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Abstract 
The lexical aspect of contemporary Persian was studied in this article. The data which were 

extracted from Farhang-i-buzurg-i-soxan (Anvari, 2007) were investigated based on scalar 

approach. The traditional theories cannot differentiate and explain various aspectual events 

because of inadequate binary aspectual features. The investigation of data showed that scalar 

theory along with traditional features like [± duration], [± dynamicity], and [± telicity] provides a 

more comprehensive aspectual classification and clearer explanation of Persian verbs and events. 

The traditional theories cannot account for verbs of degree achievements which have the dual  

[+ telic] and [- telic] aspectual behavior. By following the scalar approach, Persian verbs are 

classified into scalar (open and closed) and non-scalar (semelfactive and activity) categories. The 

non-scalar activity and semelfactive verbs are respectively durative and punctual events. The 

open scalar verbs show the dual telicity whereas the closed ones have [+ telic] feature. The 

closed scalar verbs are classified into two-point scalar and multi-point scalar events. These two 

categories differ from each other based on the [± durative] feature. The two-point scalar verbs 

show punctual changes while the multi-point scalar ones undergo durative changes to achieve the 

endpoint. 
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 ژوهشیپمقالۀ 

 ايرویکرد سنجه پایۀاي بر: مطالعهدر زبان فارسی نمود واژگانی

 1اناري، زهره احمدي پور 1پورموسی غنچه
 .نا، تهران، ایرفارسی استادیار دانشگاه فرهنگیان، گروه زبان و ادبیات

17/10/1398 دریافت: 7/7/1398پذیرش:     

 چکیده
 )1386انوري، ( سخن بزرگ فرهنگشده از هاي استخراجپایۀ دادهبر در زبان فارسی معاصر فعلنمود واژگانی نوشتار پیش رو  در
توانند نمی ،ارزشی کافیهاي نمودي دوهمؤلّفاز  نکردنت استفادهعلّبه سنّتیي] مطالعه شد. رویکردهاي اسنجه ±نمودي [ ۀمؤلّف راهاز

کمک اي بهی نشان داد که رویکرد سنجههاي زبان فارس. تحلیل نمونهکننداز یکدیگر متمایز  تبیین و هاي نمودي متفاوت رارویداد
و رویدادها در زبان فارسی  افعالتري از تر و تبیین روشنبندي جامعهدستغایی]  ±پویایی] و [ ±تداوم]، [ ±[ سّنتیهاي مشخّصه
اساس بر. کنندرا تبیین  دارندغایی]  -غایی] و [ [+ اي که رفتار دوگانههدرج تحقّقی افعالتوانند نمی سنّتیهاي دهد. رویکردارائه می

اي (بـاز و بسـته)   رویـدادي و کنشـی) و سـنجه   اي (تکسنجه غیر مقولۀ زبان فارسی به دو و رویدادهاي افعالاي، رویکرد سنجه
 افعـال دهنـد.  مـی را نشان اي تداومی و لحظه هايمشخّصهترتیب رویدادي بهکنشی و تکاي سنجه غیر افعال. شوندمیبندي  دسته
اي نقطهاي و چنددونقطه گروه دو به دارند و غایی صۀمشخّ ،بسته ايسنجه افعالآنکه ، حالدارند دوگانه غایی صۀمشخّ ،اي بازسنجه

 ۀاي بسـت سـنجه  افعـال . شـوند میاي] از یکدیگر متمایز لحظه ±[ ۀمؤلّفبا اي نقطهاي و چنداي دونقطهسنجه افعال. شوندمیتقسیم 
 .دهندمینشان پایان  تا نقطۀ را اي تغییر تداومینقطهچند ۀاي بستسنجه افعالآنکه حال ،هستند يالحظه تغییر گربیاناي، نقطهدو

 .مندایت، غتحقّقی، ايپویایی، غایی، سنجه: هاکلیدواژه
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 مهمقدّ -1

ت واقعگی کگنش یگا حالگت را توصگی       که ماهی گ  است 1نوع رویدادنمود موقعیتی یا نمود واژگانی فعل، 

؛ 31: 9113، 3ی )کل گ  شگود متمگایر اسگت   نامیده مگی  9دید ز نمود دستوری که اغلب نمود زاویۀا و کند  می

را  فعگل نمود واژگانی، اغلب  حوزةپیشی  در  هایپژوهش (.17: 1997، 7؛ اسمیت27-21: 1997، 4اُلت 

؛ 323: 1994)اُلتگ ،   کننگد بندی میدسته [1غایی ±] و [7تداومی ±]، [2پویایی ±] نمودی ۀصمشخّ با سه

)کگه   (1)گونه که جگدو   همانارزشی، نمودی دو مشخّصۀ ای  سه ،اظ منطقیلحبه (.111: 1927، 9وندلر

 سازند.  رویداد را متمایر می هشت نوعدهد نشان می ،بنیاد است(همؤلّفنمود واژگانی  پایۀبر

کنگد،  فی مگی معرّ( 117-111: 1927) که وِندل ر 13تحقّقیو  19مندغایت، 11، کنشی11رویداد ایتتا چهار

کگگه  (1و  7، 2)و رویگگدادهای  (113: 9111، 17رُسگگتای ؛ 371: 1994)اُلتگگ ،  14رخگگدادیرویگگداد تگگ 

یگا   ندتضگاد  در یکگدیگر  ا بگا همشخّصهای   از ترکیب برخیزیرا  ؛شوندق نمیمحقّ ام ا ؛شوندبینی می پیش

، [غگایی  +]نمونگه، رویگداد   بگرای   ؛دهگد نگد در جهگان واقعگی رم نمگی    کنها توصی  میرویدادی که آن

همچنگی ،   ؛(2 شگمارة  1)جگدو    امکان وقوع ندارد [غایی پویا، + -]رویداد  ام ا ؛است [پویا +] یرویداد

رم ته و اشگ امکگان وقگوع ند   [غگایی  -و  تگداوم  -پویگا،   -]هگای  مشخّصگه در جهان واقعی رویدادی بگا  

تواننگد تمگایر میگان رویگدادهای     نمیگفته پیشهای مشخّصهای ،  برافرون  ؛(1 ةشمار 1)جدو   دهد نمی

را نگد  امتفگاوت  از یکگدیگر  غگایی  مشخّصگۀ لحاظ را که به یافت کاهشو  شدنخش ، مردنمانند  تحقّقی

 یافعگال همچنگی ،   ؛شگوند ته مگی اشگ پند غگایی تنها  تحقّقیرویدادهای  ،بندیزیرا در ای  دسته ؛نشان دهند

بنگدی  یگ  دسگته  در ا [غگایی  ±]و  [تداومی +]، [پویایی +]های مشخّصهبا  شدنبلندترو  شدنخن مانند 

                                                                                                                                                          
1. aktionsart 

2. viewpoint 

3. W. Klein 

4. M. B. Olsen 

5. C. Smith 

6. dynamicity 

7. duration 

8. telicity 

9. Z. Vendler 

10. state/stative 

11. activity 

12. accomplishment 

13. achievement 

14. semelfactive 

15. S. Rothstein 
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 ،9)کنگدی  1ایاسگا  رویکگرد سگنجه   بر حاضرپژوهش انجام دیگر، ضرورت  عبارتبه ؛جایگاهی ندارند

 اسگت کگه   سگبب آن بگه  (91: 9111و ل وی ،  4راپِپورت هُوِو؛ 177: 9111، 3؛ کندی و لوی 33-71: 9111

ایگ ،   ربگ افرون  ؛ندارند را بندی دقیق افعا  و رویدادهاکارآیی کافی در طبقهبنیاد پیشی  همؤلّفهای رویکرد

 .کنندمتمایر را غایی دارند  افعالی که هم ویژگی غایی و هم ویژگی غیرتوانند ها نمیآن

 هاهای نمودی آنهمؤلّفو  افعالنمود واژگانی  بندیدسته (.1)جدول 

 مشخّصه
 شماره نوع فعل

 [پویایی ±] [تداومی ±] [غایی ±]

 1 ایتتا )دانتت ( - + -

 9 کنشی )دویدن( + + -

 3 کشیدن()دایره مندغایت + + +

 4 )مردن( تحقّقی + - +

 7 رویدادی )پل  زدن(ت  + - -

 2 ؟ - + +

 7 ؟ - - +

 1 ؟ - - -

 شگده  یا جملگه ارائگه   ،نوع فعل، گروه فعلی پایۀبندی نمود واژگانی برد دستهمورهای بتیاری دربحث

 پگژوهش حاضگر  . در (114: 9111، رُسگتای   ؛197: 1991، 2؛ کریفکگا 919-921: 1993، 7)ورکویگل  است

 سگخ   برر  فرهن شده از های استخراجبه داده هتوج  با توصیفی - روش تحلیلی افعل ب نمود واژگانی

فعلگی کگه در تعامگل بگا      اسگا  هتگتۀ  بر فعلنمودی  بندیهطبق ،دیگر عبارتبه ؛شودمیمطالعه  (1311)

تگان  فعلگی یک  . تعامل هتتۀشودمیبررسی  ایبه رویکرد سنجه هتوج  با ،است کنندهو توصی  7موضوع

 به ایگ  مفهگوم کگه    دهد؛دست میهای متفاوتی را بهودنم ،ایاضافه حرف با عناصر موضوع، قید یا گروه

فعگل   منرلگۀ کگه بگه   خوردن مانند فعلِ ؛گیردهای نمودی متفاوتی قرار میطبقه گروه فعلیِ ی  فعل، هتتۀ

   دهد.نشان می را مندغایترویداد  سیب خوردنشود و در بندی میکنشی دسته

                                                                                                                                                          
1. scale 

2. C. Kennedy 

3. B. Levin 

4. M. Rappaport Hovav 

5. H. J. Verkuyl 

6. M. Krifka 

7. argument 
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لحگاظ  اسگا  سگاختار درونگی رویگدادها بگه     برها را یا جمله هافعلتا  اندکوشیدهها بتیاری از کاوش

فعگل را بگه    ( اسگت. وی 117-99: 1927بنگدی وِنگدل ر )  طبقهها تری  آنشناخته کهبندی کنند زمانی دسته

بنگدی  هطبقگ ی ئمفهوم نمودی پویایی، تداومی و غگا  پایۀ سهبر تحقّقیو  مندغایتنوع ایتتا، کنشی،  چهار

 1رویگدادهای ناپویگا، یکنواخگت    که (داشت دوستو  بودنرمتنفّ، داشت ، دانتت کند. افعا  ایتتا )مانند می

هتگتند کگه   دهای پویا و تگداومی  ( رویداکردنشناو  دویدن، رفت راه)مانند  و تداومی هتتند. افعا  کنشی

( نوشگت  نامگه و  سگاخت  خانگه کشگیدن،  )ماننگد دایگره   منگد غایگت آنکه افعا  حا  ،ندارند 9پایان ذاتی نقطۀ

و  رسگیدن ، دادنتشخیص)مانند  تحقّقیپایان ذاتی دارند. افعا   دهای پویا و تداومی هتتند که نقطۀرویدا

 پایان ذاتی دارند. ای هتتند که نقطۀهای پویا و لحهه( رویدادمردن

( بگه  99: 1997؛ اسگمیت،  43-49: 1972، 3شناسان دیگر )کامریفعلی، زبان دستۀ ای  چهار برافرون  

بگار  کنند کگه فقگی یگ    اشاره می 4رویداد منفردی مثابۀبه زدنجفت و  زدنپل رویدادی مانند افعا  ت 

نمودی مشترکی با افعگا  کنشگی    مشخّصۀرویدادی ت مفهوم، افعا  ای  در. دهندمی ای رمور لحههط به

، افعگا   عبگارت دیگگر  بگه  ؛ص اسگت هگا نامشگخّ  نهگر کگه نتیجگۀ آن   ای  از ،دارند زدنقدمو  دویدنمانند 

 رویگدادی ای ، افعا  تگ   برافرون  ؛نیتتندمتمایر از افعا  کنشی  (931: 1999) باور لوی بهرویدادی  ت 

تواننگد تکگرار   مگی  ،  موارد خوانش منفگردی دارنگد  که در ای رکردنرک ک و  کردنزدن، سکتکهدرهمچون 

 شود، تفاوتی با افعا  کنشی ندارند.  ها ایجاد نمیکه تغییری در حالت آن جهتو ازای شوند 

 او بگ  دارد پایگان طبیعگی   داند کگه نقطگۀ  صۀ رویدادی می[ را مشخّغایی ]+ ۀمؤلّف( 411: 1911) 7چِ 

نمگودی ایتگتا، کنشگی،     دسگتۀ  پنج ،[غایی ±] و [تداومی ±]، [پویایی ±]ارزشی نمودی دو هایمشخّصه

 وی نمگود   نهگر از دهگد. مگی  ارائگه  1مانگداری  برای فعل در زبان را  7و تغییر پیچیده 2، تغییر سادهمندغایت

شگدن  منفجگر ماننگد   ؛شودپایان منجر نمی تدریج به نقطۀبه ای  فرایند ام ا ،پایان ذاتی دارد ، نقطۀتغییر ساده
 سگمت نقطگۀ  تدریج بگه ، رویداد بهدر نمود تغییر پیچیده آنکهحا ، کپتو  گاز ناگهان منفجر شد ۀدر جمل

نکتگه   ای  .یافت  استحا  بهبودروابی ایران و فرانته در ۀدر جملیافت  بهبودهمچون  ؛رودپایان پیش می

                                                                                                                                                          
1. homogeneous 

2. inherent 

3. B. Comrie 

4. single 

5. P. Chen 

6. simple change 

7. complex change 

8. Mandarin 
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 سازد.وی را از دیگران متمایر می کنند، مطالعۀواژگانی را تعیی  میکه فعل با عناصر دیگر جمله، نمود 

 پایگان را غیگر   و رویداد فاقگد نقطگۀ  پایان را غایی  های گذشته که رویداد دارای نقطۀبررسی برخالف

-72: 9114) 9ا نگری و مگ   ( و شیائو37: 9111(، کریفکا )171-177: 1999) 1کنند، فیلیپی میغایی تلقّ

بگا   ارتبگا   کگه در  [4مقی گد  ±]و  [3نتیجه ±] ۀمشخّص دو را با( در بررسی نمود واژگانی، مفهوم غایی 79

 مشخّصگۀ زمانی،  لحاظپایان به به نقطۀ [مقی د ±] مشخّصۀکنند. بازتعری  می ،پایان کنش یا حالت هتتند

لحاظ مکگانی  ق نقطۀ پایانی بهبه حصو  موفّ [نتیجه ±] مشخّصۀ لحاظ مکانی وبه نقطۀ پایان به [غایی ±]

اسگت. در رویکگرد    مقی د، رویدادی که نتیجه دارد، غایی است و رویداد غایی، دیگر عبارتبه ؛اشاره دارد

هگای  مشخّصگه زیگرا   ؛شوند، کنشی محتوب میخوردنو  نوشت (، افعالی مانند 171-147: 1927وِندل ر )

امی کگه بگدون گگروه اسگمی     هنگگ  .کننگد را دارند و حصو  نتیجه را تضمی  نمگی  [نتیجه -]و  [غایی +]

ه ور بگالقو  طگ بگه  [غگایی  +] مشخّصگۀ ( 74-72: 9114ا نری )باور شیائو و م به ام اروند، می کارمفعولی به

 زیگرا  ؛شگوند تحلیگل مگی   منگد رویگداد غایگت   مثابگۀ بگه  خگوردن و  نوشت پایان مکانی دارد و افعا   نقطۀ

و  نوشگت  افعگالی ماننگد    ،کننگد اد عگا مگی  هگا  آنبرخالف آنچه  را دارند. [نتیجه -غایی و +]های  مشخّصه

 تنهایی بگه هگین نتیجگۀ   ها بهزیرا آن ؛داشته باشند [غایی +] مشخّصۀباشند و  مندتوانند غایتنمی خوردن

یگگری کگه بگا فعگل     و عناصگر د  7گروه اسمی موضگوعی  راهفقی ازه ق نتیجکنند و تحقّی اشاره نمیخاص 

 شوند.زده می رقم ،آیی دارند هم

صگورت سگاخت   که به داندمینحوی  - واژیای ساختمقوله را نمود ناقص (117: 1314مقدم )دبیر

شگده   دسگتوری  ت اشگ دفعگل   گفتگه، پیشیابد. در ساخت نمود می رفتندتند میاشد مانند فعل -ت  میاشد

 و ماهوتیگان  (1312) شناسگان ماننگد رحیمیگان   دیگگر زبگان  کند. نشانه نمود ایفای نقش می منرلۀبهاست و 

کگه در زبگان فارسگی    مهگم این  . نکتگۀ کننگد ی میار تلقّاستمر نۀرا نشا مینیر حضور پیشوند  (991: 1313)

صگورت اسگتمراری هگاهر    بگه  ت اشددوست وت ، خواست ، بودن اشدانتت ، شناخت ، دمانند ا ایتت افعا 

. آزمگون کلیگدی در تیییگد    (11: 1391پذیرند )رضگایی،  را نمی یتغییر حالت گونه کنش یاو هین شوندنمی

 شگکل را  دانتگتم تم مگی اشگ مگ  د های ناپذیرفتنی مانند است که ساخت ت اشدای  نکته استفاده از فعل 

 .  دهد می
                                                                                                                                                          
1. H. Filip 
2. R. Xiao & T. McEnery 
3. result 
4. bound 
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بگه رویکگرد جدیگد     هتوج گ  در زبگان فارسگی را بگا   مود واژگانی ن (12-29 :1397) و دیگران دستالن

از چگارچوب برگرفتگه از    اسگتفاده  کگه بگا   بگاور هتگتند  ای  ها بر. آنکنندمی بندیدستههای نمودی همؤلّف

تگری از نمگود   بنگدی منطقگی  دسگته هگای نمگودی،   همؤلّفگ بگه   هتوج  و با( 117-111: 1927) دیدگاه وِندل ر

 دسگتۀ  پگنج ، غگایی  غیگر  ای و غگایی/ لحهگه  پویا، تگداومی/  های ایتتا/همؤلّف ها بااند. آنواژگانی ارائه داده

 کنند.  ص میو آغاز عمل را مشخّ تحقّقی، مندغایتنمودی ایتتا، کنشی، 

اسگا   و بر (44-31: 9119) 1کرافگت  ةبگه انگگار   هتوج گ  با (21-41: 1399) دوستانچراغی و کریمی

معنگایی ایتگتا    صگۀ مشخّ از سگه  اسگتفاده  ها بگا . آنکنندبندی میرا دسته فعلساخت رویدادی و نمودی، 

ح فعلی و نه سگطح گگروه فعلگی،    سط پایۀ، برمقی دمقابل نادر مقی دای و لحهه برابررمقابل پویا، تداومی ددر

تیثیر بافت بگر نگوع   نیر های معنایی و مشخّصه از همۀو  دهندمی دستۀ فرعی ارائه اصلی و ده دستۀ چهار

 .  اندبندی استفاده نکردهای  دستهنمود در 

مشگتق از صگفت در   ب مرکّگ  افعگا  بگودن  غایی غایی و غیر(، 77-41: 1392) دوستانبرزگر و کریمی

هگا ضگم  رد    کنند. آنبررسی می جفعلی و ساخت مدر همکردی، پیش سه رویکرد پایۀزبان فارسی را بر

تگری در تعیگی  نگوع نمگود     ج را مبنای نهری محکمبر ساخت مدر  دیدگاه مبتنی،   و دومرویکردهای او 

 مطالعگۀ  ،ب مشگتق از صگفت  مرکّ افعا بودن غایی ج در تبیی  غایی یا غیردانند. استفاده از ساخت مدر می

از صگفت  ب مشتق مرکّ افعا بودن غایی غیرها غایی یا سازد. آنمیمتفاوت  سنّتیاز رویکردهای ها را آن

 نیتت.بندی نمود برای دسته دانند که معیاری منطقیالمعارفی گویشور می ةر از دانش دایررا متیثّ

 های مربگو  ویژه پژوهشبه نمود واژگانی های حوزةشدهد که کاومطالعات پیشی  نشان می بررسی

مگورد  هگای متفگاوتی در  ندارند و تبیگی   اتّفاق نهر [غایی ±]مورد مفهوم های گوناگون دربه نمود در زبان

کگه   دانگد مگی فراینگدی   را غگایی  ( رویداد 417: 1911نمونه، چِ  )برای  ؛دهندمی ارائه نمود واژگانی فعل

(، 1994) 9(، تنگی 1972شناسان ماننگد کگامری )  برخالف دیگر زبانبرسد و پایان طبیعی  به نقطۀ ریجتد به

افعگا  دارای   دهگد. وی همچنگی   بودن ارائه میغایی از یمتفاوت( تعری  1927و وِندل ر )( 1997اسمیت )

افعگالی ماننگد    –، رویدادهای دارای تغییر ساده را سنّتیهای داند. پژوهشغایی می نمود تغییر ساده را غیر

داننگد کگه   مگی  تحقّقگی رویگداد   -هتگتند  پایگان ذاتگی    ای و دارای نقطۀکه لحهه دیدنو  شکتت ، مردن

دارای  ( افعگا ِ 1911ای ، در رویکرد چِ  ) برافرون  ؛دارند [غایی تداومی و + -پویایی،  +]های مشخّصه

                                                                                                                                                          
1. W. Croft 

2. C. L. Tenny 
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، کگردن رشگد ، دادنپیشگنهاد ، برگشگت  ، شگدن وارد، یافت کاهش، یافت بهبود، شدن مانند نمود تغییر پیچیده

تغییگرات   ندارند و بگرخالف اد عگای وی کگه همگۀ    تداومی یکتانی  ، مشخصۀشدنکوتاهو  یافت گتترش

 شگدن بگدتر مانند  [تداومی +]نوع فعل  دهد، هردومی هایی که وی ارائههتتند نمونه [تداومی -]پیچیده، 

شگده در زبگان فارسگی    ای ، مطالعگات انجگام   بر؛ افرون شودرا شامل می شدنواردهمچون  [تداومی -]و 

انگد یگا از   ختگه بگه ایگ  متگ له پردا    سگنّتی انداز رویکرد نمودی افعا ، از چشمبندی و دستهمورد نمود در

های نمگودی  توانند طبقهاند که نمیبندی نمود استفاده کردهارزشی برای دستهبنیاد دومشخّصهرویکردهای 

 کنند.   در زبان فارسی را متمایر متفاوت

 درهگای بتگیاری   دهد که پگژوهش نمود در زبان فارسی نشان می به حوزة های مربو کاوش مطالعۀ

های زبگان  همچنی ، نمونه اند؛کردهای از نمود را مطالعه ها جنبهکدام از آنشده است و هر زمینه انجامای 

یشگی   پ ةشگد فگی های نمگودی معرّ همؤلّفبه  هتوج  که با هتتندای از افعا  که دسته آن استگر بیان فارسی

بنگابرای ، ضگرورت دارد تگا     ؛رندگینمی قرارگروهی در هینهای سنّتی، برپایۀ انگارهقابل تحلیل نیتتند و 

نمود واژگانی افعا  زبان فارسگی معاصگر پرداختگه     ، به مطالعۀ[ایسنجه ±]نمودی جدید  مشخّصۀ پایۀبر

از مگروری کوتگاه   در ای  پژوهش، پگ    ص شود.مشخّرویکرد ای   به هتوج  با هاآنرفتار نمودی  شود تا

ۀ نمگودی  مؤلّفگ  مثابگۀ هسنجه ب ها،زباندر زبان فارسی و دیگر مورد نمود واژگانیشده دربر مطالعات انجام

 اسگتفاده  بگا شگوند و  بررسی می ایی درجهتحقّق و رویدادهای افعا  ای ، برافرون  ؛شودمیمعرّفی  دیدج

 .  شودمی ارائهنی افعا  نمود واژگا از جدیدی بندیدسته ،از شواهد زبان فارسی

 پاسخ دهد: ی زیرهاپرسشبه پژوهش حاضر درپی آن است تا 

 ؟شودمی بندیای طبقهبرپایۀ رویکرد سنجهدر زبان فارسی  نمود واژگانی افعا  چگونه نهام -1

 د؟دهمی ارائه سنّتیبا رویکردهای  مقایته ای درتبیینی از افعا  درجه چه ایرویکرد سنجه -9

 ±]ۀ نمگودی  مؤلّفگ کگه   شگود بینگی مگی  شده در حوزة نمود واژگگانی، پگیش  مطالعات انجامبه  هتوج  با

 ؛دهگد زبان فارسگی ارائگه    از نمود واژگانی افعا ِتری و دقیقتر بندی کاملهای سنّتی طبقههمؤلّفبا ، [سنجه

ای افعگا  درجگه   بهتری از تبیی  ،های سنتّیرویکرد با مقایته در ای  رویکردرود ای ، انتهار می برافرون 

 .دهندارائه 

 نمودی جدید ةمؤلّف؛ [سنجه ±] -2

 و دیگگران ه گی  سگپ ،   کگرد؛ مطگرح   هگا درمورد صگفت ( 1991) 1ه ی ابتدا را ایاصطالح ساخت سنجه

                                                                                                                                                          
1. J. Hay 
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 ایصگفات سگنجه  به  9کمینهو  1بیشینهبه مقادیر  هتوج  و با ساختای  ا براسا  ها ر( صفت137: 1999)

کگه  ، درصگورتی هتگتند  دارای مقادیر بیشینه یا کمینهای بتته صفات سنجه. کردندبندی دسته 4و بتته 3باز

ارزش های بتته بگر روی پیوسگتاری بگا دو   صفت دیگر، عبارتبه را نداند؛ مقادیرای  ای باز صفات سنجه

ای  محور و صفات منفی نهیگر   در باالتری  حد  ‘پر’ fullگیرند. صفات مثبت مانند می مثبت و منفی قرار

empty ’بلنگد ’ همچگون هگای بگاز   هگا، صگفت  مقابل ای گیرند. درمی آن جای تری  حد ، در پایی ‘خالی‘ 

long ،’عریض‘ wide  کوتاه’و‘ short تگری   یا پایی  ها امکان تشخیص باالتری دارند که درمورد آن قرار

 وجود ندارد.   حد 

نگوع  قگدار،  ۀ ممؤلّفگ ل از سگه  ای متشگکّ ساخت سگنجه  (99-91: 9111) راپِپورت هُوِو و ل وی باور به

کگه   اسگت  -نقا  یگا فواصگلی   -ای از مقادیر مجموعه از عبارت سنجهو  و ارتبا  مقادیر است مشخّصه

حگرارت و  ۀ درجگ سگرعت،  وزن، ارتفاع، برای مثا  خاص ) مشخّصۀ  گیری را در یمقدار اندازه درجه/

 دهگد. نشگان   ،باشگد  7یا نتگبتی  2، ترتیبی7ایصورت فاصلهتواند بهمقادیر که میارتبا   به هتوج  قیمت( با

هگا تعمگیم   ای بگاز و بتگته را بگه افعگا  و رویگدادهای برگرفتگه از آن      نوع صفت سنجهها تمایر بی  دوآن

مقیگا ،   اینکگه آن سگنجه/  حتب دهند، برای را نشان میرات سنجهکه تغیی یافعالرویدادها و  و دهند می

 ایفعگل سگنجه   .کنندمی بندیطبقه بتته سنجۀو  باز سنجۀ گونۀ به دو ،داشد یا نباشطبیعی ب 1دارای دامنۀ

ۀ کگاهش درجگ   شگدن سرد ،نمونه برای ؛است [غایی +] ،بتته ایآنکه فعل سنجهحا  ،است [غایی -] ،باز

 مشگخص  دمگا  را بگرای کگاهش   یگا کمینگه   صورت واژگانی مقیگا  بیشگینه  به ام اکند، حرارت را بیان می

 خشگکیدن  شگدن/ خشگ   ی نهیرافعالباز است. برعک ،  ایهسنجمقیا  یا پایان ندارد و  ۀنقطکند،  نمی

چگاه   چشگمه/ نمونه، در رویگداد   برای ؛دهندمی نشانبیشینه یا کمینه را  دامنۀ صورت واژگانی مقیا  بابه

 شگدن خشگ  رسد که دیگر آبی در آن وجود ندارد، رویداد ای میبه نقطه چاه چشمه/ که یزمان، یدخشک

 با قیگود تگداومی   یعیطور طببه شدنسرد فعل ،بنابرای  ؛بتته دارد سنجۀ صۀرسد و مشخّپایان می به نقطۀ

پگ   چگاه در )  )ماننگد  تگداومی  با قیود غیر شدنخش و رویداد  (شد سرد دو ساعتت هوا به مد  )مانند

                                                                                                                                                          
1. maximal 

2. minimal 

3. open scalar 

4. Closed scalar 

5. interval 

6. ranking 

7. ratio 

8. range 
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بگدون   ایدرجگه  تحقّقگی  افعگا  راه از، بتته سنجۀباز و  سنجۀآیند. تقابل میان ( میساعت خشکید از( دو

دهنگد  ( که تغییر در مقیا  باز را نشان مگی شدنعریضو  شدنکوتاه، شدنبلند، شدنسرد)مانند  محدوده

ر کگه تغییگر د   شگدن تخلیگه ، شگدن صگاف ، شدنخش ص مانند مشخّ ةدبا محدو ایدرجه تحقّقی افعا و 

 شود.  میروش ،دهندمقیا  بتته را نشان می

اسگا  اینکگه   بر دهند،نشان میصورت واژگانی ا بهای بتته رکه تغییرات درجه یافعال ای ، برافرون  

 سگنجۀ  نوع شود به دونقطه تشکیل  درجه/ اینکه از دوشود یا د تشکیل مقیا  از درجات بینابینی و متعد 

 شگدن خش یا  شدنصاف افعا نمونه،  برای ؛شوندتقتیم می مقداریدو ۀبتت سنجۀمقداری و چند ۀبتت

پگذیرد،  ( را مگی شدگیصافیا  خشکیدگیکه موضوعی که تغییر )طوریبه ؛دارند مقداریچند ۀبتت سنجۀ

کگامال   و  نتگبتا  خشگ   تا  کمتر مرطوب، خیلی مرطوب)برای مثا   پذیردمیدرجات متفاوتی از تغییر را 
کگه   مگردن مانند رویگداد   ،شونددرجه تشکیل می فقی از دوای دونقطه ۀهای بتتسنجه ،(. برعک خش 

معنگای   )در مردهنیمدیگری مانند  درجۀشامل شده است و  تشکیل مردنو  بودنزنده درجۀ سنجه/ از دو

 (977-971: 9111) 1گونگه کگه بیگوِرز   دهند که همگان شواهد باال نشان می .شودنمی( بالغی ی و غیرواقع

و  [ایلحهگه  -] ، رویگداد دهنگد مقدار نشگان مگی  چندنقطه یا صورت چندکه تغییر را به یافعالکند اد عا می

 هتتند. [ایلحهه +]رویدادهای  ،دهندمقدار نشان می دونقطه یا  که تغییر را در دو یافعال

کگه  صگورتی اسگت، در غایی  غایی/ غیر سنّتیهای نمود مشخّصهبتته معاد   باز/ سنجۀهای مشخّصه

ای درجگه چند ۀای بتگت سنجه افعا ای است. لحهه ای معاد  تداومی/درجهدو ای/چنددرجه هایمشخّصه

، شگدن واردمانند ای )درجهدو ۀای بتتسنجه افعا که مند هتتند درصورتیغایت ،(آمدن و برگشت  مانند)

 ،شگدن خگالی  و شگدن صگاف ، شگدن خشگ  ای ماننگد  های درجهتحقّقی. هتتند تحقّقی( رسیدنو  مردن

 شگدن کوتاه، شدنبلند، شدنخن ای مانند های درجهتحقّقیکه صورتی، درهتتند تحقّقی ۀهای بتتسنجه

 دسگتۀ  مثابۀهتتند و بهای باز سنجه افعا  ،گیرندنمی جای( 1927) بندی وِندل رهدستکه در  شدنعریضو 

 گیرند.ای قرار میبندی نمودی در رویکرد سنجههدستدر نهام  یمتتقلّ

 سنّتی  تبیین در رویکردهای  قابل ای: رویدادهای غیرهدرج تحقّقی افعال -3

شگد و   خواهنگد  ارائگه  ساز هتگتند، مشکل (1927) وِندل ر سنّتیکه برای نهام نمودی  یافعالدر ای  بخش 

: 9111) ک نگدی و ل گوی    (،1999) دیگگران و  ه گی  هایپژوهش به هتوج  ها بابرای تحلیل آن سنجهمفهوم 

                                                                                                                                                          
1. J. Beavers  
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هگای زبگان   از داده اسگتفاده  همچنگی  بگا   ؛شگوند مگی  فیمعرّ( 9111)هُوِو و ل وی   و راپپورت (171-179

دهگد.  مگی  ارائه زبان فارسی افعا از تری بندی کاملمفهوم نمودی، دسته شود که ای فارسی نشان داده می

 ±پویگایی[ و ]  ±تگداوم[، ]  ±ماننگد ]  سنّتیهای مشخّصهکم  ای بهه اینکه، رویکرد سنجهتوج  نکتۀ قابل

 ،های دیگگر نیتگت  مشخّصهکند و ای  رویکرد جدای از زبان فارسی را تعیی  می افعا بندی غایی[، دسته

 نمود است. سنّتیرویکرد  ةکنندبلکه تکمیل

 شگدن سگرد نمونه، فعگل   برای ؛(3: 9117، ک ندی) استگیری نمود انتراعی درجه یا مقدار اندازه ۀسنج

 مقیا  کاهشگی شگکل  با  حرارت است و سنجه ۀارتبا  با سنجش درج کند که درتغییری را توصی  می

پگذیرد  مگی  ترحرارت پایی ۀ باالتر به درجحرارت ۀ تغییری را از درج ،شدنسرد فعلِگیرد و موضوع می

 .شودمی نامیده ایتغییر سنجه ،یمقیا  خاص گیری است و در طو  اندازه و چنی  تغییری قابل

 ایسگنجه  افعا  ،شدنتاری و  شدنتربلند، شدنخش ، پخت ، کردنعریض، شدنخن مانند  یافعال

غگایی   مشخّصگۀ  دهند، به ای  مفهگوم کگه  را بروز می غایی غایی و غیر مشخصۀ دوهرها فعل . ای ندهتت

دیگگر،   عبگارت به ؛مطابقت ندارند (1927) با نهام نمودی وِندل ر و (91-11: 1979، 9)داوتی دارند 1دوگانه

 و غیگر  محگدود با قیگود   غایی رویدادهایآیند. غایی با قیود متفاوتی می غایی و غیر مشخّصۀدارای  افعا 

ت مگد  بهغایی با قیود تداومی مانند  غیر رویدادهایآنکه آیند، حا می در عرض ی  ساعتتداومی مانند 

 سگو   شگدن سردمانند  ایهدرج تحقّقی رویدادهای ام ا ،(1-7: 1979)ورکویل،  آیی دارندهم ی  ساعت

 .(197: 1999، دیگران)ه ی و  آیی دارنددو نوع قید همبا هرهای زیر در نمونه

1) a. The soup cooled for an hour.  

 غایی(. )غیرساعت سرد شد  ت( ی مد سو  )به
b. The soup cooled in an hour.  

 )غایی(. ساعت سرد شد سو  در )عرض( ی  

پایگان ذاتگی کگه در آن رویگداد      زیرا نقطۀ ؛طبیعی است ،ساعت سرد شد ت( ی مد سو  )به رویداد

پگذیرش   نیر قابگل  ساعت سرد شد سو  در )عرض( ی  ۀجملوجود ندارد.  ،دهد رمسو  سردشدن 

 بگه بافگت زبگانی کگه در آن رم     هتوج گ  تواننگد بگا  مگی  ام ا ؛هتتند غایی غیر ،ایدرجه تحقّقی افعا است. 

پگذیر  تبیگی   سنّتیهای نمودی مشخّصهبا رفتار دوگانۀ ای  افعا  دیگر،  عبارتبه ؛نداشغایی نیر ب ،دهند می

 نیاز است.   سنجهنمودی  ها به مشخصۀو برای توضیح آن یتتن
                                                                                                                                                          
1. dual 

2. D. Dowty 
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تقتگیم   غگایی  غایی و غیر نوعبه دو ،اندشده به نوع صفتی که از آن مشتق هتوج  با تحقّقیرویدادهای 

 کگه  شگوند ها دارند خشگ  مگی  لبا مانند  ،انداز صفات بتته غایی برگرفته تحقّقیرویدادهای . شوندمی

)ه گی   داردصگی  پایان مشخّ نقطۀ شدنخش  فعلزیرا  ؛نیتت ،اندها خش  شدهلبا بر اینکه  ضرورتی

 (.132: 1999 دیگران،و 

2) The clothes are drying. ⇏ The clothes have dried.  

  .اندها خش  شدهلبا  ⇍  .شوندها دارند خش  میلبا 

)ریگرش(   ماننگد  ؛غایی دارنگد  رفتار غیر ،شوندمی که از صفات باز مشتق تحقّقیآنکه رویدادهای حا 

 نقطگۀ  شدنکند فعلزیرا  ؛است )ریرش( برف کند شدهاست بر اینکه ضرورتی  که شودبرف دارد کند می

 (.132: 1999)ه ی و دیگران،  صی نداردپایان مشخّ

3) The snow is slowing. ⇒ The snow has slowed.  

 .است )ریرش( برف کند شده ⇐ .شود)ریرش( برف دارد کند می

از یکگدیگر  ها آن ام ا، هتتند غایی غیر (کردنرتمی)و کنشی  (شدنسرد)ای هدرج تحقّقی افعا چه اگر

همچگون   کنشگی  افعگا  آنکگه  کننگد، حگا   را بیان می ایهدرجای، تغییر هسنج تحقّقی افعا . متمایر هتتند

صورت واژگگانی نشگان   خاص به مشخّصۀتغییر را در ی ای هدرج تحقّقیبرخالف  ،کردنتمیر وزدن  هم

بیگان   کگردن رتمیگ فعگل  بگا   کگه  میر کردنیرتمبرای نمونه، رویداد  (؛132: 1999)ه ی و دیگران،  دهندنمی

 آب شگدن سردد و رویداد اشته باشهای کثی  نیر دهشود که ممک  است لکّمیمنجر  میر تمیربه  شود، می

 ؛داشگ مقگداری از آن گگرم ب   نیتتکه ممک   شودمیمنجر آب سرد شود، به بیان می شدنسردفعل با  که

کگه  آنجگا . ازمتفاوت هتتند کردنیرتممانند کنشی  افعا از  شدنسردمانند  ایهدرج تحقّقی افعا بنابرای ، 

پگ  مفهگوم    گیرنگد، نمی جای سنّتیبندی نمودی های موجود در دستههدستای از مقولهدر هین افعا ای  

 دهیم.   ارائه هاآنتری از نمود واژگانی بندی دقیقکنیم تا دستهها اعما  میسنجه را به آن

دهنگد.  را نشگان مگی  ای هدرجگ  تحقّقیو  تحقّقیکنشی،  افعا ال ، ب و  ( تمایر بی   4)های نمونه

زیگرا   ؛هتتند غایی غیرال (  4 ۀدر نمون خوردنکنشی )مانند  افعا غایی،  غیر های غایی/مشخّصهنهر از

 طگور ییگر بگه  داللگت دارد کگه تغ  بر ای   خوردهنوز دارد می جملۀآیی فعل با پایان طبیعی ندارند. هم نقطۀ

زیگرا ایگ     ؛هتگتند  غگایی ( ب 4)( در نمونگه  شدنوارد)مانند  تحقّقی افعا  ،دهد. برعک می پیوسته رم

هنگوز  یابگد و افگرودن   نهر ادامه نمگی  به آن نقطه برسند، رویداد مورده کنقطۀ پایان دارند و هنگامی افعا 
ماننگد  ) ایهدرجگ  تحقّقگی  افعگا   ام گا  ؛گونگه رویگدادها پگذیرفتنی نیتگت    ایگ  بگرای   ،شگود دارد وارد می
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بگا   ،یابگد هنگوز دارد کگاهش مگی    جملگۀ زیرا  ؛دهندپایان را نشان نمی ( نقطۀ  4) ۀ( در نمونیافت   کاهش

 یگافت  دمگا  کگاهش  نکگه یبر اآیی دارد و استداللی است هم ،دما کاهش یافته استروز است که  سه ۀجمل

 ادامه دارد.  

 .خوردحا  خوردن است و هنوز دارد میدر است که ساعت او ی  .ال ( 4

 .شودهنوز دارد وارد می *و  ه استساعت است که وارد شد او ی  .ب

 .یابداست و هنوز دارد کاهش میدما کاهش یافته روز است که  سه . 

کنشگی   افعگا  ای مانند هدرج تحقّقی افعا غایی،  غیر مشخّصۀلحاظ دهد که به ( نشان می 4) نمونۀ

 یعگد و جهگت خاص گ   بُ نهر که تغییر درای  از ام ا ؛نداشب تحقّقیمند یا غایت افعا همچون  هتتند تا اینکه

 اسگا  بگر هتگتند.   تحقّقیمند و غایت افعا مانند  ایهدرج تحقّقی افعا دهد، می رمآمدن دما مانند پایی 

 7هگای  آیند )نمونگه نمی تحقّقیمند و غایت افعا با  ،دهندهایی که نتیجه را نشان میرویدادای  استدال ، 

   پایان دارند. نقطۀ یعد مکانبُ نهرزیرا از ؛ب و  (

 .اتاق شد داخلاو  ال . (7

 .ختته شد ،اتاق شد داخل چون ب.

.  هایش را گم کردکفش ،اتاق شد داخل چون. 

 نقطگۀ  ،آینگد مگی  منگد غایتو  تحقّقی افعا ای که با نتیجه رویدادهایدهند که نشان می (7)های نمونه

، هتگتند غگایی   غیراینکه  لحاظبه یافت کاهشمانند  ایدرجه تحقّقی افعا بنابرای ،  دهند؛پایان را نشان می

 ؛هتگتند  تحقّقگی منگد و  غایگت  افعگا  شبیه  ،دهندنهر که تغییر را نشان میای  از ام ا ؛ها هتتندکنشیشبیه 

بگا رسگیدن بگه     ارتبگا   در شدنداخل فعل وآمدن دما با پایی  ارتبا  در یافت کاهشفعل دیگر،  عبارت به

بگا   (9)در جدو   های نمودیمشخّصهنهر ازای هدرج تحقّقیو  تحقّقیکنشی،  افعا . ی استمکان خاص 

 اند.یکدیگر مقایته شده

 ایهای غایی و سنجهمشخّصه برپایةای هدرج تحقّقیو  تحقّقیکنشی،  افعال ةمقایس (.2)جدول 

 نوع فعل
 مشخّصه

 [سنجه ±] [غایی ±]

 - - کنشی )خوردن(

 + + شدن(داخل) تحقّقی

 + - یافت (ای )کاهشهدرج تحقّقی
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 هاتحلیل داده -4

بنگدی  . در ایگ  دسگته  شگود مگی فگی  در ای  بخش، نهام نمود واژگانی جدیدی از افعا  زبان فارسگی معرّ 

 ±]نمگودی   مشخّصگۀ ، از [پویگایی  ±] و [ایلحهگه  ±]، [غگایی  ±]های نمودی مشخّصهبر افرون  جدید،

 .شودتری از نمود در افعا  زبان فارسی ارائه بندی دقیقتا دسته شودنیر استفاده می [ایسنجه

 های ایستارویداد -4-1

ایتگتا   افعگا  ، [پویگایی  ±] مشخّصۀناایتتا تمایر وجود دارد.  ایتتا و پویا/ افعا در رویکرد جدید نیر بی  

 ۀمشخّصگ  [ایسنجه ±] ۀمؤلّفزیرا  ؛ندارد [ایسنجه ±] مشخّصۀایتتا  فعل. کندمتمایر می افعا  ۀرا از بقی

، ت اشگ دقتعلّگ ، بگودن آویگران ، نشتگت  ، ت اشگ ددوسگت شگود.  پویا دیده مگی  افعا دارد که فقی در  تغییر

در زبگان   ایتگتا  افعگا  هایی از نمونه بودنمال و  ت اشدباور، ت اشدرتنفّ، دانتت ، بودنبرابر، رسیدننهر به

آیگی  و هگم  ندارنگد ای توالی رخدادی درونی رویدادهای ایتتا برخالف رخدادهای سنجه .هتتند فارسی

افرایند یگا  ت رویداد می، بلکه بر شد کندای نمیها را سنجه، آنخیلیو  کمهمچون  ایها با قیود سنجهآن

های کم ی و کیفی به افعگا  ایتگتا، تغییگری در نگوع     دیگر، افرودن سنجه عبارتبه ؛کاهندت آن میاز شد 

صگورت ذاتگی   ای وابتته به ماهیگت معنگایی رویگداد و بگه    صۀ سنجهزیرا مشخّ ؛کندها ایجاد نمینمود آن

   نیتت. تفکی قابل شده است و از معنای واژه  واژگانی

صورت اسگتمراری بگروز   طبیعی به طوربنابرای ، به نیتتند؛ای و مرحله هتتند ای  رویدادها یکنواخت

، ایگ   بگر افگرون   اسگت؛  (1979) و داوتگی  (1972) ، کامری(1971) 1های لینکنند که تیییدی بر یافته نمی

جملگه  های نمگود اسگتمراری از  با نشانه ایتتا افعا  ،دهند ال  و ب( نشان می 2)های گونه که نمونههمان

: 1312) هگای رحیمیگان  کگه تیییگدی بگر یافتگه     آیی ندارندهم ت اشد و تکواژ واژگانی میتکواژ دستوری 

( نیگر  بالگ  و   2)هگای  نمونه .استزمینه  ای  در (11: 1391) و رضایی (991: 1313) ماهوتیان (،941

آیگی  هگم  دویدنآنکه با فعل کنشی آیی ندارد، حا هم دانتت با فعل ایتتای  دارددهند که تکواژ نشان می

 دارد.  

 داند که حا  اکبر خوب نیتت.او دارد می* .ال  (2

 دود.او دارد می .ب

)ماننگد  رویگدادی  تگ   افعگا  کگه  ای هتتند. هنگامیی، پویا و لحههرویدادواقعی و ت  تحقّقی افعا 

                                                                                                                                                          
1. G. N. Leech 
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 تکگراری ، خگوانش  (کنگه او داره سرفه می)مانند  شوندتکرار  ای کرد(او سرفهدر رویداد  زدن کردن/سرفه

 افعگا  شگوند.  تعبیگر مگی   یکنش منفگرد  مثابۀزیرا به ؛آیندصورت استمراری میدارند، تداومی هتتند و به

بگا تکواژهگای اسگتمراری     دسگته  زیرا هگردو  ؛شناختبازاز تحقّقی  ،استمراری آزمونبا  توانایتتا را نمی

نیگاز  ایتتا  افعا رخداد آنکه ای هتتند، حا لحهه هاتحقّقیها در ای  است که تمایر آن ام اآیی ندارند،  هم

 د.دارزمانی  به دورة

 (رویدادیو تک ای )کنشیسنجه غیر افعال -4-2

رویگدادهای پویگا    ۀاز بقیگ  [سگنجه  -] مشخّصگۀ  راهاز هگا رویدادیها و ت ازمیان رویدادهای پویا، کنشی

دی ای متعگد  هگای نتیجگه  جملگه ( با خوردنپذیرند )مانند ای را نمیکه تغییر سنجه یافعالشوند. متمایر می

 ایهگای نتیجگه  جملگه ( با شدنوارد داخل/پذیرند )مانند ای را میکه تغییر سنجه یافعالآنکه آیند، حا می

، خوانگدن آواز، نوشگت  ، کگردن گریگه ، کگردن رویپیگاده ، دویگدن ماننگد   یافعگال آیگی دارنگد.   هم محدودی

، زدندرهگای  نمونگه  هتگتند.  کنشگی  افعگا   ،شتگت  و  کگردن نقاشی، کردنمطالعه، پرسیدن، کردن صحبت

گونگه  و همگان  رویدادی هتگتند ت  افعا  پراندنپوکه و زدنجفت ، زدنلگد، زدننیش، پریدن، زدنسرفه

(، 1و  7هگای ) . در نمونگه آینگد می زدن 1با فعل سب  افعا  ای  بتیاری از ،دهندها نشان مینمونهای  که 

 ؛دی سگازگاری دارنگد  ای متعگد  نتیجگه  هگای ها و گگروه جملهبا  پریدنرویدادی و ت  دویدنکنشی  افعا 

دهگد و بگا   ای را در بعگد جهگت نشگان مگی    ( تغییگر سگنجه  9) در نمونگۀ  کردننشینیعقبفعل  ،برعک 

 مرتبی است. دهد،را نشان می سوی(سوی )بهوسمتای که های نتیجه گروه

 .دوید ختته شدچون می .ال  (7

 هایش پاره شد.دوید کفشچون می ب.

 طرف مدرسه دوید.به  .

 تا ایتتگاه اتوبو  دوید. ت.

 چون پرید پایش شکتت. .ال  (1

 از چاله بیرون پرید. ب.

 برروی سکوی ت اتر پرید.  .

 نشینی کرد.سوی اردوگاه عقبم  بهدش ال . (9

                                                                                                                                                          
1. light verb 
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 متفگاوت رویگدادی  تگ   افعگا   از کنشی افعا ، دهندای را نشان میسنجه که تغییر غیر یافعالاز میان 

 .  هتتند ایها لحههرویدادیت و ها تداومی هتتند که کنشی جهتای  از ؛هتتند

 ایسنجه افعال -4-3

 گیرند.می باز و بتته را دربر و دو مقولۀ هتتندتغییر  دهندةای نشانسنجه افعا 

 ای بازسنجه افعال -4-3-1

 [سگنجه  +] مشخّصگۀ جهگت کگه   ای  از ؛هتتندمتفاوت  رویدادیکنشی و ت  افعا از ای باز سنجه افعا 

 ای/نقطگه دو ۀای بتگت سگنجه  افعگا  مقداری و  ای/نقطهچند ۀای بتتسنجه افعا همچون  افعا . ای  دارند

در  باشگد سگوی(  سوی )بگه وسمت ةدهندای که نشانهای نتیجهگروهراه از فقی ای راتغییر سنجه، مقداری

ای سگنجه  افعا  ای ، برافرون  ؛کنندواژگانی بیان میصورت به کشیدنکردن/ عقبنشینیعقبمانند ی افعال

، آمگدن پگایی   ای نگدارد. محگدوده  افعگا  با ایگ    سنجۀ مرتبی مفهوم که مقدار/ای  ، بههتتند [غایی -]باز 

، یگافت  بهبگود ، شگدن بگدتر ، شگدن گرسگنه ، شدنسرم، شدنپیرتر، شدنبلندتر، زدنیخ، شدنگرم، رفت باال

 .  هتتندای باز سنجه افعا هایی از نمونه شدنگتتردهو  کردنعریض

اینکگه دامنگه    بدون ،دهدرم می ایدهد که تغییر سنجهصورت واژگانی نشان میپایان به ت  نقطۀاشند

ای بتگته  از فعلِ سگنجه  ،ترتکواژ با  باز ایسنجه فعلِمفهوم، ای  د. دراش  بص و معی آن مشخّ و محدودة

آیگی دارنگد،   هگم  بیشگتر ای باز بگا قیگود تفضگیلی ماننگد     سنجه افعا دیگر،  عبارتبه ؛تشخیص است قابل

بگال    ،دهگد ( نشگان مگی  11) گونه که نمونگۀ آیند. همانود نمیگونه قیای  باای بتته سنجه افعا آنکه  حا 
آمگوز بگه   کگه دانگش  هنگگامی  ام گا  ،رفت  وجود نداردمحدودیتی در متیر باال زیرا هین ،تواند باالتر رودمی

توانگد بیشگتر حرکگت    شود محدودیت حرکت وجگود دارد و او نمگی  گردد و وارد کال  میمیکال  بر

زمگانی   ،تر شگود تواند خالینمی خانهآنکه ، حا تر شودتواند سردمی سو ( 11) ، در نمونۀهمچنی  ؛کند

مطلگق   مشخّصگه  ایگ   ام گا هتتند،  [ایلحهه -] ،ایدرجه تحقّقی ای باز/سنجه افعا تخلیه شده است.  که

ۀ ، تغییگر درجگ  درجه سگرد شگد(   ده سو درجه سرد شد ) سی درجه به چهل از سو  نیتت. در نمونۀ

نتیجگۀ عمگل    ام گا دهگد و تگداومی اسگت،    خگود اختصگاص مگی   زمانی را بهتمد  سیبه  چهل ارت ازحر

 شود.ق میای محقّای و نقطهصورت لحهه به

 .باالتر رفتبال   ال . (11

 بیشتر به کال  برگشت. آموزدانش* .ب
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 .تر شدسرد سو  ال . (11

 .تر شدخالی خانه*.ب

 افعگا  ) (4)در بخگش   سگرد شگد   سگاعت   یگ سو  در )عرض(  ردی مانند نمونۀموا ای ، برافرون 

 افعگا  ، عبگارت دیگگر  بگه . باشگد تواند غایی نیگر  می شدنسرددهند که رویداد ای( نشان میدرجه تحقّقی

بگه بافگت    هگا آنغگایی[   -غایی[ یگا ]  +] مشخّصه و هتتند مبهم غایی[ ±] مشخّصهلحاظ به ای بازسنجه

 زبانی وابتته است.

 ای بستهسنجه افعال -4-3-2

مقگداری   ای/نقطگه ای بتگته چند سگنجه  افعگا  گیرنگد:  مگی  دستۀ متفاوت قرارای بتته در دو سنجه افعا 

 واقعی(. تحقّقیمقداری ) ای/نقطهای بتته دوسنجه افعا ( و مند)غایت

 ای بسته چندمقداری  سنجه افعال -الف

کشگد  ای هتتند زیرا مدتی طو  مینقطهای بتته چندسنجه کردنصافو  کردنخالی، کردنخش  افعا  

 در منگد غایت افعا ِمانند  افعا پایان برسد. همچنی ، ای   موضوع تغییر را بپذیرد و به نقطۀ /1پذیرتا کنش

 واقع شوند. کردنتمامم فعل توانند متم مفهوم که میای  کنند، بهرفتار می سنّتیرویکرد 

 را تمام کردم.خانه تخلیه کردن  .ال  (19

 موهام تمام شد. کردنخش اآلن  ب.

( و کگنم را تخلیه مگی  خانهمانند دارم آیند )صورت استمراری نیر میای ، رویدادهای فوق به بر افرون

 دسگته بودن ایگ  های غایینشانه از یکیبودن ای  رویدادها نیتت و غایی مفهوم غیربه همؤلّفدارا بودن ای  

ظ معنگایی،  لحگا اسگتمراری بگه   هگای غگایی  گگراره  ای  آزمون است که صورت گذشتۀ سگادة  ،از رویدادها

و  مگوی سگرم خشگ  شگد    ترتیب خوانش و ب( به ال  13)های که نمونهآنجاییخوانش نابجا دارند. از

دیگگر،   عبگارت اسگت. بگه  مقگداری  چندای سگنجه  افعا بودن را ندارند، استداللی بر غایی تخلیه شد خانه

 وجود ندارد. رخدادها  یا، امکان تکرار تخلیه شود خانهو یا  مو خش  شودکه هنگامی

 کند. )استلرامی بر اینکه مو خش  شد نیتت(آرایشگر اآلن )دارد( موی سرم را خش  می .ال  (13

 تخلیه شد نیتت( خانه. )استلرامی بر اینکه کندیمرا تخلیه  خانهمتتیجر )دارد(  ب.

                                                                                                                                                          
1. patient  
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 افعگا  هگایی از  نمونگه  برگشگت  و  فگروخت  ، خریگدن ، گذشت مند مانند غایت افعا در زبان فارسی  

الگ ( اسگتلرامی بگر اینکگه      14) نمونگۀ  آیند.صورت استمراری میتند و بهای هتای بتته چندنقطهسنجه

ب( نشگان   14) . همچنی  نمونۀاست [ای، +غاییلحهه-+پویا، ]فاعل از خی عابر گذشته است نیتت و 

 پذیر نیتت.تکرار ای  رخداد امکان است و [غایی +] گذشت دهد که می

 ام.و هنوز به پایان خی نرسیدهم گذرمی دارم از خی عابر ال . (14

 .گذرممیهنوز دارم  و امگذشتهاز خی عابر * ب.

بگودن ایگ    غگایی دهند، ترتیب نشان میال  و ب( به 12)ال  و ب( و  17) هایگونه که نمونههمان

آیگی  تفضگیلی هگم   هگای قیگدها و صگفت  و با  تغییر نیتتقابل هاآن مفهوم است که نتیجۀای  رویدادها به

 ندارند.

 اند.هنوز خی  ام ا اند،شده خش  هالبا  * ال . (17

 هنوز خرت و پرت داخل آن است. ام ا تخلیه شده است، خانه* ب.

 شوند.تر میهنوز )دارند( خش  ام ااند، ساعته که خش  شدهها ی لبا * ال . (12

 شود.تر میخالی )دارد( ام اماهه که خالی شده، ی  خانه* .ب

 وسگیلۀ بگه  خانگه شگدن  تخلیگه ت  رطوبت است و نیر اشاستلرامی بر ند شدنخش های باال، در نمونه

هگای  بگاقی نمانگده اسگت کگه تخلیگه شگود. نمونگه        خانهاینکه چیری داخل  ایاستلرامی است بر متتیجر

بگه   زمگانی کگه  و  هتگتند  [غایی +] هاآننهیر  یافعالفعل و  دو اینکه ای  ایاستداللی هتتند بر گفته پیش

 یابند.رسند ادامه نمیپایان می نقطۀ

 مقداری  ای بسته دوسنجه افعال ب:

و  کگردن کشگ  ، شدنمنفجر، کردنگم، مردن، شدنداخلمانند  اینقطهای بتته دوسنجه افعا که  روازای 

هگای واقعگی نامیگده    تحقّقی، دارند [غایی ای و +لحهه +ای، سنجه پویا، + +]های مشخّصه کردنفراموش

صگورت  دهنگد و بگه  ای را نشگان مگی  یگر لحهگه  ای تغینقطگه ای بتته دوسنجه افعا  ،یکلّ طوربه. شوندمی

. در الگ (  11) شودمشاهده می هاآندر مواردی نیر صورت استمراری  ام ا. ال ( 17) آینداستمراری نمی

ای، زمینه تغییگر لحهگه  پیش، رسیدن به نوک قلهو  بردن متابقهای مانند نقطهدوای بتته سنجهرویدادهای 

 دهد.  می یندهایی است که قبل از رویداد رمفرا فرایند/

ه روند، نه خود رویگداد، بلکگ  می کار صورت استمراری به بهای نقطهای بتته دوسنجه افعا که هنگامی
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 افعگا  کگه  دیگگر، هنگگامی   عبگارت شگوند. بگه  می صورت استمراری تعبیرآن به ازپیش فرایندهای  فرایند/

در  رسگیدن و  مگردن گذار از حالتی به حالت دیگر هتتند( مانند  دهندة)که نشانای نقطهدوای بتته سنجه

 رسگد نگورد دارد بگه نگوک قلگه مگی     کگوه و  رسگد مگی قطگار دارد  ، مردپیرمرد داشت میرویدادهایی مانند 

آن  کگه  مفهگوم ایگ   تغییر هتگتند، بگه  ن به آن گذار یا نردی  شد دهندةآیند، نشانصورت استمراری می به

 افعگا    یگ اهمچنی ،  دهند؛یداد را نشان نمیشود و مراحل درونی آن روزودی واقع میکنش یا حالت به

یابگد.  پایانی ذاتی برسگند دیگگر تغییگر، تگداوم نمگی      به نقطۀ زمانی کهدارند و  [غایی +] صۀ نمودیمشخّ

   .دهندرا نشان میای نقطهدوبتته ای  سنجه افعا هایی از ( نمونه11( و )17های )رویداد

 کند.او دارد کیفش را گم می *. ال ( 17

 کند.او کیفش را گم کرد و هنوز دارد کیفش را گم می * ب.

 .میرداو دارد می .ال  (11

 میرد.او مرد و هنوز دارد می * ب.

ایتگتا،   ۀطبقگ  ، شگش [ایلحهگه  ±] و [غگایی  ±] ،[ایسگنجه  ±] ،[پویایی ±]ارزشی های دومشخّصه

ای بتته دومقگداری را از یکگدیگر   ای بتته چندمقداری و سنجهای باز، سنجهرویدادی، کنشی، سنجه ت 

هگای نمگودی نشگان    مشخّصگه بگه   هتوج گ  بندی افعا  زبان فارسی را بگا هطبقنمایند. جدو  زیر متمایر می

 دهد. می

 نظام نمودی واژگانی افعال زبان فارسی (.3) جدول

 دسته نمودی
 های نمودیمشخّصه

 نمونه [لحظه ±] [غایی ±] [سنجه ±] [پویا ±]

 دانتت  - ± ● - ایتتا

 زدنپل  + - - + رویدادیت 

 خوردن - ± - + کنشی

 ایسنجه

 شدنسرد - ± + + ای(درجه تحقّقیباز )

 بتته
 نشدخش  - ± + + (مندچندمقداری )غایت

 شدنداخل + + + + (یواقع یتحقّق) دومقداری

 کور هستند. همؤلّفاست. رویدادهای ایستا نسبت به این  [سنجه ±]نشانه عدم وجود  ●

 گیرینتیجه -5

 شگدة ارائگه  [ایسگنجه  ±]ۀ نمگودی  مؤلّفگ نمود واژگانی افعا  زبگان فارسگی براسگا      پژوهش حاضردر 
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هگای حگوزة نمگود    مطالعات پیشی  نشان داد که کاوش ( مطالعه شد. بررسی9111ل وی  ) راپِپورت هُوِو و

 اتّفگاق نهگر   [غگایی  ±]مورد مفهوم های گوناگون درنمود در زبان مربو  بههای ویژه پژوهشبه واژگانی،

شگده  مطالعات انجگام  ای ، بردهند؛ افرون میمورد نمود واژگانی افعا  ارائه های متفاوتی درندارند و تبیی 

بنیگاد  اند و یگا از رویکردهگای مشخّصگه   انداز رویکرد سنّتی به ای  مت له پرداختهدر زبان فارسی، از چشم

های نمودی متفاوت در زبگان فارسگی   توانند طبقهاند که نمیبندی نمود استفاده کردهارزشی برای دستهدو

ای زبگان فارسگی کگه مشخّصگۀ غگایی      افعا  تحققگی درجگه  ها و شواهد را متمایر نمایند. همچنی ، نمونه

ای طبقگه  شده پیشگی  قابگل تحلیگل نیتگتند و در هگین     های نمودی معرّفیهمؤلّفبه  هتوج  دوگانه دارند، با

 .  رندیگیقرار نمهای سنّتی برپایۀ انگاره

واژگگانی افعگا  در زبگان    تری از نهام نمگود  تر و کاملبندی دقیق، دسته[ایسنجه ±]رویکرد نمودی 

رویگدادی،  ایتتا، کنشی، ت  ۀشش طبقداد. در ای  راستا، نمود واژگانی افعا  زبان فارسی به  فارسی ارائه

 طگور . بگه شگدند  ریمتمگا ای مشگخّص و  ای بتته چندنقطهای و سنجهای بتته دونقطهای باز، سنجهسنجه

ای رویگدادی( و سگنجه  )کنشی و تگ   یاسنجه ریغایتتا،  ۀسه دستای[، افعا  را به سنجه ±ۀ ]مؤلّفکلّی، 

 شگدند.  بنگدی ای دسگته ای و دونقطگه نوع چندنقطهای بتته نیر به دو. افعا  سنجهکرد ریمتما)باز و بتته( 

دارد که فقگی در افعگا     تغییر مشخّصه [ایسنجه ±]ۀ مؤلّفندارند، زیرا  [ایسنجه ±]افعا  ایتتا مشخّصۀ 

 دیگگر از  [سگنجه  -]مشخّصگۀ   بگا هگا  رویدادیها و ت شود. از میان رویدادهای پویا، کنشیپویا دیده می

 دهنگد، افعگا  کنشگی   را نشگان مگی   یاسگنجه  ریغشوند. از میان افعالی که تغییر رویدادهای پویا متمایر می

 رویدادی هتتند.  افعا  ت  متفاوت از

دهندة تغییگر هتگتند   ای نشان. افعا  سنجههتتند ایها لحههرویدادیت  ورویدادهای کنشی تداومی 

ایگ ،   بگر افگرون   نگد؛ دار [سگنجه  +]ای باز مشخّصگۀ  گیرند. افعا  سنجهمی و دو مقولۀ باز و بتته را دربر

ای نگدارد. افعگا    افعگا  محگدوده  بگا ایگ     مفهوم که سگنجۀ مگرتبی  ای  دارند، به [غایی -]ها مشخّصۀ  آن

مقگداری  ای بتگته دو مند( و سگنجه مقداری )غایتای بتته چندمتفاوت سنجه ای بتته، در دو دستۀ سنجه

 ای، لحهگه  -پویگا،   +]هگای  ای، مشخصگه ای بتگته چندنقطگه  گیرند. افعا  سنجهمی )تحقّقی واقعی( قرار

 هگای  ای، مشخّصگه ای بتگته دونقطگه  افعا  سنجه آنکهحا ، آیندصورت استمراری میدارند و به [غایی +

ای را شوند. ایگ  افعگا  تغییگر لحهگه    های واقعی نامیده میدارند و تحقّقی [غایی ای و +لحهه +پویا،  +]

 .ندارنداستمراری  نموددهند و  نشان می

را که رویکردهای سنّتی درمگورد   شدنداخلو  شدنبلندترای افعا  و رویدادهایی نهیر رویکرد سنجه
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 ترتیگب در دو کردنگد، بگه  منگد معرّفگی مگی   ها را تحقّقی و گاهی غایتنهر نداشتند و گاهی آن فاقاتّ هاآن

تری از نمود واژگانی در زبان فارسی ارائگه  نمود و تبیی  روش ای بتته متمایر ای باز و سنجهدستۀ سنجه

بگا رویکردهگای    مقایتگه ای دردرجگه  تحقّقگی  تبیی  متفاوتی از افعا ای رویکرد سنجه عالوه بر ای ،داد. 

در نهگام نمگود    یطبقۀ متتقل و جدیگد  مثابۀای( بهای باز )افعا  تحقّقی درجهافعا  سنجه سنّتی ارائه داد.

 هگای بنگدی شدند. ای  دستۀ نمودی جدید یگا در دسگته  بندی واژگانی افعا  زبان فارسی مشخّص و دسته

هگا  آنکگه، در ایگ  رویکگرد آن   بود، حا  گرفته قرار پیشی  دیده نشده بود و یا اینکه در طبقۀ افعا  تحقّقی

 در دو طبقۀ متفاوت از یکدیگر متمایر شدند.

 منابع

 تهران: سخ .چا  چهارم، . فرهن  برر  سخ ( 1312) انوری، حت 

صگفت در زبگان    مشگتق از (. نمگود واژگگانی در افعگا  مرکگب     1392)ستان دوکریمیغالمحتی  و  حت برزگر، 

 .71-41 (،1) 1 های زبانی،. پژوهشفارسی
سگاخت رویگدادی و    اسگا  بگر بندی افعا  زبان فارسگی  (. طبقه1399دوستان )کریمیغالمحتی  چراغی، زهرا و 

   .21-41 (،4) 49های زبانی، . پژوهشنمودی
 (. تهران: مرکر نشر دانشگاهی.مقاالتشناختی فارسی )مجموعههای زبانپژوهش(. 1314) دبیرمقدم، محمد
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(، 3) 7 ،جتتارهای زبگانی  ماهنامۀدوهای نمودی. همؤلّفرویکرد شناختی بتی استعاری و  پایۀنگاهی نو بر

29-12. 
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 .99-79(، 1) 4، فنون ادبی(. نمود استمراری در فارسی معاصر. 1391) رضایی، والی

 مهدی سمایی. تهران: نشر مرکر. :ترجمم، شناسیدستور زبان فارسی از دیدگاه رده(. 1313) ، شهرزادماهوتیان
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