مجلة زبانشناسی و گویشهای خراسان ،دانشگاه فردوسی مشهد ،علمی -پژوهشی ،شمارة پیاپی -31پاییز و زمستان 3131
دکتر زهرا عباسی (استادیار زبانشناسی دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران)

نمود واژگانی افعال مرکب در گویش بیرجندي
چکیده
نمود از ویژگیهای ساختاری و معنا شناختی فعل است که در زباانهاای متتلاب باه شایوههاای
متفاوت بازنماایی مایشاود و زماان دساتوری را از زماان غیار دساتوری متماایزمیکناد .تااکنون
دستهبندیهای متفاوتی از انواع نمود فعل ارائه شدهاست .با توجه به اهمیات مااععاه گاویشهاای
فارسی برای حفظ آنها و نیز دستیابی به قواعد متقن دستوری در گویشهای متتلب فارسایدر ایان
مقاعه نمود واژگانی 3تداومی در افعال مرکب متناظر دارای همکرد "کردن" و "داشاتن" در گاویش
بیرجندی بررسیشدهاست .دادههای پژوهش نشاان مایدهاد ایان افعاال متنااظر دارای نمودهاای
واژگانی متفاوتند و همکرد "داشتن" مفاهیم "نهایت ناپذیری" و "تداوم عمال" را باه معنای فعال
میافزاید .همچنین به تردید اساتاجی در خواوو وجاود نماود مساتمر در افعاال مرکاب دارای
همکرد "داشتن" در زبان فارسی پاسخ داده شدهاست.
کلیدواژه ها :نمودفعل،گویش بیرجندی ،نمودواژگانی،فعل عحظهای ،فعل تداومی.
 .1مقدمه

گویش بیرجندی که از گویشهای شرق ایران است ،درمقایسه با فارسی رسامی درکااربرد فعال از
تنوع و گستردگی بیشتری برخوردار است و گونههای صرفی و صورتهای متنوعی ازکااربرد فعال در
آن وجود دارد که در فارسای و در گاویشهاای دیگار ،شاهیه آنارا نماییاابیم ررااایی ،)31114311
صورتهایی چون گذشتة نقلی مساتمر رمایرفتاهام)،گذشاتة بعیاد مساتمر رمایرفتاه بودم)،گذشاتة
بعیداعتزامی ررفته بودهباشم) ،آیندة استمراری رمیخواهم رفت) ،آیندة دور ررفتاه خاواهم باود) ،آینادة

1lexical aspect

____________________________
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دور استمراری رمیرفته خواهم بود) وآیندة دورتر ررفته بوده خواهم بود) .برخای از ایان صاورت هاا
دارای دو یاسه گونة متتلب است.
صرف خاو زمان ماای فعل متعدی به شیوهای که در دوره میانه وجاود داشاته،نیزدراین گاویش
دو گونه دارد .به گفتاه رااایی ر« 4)311 43111در ایان ناوع صارف فعال ،فعال مااای بای کما
امیرهای متول فاعلی رشناسهها) صرف مایشاود و صای ههاای ان بارای تماام کساان اعام از اول
شتص و دوم شتص و سوم شتص مفرد و جمع یکسان و بدان صورتی است در فارسای در ساوم
شتص مفرد ظاهر میشود و امیرهای فاعلی پیش از آن قرار میگیردو صای ه فعال باه وسایله ایان
امیرها و گاهی در جمله به وسیله فاعل مشتص میشود« . ».مانند من برد ،تو برد ،او بارد ،ماا بارد،
شما برد ،ایشان برد ».رهمان )3114
این نوع صرف فعل که در فارسی میانه فقط در زمان ماای افعال متعادی معماول باوده  ،در ایان
گویش به زمان مضارع و ماای فعل الزم نیز تعمیم دادهشدهاست مانند
من برفت ،تو برفت ،او برفت  ،ما برفت  ،شما برفت  ،ایشان برفت
من بهرد ،تو بهرد  ،او بهرد  ،ما بهرد  ،شما بهرد  ،ایشان بهرد رراایی .)31114311
نحوگویش بیرجندی تابع اصول جملهبندی زبان فارسی است و تفاوت اساسی گاویش بیرجنادی
با فارسی رسمی در آواشناسی و صرف است رراشدمحوال .)3133 ،در ایان مقاعاه نماود تاداومی در
افعال مرکب دارای همکرد "داشتن" و "کردن"در گویش بیرجندی مورد بررسی قرار میگیرد.
کامری 3ر )3331و بایهی 1ر)1111نمود را ی

مفهوم گوینده بنیاد میدانند و باایهیر )313 ،1111در

تعریب آن میگوید4
"نمود راههای متتلب نگریستن به ساختار زمانی درونی یا

موقعیات اسات .زماان دساتوری و

نمود هر دو به زمان اشاره میکنند  ،اما زمان این عمل را به صاورت اشااری و بارون ماوقعیتی 1انجاام
میدهد ؛ حال آنکه نمود ی

نوع زمان غیراشاری و درونموقعیتی1رانشان میدهد".
1 Comrie
2 Bybee
3Situation-external
4 situation-internal
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به این ترتیب میتوان گفت نمود بر روند انجاام فعال دالعات دارد؛باه عهاارت دیگار  ،اطالعاات
مربوط به کامل شدن،استمرار،تداوم فعل و نظایر آن برعهدة نمود است  .پس تفااوت دو فعال کاه هار
دو درگذشته انجام شده  ،وعی نحوة انجام آنها متفاوت بوده  ،در نوع نمود آنها است .باه گفتاه کاامری
نمود،مجموعهای از نگرشهای گوناگون به ظرفیت درونی فعل در انتقال مفهوم زماان اسات .رکاامری
 )330141به اعتقاد وی این ویژگی فعل  ،بتشی از نظریه زبانشناسی همگانی است و به زباان خاصای
اختواو ندارد  ،به این معنا که اگر کارکرد فعل  ،نشان دادن انجام کاری در زماانی مشاتص اسات ،
ساختهای صرفی گوناگون فعل و نیزفعلهای گوناگون هر زبان  ،هرکدام ظرفیتی متفااوت در انتقاال
مفهوم زمان دارند .به بیان ساده تر  ،هرفعل،صرفنظراززمان دستوری کاه درآن صارف شاده ،ظرفیات
ویژهای در اش ال طیفی از زمان دارد.
در تعریب فعل مرکب نیز باید گفت فعل مرکب به فعلی گفتاه مایشاودکه از یا
ازقهیل کردن،شدن،بردن،دادن،زدن،گرفتن،درآوردن،آمدن،کشیدن و  ...با ی

فعالرهمکرد)

اسم عاام  ،صافت یاا قیاد

ساخته میشود؛مانند،بدآوردن،رنج کشیدن رارژنگ .)31034311
در این مقاعه به بررسی نمود واژگانی تداومی در افعاال مرکاب متنااظر دارای همکارد "کاردن" و
"داشتن" در گویش بیرجندی میپردازیم.
پیشینه

نمود ازجمله مفاهیمی است که در اغلب منابع زبان شناسی که به حوزه صرف پرداختاهاناد ،ماورد
بررسی قرار گرفته است ،اما تاکنون نمود به ویژه نمود واژگانی به عنوان پدیادهای مساتقل در گاویش
بیرجندی مورد بررسی قرار نگرفته است.نموداز ویژگیهای بارز سااختمان زباانهاای هنادو اروپاایی
است که امروزه فقط درمیان درزبانهای اسالوی و یونانی باه صاورت متماایز وجاود داردو در ساایر
زبانهای هندو اروپایی نمود در تقابل با مفهوم زمان قرار گرفته است.رمجیدی)31004311 4
فرید 3ر )3333فعلهای نمودی1را بررسی کرده و معتقد اسات کاه افعاال نماودی از نظار نحاوی
رفتاری ویژه دارند .کاربرد این افعال در جمالت و یا ساختارهای خاو ،باعث عملکاردی نماودی در
1 Freed
2 aspectual verbs
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آنها میشود ،بهگونهایکه وجود آنها به طرح زمانی موقعیتی اشاره میکند که در ماتمم آنهاا وجاود
دارد .ساخت متمم این فعلها را «اسم ذات»« ،اسم مشتق» و یا «عهارت مودری» تشکیل میدهد.
شوپن 3ر )131 43301نمود رابتشی از معنای ذاتی فعل میداند و معتقاد اسات کاه نماود ارتهااط
میان گزاره و گستره زمانی که در آن عمل فعل روی میدهد را نشان میدهاد .وی ازمنظار ردهشناسای
نمود را در بعضی زبانهای دنیاا ماننادزبان روسی،انگلیسای،چامورو،جیهمهاو  ...بررسای کارده وآورده
است« 4نمود اعگوی تقسیم عمل فعل در بعد زمان است و عمل فعل اشااره باه وااعیت ایساتا ،اداماه
حاعت فعل،حرکت یا ت ییرفعل دارد».ر .)3301433وی از نمودهای اساتمراری،کامل،عحظهای و تاداومی
نامهرده است.
تاعرمن 1ر )3330411امن بررسی میانزبانی نمود به ارتهاط نزدی

میاان زماان دساتوری و نماود

اشاره کرده و آورده است"نمود ویژگیهایی مانند در جریان بودن عمل یا کامل باودن عملای را نشاان
میدهد" .وی به دو نمود استمراری و کامل قائل شده است.
هادعستون 1و پلوم 1ر )11114330نمود را شیوه نگرش گوینده به رخداد موردنظر میدانند.
همچنین وت 1و وترس 1ر ،)3331هاگوگ 3و دیگاران ر )1113و سوساور 0و دیگاران ر 1113aو
 )1113bبه گردآوری مقاالت متتلب در این حوزه پرداختهاند.
ناتلخانلری ر،)3133وحیدیانکامیار ر 3133و ،)3111مقربای ر،)3131مرزباانراد ر،)3133ماهوتیاان
ر،)3130مشااکوةاعدینی ر،)3133احماادیگیااوی ر،)3101باباا

ر ،)3101دبیرمقاادم ر،)3101اسااتاجی

ر،)3101گلفااام ر،)3101احماادیگیااوی و انااوری ر،)3101مجیاادی ر ،)3100ابواعحساانیچیمااه
ر3101و )3131و راایی ر )3133به بررسی نمود در زبان فارسی پرداختهاند.

1 Shopen
2 Tallerman
3 Huddleston
4 Pullum
5 Vet
6 Vetters
7 Hogeweg
8 Saussure
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ناتلخانلری ر )3133در بررسی ویژگیهای فعل در زبان فارسی باستان ،نماود را موردتوجاه قارار
داده است.جهانپناهر ،)3111ابواعحسنیچیماهر)3131وخمیجاانی ر )3331در رسااعه دکتاری خاود باه
تحلیل نمود در زبان فارسی پرداختهاند.زند ر )3333به نمودهاای افعاال الزم فارسای در قاعاب نظریاة
وندعر 3ر )3313پرداخته است .وی سه نوع فعل صفتی،1اسمی1وفعلای1رادرگاروه نماودی حواوعی

1

وفعاعیت1قرار می دهد.
کامری ر )111 43303در مااععهای همزمانی به توصیب نماود و زماان دساتوری در زباان فارسای
پرداخته و دو نمود کامل و ناقص را برای زبان فارسی قائل شاده اسات و آن را مانناد زماان دساتوری
عامل دستهبندی نظام دستوری فارسی میداند.
مشکوةاعدینی ر)3133 403-03نمودرا چنین تعریب میکند4
"فعل مشتوههای نحوی ویژهای دارا ست .یکی از مشتوههای آن  ،مرباوط باه چگاونگی باه
انج ام رسیدن فعل از عحاظ وقوع فعال سااده  ،پیشارفت یاا اساتمرار و یاا پایاان یاافتن آن اسات .باه
مشتوههای یاد شده نمود گفته میشود".
ماهوتیان ر )31304111به مهاحث معناشناختی نمود توجه کرده وآوردهاست4
"در حقیقت مهحث نمود  ،زمان دستوری را از زمان غیر دستوری متمایز میکند  .این تعهیار کاه در
زبانشناسی امروزی با عنوان زمان مالق و زمان نساهی ازآن یااد مایشود،نشاان مایدهادکهگاه زماان
دستوری فعل با زمان انجام فعل مناهق نیست".
استاجیوبوبنی  3ر )1113با نگاهی در زمانی به پیشارفت نظاام نماود و زماان دساتوری در ایرانای
باستان،ایرانی میانه ،اوایل فارسی جدید و فارسی جدید پرداخته و مسنداعیه را با توجه به زماان رویاداد
در در پاانج موقعیاات متفاااوت نشااان داده انااد .ایاان پاانج موقعیاات شااامل مساانداعیه پاایش از رویااداد
رنمودآینده)،در شروع ی

رویداد رنمودآغازی)،مسانداعیه باا رویاداد در حاال اساتمرار رنمودنااقص/
1 Vendler
2 D eadjectival
3 de nominal
4 plain
5 a chievement
6 activity
7 Bubenik
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رویداد رنمودکامل) ،مسنداعیه در موقعیات پسااز

رویداد رنمود مهتنی بر گذشته  /تام) میشود.
در پژوهشهای متتلب دستهبندی نمود به شیوههای متتلفی انجاام شاده اسات .ایان تفااوتهاا
ناشی از اتتاذ نگرشهای متتلب است .گروهی از منظر معنیشناسی و گروهی دیگار از پژوهشاگران
از حوزه دستوری زبان به این مقوعه توجه کردهاند.
جهان پناه تهرانی در مقاعه خود ر 11 43111ا  )1در بررسی نمود صورت و معنا را جدا از یکادیگر
بررسی کرده رهمان1 4ا )1و به دو نمود عحظهای و تداومی قائل شده است.
ماهوتیاااان ر )3130 4113-113اناااواع نمودهاااای موجاااود در زباااان فارسااای را باااا عناااوان
نمودتام،استمراری،عادتی،مستمر،آغازی،پایانی،مکرر،منقاع،عحظهای و تداومی  ،مارح کرده است.
مشکوةاعدینی ر30 43133ا  )33برای فعل سه نمود عمدهساده،استمراری و کامل را قائل است.
مجیدی ر )3100به بررسی انواع نمود در زبان فارسی پرداخته و در دستهبندی اوعیه باه چهاار ناوع
نمود قائل شدهاست 4نمود واژگانی ،نمود افعال نمودی ،نمود صرفی و نمود نحاوی .مجیادی رهماان)
برای نمود واژگانی به سه دسته افعال عحظهای ،افعال تداومی و افعال عحظه ای-تاداومی و بارای نماود
افعال نمودی به سه دسته نمود افعال مرکب آغازی ،نمود افعاال مرکاب پایاانی و نماود فعال مرکاب
استمراری قائل شده است .او دو نوع نمود صرفی مستمر و ملتزم برای نمود صارفی از هام بازشاناخته
است.
وحیدیان کامیار ر )3133امن نقدمقاعه جهانپناه ر )3111درزمینه نمود سه نمود عحظاهای،تاداومی
و عحظهایا تداومی را برای افعال فارسی در نظر گرفته است.
گلفام ر )3101433نمود را چنین تعریب میکند« 4نمود یکی دیگر از مقوالت دستوری است کاه در
ساختار فعل متهلورمیشود .به طورکلی نمود ی

فعل در واقع بازتاا میازان تاداوم رخاداد فعال در

محور زمان است ».وی از عحاظ صوری برای افعال فارسی دو نمودکامال و نااقص و از منظار معناایی
دو نمود عحظهای و تداومی رهمان )314و نیز میان نمودواژگانی رعحظهای،تداومی،ایستا و پویاا) و نماود
دستوری تفاوت قائل شده است.رهمان)314
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گلفام ر)31-3101431ودبیرمقدم ر )31014303باه یا

ساختواژیاا نحاوی بارای نشااندادن نماود

ناقص یا استمراری معتقدند .نمود استمراری را میتوان هم با پیشوند «می»کاه باه ریشاه گذشاته فعال
افزوده میشود و هم صورتهای متتلب فعل «داشتن»به عنوان ی

نشاانگر واژیاا نحاوی نشاان داد.

رگلفام)31 43101 ،
نمود واژگانی و انواع آن

به گفته ابواعحسنی ر )31314311نمود روند انجام فعل را از عحاظ استمرار ،تکارار و تاداوم و غیاره
نشان میدهد و نمود واژگانی در تقابل با نمود دستوری قرار دارد.نمود واژگاانی نماودی اسات کاه از
متتوههای واژگانی فعل به دستمیآید و نمود دستوری نمودی است که فعل در حاین صارف شادن
آن را میپذیرد .نمود دستوری همچون "می" که نشان دهنده استمرار در فعل است ،فعال را تواریب
کرده و عنوری قابل دسترسی است؛ اما نمود واژگانی به صورت مشتوهای در فعل وجود دارد و باه
صراحت نمود دستوری فعل را توریب نمیکند .بنابراین نمود واژگانی مشتوهای معنایی درون فعال
است و بار وااعیت و موقعیات فعال از عحااظ روناد انجاام گارفتن دالعات مایکناد رابواعحسانی،
 .)31314311مجیادی ر )31004313نیاز باه بررسای نمااود واژگاانی پرداختاه و آورده اسات " 4نمااود
واژگانی  ،به پذیرش معنایی هر فعل برای روی دادن در نقاه یا طیفی از زماان دالعات دارد و مهااح ی
چون عحظهای بودن،تداومی بودن و یا عحظهای-تداومی بودن هار واژه فعال را در برمایگیارد".گلفاام
ر )3143101انواع عحظهای،تداومی،ایستا و پویا را برای نمود واژگانی در نظردارد.
ابواعحسنی ر )3131در تقسیمبندی اوعیه نمود واژگاانی باه تماایز ماوقعیتی -و ناه صارفی -افعاال
ایستا 3در برابر افعال پویا 1اشاره میکند .موقعیت ایستا به واعیتهای یکدست و ثابتی اشااره مایکناد
که در طول زمان و در شرایط عادی ت ییری در آنها به وجود نمیآید ،مانناد "ارزیادن" کاه ایان فعال
ایستا و نظایر آن ناظر بر رخداد یا حاالتی هستند که در هیچ ی

از مراحل وقوع خود دستتوش ت یار

نمیشوند .ابواعحسنی پنج ساخت را جزء موقعیتهای ایستای فارسی برمیشمرد 4رهمان 4)310

1 stative
2 dynamic
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 .3مسنداعیه  +مسند +بودن 4مریم به مادرش شهیه بود.
 .1ترکیهات فعلی با داشتن 4مریم مادرش را خیلی دوست دارد.
 .1افعاعی که فهم درونی یا شناختی را نشان میدهند 4دانستن ،فهمیدن ،درک کردن.
 .1افعاعی که حس درونی را نشان میدهند 4درد کردن ،خاریدن ،اهمیت داشتن.
 .1افعاعی که نوعی ارتهاط را نشان میدهند 4شامل شدن 4به نظر رسیدن ،ارزیدن.
ابواعحسنی افعال پویا را افعاعی میداند که رخدادها یا حاالت قابل تقسیم به مراحل متتلاب را بیاان
میکنند .از نظر او افعال ایستا به تالش انسانی نیاز ندارند ،درحااعیکاه در افعاال پویاا نقاش تاالش و
کوشش انسانی بسیار مهم است.
ابواعحسنی ر ) 331-313 43131افعال پویا را به دو گاروه عحظاهای 3و تاداومی 1تقسایم مایکناد.
افعال عحظهای به موقعیتهایی اشاره میکنند کاه در زماان تاداوم ندارناد ،بلکاه باهصاورت عحظاهای
حادث میشوند .این افعال ممکن است عحظهای کوتاه طول بکشند مانناد "سارفه کاردن" و مایتاوان
وقوع آن را به صورت نقاهای در طول زمان در نظر گرفت ،یا فراینادی-عحظاهای باشاند مانناد "دارد
مینشیند" رفرایندی -عحظه ای -پایاانی) و "دارد مایافتاد" رفراینادی -عحظاهای -پایانی).باه گفات
همجیدی ر )3100و جهانپناه ر )311141عحظهای بودن نمودی واژگانی از هر فعلی اسات کاه در یا
عحظه اتفاق میافتد و به پایان میرسد؛ فعلهایی چاون"ترکید،افتاد،شکسات،ریتت"ونظایرآنهاا ازایان
قهیلاند.
ابواعحسنی افعال تداومی را افعاعی میداند که برای مدت زمان محدود یاا نامحادود تاداوم و اداماه
دارند .مجیدی ر)3100تداومی بودن را نمودی واژگاانی از هرفعلای دانساته کاه انجاام آن در طیفای از
زمان صورت میگیرد .فعلهاییچون"خواند،گفت،دید،کشاید،بافت"ونظاایر آن از ایان قهیالاناد ر43131
 .)331ابواعحسنی براساس تقسایمبنادی کاامری ر )3331افعاال پویاا را باه دو گاروه نهایاتپاذیر 1و
نهایتناپذیر 1تقسیم میکند که براساس نقاه پایانی موقعیتهای موردنظر از هم جادا شادهاناد .افعاال
1 punctual
2 durative
3 telic
4 atelic
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نهایتپذیر عملی را نشان میدهند که به هدفی میل کرده و نقاه پایانی مشتوی دارناد و طاول مادت
زمان در این افعال عامل تعیینکننده نیست .در افعال نهایتپذیر باالخره زمانی میرسد کاه عمال کامال
شده و عزوماً به پایان میرسد مانند "غرو کردن" و "تاری

شدن" .اما افعال نهایتناپاذیر مایتوانناد

تا بینهایت بدون اینکه به نقاه کماعی برسند ،به فرایند خاود اداماه دهناد .مانناد "آشاززی کاردن" و
"تحویل کردن" ردربرابر "ناهار پتتن" و "دیزلم گرفتن")
دو ویژگی عحظهای بودن و تداومی بودن فعل با عنوان "جنههای از فعل" دراحمدیگیوی -اناوری
ر )3101431ودروحیدیانکامیاار -عمرانای ر )3101411بادون هایچ اشاارهای باه مفهاوم نماود ماارح
شدهاست.
مجیدی ر )3100مانند وحیدیانکامیار ر )3-1 43133در دستهبندی خود به افعال عحظهای-تاداومی
نیز اشاره کرده و آورده است" 4عحظهای-تداومی بودن هم نمودی واژگانی از هار فعلای اسات کاه در
ی

عحظه اتفاق میافتدوعی نتیجة آن زمانی بعاد اداماه ماییاباد .فعالهاایای از موادرهای ایساتادن،

نشستن،خوابیدن،آمدن،ماندن ردرمعنی اقامت کردن ) ازاین قهیلاند .
این ویژگی از فعل نیز بدون اشارهای به مقوعة نماود  ،در وحیادیانکامیاار-عمرانایر )3133ماارح
شدهاست.
تجزیه و تحلیل دادهها

درایان مقاعاه بااه بررسای نمااود واژگاانی در گاویش بیرجناادی پرداختاه و دسااتهبنادی اساامیت
ر)3333ازنمود واژگانی به دعیل جامعیت بیشتر و دسته بندی دقیقتار و مفوالتر باه عناوان مهناای کاار
پذیرفته شده است .دادههای گویش بیرجندی تعدادی فعال مرکاب متنااظر دارای همکارد "کاردن" و
"داشتن" و نیز جمالتی است که این افعال در آنها به کار رفته است .این افعال متناظر ازنظار ایساتایی-
پویایی و نیز عحظهای بودن-تدوامی بودن و نهایتپذیری -نهایتناپذیری با هم مقایساه شادهاناد .ایان
دادهها براساس شم زبانی نگارنده از میان افعال مرکب فارسی رسمی در مقایساه باا گاویش بیرجنادی
انتتا شده و جمالت آن ساخته گویشوران بومی است.
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اسمیت 3ر )11-333341انواع موقعیت فعل را ذیل انواع حاعت ،1فعاعیت ،1غایتمندی ،1ت

کنشای

1

و حوول 1دسته بندی کرده و آنها را در جدوعی بار اسااس مشتواههاای زماانی ایساتایی ،پویاایی،
تداومی ،عحظهای ،نهایتپذیری 3و نهایتناپذیری 0در جدوعی ماابق با جدول  3آورده است.
جدول شماره  1برگرفته از اسمیت ()1::1:91
نوع موقعیت
حاعت
فعاعیت
غایتمندی
ت کنشی
حوول

مشخصههاي زمانی
ایستا ،پویا ،رنهایتپذیری به موقعیتهای ایستا
مرتهط نیست).

مثال
دانستن جوا  ،عاشق کسی بودن

پویا ،تداومی ،نهایتناپذیر

خندیدن ،گردش کردن در پارک،

پویا ،تدوامی ،نهایتپذیر

ساختن خانه ،پیاده به مدرسه رفتن،

رشامل فرایند 3و نتیجه)31

زبان یونانی یاد گرفتن

پویا ،نهایتناپذیر ،عحظهای
رغیرتداومی 33و آنی)31
پویا ،نهایتپذیر ،عحظهای رغیرتداومی و آنی)

اربه زدن ،در زدن
برنده شدن در مسابقه ،رسیدن به قله

در گویش بیرجندی برخی افعال مرکب دارای همکردن "کردن" در تقابل با افعاال مرکاب متنااظر
خود با همکرد "داشتن" قرار میگیرند .این افعال متناظر از نظر نمود واژگانی باهم متفاوتاناد .دادههاا
بر حسب نمود واژگانی و نوع موقعیت به دو دسته فعاعیتها و حوول تقسیم شدهاند و برای دو م اال

1 Smith
2 state
3 activity
4 a ccomplishment
5 semelfactive
6 achievement
7 telicity
8 atelicity
9 process
10 outcome
11 non-durative
12 instantaneous
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اول معادل آوانگاری گویش بیرجندی نیز امیمه شده است.در دادهها اناواع دیگار موقعیاتهاا یعنای
غایتمندی ،ت کنشیو حاعت یافت نشد.
الف ) فعالیت

 .3اذیت کردن رپویا ،تداومی،نهایتناپذیر) در تقابل با اذیت داشتن رپویا ،تداومی ،نهایتناپذیر)4
درد پا من را خیلی اذیت میکند.
درد پا من را خیلی اذیت دارد .ربه طور پیوسته و مستمر من را اذیت میکند).
dærd-e pɒ mor xeyli æzyæt mokone.
dærd-e pɒ mor xeyli æzyæt dæ:re.
)(mor→mæn rɒ

 .1اوقاتتلتی کردن رپویا ،تداومی،نهایتناپذیر) در تقابل با اوقاتتلتی داشاتن رپویاا ،تاداومی،
نهایتناپذیر)
شوهرش هر روز با او اوقات تلتی میکرد.
شوهرش هر روز با او اوقات تلتی داشت .ربه طور پیوسته و مستمر اوقات تلتی میکرد).
ʃohær-i har ruz xod-i oɢɒt tælxi mekerd.
ʃohær-i har ruz xod-i oɢɒt tælxi dɒʃt.
) (ʃohær-i →ʃohær-æʃ
)(xod-i→ bɒʔu

 .1بحث کردن رپویا ،تداومی ،نهایتناپذیر) 4در تقابل با بحث داشتن رپویا ،تداومی ،نهایتناپذیر)
دانشجوها با هم بحث میکردند.
دانشجوها با هم بحث داشتند .ربه طور پیوسته و مستمر بحث میکردند).
 .1پچپچ کردن رپویا ،تداومی ،نهایتناپذیر) در تقابل با پچپچ داشتن رپویا ،تداومی ،نهایتناپذیر)
دخترها با هم پچپچ میکردند.
دخترها با هم پچپچ داشتند .ربه طور پیوسته و مستمر پچپچ میکردند).
 .1معااال کااردن رپویااا ،تااداومی ،نهایااتناپااذیر) در تقاباال بااا معااال داشااتن رپویااا ،تااداومی،
نهایتناپذیر)4
نادر ما را دو ساعت معال کرد.
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نادر ما را دو ساعت معال داشت .ربه طور پیوسته و مستمر معال بودیم).
در این پنج نمونه افعال مرکهی که بیانگر فعاعیت بوده و دارای نمود واژگانی پویا ،تداومی و نهایتناپذیر
هستند با دو همکرد "کردن" و "داشتن" در تقابل با یکدیگر قرار گرفتهاند .در این نمونهها هرچند به نظار
میرسد نمود واژگانی ت ییر نکرده ،وعی در افعال مرکب دارای همکرد "داشتن" تأکید بیشتری بر استمرار و
تداوم عمل در طول زمان است ،به این ترتیب برای گویشوران بیرجندی اساتمرار عمال و درنتیجاه نماود
تداومی این افعال متناظر ازهم متفاوت است .این نوع تمایز واژگانی در گویش بیرجندی برخالف گاویش
تهرانی به واوح قابل درک است .تعداد کمتر افعال یافت شده در دسته فعاعیت نشان از بسامد کمتار ایان
گروه افعال متناظر در قیاس با دسته دیگر رحوول) است.
ب) حصول

 .1اشتهاه کردن رپویا،عحظهای ،نهایتپذیر) در تقابل با اشتهاه داشتن رپویا ،تداومی ،نهایتناپذیر)
نادر درمورد مریم اشتهاه کرد.
نادر درمورد مریم اشتهاه داشت .ربه طور پیوسته و مستمر در اشتهاه بود).
 .3آرام کردن رپویا ،عحظهای ،نهایتپذیر) در تقابل با آرام داشتن رپویا ،تداومی ،نهایتناپذیر)
این قرو درد کمرم را آرام کرد.
این قرو درد کمرم را آرام داشت .رآرام کرد و به طور پیوسته و مستمر درحاعت آرام نگه میداشت).
 .0آزاد کردن رپویا ،عحظهای ،نهایتپذیر) در تقابل با آزاد داشتن رپویا ،تداومی ،نهایتناپذیر)
پلیس زندانی را برای دوماه آزاد کرد.
پلیس زندانی را برای دوماه آزاد داشت .رآزاد کرد و به طور پیوسته و مستمر آزاد گذاشت).
 .3آشتی کردن رپویا ،عحظهای ،نهایتپذیر) در تقابل با آشتی داشتن رپویا ،تداومی ،نهایتناپذیر)
آنها دو ماه است که با هم آشتی کردهاند.
آنها دو ماه است که با هم آشتی دارند .رآشتی کرده و واعیت آشتی را به طور پیوسته و مستمر حفاظ
کردهاند).
 .31باز کردن رپویا ،عحظهای ،نهایتپذیر) در تقابل با باز داشتن رپویا ،تداومی ،نهایتناپذیر)
آقای محمدی در م ازه را باز کرد.
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آقای محمدی در م ازه را رتا ساعت ده شب) باز داشت .رباز کرد و به طور پیوسته و مستمر بااز نگاه
داشت).
 .33بیدار کردن رپویا ،عحظهای ،نهایتپذیر) در تقابل با بیدار داشتن رپویا ،تداومی ،نهایتناپذیر)
بچه مادر را بیدار کرد.
بچه تا صهح مادر را بیدار داشت .ربیدار کرد و به طور پیوسته و مستمر بیدار نگه داشت).
 .31بیرون کردن رپویا ،عحظهای ،نهایتپذیر) در تقابل با بیرون داشتن رپویا ،تداومی ،نهایتناپذیر)
معلم حسن را از کالس بیرون کرد.
معلم حسن را از کالس بیرون داشت .ربیرون کرد و به طور پیوسته و مستمر بیرون نگه داشت).
 .31تأمین کردن رپویا ،عحظهای ،نهایتپذیر) در تقابل با تأمین داشتن رپویا ،تداومی ،نهایتناپذیر)
پدربزرگ خرج تحویل نادر را تأمین کرد.
پدربزرگ خرج تحویل نادر را تأمین داشت .ربه طور پیوسته و مستمر تأمین میکرد).
 .31تحریم کردن رپویا ،عحظهای ،نهایتپذیر) در تقابل با تحریم داشتن رپویا ،تداومی ،نهایتناپذیر)4
آمریکا کره شماعی را تحریم کرد.
آمریکا کره شماعی را تحریم دارد .رتحریم کرده و به طور پیوسته و مستمر وااعیت تحاریم را حفاظ
کرده است).
 .31تعایل کردن رپویا ،عحظهای ،نهایتپذیر) در تقابل با تعایل داشتن رپویا ،تداومی ،نهایتناپذیر)4
آقای مدیر همه کالسها را امروز تعایل کرد.
آقای مدیر همه کالسها را امروز تعایل داشت .رتعایل کرد و باه طاور پیوساته و مساتمر وااعیت
تعایلی را حفظ کرد).
 .31خاموش کردن رپویا ،عحظهای ،نهایتپذیر) در تقابل با خاموش داشتن رپویا ،تداومی ،نهایتناپذیر)
ما چراغها راشب خاموش کردیم.
ما چراغها راشب خاموش داشتیم .رخاموش کردیم و به طور پیوسته و مستمر وااعیت خاموشای را
حفظ کردیم).
 .33راای کردن رپویا ،عحظهای ،نهایتپذیر) در تقابل با راای داشتن رپویا ،تداومی ،نهایتناپذیر)
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مریم با مهربانیهایش همه را راای کرد.
مریم با مهربانیهایش همه را راای داشت .ررا ای کارد و باه طاور پیوساته و مساتمر رااای نگاه
داشت).
 .30رزرو کردن رپویا ،عحظهای ،نهایتپذیر) در تقابل با رزرو داشتن رپویا ،تداومی ،نهایتناپذیر)4
آنها دو اتاق در هتل رزرو کردند.
آنها دو اتاق در هتل رزرو داشتند .ررزرو کردند و برای مدتی مستمر واعیت رزرو را حفظ کردند).
 .33روشن کردن رپویا ،عحظهای ،نهایتپذیر) در تقابل با روشن داشتن رپویا ،تداومی ،نهایتناپذیر)4
ما چراغها را دیشب روشن کردیم.
ما چراغها را دیشب روشن داشتیم .رروشن کردیم و به طور پیوساته و مساتمر وااعیت روشانی را
حفظ کردیم).
 .11زندان کردن رپویا ،عحظهای ،نهایتپذیر) در تقابل با زندان داشتن رپویا ،تداومی ،نهایتناپذیر)
پلیس علی را سه ماه زندان کرد.
پلیس علی را سه ماه زندان داشت .رزندانی کرد و به طور پیوسته و مستمر این واعیت را حفظ کرد).
 .13سازش کردن رپویا ،عحظهای ،نهایتپذیر) در تقابل با سازش داشتن رپویا ،تداومی ،نهایتناپذیر)
نادر و مریم با هم سازش کردند.
نادر و مریم سه ماه با هم سازش داشتند .رسازش کردند و به طور پیوسته و مستمر در واعیت سازش
باقی ماندند).
 .11ساکت کردن رپویا ،عحظهای ،نهایتپذیر) در تقابل با ساکت داشتن رپویا ،تداومی ،نهایتناپذیر)
مربی بچه را ساکت کرد.
مربی بچه را ساکت داشت .رساکت کرد و به طور پیوسته و مستمر واعیت را حفظ کرد).
 .11سیر کردن رپویا ،عحظهای ،نهایتپذیر) در تقابل با سیر داشتن رپویا ،تداومی ،نهایتناپذیر)
این غذای سنگین من را سیر کرد.
این غذای سنگین من را تا شب سیر داشت .رسیر کرد و به طور پیوسته و مستمر سیر نگه داشت).
 .11فراموش کردن رپویا ،عحظهای ،نهایتپذیر) در تقابل با فراموش داشتن رپویا ،تداومی ،نهایتناپذیر)4
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من اسم آن خانم را فراموش کرده بودم.
من اسم این خانم را فراموش داشتم .رفراموش کرده بودم و به طور پیوسته و مستمر هماین وااعیت
باقی بود).
 .11قهول کردن رپویا ،عحظهای ,نهایتپذیر) در تقابل با قهول داشتن رپویا ،تداومی ،نهایتناپذیر)4
حسن حرف پدرش را قهول کرد.
حسن حرف پدرش را قهول داشت .ربه طور پیوسته و مستمر قهول داشت).
 .11گم کردن رپویا ،عحظهای ،نهایتپذیر) در تقابل با گم داشتن رپویا ،تداومی ،نهایتناپذیر)4
من کیفم را گم کردم.
من کیفم را دو ماه گم داشتم .ربرای دوماه به طور پیوسته و مستمر کیفم گم بود).
 .13متوقب کردن رپویا ،عحظهای ،نهایتپذیر) در تقابل با متوقب داشتن رپویا ،تداومی ،نهایتناپذیر)4
کارگرها خط توعید کارخانه را متوقب کردند.
کارگرها خط توعید کارخانه را متوقب داشتند .رمتوقب کردند و به طاور پیوساته و مساتمر وااعیت
توقب را حفظ کردند).
 .10محروم کردن رپویا ،عحظهای ،نهایتپذیر) در تقابل با محروم داشتن رپویا ،تداومی ،نهایتناپذیر)4
پدر فرزندش را از رفتن به مدرسه محروم کرد.
پدر فرزندش را از رفتن به مدرسه محروم داشت .رمحروم کرد باه طاور پیوساته و مساتمر وااعیت
محرومیت را حفظ کرد).
 .13مش ول کردن رپویا ،عحظهای ،نهایتپذیر) در تقابل با مش ول داشتن رپویا ،تداومی ،نهایتناپذیر)4
این کار ما را تا شب مش ول کرد.
این کار ما را تا شب مش ول داشت .ربه طور پیوسته و مستمر مش ول بودیم).
دادههای گروه دوم که دارای بسامد بیشتری نیز هستند ،نشان میدهد که افعاال مرکاب دارای همکارد
"کردن" دارای نمود واژگانی پویا ،عحظهای و نهایتناپذیر هستند ،در حاعیکه فعل مرکاب متنااظر آنهاا باا
همکرد "داشتن" دارای نمود واژگانی پویا ،تداومی و نهایتناپذیر هستند .به ایان ترتیاب کااربرد همکارد

"داشتن" در این دسته از افعال مرکب باعث ایجاد نمود واژگانی تداومی درمقابل عحظهای و نهایاتناپاذیر
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درمقابل نهایت پذیر شده است .م الً "بازکردن" عملی پویا ،عحظهای و نهایتپذیر است ،درحاعی که "بااز
داشتن" عملی پویا ،تداومی و نهایتناپذیر است ،و گوینده با کاربرد این فعل نشان میدهد که نتیجه عمال
بازکردن تا زمانی که نمیتوان نهایتی برای آن در نظر گرفت ،ادامه دارد .به این ترتیب میتوان بارای افعاال
مرکب متناظر دارای همکرد "کردن" و "داشتن" در گویش بیرجندی تفاوت نمودی و کاربردی قائل شده
و افعال مرکب دارای همکرد "داشتن" را دارای نمود "تداومی و نهایت ناپاذیر" دانسات .تماایز در نماود
واژگانی در این دسته از افعال در کاربردهای متمایز آن در گفتگوهای روزمره به واوح قابل درک اسات،
اما صرفاً با وجود پیکره دقیق واژگانی و جملهای میتوان به تحلیل بسامد کاربرد انواع نمود از جمله نماود
واژگانی پرداخت.دردادهها انواع دیگر موقعیتها یعنی غایتمندی،ت کنشی و حاعت یافت نشد .برا بررسی
این دسته از افعال نیز به پیکره های جمله ای نیازمندیم.
داشتن :بررسی رده شناختی در بازنمایی مفهوم مالکیت و نمود

ازآنجاکه دادههای این مقاعه شامل افعال مرکب دارای همکرد "داشتن" است ،بررسای رده شاناختی و
درزمانی استاجی ر )3101درخووو فعل "داشتن" و بازنمایی مفهوم ماعکیت در زبان فارسای باه طاور
خالصه مارح و براساس دادههاو یافتههای مقاعه به تردیدی که وی در پایان مقاعه خاود ماارح مایکناد،
پاسخ داده میشود .مااعهی که در ادامه می آید برگرفته از مقاعه استاجی ر )3101است.
هاینهر )3333ماعکیت را حوزه نسهتاً انتزاعی مفهومسازی بشر میداند و به ناوعی گاذر از ماعکیات باه
نمود در بسیاری از زبانهای هند و اروپایی معتقد است ر .)33334331به نظر او باین شایوههاای بازنماایی
ماعکیت فعلی و نمود فعلی تاابق بارزی وجود دارد و مفهوم ماعکیت و نمود با ساختواژه واحدی بازنمایی
میشوند.استاجی با بیان دیدگاه هاینه معتقد است دربعضی زبانها نمود به صورت شکل تحول یافتاهای از
مفهوم ماعکیت باز نمایی میشود .رنقل از استاجی )3101
استاجی ر )3101با نگاهی در زمانی به مفهوم گذر از ماعکیت به نمود در زبان فارسی پرداخته اسات و
شیوة بیان ماعکیت باا اساتفاده از فعال «داشاتن»و همچناین تحاول ایان فعال بارای بیاان نماود مساتمر
رتداومی)درفارسی امروز را بررسای کارده اسات رهماان31 4اا  )33وی باا درنظرگارفتن ویژگایهاای
ردهشناختی زبانها و نیز بررسی درزمانی تحوالت فعل "داشتن" در زبان فارسی عنوان کرده که در گذشته
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"داشتن"به عنوان فعل اصلی برای بیان ماعکیت به کار نمیرفته و در طی تحاوالت مفهاوم ماعکیات را باه
دست آورده و در ادامه همین تحوالت به صورت فعل کمکی برای بیان نمود نیز به کار رفته است .رهمان4
 )1وی با ارائه م الهایی از زبان انگلیسی و آعمانی و با معرفی دیدگاههای هاینه سیر تحول از "ماعکیت" به
مفهوم "نمود" را بررسی کردهاست.
وی درخووو پیشینه بازنمایی ماعکیت و نیز سیر تحول فعل "داشتن" ربه نقل از ابواعقاسامی ،3131
خانلری 3133و کنت )3311آورده است" 4در فارسی باستان ماعکیت اسمی با استفاده از حاعات اااافی و
ماعکیت فعلی با استفاده از فعل ربای بودن و حاعت باهای رداتیاو) نشاان داده مایشاده اسات راساتاجی.
 .)310140در فارساای باسااتان ریشااه  –darماااده حااال dāryaبااا معناای داشااتن و سااکونت گزیاادن
بهکارمیرفتهاست رابواعقاسمی .)31314330.در دوره میانه ایان فعال ر )dār ,dāštanمشتوااً بارای بیاان
ماعکیت بهکارمیرفته رابواعقاسمی  )31314111و نیز به عنوان جزء فعلی در ترکیب با صفت یاا اسام فعال
مرکب میساخته است رمانند گرامی داشتن و پاس داشتن) .در فارسی امروز فعل "داشتن" عالوه بار بیاان
ماعکیت برای بیان نمود مستمر نیز به کار میرود ردارم میروم  .داشتم میرفتم).
استاجی در ادامه آورده است4
"عدهای آن رداشتن) را نشانگر نمود واژگانیای که دوام و استمرار را میرساند دانسته اناد .باه عناوان
م ال خانلری ر 3133ج  )311 41امن اشاره به کاربرد فعل "داشتن" در ساخت افعال مرکب میافزاید که
فعل داشتن در این کاربرد معادل فعل کردن است ،اما معنای تداوم و امتداد نیز در آن وجود دارد  .م ل4
اختالط داشتن= اختالط کردن +دوام و استمرار
محروم داشتن= محروم کردن  +دوام و استمرار
به بیان دیگر تقابل دو فعل "کردن" و "داشتن" در ساخت افعال مرکاب در بیاان نماود فعال اسات.
خانلری فعل "داشتن" را غاعهاً متضمن معنی دوام اثر فعل میداند که با افعال ساده و افعال مرکب باا جازء
فعلی کردن در تقابل قرار میگیرد".
وی رخانلری) در تأیید این نکته میافزاید 4در قدیم ترین آثار فارسی دری بعضای افعاال را باا آن کاه
صورت ساده یا پیشوندی آنها وجود داشته و به کار میرفته به صورت فعل مرکب با داشتن به کار برده اند
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و از آن وجه خاو اراده کرده اند که متضمن این معنی دقیق است .به عنوان م ال در تفسایر قارآن مجیاد
نسته کمهریج این موارد به چشم میخورد رخانلری ج 4)311-311 41
پیرایهها بربسته دارند= بربستن
قرطههای بهشت پوشیده دارند= پوشیدن
در این نمونه فعل مرکب با جزءفعلی"داشتن" از نظر نمود در تقابل با فعل سااده قارار گرفتاه اسات.
راستاجی،3101 ،و 31ا  )3در نمونههای زیر نیز دو جزء فعلی کردن و داشتن در ساخت افعال مرکب با
یکدیگر در تقابل قرار گرفته اند4
عزم کردن= عزم داشتن
شتا کردن= شتا داشتن رخانلری  43133ج)311 41
استاجی درخووو نکته مارح شده توسط خانلری می آورد4
"درست است که در برخی از این موارد "داشتن" تا حدی استمرار را نشان میدهد اما به نظر میرسد
همه جا این گونه نهاشد و انتتا آن تنها ی

انتتا واژگانی باشد".

استاجی معتقد است که هم هجا میان نمود مستمر و فعل داشتن ارتهاط وجود نادارد ر .)3101431وی
دادههای زبان فارسی را برای تأیید نظر ناتلخانلری کافی نمایداناد و پاذیرش آن را مناوط باه مااععاات
ردهشناختی و دقیقتر میداند .دادهها و یافتههای این پژوهش ،تعادد ایان ناوع افعاال مرکاب و تقابال دو
همکرد "کردن" و "داشتن" در افعال مرکب متناظر در گویش بیرجندی و تمایز نمودی ایان ناوع افعاال،
نشانگر درستی نظر خانلری است .اعهته همانگونه که استاجی بیان کرده این نمود در گویش تهرانی به اندازه
گویش بیرجندی پربسامد نیست و میتوان افعال محدودی را رعجله کردن -عجله داشتن ،بر تان کاردن-
برتن داشتن و قهول کردن-قهو داشتن) نام برد ،اما با توجه به بازنمایی قاعدهمند نماود تاداومی در گاویش
بیرجندی با کاربرد افعال مرکب دارای همکرد "داشتن" در مقابل همکرد "کردن" به نظر میرسد این نمود
در گویشهای دیگر فارسی نیز قابل یافتن و بررسی است.
نتیجهگیري

این مقاعه امن بررسی نمود و انواع آن در زبان فارسی  ،نمود واژگانی تاداومی در افعاال مرکاب در
گویش بیرجندی را مورد بررسی قرارداده است .دادههای پژوهش نشان میدهد افعال مرکب متنااظر دارای
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همکرد "کردن" و "داشتن" در گویش بیرجندی دارای نمود و کااربرد متفاوتناد و باه کاارگیری همکارد
"داشتن" در این گونه افعال مرکب بیانگر دو مفهوم نمودی "نهایت ناپذیری" و "تداوم عمال" اسات .باه
این ترتیب "داشتن" در این گونه افعال مرکب عملکرد نمودی دارد و معنای تداوم و استمرار عمال را باه
فعل میافزاید و افعال عحظهای و نهایتپذیر را به افعال تداومی و نهایتناپذیر تهادیل مایکناد .ایان نکتاه
ماابق نظر خانلری ر )3133درمورد کاربرد این گونه افعال در فارسی قدیم است و نشان می دهاد گاویش
بیرجندی این نمود را تاکنون حفظ کرده اسات .باا نگااهی رده شاناختی برگرفتاه از اساتاجی ر )3101و
هاینهر )3333میتوان چنین نتیجهگیری کرد که کاربرد فعل "داشتن" در این نوع نمود واژگانی ،مناهاق باا
مواوع "گذر از ماعکیت به نمود"در زبانهای هندواروپاییاست .در پایان پیشنهاد مایشاود ایان نماود در
گویشهای دیگر خراسان و نیز دیگر گویشهای فارسی مورد بررسی قرار گیرد ،تاا از منظار ردهشناسای
بتوان نظر متقنی درخووو این نوع نمود در گویشهای زبان فارسی ارائه کرد.
کتابنامه
ابواعحسنیچیمه ،زهرا ،ر)3131؛ «نمود در نظام فعلی زبان فارسی» ،پایان نامه کارشناسای ارشاد ،دانشاکده ادبیاات و
علوم انسانی ،دانشگاه تهران،

ابواعحسنیچیمه ،زهرا ،ر)3101؛ «پژوهشی در فعلهای نمودی در زبان فارسی» ،مجموعه مقاعههای ششمین کنفرانس
زبانشناسی.دانشکدة ادبیات فارسی و زبانهای خارجی دانشگاه عالمه طهاطهایی  ،تهران  4انتشارات دانشگاه عالمه
طهاطهایی،جلد.3
ابواعحسنیچیمه ،زهرا ،ر)3131؛ «انواع نمود واژگانی در افعال فارسای» ،مجلاه اد فارسای،دوره جدیاد ،3شاماره
،1تابستان ،3131شماره پیاپی .331
ابواعقاسمی ،محسن ،ر)3131؛ دستور تاریتی زبان فارسی .تهران 4سمت.
احمدیگیوی،حسن،ر)3101؛ دستورتاریتیفعل ،جلداول.تهران4نشرقاره.
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احمدیگیوی،حسنوحسنانوری،ر)3101؛ دستورزبانفارسی ،1تهران 4انتشاراتفاطمی.
ارژنگ ،غالمراا ،ر)3103؛ دستور زبان فارسی امروز ،تهران 4نشر قاره ،چاپ سوم.
استاجی،اعظم ،ر)3101؛«گذر از ماعکیت به نمود در زبان فارسی»،مجلاه زبانشناسای،دوره جدیاد،ش  3رپیااپی 4)31
31ا.3
جهانپناه تهرانی  ،سیمیندخت ،ر)3111؛«فعلهای عحظه ای و تداومی» ،مجلاه زبانشناسای ،ساال اول،شاماره دوم .
و.11-311
جهااانپناااه تهراناای ،ساایمین دخاات  ،ر،)3111ا«فعاال هااای عحظااه ای و تااداومی در زبااان فارساای امااروز »،
مجلةزباانشناسای،سال اوعشدوم .و.11-311
دبیرمقدم  ،محمد ،ر)3101؛پژوهشهای زبانشناختی زبا نفارسی،تهران 4انتشارات دانشگاهی،و  303ا .301
راشد محول ،محمدتقی ،ر« ،)3133گویش بیرجندی»،دانشنامه جهاان اساالم ،جلاد .1تهران4بنیااد دایاره اعمعاارف
اسالمی ،
راایی ،جمال،ر )3111؛ « ساختمان و صرف فعل ماای در گویش کهن هرات و مقایسه آن با صرف فعال مااای
در گویش کنونی بیرجند»،نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران،شماره  431و 311تا .331
گلفام،ارسالن ،ر)3101؛اصول دستور زبان،تهران 4سمت.
ماهوتیان،شهرزاد ،ر)3130؛دستور زبان فارسی از دیدگاه رده شناسی،ترجمه مهدی سمایی ،تهران 4نشر مرکز.

مجیدی ،مریم ،ر)3100؛«جلوهها وکارکردهای نمود فعل در زبان فارسی» ،نشریه پاژوهش زباان و ادبیاات فارسای،
شماره 431و .310-311
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.)تهران
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دانشگاه صنعتی امیرکهیر رپلیتکنی4 تهران،)؛ دستورسودمند3133ر،علی،مرزبانراد

.دانشگاه فردوسی،مشهد،چاپ چهارم،)؛دستور زبان فارسی بر پایه نظریه گشتاری3133 ر،مهدی،مشکوةاعدینی
. انتشارات توس4مشهد،)؛ ترکیب در زبان فارسی3131ر،موافی،مقربی
. جلد دوم، انتشارات فردوس4 تهران، سه جلدی،)؛ تاریخ زبان فارسی3133 ر، پرویز،ناتلخانلری
. انتشارات امیرکهیر4تهران، )؛ دستور زبان با روش آسا ن و نو3111ر،تقی،وحیدیانکامیار
 ا31 و41 ش،3 س،مجله زبانشناسی،»تداومی- عحظهای،  تداومی، )؛«فعلهای عحظهای3133 ر،تقی،وحیدیانکامیار
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