فعل (لحظهای و تداومی) در هر ومله ،فقط یکی مویتوانود

حضور داشته باشد و درواقع نمیتوانیم بگوییم فعول در آن وملوه ،هومزموان دارای هور دو معنوای

«تداومی و لحظهای» است .بنابراین م کهای معنایی فقط دو مورد در نظر گرفته مویشوود ،یعنوی

«بافت» و« لحظهای یا تداومی» که در ودول ( )۲۰آمدهاست.

جدول  .20توزیع فراوانی و درصد فراوانی نمود استمراری
به تفکیک تعداد حضور مالکهای معنایی

نمود استمراری
هم «بافت» و هم یکی از دو حالت
تعداد م کهای
معنایی

«لحظهای یا تداومی»

یا «بافت» یا فقط یکی از دو حالت
«لحظهای یا تداومی»

ومع کلی

درصد فراوانی

فراوانی

فراوانی نس ی

۱3۵

۰/86۵

%86/۵

۲۱

۰/۱3۵

%۱3/۵

۱۵6

۱

%۱۰۰

نس ی

همانطور که در ودول ( )۲۰و شکل ( )3مشاهده میشود 86/۵ ،درصود ،وملوههوایی کوه در

این تحلیل نمود استمراری دارند ،دارای دو م ک معنایی هستند و فقط  ۱3/۵درصد آنها از یوک

م ک معنایی برخوردارند .ال ته الزم به اشاره است که از  ۲۱مورد ،وملهای که فقط یوک مو ک

صوری داشتند ،در هیچیک م ک بافت تأثیرگذار ن ودهاست .به این معنا کوه فقوط از نظور معنوای

ذاتی فعل ،لحظهای یا تداومی بودند .از طرفی نیز با مشاهدۀ اینکوه بافوت در  ۱3۵موورد تأثیرگوذار

بودهاست ،میتوان اینگونه نتیجه گرفت که هر ند بافت به تن ایی نمیتواند عامل مؤثر بور بوروز
نمود استمراری باشد ،اما همانطور که مشاهده میشود درصد باالیی به تأثیر بافت بستگی دارد .در

واقع همانطور که پیشتر اشاره شد ،علت اینکه با ووود فراوانی باالی افعوال لحظوهای ،همچنوان
ومله نمود استمراری به خود گرفتهاست ،تأثیر بافت است.
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13/5%

دو م ک معنایی

86/5%

یک م ک معنایی

شکل  .4درصد فراوانی نمود استمراری به تفکیک تعداد حضور مالکهای معنایی
جدول  .21توزیع فراوانی و درصد فراوانی تعداد حضور همزمان مالکها
نمود استمراری
تعداد کل م کها

فراوانی

فراوانی نس ی

درصد فراوانی نس ی

۲۵

۰/۱6۰

%۱6

 ۲معنایی۱ ،صوری

۱۰۴

۰/667

%66/7

۲صوری۱ ،معنایی

۲7

۰/۱73

%۱7/3

۲

۰

۰

%۰

۱

۰

۰

%۰

۱۵6

۱

%۱۰۰

۴
3

ومع کلی

همانطور که در ودول ( )۲۱و شکل ( )۴مشاهده میشود 66/7 ،درصد وم توی کوه در ایون

تحلیل نمود استمراری دارند ،داری دو م ک معنایی و یک م ک صوری ۱7/3 ،درصد دارای دو

م ک صوری و یک م ک معنایی ۱6 ،درصد دارای هر

ار م ک صوری و معنایی میباشوند،

و هیچ موردی یافت نشد که فقط دارای دو یا یک م ک باشند ه معنایی و ه صوری .با توووه
به درصد باال و قابل تووه فراوانی «دو م ک معنایی و یک مو ک صووری» و نیوز در صود پوایین

موارد «دو م ک صوری و یک م ک معنایی» و از طرفی نیز با تووه به این که مواردی که دارای
هر

ار م ک نیز هستند نه تن ا بیانگر تأثیر م ک صوری بلکه نشاندهندۀ تأثیر مو ک معنوایی

نیز هست ،می توان به وضوح تأثیر معنا را بر بروز نمود استمراری در فارسی مشاهده کرد.
ار م ک
دو معنایی یک صوری

16%

17/3%

66/7%

دو صوری یک معنایی
شکل .5درصد فراوانی نمود استمراری به تفکیک تعداد حضور همزمان مالکها
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 .3نتیجهگیری
در مقالة حاضر ،بر آن شدیم تا نشان دهیم در تشخیی و تعیین نمود استمراری نمویتووان فقوط بوه

صورت آن بسنده کرد .همانطور که در تحلیل دادهها مشاهده شد ،برای تعیین نمود استمراری نوه

تن ا م ک صوری الزم است ،بلکه تووه به معنا و بافت نیوز از اهمیوت ویوژهای برخووردار اسوت.

مشاهده شد بعضی از وملهها با ووود دارا بودن م ک صوری اسوتمراری بوه دلیول اینکوه از نظور

معنایی استمرار را نشان نمیدادند ،در گروه وملههای استمراری قورار نگرفتنود .همچنوین دریوافتیم
که بافت نیز تأثیر بسیاری بر تعیین استمرار یا عدم استمرار دارد ،زیرا با ووود اینکوه بعضوی افعوال،

ماهیت معنایی لحظه ای داشتند اما دارای نمود استمراری بودند که این خوود دلیلوی بور توأثیر بافوت

است .بنابراین در ومعبندی و نتیجهگیری از تحلیل دادهها ،بر اساس مو کهوای تعیوینشوده و بوه

منظور تعیین پیشنمونة نمود استمراری در فارسی ،میتوان اینگونه بیان کرد؛ هر ند دسوتیوابی
به همگی م کها (هر

ار م ک) ،ما را به این اطمینان میرسواند کوه حتمواً وملوه دارای نموود

استمراری است اما همانطور که در تجزیه و تحلیل دادهها مشاهده شد ،دارا بودن تموام مو کهوا

نمیتواند معیار خوبی برای پیشنمونة نمود استمراری در فارسی باشد (در فراوانوی .)%۱6در تعیوین

پیشنمونة نمود استمراری در فارسی باید اشاره نمود که داشوتن مو ک صووری پیشووند «موی» در

دروة اول اهمیت قرار میگیرد .ع وه بر این ،هر هقودر در ایون وملوههوا (دارای پیشووند«موی»)

تعداد م کهای معنایی بیشتر باشد (دو م ک معنایی) ،ساخت ومله بینشانتر است و گویشوران
آن را به عنوان پیشنمونة آن ساخت در نظر میگیرند.
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