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 دمور از طریق نمود است که می توان در.  استنمود حاصل تلفیق اطالعات زمانی و زاویه دید        

صحبت است، دستوري که بر روي تمام یا بخشی از موقعیت متمرکز نمود  انواع موقعیت ها و
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سه حالت استمراري،  در ناقص دیدگاهی نمودنتایج نشان می دهند که . تفکیک می باشد،
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  مقدمه - 1
 زمـان  بـا  نمـود  تفـاوت . دارد اشـاره  فعـل  درونـی  زمان به که است معناشناختی اي  مقوله نمود

 یـک  عنـوان  بـه  دومـی  و دهد  می نشان را موقعیت یک درونی زمان اولی که است این دستوري
اي ی نمـود را مقولـه   برخـ ) 7؛1976 کـامري  (دارد اشـاره  رخـداد  بیرونی زمان به اي  نمایه مقوله

نمود از مقوالت معناشناختی است کـه  (. دانندمعناشناختی در نگرش به ساختار درونی فعل می  
، Vendler, Z. 1967 ،Lyons, J. 1977(شناسـان قـرار گرفتـه اسـت     اساس کار بسیاري از زبان

Dowty, D.R. 1979 ،Johnson, M. 1981 ،Langacker, R.W. 1982  ،,Verkuyl, H.J. 
1993 De Swart, H. 1999 ، Givon, T. 2001 ،Travis, D. L. 2010 ،Croft, W. 2012.( 

هـا نمـود را    شناسـان مختلـف، آن    علی رغم اختالفـات جزیـی در تعریـف نمـود از سـوي زبـان               
ــه ــرشمجموع ــان     اي از نگ ــوم زم ــال مفه ــل در انتق ــی فع ــت درون ــه ظرفی ــاگون ب ــاي گون               ه

 Verkuyl, H.J. 1993:5)  ,Vendler, Z. 1967:97, Comrie 1976:3، Frawly, Wداننـد مـی 

برخـی  . ي تحقق رخداد بدون توجه به زمان بیرونی اسـت     دهندهدر واقع این نشان   ). 294;1999
، نمـود را بازنمـایی   )Vendler, Z. 1967 ،,Dowty, D.R. 1979 Davidson, D. 2001( دیگـر 

  .) نددانرخدادهاي موجود در جهان هستی می
 هاي گوناگون به ظرفیت درونی فعل در انتقال مفهوم زماناي از نگرشدر واقع نمود، مجموعه

سازد  زمان دستوري را از زمان غیر دستوري متمایز می،مبحث نمود). 3، 1980کامري، ( است
بنابراین معناي نمودي با دو . زیرا گاهی زمان دستوري فعل با زمان انجام فعل منطبق نیست

    موقعیتی که از یک جنبه خاص یا با نمود دیدگاهی بیان -1: وع اطالعات در ارتباط استن
    شناخته موقعیتی که به طور غیرمستقیم به عنوان حالت یا رخداد آن گونه، -2شود و می
  .نمود دیدگاهی نیز خود بر دو قسم کامل و ناقص است. شودمی

. است عمل یک بودن انجام حال در یا تداوم بیانگرت که نوعی از نوع ناقص اس استمراري نمود
از آنجاکه تاکنون در . اند نشده قائل تمایزي تکرار و عادت استمرار، بین دستورنویسان بیشتر

به پیشینه  صورت نگرفته است ناگزیر  استمراريزبان کردي پژوهشی در رابطه با مقوله نمود
   .داخته خواهد شدپربر روي زبان فارسی هاي انجام شده بررسی

  پیشینه تحقیق -2
 دستوري مقولۀ  از آنجا که این.است عمل یک بودن حال انجام در یا و تداوم بیانگر استمرار
 زبان و سنّتی دستورهاي اغلب در دلیل همین به و دارد زمان مقولۀ با تنگاتنگی ارتباط

 نمودهاي واقع، در. است نگرفته قرار توجه به عنوان یک نمود دستوري مورد شناختی چندان
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 نوع فارسی چهار دستور در کتب نمونه، عنوان به. اند شده معرفی زمان عنوان تحت مختلف
 شده معرفی نقلی ماضی و بعید ماضی استمراري، ماضی مطلق، ماضی شامل گذشته؛ زمان
زیرا وي وجود چهار زمان گذشته رد شد  )45:1363(محققینی چون شفاییاز سوي  که .است

 نخستین از)129:1363(شفاییاز میان دستور نویسان فارسی .دانستمیممکن رغی را
   هرچند که اصطالح است کرده  اشاره زمان و نمود میان تمایز به که است دستورنویسانی

 و زمان با آن تنگاتنگ ارتباط و نمود پیچیده ماهیت دلیل به. اي براي نمود به کار نبردویژه
 آن انواع و مفهوم این مورد در را نظرات متفاوتی نویسان دستور نایی،مع و صوري تطابق عدم

 مطلق ماضی و ساده حال را مضارع نویسان دستور از بسیاري نمونه عنوان به. اند ساخته مطرح
 این ها اینگونه استنتاج میشود که نموداز آن که) 28:1364 شریعت (اند نامیده ساده گذشته را
 هاي صورت است که این واقعیت حال، این با. آنهاست زمان در تفاوت تنها و بوده یکسان دو

 و یافته پایان فعل گذشته صورت در زیرا نیستند؛ یکسان نمود داراي ساده گذشته و ساده حال
 ایرانی تعریف زبانشناسان و دستورنویسان از بسیاري حال صورت داراي نمود کامل است و در

استمرار با تکرار عادت ترکیب شده  مفهوم گاهی و اند نداده ستد به استمرار از کاملی و دقیق
یا استمرار  دوام مدتی آن داند که وقوعرا فعلی می استمراري فعل  )34: 1366(خانلري. اند

 بطور که است دانسته کاري بیانگر را استمراري نمود نیز )147: 1364(  شریعت.داشته باشد
 استمراري ماضی هم)193: 1373 دیگران و قریب (استاد جپن دستور در. باشد شده تکرارمکرر 

 که بینیم می بنابراین. اند دانسته تدریج و تکرار و استمرار به صورت فعل صدور عنوان به را
 معانی از ناشی امر این و اند قائل نشده تمایزي عادت و تکرار و استمرار بین دستورنویسان

 تمایز داراي صوري نظر از تدریجی و زبان عادتی در واقع، در. است »می« پیشوند متفاوت
 صوري نظر از تدریجی و تکراري عادتی استمراري، نمودي مفاهیم در فارسی .نیستند مشخصی

 زبان در نمودي مفاهیم نوع این که گفت تواننمی حال این  با .نیستند مشخصی تمایز داراي
  . باشند می تشخیص قابل اییمعن نظر از گفتمان بافت در زیرا ندارند؛ وجود فارسی

  »  می« هاي مختلف در زبان فارسی به صورت » می«علی رغم پیشینه و توصیف تکواژ 
 یک رخداد تداوم نشانۀ را می ) 27:2001 ( قمشی. ساز می باشد تکواژ استمراريتریناصلی

 را آن معنایی نظر از و دانسته نمود نشانه را دستوري عنصر این) 9: 2008(طالقانی. داند می
 نشانه عنوان به را پیشوند این) 228: 1383(ماهوتیان. داند می تداومی و عادتی نمود بیانگر
 بدون شناسان زبان و نویسان دستور از برخی. گرفته نظر در عادتی و تکراري استمراري، نمود
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 عنوان به. دان پنداشته نموداستمراري فقط نشانۀ آنرا فعلی پیشوند این مختلف معانی به توجه
ظاهر  پیشوند این همراه فعلی هر که است داشته اظهار) 248: الف 1386 (رحیمیان نمونه
  . است  استمراري،شود
بررسی انواع نمود دستوري از رویکرد کامري در گویش به )26:1392(امانی بابادي میان ایندر 

 معاصر فارسی در ارياستمر نمود بررسی به )14:1391-1(رضایی. لري بختیاري پرداخته است
، زبانشناسان اثار و دستور کتابهاي در استمراري نمود پیشینه به اشاره ضمن وي ,است پرداخته

 باشد استمرار نشانه اندتو نمی تنهایی به حال زمان در می فعلی پیشوند که است کرده نبیا
 نغزگوي .شود می مستفاد نیز بودن استمراري و تکراري,عادت نظیر دیگري هیمامف ان از بلکه
 را معین مفهوم اساس همین بر و گذارند می نمایش به را نمود مفهوم) 110:1389- 93 (کهن
نیز نمود را ) 148:1388(مجیدي. است کرده تقسیم آغازي و تقریب کامل، ناقص، انواع براي

نحوي بر شمرده است، نمود نحوي به باور نویسنده آن است که فعل، صرف نظر ساختی که 
از نظر وي . اي که در آن به کار رفته است، نمود جدیدي را پیدا کندد در ارتباط با جملهدار

اي داراي قید در این حالت، نحو جمله. است 1گونه در زبان فارسی، نمود عادتیتنها نمونه این
کند و به آن ي تکرار است و در ماهیت فعل مضارع اخباري تغییري ایجاد مییا قید گونه

 زبان در قدیم از »می« پیشوند است، داده نشان) 4:1383 (فرشیدورد. دهدعادتی میماهیت 
 معناي امروز فارسی در حال این با. است داللت کرده جریان در عمل و استمرار بر فارسی

 ناقص، نمود نظیر معانی دیگري بر استمرار بر عالوه و است شده تضعیف پیشوند این استمرار
 این تکواژ در شدن ضعیف )25:1379 (عمرانی و وحیدیان. نماید می اللتد نیز عادت و تکرار
 که جایی در تنها را پیشوند این حال، زمان در واقع، در .انددانسته بسیار آشکارتر را حال زمان
 داشته وجود جمله بیان و عمل همزمان انجام بر مبنی  قرائنی یا و باشد در جمله خاصی قید

  .دانست استمرار هندةد نشان توان می باشد
  ارچوب نظريچ -3
  )١٩٩٧(رویکرد اسمیت -3- 1
بندي نمود به طبقه) 45:1967(پس از وندلر که از جمله کسانی است ) 25-47:1977(اسمیت 

این  و دردانست هاي خاص می نمود واژگانی را مستتر در معناي واژهوي. واژگانی پرداخت
البته . ها و سایر اجزاء جملهدانست همانند قیود، فعلیماصلی ها ذاتی بودن را یک ویژگی واژه

                                                             
1. Habitual aspect 



150 رفتار نمود ناقص در زبان کرديبررسی     رخسار زبان   1397 ، پاییز و زمستان7 و6شماره  /      

    ها را آنشود که واره ایجاد میهاي واژگانی در جملهي فعلنمود واژگانی خود به وسیله
تئوري نمود یک تئوري دو بخشی است زیرا هم به  از دیدگاه وي .گویندهاي موقعیتی مینمود

    هی اشاره دارد، هرچند که نمود پارامتري است که در انواع موقعیت و هم به نمود دیدگا
می توان به طورکل پنج نوع موقعیت را . ودشهاي مختلف دنیا به طور متفاوتی فهمیده میزبان

  : را از هم متمایز کرد]پذیرياتمام ±[ و ] تداومی±[، ]پویایی±[اساس سه ویژگی  بر
        ند که براي یک لحظه یا در یک فاصله زمـانی           هایی هست ها موقعیت  ایستایی :ایستایی-1-1-3

  هاي برجـسته از  نمونه.  هستند]تداومی[+  و ] پویایی-[هاي زمانی ها داراي ویژگیآن. می آیند
هـا داراي ویژگـی   ایستایی.  است]اعتقاد داشتن[، ]قد بلند بودن[، ]صاحب مزرعه بودن[این نوع  
  :زیر، مثل جمله )32،1997اسمیت،(ستندهایی که موقت هاند حتی آنتداومی
 .  بود39 روز گذشته دما -

ها، حالت ها شامل یک دوره بدون تغییر با ساختاري داخلی هستند و هیچگونه در ایستایی
نقطه آغازي و پایانی خود . پویایی ندارند و نیازمند یک عامل خارجی براي تغییر می باشند

     موقعیت هاي متفاوتی اند که تغییر در حالت را ایجادبخشی از حالت نیستند، بلکه آن ها 
  )F                (I)(ها            طرحواره زمانی ایستایی .می کنند

smith,1997, 32)( 
     شامل فرآیندهاي ذهنی و جسمانی هایی هستند، ها موقعیتفعالیتی:  فعالیتی-2-1-3

.  هستند]تداومی[+  و ]  اتمام پذیر-[ ، ] پویایی+[هاي زمانی ها داراي ویژگیآن. شوندمی
فکر [، ]خندیدن[، ]قدم زدن در پارك[، ]لذت بردن [ها مثل هاي برجسته از فعالیتینمونه

  :طرحواره زمانی آن ها به صورت زیر می باشد.  است]...کردن در مورد
  I………..FArb                             ها        طرحواره زمانی فعالیتی

) smith,1997,23(  
ها نقطه پایانی اختیاري فعالیتی. ها پایان طبیعی ندارند و داراي پایانی اختیاري هستندفعالیتی

ها پایان می یابند یا متوقف می شوند اما فعالیتی. به صورت صریح یا ضمنی بیان می شود
  .تتکمیل نمی شوند، زیرا تکمیل شدن با فرایند رخداد ناسازگار اس

تغییر در تمام فرایند . ها داراي فرایند و نتیجه یا تغییر حالت هستندتحققی: تحققی-3-1-3
  ،] پویا+[هاي زمانی آن ها داراي ویژگی. ها محدود یا ذاتا مقید هستندتحققی. دهدروي می

رفتن به [، ]ساختن پل[هاي برجسته از این نوع مثال.  هستند] تداومی+[ و ]پذیر تمام+[
ها ها داراي مراحل متوالی هستند که در آنتحققی.  است]نوشیدن یک لیوان آب[ و ]مدرسه
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   هاي تحققی داراي مراحل متوالی هستند و فرایند به سمت یک نقطه پایانی پیش فرایند
اي داراي نقطه پایانی وقتی یک فرایند نتیجه. شوندها به یک حالت جدید منتج میآن. رودمی

مثال اگر شما به مدرسه می روید و به . تواند ادامه یابدشود و نمی، رخداد کامل میطبیعی است
ها تمام یا تحققی. توانید آن را تداوم ببخشیدشما نمی. آنجا رسیدید، رخداد کامل شده است

ها را کامل طرحواره زمانی تحققی. یابندها متوقف یا پایان میشوند در حالیکه فعالیتیکامل می
  . کندمی

    I………..FNAT Rطرحواره زمانی تحققی ها    
) smith,1997,26(  

آن ها  . اي بدون نتیجه یا برایند هستندها رخدادهاي تک مرحلهايلحمه: ايلمحه-4-1-3
در [نمونه برجسته ار آن ها .  هستند]تداومی-[و] اتمام پذیري [-، ]پویایی+ [داراي ویژگی 

  . است]زدنپر [ و ]سکسکه کردن[، ]زدن
در طرحواره زمانی . هستند رخداد یک شامل فقط و رخداد هستند نوع ترینساده هاايلحمه
  . است مرحله اي تک رخداد یک دهنده ي نشان   Eها ايلمحه

  )E                          ) smith,1997,29                                : ايلحظه زمانی طرحواره
مرحله  تک رخدادهاي. مقیدند ذاتأ آنها هستند، ايمرحله تک رخدادهاي هاايلحظه کهچون

 قابل زمانی دوره ي یک شامل است ممکن آن ها. ناگهانی هستند مفهومی لحاظ از اي
می  پرواز پرنده اي یا می کند سرفه فردي وقتی. ندارد صحت همیشه این اما باشند تشخیص

   شناخته نیز ناگهانی عنوان به آن ها همچنین. می شوند متوقف ثانیه چند براي رخداد کند
. دارد فرق می شود، تداومی ها شامل آنچه با که دستوري اند ویژگی هاي داراي و می شوند

  . است تر مناسب حصولی ها براي ویژگی این
 ای برآیند هیچ بدون افتند،می اتفاق سریع خیلی که هستند هاییرخداد ايلحظه هايموقعیت

 سرفه[، ]زدن چشمک [ مثل می شود رخداد خود شامل آن ها. رخداد اتفاق در نتیجه اي
 ضربه[ مثل اعمالی  و] زدن چشمک[ مثل کردن صحبت حین در داخلی رخدادهاي. ]زدن
  . افتدمی اتفاق متوالی صورت به رخداد هایی چنین ]زدن لگد[و ]خراشیدن[،]زدن نوك[،]زدن

 شوندها تبدیل میصورت متوالی تکرار شوند به فعالیتیها اگر به ايلمحه  
ي تغییر حالت اي هستند که در نتیجهها رخدادهاي نتیجهدستاوردي:  دستاوردي- 4- 5-1

نمونه . هستند] تداومی[ -و ]اتمام پذیر[+ ،]پویا[ +ها داراي اجزاء زمانی آن. افتنداتفاق می
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 ]باختن[ و ]بردن  [ ،]شناختن[ و ]رسیدن به قله[، ]ترك کردن خانه[ها مثل برجسته از آن
ها بخشی از رخداد مراحل اولیه با نتیجه ممکن است با رخداد  همراه باشد، اما آن. است

  .شوندمحسوب نمی
  )ER..................)                  smith,1997,29.................          :طرحواره زمانی دستاوردي ها

ها داراي یک تک مفهوم دستاوردي. نشان می دهندرا ها مراحل اولیه و نهایی یننقطه چ
د که ن نیز یافت می شوییهادستاورديرخداد است که فرایند همراه، از آن جدا شده، گرچه 

جمله هاي . ي کل به جزء وجود ندارددر چنین مواردي رابطه. داراي فرایند همراه هستند
اي از رخداد صحت دارد اما در صورت استمراري، دستاوردي دستاوردي فقط براي لحظه

  :زیرمانند جمالت . هند بودنخوا
  . علی در در مسابقه برنده شد-
  .بردعلی داشت مسابقه را می -
  

  زمانی هايویژگی براساس هاموقعیت از )1997(اسمیت بندي طبقه-1جدول 
  

نوع 
  موقعیت

        نمونه   هاي زمانیویژگی                   

ها فاقد ویژگی پویایی ایستایی(پذیراتماماوم،متد  ایستایی
  )هستند

  دانستن، عاشق بودن

  خندیدن، دویدن  )پذیر نیستندها تمامفعالیتی( پویا، متداوم  فعالیتی
  ساختن،بافتن، پختن  پذیرپویا،متداوم، اتمام  تحققی

پذیر مامها نه تداوم داراند و نه اتايلحظه(پویا  ايلحظه
  )هستند

  زدن،چشم زدن ضربه

قه، ببردن در مسا  )ها تداوم ندارنددستاوردي(پذیرپویا، اتمام  دستاوردي
  رسیدن به قله، بخشیدن
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  )دستوري(  نمود دیدگاهی- 2-2-3
 :براساس رویکرد اسمیت دو گونه نمود دیدگاهی وجود دارد

  نمود دیدگاهی ناقص -2-2-3- 1
رکز بر بخشی از موقعیت است که نه شامل نقطه آغازین است و نه نمود دیدگاهی ناقص متم

اي  نتیجه و اولیه مراحل این نوع نمود دیدگاهی بر مراحل خارجی موقعیت و. نقطه پایانی
محدوده نمود دیدگاهی ناقص  بی نشان به . چنین نمود دیدگاهی بی نشان است. متمرکز است

  :صورت زیر است
  :    گاهی ناقص طرحواره زمانی نمود دید

                                I…////… F )                                         smith,1997,73(  
  )56(هاي مثال. نمود دیدگاهی ناقص معموال به صورت استمراري نشان داده می شود 

  )ناقص - ایستایی.(است آرام دریا)  الف- )56(
  )ناقص -فعالیتی. (کند می گریه دارد بچه)  ب- )56(
  )ناقص - تحققی.(ساختند می خانه داشتند ها آن)  ج- )56(

ي پایانی موقعیت ي آغازي و هم نقطهاز آنجاکه حوزه تمرکز نمود دیدگاهی کامل هم نقطه
ها کاربرد ندارد، زیرا نقطه پایانی در طرحواره زمانی غیر ، این نوع نمود براي ایستاییاست

اي و اما براي دیگر انواع موقعیت ها، یعنی فعالیتی، تحققی، لحظه. شودایستایی ظاهر نمی
دهد و و گاهی تکمیل شدن را، مثال زاویه دید کامل گاه اتمام را نشان می. حصولی کاربرد دارد

چنین تفسیرهایی با توجه به ارتباط زاویه دید ). تحققی(در جمله  علی در استخر شنا می کند
علی در استخر شنا می کند : ناست، زیرا اگر جمله اول را به جمله اي مانندو نمود از طریق مع

  .تبدیل کنیم، تفسیر آن متفاوت خواهد بود. و هنوز هم در استخر است
برخالف نمود دیدگاهی کامل، نمود دیدگاهی ناقص فقط براي ایستایی ها و استمراري ها بکار 

. تقسیم می شود) ناقص و استمراري(ین دو بخش می رود و این نوع از نمود دیدگاهی خود به ا
  .هاها کاربرد داشته و دومی فقط براي غیر ایستاییاولی براي تمام موقعیت

نمود دیدگاهی . نمود دیدگاهی استمراري بر مراحل داخلی رخدادهاي غیر ایستایی داللت دارد
. شودقص گرفته نمیاستمراري داراي معنایی است که از دیگر انواع نمودهاي دیدگاهی نا

هایی از این قبیل  اغلب مربوط به این نوع ها، پویایی بودن و پیچیدگیتفاوت میان فعالیتی
  .هاي نزدیک به هم را نشان می دهدشناسی موقعیتنمود دیدگاهی است و از لحاظ زبان



154 رفتار نمود ناقص در زبان کرديبررسی     رخسار زبان   1397 ، پاییز و زمستان7 و6شماره  /      

   نمود دیدگاهی کامل3- 2-2-2
امل نقطه آغازین و هم نقطه نمود دیدگاهی کامل بر کل موقعیت متمرکز است، که هم ش

  :طرحواره عمومی نمود دیدگاهی کامل به صورت زیر است. پایانی موقعیت است
  ) smith,1997,66(  

  
  طرحواره عمومی نمود دیدگاهی کامل               

              I       F  
///////////                                                                            ) smith,1997,66(  

شود زیرا توسط شکل ر زبان انگلیسی معموال نمود دیدگاهی کامل نمود ساده نیز نامیده مید
  )smith,1997,67 ( همانند جمالت زیر. شوداي از فعل نشان داده میساده

  )فعالیتی. (علی دیروز در استخر شنا کرد
  )تحققی( نوشتاي به برادرش نامهي گذشتههفتهمریم 

  )1976(رویکرد کامري- 2-3
. ه است پرداخت کسانی بود که به طور مفصل به نمودهاي دستورينیز از جمله) 1976(کامري
 و زمانی ساختار به نگرش گوناگون هاي راه نمود«: دکن را اینگونه تعریف می "نمود" کامري
 (Comrie,1976,3) »است موقعیت یک درونی

 جمله از زمان کنار در نمود . داند می ها فرایند جریان دریافت ناگونگو راههاي را نمود وي
 نمود اصلی انواع وي نمود دستوري را از(Comrie,1976,3).  است فعل دستوري مهم هايمقوله

بطور  را موقعیت یک کامل نمود از نظر وي .کرد اشاره ناقص/ کامل نمود تمایز به دانست ومی
 ساختار به ناقص نمود که حالی در دهد، می نشان آن درونی زمانی عناصر به اشاره کلی بدون

 نمود  وي.دهد نمی قرار نظر مورد را عمل پایان و آغاز و کند می اشاره موقعیت درونی زمانی
 و  عادتی استمراري، انها مهمترین که دیگر نمودي تمایز نوع چند گیرنده بر در را ناقص

   .داند می است تکویري
  ود ناقصنم -1-2-3
 نمود در .نمیگیرد نظر در را عمل پایان و اغاز و دارد اشاره موقعیت درونی و زمانی ساختار به

 خود به را قسمتی زمان محور در و یابد می جریان نامقید و ممتد فرایندي در فعل ناقص
 می ناتمام  این جریان نیست مشخص فعل پایان ناقص نمود در که نجاآ از.دهد می اختصاص

 .است بودن پایانی نقطه فاقد و بودن انجام حال در ناقص نمود اصلی ویژگی کل طور به .ندما
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 به استمراري خود نمود ، همچنیناست عادتیو  استمراري هاي نمود شامل خود ناقص مودن
  .شود تقسیم میو غیر تکویري تکویريي دو دسته

  نمود استمراري -1-2-3- 1
 یـک  درونـی  سـاختار  بـه  مـستقیم  ارجـاع  استمراري نمود هک کند می اشاره)(1976:24 کامري

هایی که سـاختار درونـی ندارنـد اسـتمرار آنهـا نیـز        براساس این تعریف موقعیت    .است موقعیت
 قابـل  غیـر  اي لحظـه  افعال و ایستا موقعیت با افعالی براي استمراري نمود مثال ,منتفی میشود 

  .است زمانی دوره یک در فعل تداوم هدهند نشان استمراري نمود زیرا باشد می تعریف
  عادتی نمود -2-1-2-3

 در عمـل  یـک  تکـرار  را عادت گرچه داند می جدا تکویري نمود از را عادتی نمود) همان( کامري
 بنـابراین . دانـد نمـی  تکـرار  را عـادت  کـافی  شرط اما داند می زمانی بازه یک درو   موقعیت یک

 این واقع در. است زمانی بازه یک در تکرار ها عادتی جرای ویژگی .جداست عادت از تکرار مفهوم
 عـادتی  نمـود  دادن نشان براي معموال. رساندرا می  عادت مفهوم عمل تکرار که است زمانی بازه
  .شود می استفاده زمانی هاي قید از غیرگذشته و گذشته هاي زمان در
  تکویري نمود -3-1-2-3

 اشاره عمل دفعات بر و داند می عمل یک پیاپی رتکرا را استمراري نمود )(1976:26 کامري
ها الزاما مقید به بازه این نوع از نمود ناقص  بر خالف عادتی .ندارد تاکید عادت بر لزوما و دارد

  .باشدزمانی نیست اما تکرار شرط اصلی آن می
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  نمود دستوري

  
  

  از انواع نمود دستوري) 1976(طبقه بندي کامري
  

  هاتجزیه و تحلیل داده -4 
    در این بخش با توجه به رویکرد کامري در مورد نمود ناقص و رویکرد اسمیت در مورد 

 نمود واژگانی به مقایسه رفتار نمود ناقص در سه زیر شاخه موردها دربندي انواع موقعیتدسته
  .شودپرداخته میزبان کردي کلهري  عادتی و تکویري در ،استمراري

  کردي کلهري زبان در ناقصنمود  بیان دستوري راهکارهاي -4- 1
 موجود است که داراي بیش از چهارده لهجه وگویش هاي زبان کردي یکی از غنی ترین 

 گورانی،، ، کلهري)هورامی(سورانی، اورامی کرمانجی، کردي  از جمله کردي.گویش می باشد
  )5:1384کشاورز، (.لکی و فیلی

 تا همدان اسدآباد گردنه غرب؛ به شرق سمت از توان می را کلهري گویش زبانی جغرافیاي
 کردستان استان در بیجار جنوب؛ به شمال از و) بغداد نزدیکی (عراق کردستان در جلوال

 این. دانست کلهر هاي کوه به منتهی آبدانان، شهرستان و ایالم استان جنوب تا) سنندج(
. است کردي گویش این قدرت و غنا گویاي خود هک است بسیاري هاي لهجه تنوع داراي گویش

  .)39:1389جهان بیگی،(

 ناقص  کامل

  استمراری عادتی

در جریان 
 پیشرو

در جریان 
 ناپیشرو

 نمود دستوری



157 رفتار نمود ناقص در زبان کرديبررسی     رخسار زبان   1397 ، پاییز و زمستان7 و6شماره  /      

 کرمانشاه، چون مناطقی به را آن و دانند می کلهر ایل به مختص تنها را کلهري گویش برخی،
 اما. دانند می محدود خانقین و ایالم ماهیدشت، گیالنغرب، آبادغرب، اسالم سرابله، غرب، ایوان

 در تفاوتی اندك با رود می کار به کلهري گویش شد بحث آن از که جغرافیایی تمامی در
ساختار این زبان تاکنون بسیار اندك مورد مطالعه قرار . )27:1379کریمی دوستان،(آوانویسی

 به  تحلیلی- گرفته و پژوهش حاضر یکی از نخستین مطالعاتی است که از لحاظ توصیفی
  .)27:1379ستان،کریمی دو(پردازدبررسی این زبان می

 مرز میان نمودهاي استمراري، عادتی و تکویري مشخص و قابل تفکیک در زبان کردي کلهري
 قبل از فعل اصلی )dɪr( شناسه(در این زبان نشانه نمود ناقص در زمان حال فعل کمکی . است
  .است
  

mæryæm dɪrəd qæza derəs ked) 1 

         مریمغذا      داردکند    درست می
  

  . کندغذا درست میمریم دارد 
 مشخص نیست و در مورد پایان فعل اطالعی داده نشده، پس فعل پایان فعلاز آنجاکه آغاز و 

  . ناقص است
  نمود استمراري

 به )ɗɪɾ(شناسه ( از طریق فعل کمکی  ودر زبان کردي کلهري نمود استمراري از لحاظ صوري
  .شوداضافه فعل اصلی ساخته می

mə dɪrəm nɑn xɔm )2 

  خورم  غذا    دارم    منیم
  .خورممن دارم غذا می

  .شودساخته می) dɪr(شناسه (بدون فعل کمکی ناقص استمراري گاهی نیز نمود 
Kɑr xɔm )3 

  کار     کم     
  .کار می کنم

ــر دو ــا ه ــورددر اینج ــال  م ــان ح ــه زم ــاري(  ب ــضارع اخب ــک  ) م ــه ی ــر دو ب ــاره دارد و ه اش
در جمله اول فعل کمکی کـه  . اي متفاوتمیگردد، اما به گونه   در زمان حال بر     ) تحققی(موقعیت
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اي اشاره دارد که تاکیـد بـر اسـتمرار        به گونه نشانه وجود نمود استمراري در موقعیت ذکر شده         
 کـه نـشانه دسـتوري    شود اما جمله دومانجام عمل دارد و از جمله پایان مشخصی مستفاد نمی         

  .شده استیت به طور کلی نگریسته به موقعشود استمراري در آن یافت نمی
 قبل )»داشتن«(dɑʃtən در کردي کلهري در زمان گذشته نمود استمراري از طریق فعل کمکی

  . آیداز فعل اصلی می
dɑʃtəm nɑn xɔrdəm yəhʊ dæŋɪg ʃənæftəm )4 

  خوردم       غذا         داشتمشنیدم   صدایی   یکهو  می
  .   ایی شنیدمخوردم که یکهو صدداشتم غذا می

اما فعل کمکی داشتن که نشانه نمود استمراري در زمان گذشته است بر خالف زمان حال قابل              
در واقع با حذف شدن فعل کمکی با وجود آنکه جملـه از لحـاظ دسـتوري       . حذف شدن نیست    

  و فقط براي بیـان رویـدادي  به استمرار عمل اشاره اي نداردنادرست نیست اما از لحاظ معنایی    
  .در زمان گذشته می تواند مورد استفاده قرار گیرد

  nɑn xɔrdəm yəhʊ dæŋɪg ʃənæftəm*)5 

  خوردم غذا         شنیدم   صدایی   یکهو  می
  .   خوردم که یکهو صدایی شنیدمغذا می

  نمود عادتی 
 /hæ/در کـردي کلهـري معمـوال قیـد          . نمود عادتی بیانگر عادت داشتن به عملی خـاص اسـت          

 اطالعـی و نـه تاکیـدي    در صورتی که جمالتی با لحـن به همراه قیود زمانی و مکانی  )یشههم(
  . باشدنشانگر نمود عادتی میتواند بیان شود می

 mə hæ læ ɪɾæ xæfəm )6 

  خوابم  در اینجا   همیشه  منمی
  .خوابممن همیشه همینجا می

اي که افزودن فعل کمکی به جملهتوان با  میان نمود استمراري و عادتی میبراي درك تفاوت
  .داراي این قید است آن را به آزمون بگذاریم

 mə hæ dɪrəm læ ɪɾæ xæfəm*)7 

  خوابم  در اینجا دارم  همیشه  منمی
  .خوابممن همیشه دارم همینجا می
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اقع نمود عادتی در در اینجا میبینیم که جمله از لحاظ دستوري و کاربردي نادرست است، در و             
ز در همـین   و تفاوت آن با نمود استمراري نیشودساخته میکمکی داشتن فعل بان بدون   این ز 

  .شوداست، اما معناي ناقص بودن بدان جهت که فعل آغاز و پایانی ندارد از آن مستفاد می
  نمود تکویري

ی است، ایـن زبـان      در زبان کردي کلهري وجود قیود تکرار قبل از فعل اصل           نشانه نمود تکویري  
  .  ندارد معینی همانند نمود عادتی فعل کمکیراي نمود استمراريب

sæd dæfæ æɾɑɪ ʔælɪ dɪrəm tʊzɪ dæm wælɪ yə dæfɪʃ gʊʃ nəd )8 

  دهم توضیح  علی  براي   بار  صدکند  گوش   بار  یک  ولی  مینمی
  .کنددهم ولی یکبار هم گوش نمیصد بار است که براي علی توضیح می

در زبان  تکویريآن را از عادتی متمایز کرد، در واقع نمود  تکویريفی کردن نمود توان با منمی
  .   نمود عادتی این قابلیت را نداردمنفی شود اماتواند کردي کلهري می

 ʔælɪ pən rʊʒæ wæ mædræsæ nəʒʊd )9 

    علی5        روز      رود   نمی         مدرسه 
  .رودیعلی پنج روز است که به مدرسه نم

بـه   کـامري  رویکـرد  توان گفت نمود ناقص در زبان کردي کلهري بـه طبـق   پس به طور کل می    
 در ایـن زبـان قابـل قبـول اسـت امـا از آنجاییکـه نمـود                بل تفکیک و توجیهـات وي       راحتی قا 

استمراري به عنوان گونه رایج نمود ناقص شناخته شده است ارتباط این نوع نمـود را در اینجـا               
  .شناسایی و تحلیل خواهیم کردي موقعیتی با نمودها

   در کردي کلهريهارابطه میان نمود ناقص و موقعیت -5
ها ي آغاز و پایان آن افتند نقطه در حال وقوع اتفاق مییی کههااي لحظهکلهريدر کردي 

 ها را استمراريتوان آنالبته در زبان کردي کلهري می. شوندها استمراري نمییکی است، آن
  .شودهاي چند رخدادي شناخته میکرد اما به عنوان فعالیتی

ʔælɪ yə sɑtæ dɪɾəd dærægæ tægənɪd )10 

  زدن        در   دارد  ساعت   یک        علی  
  .علی یه ساعته که داره در میزنه)  ايلحظه(

ستمراري از آنجاییکه در ایستایی تغییر حالت وجود ندارند و غیر پویا هستند نمی توانند ا
  .شوند

 .mɑsgæ dɪrəd t çʊr bʊ̈d  *)11 
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    ماستدارد   شودچرب می) ایستایی(  
  .شوددارد چرب میماست 

توانند استمراري شوند زیرا آنی هستند ولی در  به طور مطلق نمی)حصولی ها(هادستاوردي
  .صورت استمراري شدن بر مراحل اولیه رخداد تمرکز دارند

gɔlægɑn dɪrən çægən )12 

  جوانه زدن          دارند              گل ها
  ها دارند جوانه می زنندگل)   دستاوردي(

  .یابدها به فعالیتی تغییر میها در صورت استمراري شدن نوع موقعیت آنتحققی
  mææryæm dɪrəd zærfægɑn ʃʊrəd )13 

  شستن    ظرف ها   دارد               مریم
  .شوردرفها را میمریم دارد ظ)  تحققی(

ها توان گفت وجود نشانه استمراري با افعال مختلف سبب تغییر نوع موقعیت آندر واقع می
   .است 2ینوعی نمود گرداندر این زبان  دیگر نشانه استمراري شود و به عبارتمی

 ي کلهرينمود ناقص در زمان گذشته کرد - 1-4جدول 

نوع 
  در سطح جمله  واژهدر سطح   موقعیت

 dæwi:n  یتیالفع
  )دویدن(

ʔæli: dɑ:ʃt  dæwɪ  
  دوید داشت  علی

  )فعالیتی ناقص. (دویدعلی داشت می

 dær tæqɑ:nən  ايهلحظ
  )در زدن(

ʔæli: dɑ:ʃt dærægæ tæqɑ:n. 
  .زد در  داشت علیمی

  .زدعلی داشت در می
  )فعالیتی تکراري(

 bɜ:dənدستاوري
  )بردن(

ʔæli: dɑ:ʃt bɜ:dəʊ  
  علیبرد  داشت می

  بردعلی داشت می
  )به فاز آغازین رخداد تاکید دارد(

 fɑ:mi:n  ایستایی
  )فهمیدن(

mærjæm dɑ:ʃt mæni: qəsi:lə mə fɑ:mi: .  
 هاي  معنی  داشت      مریمفهمید  من  حرف

                                                             
2. aspect shifting 
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  )تغییر حالت.(فهیدهاي من را میمریم داشت معنی حرف

  یتحقق
qæzɑ: dəres 

kɜ:d ən 
  )غذا درست کردن(

mærjæm dɑ:ʃt qæzɑ: dəres kɜ:d .  
  کرد  درست     غذا    داشت          مریم

  )ناقصی تحقق. (کردمی درست داشت غذا مریم
  

  يکلهر ي ساز در کردي استمرارینمود ناقص در زمان  حال با فعل کمک -2-4جدول
  در سطح جمله  واژهدر سطح   نوع موقعیت

 ʃənɑ: kərdən  یتیفعال
  )شنا کردن(

ʔæli: dɪrəd ʃənɑ: keɪd.  
  کند      شنا   دیرد    علیمی

  .کندعلی دارد شنا می

 çəʃmæk dɑ:n  ايهلحظ
  )چشمک زدن(

mærjæm dɪrəd çəʃmæk deɪd .  
  زند     چشمک   دارد        مریممی

  .زندمریم  دارد چشمک  می) فعالیتی تکراري(

  bɜ:dən  دستاوري
  )بردن(

ʔɪmæ  dɪrɪm beɪmu:. 
     داریم       مامیبریم   

  .بریمما داریم می
  )به فاز آغازین رخداد تاکید دارد(

 fɑ:mi:n  ایستایی
  )فهمیدن(

mə dɪrəm e mæsælæ fɑ:məm. 
  فهمم  مساله     این     دارم  منمی

  .فهمممن دارم این مساله را می
  )تغییر حالت(

  یتحقق
  

kɜ:dən çɑ:p 
  )چاپ کردن(

ʔæli: dɪrəm kətɑ:wgə çɑ:p keɪd. 
  کند  چاپ     کتابش دارد     علیمی

  .کندعلی دارد  کتابش را چاپ می)  تحققی(
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 ي کلهري در کردینمود ناقص در زمان  حال بدون فعل کمک - 3-4جدول 

در سطح   نوع موقعیت
  در سطح جمله  واژه

  یتیفعال
ʃənɑ: keɪd 

ən 
  )شنا کردن(

ʔæli: ʃənɑ: keɪd. 
  کند      شنا    علیمی

  .کندعلی شنا می
  )فعالیتی ناقص(

  

  ايهلحظ
ʧəʃmæk 

dɑ:n 
  )چشمک زدن(

mærjæm ʧəʃmæk deɪd .  
  زند     چشمک        مریممی

  )ي تکراریتیفعال (.زندمریم  چشمک  می
  

 bɜ:dən  دستاوري
  )بردن(

ʔɪmæ     beɪmow. 
  میبریم       ما

  .بریمما می
  )به فاز آغازین رخداد تاکید دارد(

  

 zɑ:nəsen  یستاییا
  )دانستن(

mə ʤɔ:wɑ:w mæsælægæ zɑ:nəm . 
  دانم         مساله      جواب       منمی

  .دانممن جواب مساله را می
  )ایستا(

  

  kɜ:d ən ʧɑ:p  یتحقق
  )چاپ کردن(

ʔæli: kətɑ:wægə ʧɑ:p keɪd.  
  کند  چاپ     کتابش   علیمی

  )تحققی ناقص. (کندعلی  کتابش را چاپ می
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  نتیجه گیريبحث و  - 6
 و می توان با آزمون هاي هاي نمود ناقص آشکار است تمایز میان گونه)کلهري(در زبان کردي 

       مختلف به اثبات رسانده شده، نمود ناقص داراي سه گونه استمراري، عادتی و تکویري 
اري است این گونه از که نمود استمراري گونه شناخته شده نمود استمر می باشد و از آنجایی

 دسته بندي )1997(نمود به صورت مفصل در این تحقیق در موقعیت هایی که توسط اسمیت
به (?) dɪr) نشانه نمود استمراري فعلی کمکی .شده اند مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته اند

 زمانی يشود با این تفاوت که حوزههمراه فعل اصلی است اما بدون فعل کمکی نیز ساخته می
که تعیین نمود دیدگاهی یا دستوري وابسته به زمان است  از آنجایی. کندفعل نیز تغییر می

در نمود دیدگاهی ناقص . را در قالب زمان تعریف کرداز نمودهاي ناقص و کامل باید هریک 
نمود دیدگاهی کامل در زمان گذشته . زبان کردي کلهري دو زمان گذشته و حال موجود است

نشانه . است و نمود دیدگاهی ناقص هم در زمان حال و هم در زمان گذشته وجود داردموجود 
نمود دیدگاهی کامل در زمان گذشته  تکواژ صفر است اما نشانه نمود ناقص یا استمراري در 

افعال در زمان حال  dɑ:ʃt). شناس(و در زمان گذشته  dɪr) شناسه(زمان حال فعل کمکی 
ی ناقص هستند و افعال زمان گذشته  داراي دو نمود دیدگاهی ناقص فقط داراي نمود دیدگاه

توانند داراي نمود کامل باشند زیرا استمرار یا در حال افعال زمان حال نمی. و کامل هستند
ي میان نمودهاي موقعیتی و نمود در خصوص رابطه. دهندانجام بودن موقعیت را نشان می

توانند داراي نمود کامل و ناقص ها در زمان گذشته میتوان گفت تمام موقعیتدیدگاهی می
البته . هاي نمودي در زمان حال فقط داراي نمود دیدگاهی ناقص هستندباشند، اما موقعیت
. توانند داراي نمود دیدگاهی ناقص باشند مگر آنکه دچار تغییر نمود شوندبرخی از افعال نمی

شوند، افعال دستاوردي با دن دچار تغییر حالت میدر زمان گذشته افعال ایستا با استمراري ش
ها با استمراري شدن نمودشان به اياستمراري شدن به فاز آغازین رخداد اشاره دارند، لمحه

یابد و افعال فعالتی و تحققی هریک به ترتیب داراي نمود فعالیتی فعالیتی تکراري تغییر می
ز افعال ایستا بسته به فعل با پیشوند استمراري در زمان حال نی. شوندناقص و تحققی ناقص می

ها نیز با استمراري شدن به تک ايدهند، لمحهگیرند و  تغییر حالت میویژگی پویایی می
در واقع نمودشان به فعالیتی تکراري باشند،تک رخداد می د داللت ندارند و بیانگر استمراررخدا

یابد، افعال  به فاز آغازین موقعیت تمرکز میها با استمراري شدندستاوردي. شودتبدیل می
 .یابدفعالیتی نمودشان به فعالیتی ناقص و افعال تحققی نمودشان به تحققی ناقص تغییر می
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