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 چکيده

فضایی است كه با دارا بودن ساختار نحوی و معنایی خاصّ خود در جامعۀ ناشنوایان در /زبان اشارۀ ایرانی، زبانی دیداری  

كند كه زبانی وجود اشارات قراردادی در این زبان اثبات می. ستهای مختلف، رشد كرده اسرتاسر ایران با تفاوت لهجه

انگيزۀ اصلی انجام پژوهش حاضر با بررسی نمود در زبان اشارۀ . باشدای از تصاویر در فضا نمیحقيقی است و تنها مجموعه

آنها را از خصوصيات و طبيعی های زبانی این زبان است، تا بتوان شناسان به یکی از ویژگیایرانی، معطوف كردن توجّه زبان

بودن آن آگاه كرد، چرا كه در جامعۀ ناشنوایان از اهمّيت و ارزش باالیی برخوردار است و تاثير مستقيمی بر روی زندگی 

به چه ( استمراری و تام)سؤال اصلی كه در این پژوهش مدّ نظر قرار گرفته آن است كه در این زبان مقولۀ نمود . آنها دارد

جهت مشخّص كردن نمود از  های این پژوهش مشخّص نمود كه در زبان اشارۀ ایرانییافته. شودان داده میصورت نش

شود و نمود تام با استفاده از نمود استمراری از طریق تکرار در حركات فعل بيان می. شوداستفاده می های مختلفیروش

این نشانگر بعنوان مشخّصۀ نمود در پایان عبارت بعد از فعل  شود كه جایگاهبيان می "تمام شدن"نشانگر مجزای واژگانی 

 .اصلی است كه بخوبی مبيّن معنی كامل شدن عمل است
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 مقدمه. 1

زبان بشری باید داشته باشد دارا  های الزم را كه یکمشخّصه هایی طبيعی و زنده هستند كه تمامیزبانی ،های اشارهزبان

، �آرمسترانگ و ویلکوكس) باشدموجود میهستند و بالطّبع هر كجا كه افراد ناشنوا وجود داشته باشند زبان اشاره نيز 

ای زبان اشارۀ مخصوص و هر جامعه گيرندمورد استفاده قرار میها در سرتاسر دنيا در جوامع افراد ناشنوا این زبان(. 2009

باشند كه در اطراف های گفتاری میهای اشاره، خود زبانی كامل هستند و مستقل از زبانزبان. بردخود را به كار می به

نيز كامالً مستقل از   9توان گفت كه زبان اشارۀ ایرانیبنابراین، می. (1: 2006، �اسپنس -ساتن)شوند آنها به كار برده می

تفاوت ميان زبان اشارۀ ایرانی و بطور كلّی  .گيردط افراد شنوا مورد استفاده قرار میباشد كه توسّزبان فارسی گفتاری می

شوند های اشاره، اطاّلعات از طریق تركيب آوا بيان نمیكه در زبانهای گفتاری این است های اشاره با زبانهمۀ زبان

های مانند زبان. شوندمنتقل می 8رتو همچنين حاالت صو 7و حركت دست 2، مکان6، جهت1بلکه از طریق تركيب شکل

حاالت )و غير دستی ( شکل، جهت، مکان و حركت دست)اشارۀ دیگر، زبان اشارۀ ایرانی نيز متشکل از دو بخش دستی 

های آن برای توليد و گيرد و شناخت بخشاست كه در ميان ناشنوایان در ایران مورد استفاده قرار می( صورت و بدن

نکتۀ قابل توجّه در رابطه با زبان اشاره آن است كه با توجّه به آنکه اشارات با حركات . باشدمّيت میدرک بسيار حائز اه

های بدن و حاالت صورت همراه هستند براحتی قابل تشخيص نيستند و در حقيقت بيشتر آنها درست مانند واژگان در زبان

 (. 163: 2007كریستال، )گفتاری بصورت قراردادی هستند 

مفاهيم . كنندها از دو بخش دستوری اصلی از جمله زمان و نمود، برای بيان مفاهيم زمانی استفاده میی زبانطور كلّ هب    

ها يۀ زبانكنند كه متناسب با این موارد، كلّمربوط به زمان نقش مهمّی در بيان افکار بشر، شناخت و فرهنگ آنها ایفا می

بر این اساس بمنظور توضيح مفاهيم زمانی در زبان اشارۀ . برندهای مختلفی بهره میجهت نشان دادن این مفاهيم از روش

را مشخّص  11دستوری و زمان 10، یعنی نمود3ایرانی، الزم است در ابتدا تفاوت ميان دو گروه دستوری مربوط به زمان

نسبت به لحظۀ سخن گفتن بيان  این مقوله، زمان یک موقعيّت را. یکی از مقوالت مطرح در ساختواژه، زمان است. كرد

های زمانی شامل گذشته ترین تقابلترین و متداولاساسی. كندمعموالً زمان در فارسی با یک وند نمود پيدا می. كندمی

بحث (. 18: 1982ناتل خانلری، )شود می( زمان سخن گفتن)و آینده ( زمان سخن گفتن)، حال (قبل از زمان سخن گفتن)

این مقولۀ دستوری ارتباط تنگاتنگی با مقولۀ زمان . شود نمود استدر رابطه با مسائل زمانی مطرح میدیگری كه  مهمّ

های گوناگون به ظرفيت درونی ای از نگرشنمود، مجموعه. شونددارد و به این دليل در اكثر موارد همراه با هم مطرح می
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ای است كه بر روی ساختار زمانی درونی ۀ وی، نمود مقولهطبق گفت(. 9: 1372كمری، )فعل در انتقال مفهوم زمان است 

 . كندتمركز می 1عمل

برخالف نمود  .9و دیگری نمود دستوری 2یکی نمود واژگانی: برای مطالعۀ نمود، دو سطح مختلف وجود دارد      

ای و مباحثی چون لحظهواژگانی كه به پذیرش معنایی هر فعل برای روی دادن در نقطه یا طيفی از زمان داللت دارد 

گيرد، تمركز اصلی نمود دستوری بر آن است تداومی بودن هر واژۀ فعل را در بر می -ایبودن، تداومی بودن و یا لحظه

برخالف نمود تام كه یک . 1كند؛ بصورت تام یا ناقصكه گویندۀ واقعه را در زمان مشخّص به چه صورت مشاهده می

، نمود ناقص كه شامل نمود استمراری، (نقطۀ آغاز و پایان آن مشخّص است)ر دارد موقعيّت در محدودۀ كاملی قرا

، نمود تام (1337)در تعریف اسميت (. 1337اسميت، )بيند شود یک موقعيّت را بطور مستمر میمی 2و تکراری 6عادتی

برای . كندوقعيّت را بيان میكه نمود ناقص بخشی از یک مكند در حالییک موقعيّت را با توجّه به كل آن توصيف می

كه در صورتی. دهدبه این معنی كه كل عمل رفتن جان به فروشگاه را ارائه می :باشددارای نمود تام می( 1)مثال جملۀ 

دهندۀ نشان Iها لدر این مثا. دهددارای نمود ناقص است و تنها بخشی از عمل رفتن به فروشگاه را نشان می( 2)جملۀ 

 .  باشددهندۀ نقطۀ پایان مینشان Fو نقطۀ آغاز 

 .                                                جان به فروشگاه رفت (1)

I                F       
//////////////// //// 

 .جان در حال رفتن به فروشگاه بود  (2)

I                F   
. . . ///// . . . . 

تفاوت ميان دو ( 1331)كلين . است 7باشد نمود كاملای برخوردار میكه از اهمّيت ویژهنوع دیگری از مقولۀ نمود       

. دهدعموماً نمود كامل، ارتباط یک عمل را با عمل دیگر نشان میرا این گونه بيان كرده است كه نمود كامل و تام 

در . شودبا زمانی دیگر تركيب می كنيم كه یک زمانبعبارت دیگر همراه با واژۀ نمود كامل به ساختاری اشاره می

حقيقت این نمود متفاوت از دیگر موارد است، زیرا كه منعکس كنندۀ ساختار درونی واقعه نيست بلکه مربوط به عملی 

كند كه نقطۀ آغاز و پایان آن مشخّص امّا نمود تام موقعيّتی را توصيف می. شود كه قبل از عملی دیگر رخ داده استمی

با توجّه به كليۀ مطالب ذكر شده، در  .كندای ميان زمان وقوع عمل و زمان ارجاع برقرار مین رابطهاست و همچني

 .شودارائه می( مقولۀ نمود)شناسی زبان اشارۀ ایرانی های ذیل، مطالبی در ارتباط با قسمتی از زبان بخش
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 روش پژوهش . 3

ای و های كتابخانهمختلف كه شامل روش العات از دو روشباشد و جهت گردآوری اطّپژوهش حاضر از نوع كيفی می 

دهد و اكثر با توجّه به آنکه موضوع اصلی این پژوهش را زبان اشاره تشکيل می. باشد، استفاده شده استای میمشاهده

رتر با ناشنوایان، دهند، قبل از اجرای پژوهش و ارتباط هرچه موثناشنوایان ارتباط برقرار كردن با این زبان را ترجيح می

حضور در )ای بر مبنای تجربۀ عملی پژوهش مشاهده روش. محقّق مدّت زمانی را صرف یادگيری این زبان كرده است

. اندو دو نوع مشاهدۀ مشاركتی و غيرمشاركتی صورت گرفته است و نتایج بصورت توصيفی بيان شده( جمع ناشنوایان

اند كه از مراكز ساله تشکيل داده 90-12از ناشنوایان در محدودۀ سنی  -مرد  8و زن   8 -نفر 12جامعۀ مورد مطالعه را 

مختلفی از جمله كانون ناشنوایان، هيئت مذهبی ناشنوایان و هيئت ورزشی ناشنوایان در دو شهر مشهد و شيراز بر اساس 

مربوطه، موارد و رخدادها بدقّت زیر در بخش مشاهدۀ مشاركتی با مراجعه به مراكز . اندگيری هدفمند گزینش شدهنمونه

روش گردآوری . نظر گرفته شده و با هوشياری تمام نسبت به اخذ اطاّلعات مورد نظر و ثبت آنها اقدام شده است

( اصول زبانی ناشنوایان)اطاّلعات بصورت طبيعی بوده و سعی بر آن بوده تا در شرایط مناسب و آرام به مطالعات مربوطه 

ها مورد بررسی قرار گرفته عالوه بر آن، سعی شده است كه بدقّت حركات و حاالت صورت افراد در فيلم. پرداخته شود

در نهایت ذكر این نکته حائز اهمّيت . تا موردی از قلم نيفتد و بتوان چگونگی بيان شدن موضوع مورد نظر را بررسی كرد

صورت گرفته و كلّيۀ افراد مورد مطالعه در راستای  باشد كه جهت گزینش افراد و متغيّرها، یکدستی و هماهنگیمی

باشند كه حدّاقل یک یا دو نفر در ميان اعضای آنها هایی میشنوای مادرزادی از خانوادههدف این پژوهش ناشنوا یا نيمه

  .انداستفاده كردهو از زبان اشاره  دارای نقص شنوایی هستند، بنابراین همۀ آنها از ابتدای تولد با زبان اشاره آشنا شده

 

 پيشينه پژوهش. 4

توان گفت كه یکی از مفاهيم اصلی مطرح در رابطه با زمان آن است كه با توجّه به مطالبی كه در بخش قبل ارائه شد می

و  هادر زبان اشاره، مکان. كندها درون زمان قرار دارند، كه در این زمينه هر زبان از شيوۀ خاصی استفاده میموقعيت

در یک نمونه كه از . شوندهای مختلف نحوی و یا اصول معنایی مختلف استفاده میبرای تشخيص مشخّصه كاتحر

و  های اشاره از سيستم تصریفی غنیزبان .باشدمیی زمانمفاهيم باشند هنگام توصيف كاربرد زیادی برخوردار می

-نظر از زمان مینقطۀ آغاز، بسامد یا پایان عمل، صرف باشند كه مربوط بهای جهت نشان دادن نمود برخوردار میپيچيده

تغيير در حركات و در بعضی موارد از طریق ها تصریف نمود، از طریق در این زبان (.920: 2009، �فيشر و هالست)شود 

ار معدود شناسی زبان اشارۀ ایرانی بسيهای انجام شده در زمينۀ زبانتاكنون تعداد پژوهش .شودتکرار حركات مطرح می

لذا با توجّه به مطالعات صورت . دهدبوده و پژوهش حاضر برای اولين بار بحث نمود را در این زبان مورد مطالعه قرار می

 . های اشارۀ مختلف، سعی شده از این موارد بعنوان پيشينۀ پژوهش استفاده شودگرفته بر روی زبان

اند كه افعال در این زبان جهت بيان كرده 2بر روی زبان اشارۀ بریتانياییبا بررسی ( 121: 2007)اسپنس و وول  -ساتن       

تصریف فعل، نشانگرهای : های مختلفی از جملهنمود از طریق شيوه BSLدر . نشان دادن نمود دارای تصریف هستند
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انيایی در درون فعل نشان اغلب نمود در زبان اشارۀ بریت. شودواژگانی مجزّا و ترتيب واژگانی یا ترتيب اشارات مطرح می

نگاه كردن در یک حركت   ، اشارۀ"نگاه كردن برای مدّت زمان طوالنی"برای مثال هنگام اشاره به عبارت . شودداده می

برای نشان دادن . شودشود و یا اشارۀ آن در مدّت زمانی كمی بيشتر از حدّ معمولی نگه داشته میوار كوتاه تکرار میدایره

برای مثال نمود تام در . شودزبان، عالوه بر استفاده از تغيير در حركات اشاره، از اشارات مجزّا نيز استفاده می نمود در این

شایان ذكر است كه از ميان این نشانگرها، . شودنشان داده می  BEENو  FINISHاین زبان توسّط دو نشانگر واژگانی 

FINISH  در پایان عبارت وBEEN   گيرند تا كامل شدن عمل را بيان كنندقرار میدر آغاز عبارت . 

اند كه اگر تکرار فعل بصورت اظهار داشته 1در بحث مربوط به نمود در زبان اشارۀ آمریکایی( 2009)فيشر و هالست         

نگر مجزّای نمود تام در این زبان از طریق نشا. باشدوار انجام شود مبيّن نمود استمراری میآهسته یا در حركتی دایره

FINISH  فعل  2اند كه در زبان اشارۀ ایتالياییبيان كرده( 137: 2010)و همکاران  زوچی. شودنشان داده میFATTO  

 LISطبق گفتۀ آنها جمالت . شودهای نمود كامل استفاده میبعنوان یکی از نشانه "انجام دادن"یا  "تمام شدن"با معنی 

 . شود، در برگيرندۀ زمان حال كامل هستنداستفاده می FATTOه دارای زمان هستند و در مواردی ك

اند كه گرچه این این گونه بيان كرده 9نظر خود را در رابطه با مقولۀ نمود در زبان اشارۀ اسرائيلی( 2008)مير و سندلر        

-از مجموعه  ISL. ای استهباشد، امّا در بخش نمود دارای سيستم تصریفی قوی و پيچيدزبان دارای تصریف زمان نمی

برای مثال نمود مکرّر و نمود استمراری از طریق . كندهای ساختواژی برای نشان دادن نمودها استفاده میای از روش

در این زبان نمود كامل نيز از طریق یک نشانگر مشخّص به . شوندتکرار فعل نشان داده می( معموال سه دفعه)چندین بار 

مورد بررسی ( 2007)توسّط جانستون و شمبری  1مقولۀ نمود در زبان اشارۀ استراليایی. شودمی بيان ALREADYنام 

های اشارۀ دیگر دارای سيستمی غنی در زمينۀ اند كه این زبان نيز مانند زبانقرار گرفته و در كار خود اظهار داشته

ی مورد استفاده در این زبان جهت نشان دادن هاترین روش تکرار یکی از مهم. است( تصریف نمود)نشانگرهای نمودی 

برای مثال به منظور نشان دادن نمود .  مقولۀ نمود است، امّا چگونگی استفاده از تکرار با توجّه به معنی فعل متفاوت است

 نمود تام. شودعادتی، فعل دارای یک حركت سریع است و برای نشان دادن نمود استمراری، فعل چندین بار تکرار می

 . شودبيان می FINISHهم از طریق نشانگر 

نشان داده است كه در این زبان، عمل كامل از طریق یک  6در بررسی نمود در زبان اشارۀ تركی( 2000)زشان         

 TAMAMاز دو اشارۀ  TIDدر. شودشود، مشخّص میالگوی حركتی مشخّص كه بر روی گزاره پوشش داده می

-جهت نشان دادن عمل كامل در سه سطح جمله، گفتمان و متن استفاده می( تمام شده) BITTIو ( كامل، انجام شده)

. تواند وجه تمایز ميان دو عمل تام و ناقص باشدوی اظهار داشته است كه گاهی اوقات جهت الگوی حركتی می. شود

. باشدبه جلوی سر همراه می تر است و با یک حركت روحركت در نمود تام نسبت به نمود ناقص دارای مسيری طوالنی

انجام داده است و اینگونه اظهار داشته  2در رابطه با نمود در زبان اشارۀ هندوپاكستانی( 2000)تحقيقات دیگری را زشان 

                                                 
1
 American Sign Language 

2
 Italian Sign Language, ISL 

3
 Israeli Sign Language, ISL 

4
 Australian Sign Language 

5
 Turkish Sign Language,TID 

6
 IPSL 
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 XATAM. شوداستفاده می HO_GAYAو  XATAMكه در این زبان، برای نشان دادن نمود تام، از دو اشارۀ 

در كامل شدن عمل دارای مفهوم  HO_GAYA . است( تمام شدن)و غيرمتعدّی ( كردنكامل )دارای دو معنی متعدّی 

 .شودباشد و اكثراً در پایان جمله ظاهر میمی XATAMتری نسبت به انتزاعی

 

 هاتجزيه و تحليل داده. 5

ترین عناصر  ز مهمكند كه یک عمل چه مدّت زمانی و چند بار انجام شده است، یکی ابا توجّه به آنکه نمود مشخّص می

-بر اساس بررسی. باشدها یا تکرار حركات میدخيل در زبان اشاره جهت نشان دادن این مقوله، تفاوت در حركات دست

جهت نشان دادن معنای ( نشانگر واژگانی)های انجام شده، در زبان اشارۀ ایرانی عالوه بر امکان استفاده از اشارۀ مجزّا 

كردن نمودهای نيز برای مشخّص( كوتاه، سریع و غيره)تکرار كردن الگوی حركتی اشارات  نمودی، از چندین گزینه در

فعل مورد  تایی از اشارۀترین نوع حركات در بيان نمود شامل تکرار دو یا سهدر این زبان متداول. شودمختلف استفاده می

 . شودنظر می

 

 نمود استمراري. 5-1

نمود استمراری یا ناقص  .كار روده تواند برای نمود ناقص ب صطالح استمراری نيز میمعتقد است كه ا (71: 1986) گلفام

دهندۀ عملی است كه در زمانی معيّن تمام نشده است و برخالف نمود تام نقطۀ آغاز و پایان عمل در آن مشخّص  نشان

. شود تا طول زمان را نشان دهدرار میبمنظور نشان دادن نمود استمراری در زبان اشارۀ ایرانی، فعل چندین بار تک .نيست

شود امّا در رابطه با فعلی های اشارۀ دیگر، در این نمود تکرار در بسياری از افعال بطور سریع و كوتاه انجام میهمانند زبان

ر ترین حالت این نمود شامل یک تکرارایج. شودمعموالً فعل بصورت آهسته و طوالنی اشاره می "منتظر بودن"مانند 

در حقيقت برای آنکه . باشد تا تداوم عمل را برای مدّتی مشخّص نشان دهدتایی از اشارۀ فعل اصلی میدوتایی یا سه

تکرار حركات )كند گر بتواند تداوم عمل خود را نشان دهند، دو یا سه بار موضوع اصلی یا اشارۀ فعل را تکرار میاشاره

 (. در حال انجام بودن عمل در نمود استمراری برابر است با تداوم یا

توان گفت كه با های پيشين در رابطه با دو نوع نمود واژگانی و دستوری ارائه شد میبا توجّه به مطالبی كه در بخش        

ها در رود، تکرار اشارۀ فعلای تصریفی در ساختمان فعل به كار میعنایت به این موضوع كه نمود دستوری بصورت نشانه

توان گفت كه در زبان اشارۀ ایرانی بعبارت دیگر، می. شوندتمراری نيز جزء تکواژ تصریفی فعل محسوب مینمود اس

به معنی تکرار ( 1)و ( 9) هایها در مثالتکرار فعل. شوندتکرار در حركات بعنوان تکواژ تصریفی فعل در نظر گرفته می

دهد كه حرف زدن برای مدّتی نمود استمراری است و نشان می بيانگر( 9)مثال . باشدحركات دست در هنگام اشاره می

گر تکرار شده توسّط اشاره( دو یا سه بار)بصورت مکرّر   "رفت و آمد"نيز اشارۀ فعل ( 1)در مثال . تداوم داشته است

آورده ( 1)ت دست در شکل تکرار حركا)دهد عمل رفت و آمد كردن برای مدّتی تداوم داشته است است كه نشان می

 (.شده است

 ."ن د ی د ن"، "ح ر ف"، "ح ر ف" "د و س ت م" "ب ا" "آ م د ن"  "ت و"(      9)

 ."زدم، ندیدمتوقتی اومدی داشتم با دوستم حرف می"                                         
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                                               "ر ف ت ن"، "ن آ م د" "ر ف ت ن" "ه ی ئ ت"، "م ح ر م" "ر و ز" "د ه"     (1)

 ."آ م د ن"            

 ."كردیمده روز محرم را به هيئت رفت و آمد  می "                                            

 

 

 

 "رفت و آمد"اشارۀ ( 1)شکل                                                                    

       

وجود ( فارسی)با توجّه به آنکه زبان اشارۀ ناشنوایان صورت نوشتاری ندارد و معادل عبارات اشاری در زبان مقصد  

به . شودشود تا مشخّص شود كه به یک اشارۀ تک ارجاع داده مینوشته می 1ندارد، جمالت آنها بصورت حروف بزرگ

ها، كليۀ جمالت بصورت ها و تحليل دادهرقرار كردن خوانندگان با زبان اشاره، در ذكر مثالمنظور آشنا شدن و ارتباط ب

. شودبهمراه تصاویر مربوطه ارائه می ترجمۀ فارسی گفتاری آنها هاو در زیر هر یک از مثال اندحروف بزرگ مطرح شده

های تصریف در زبان اده شده است؛ زیرا نشانهها، در بخش افعال از مصدر استفشایان ذكر است كه در ذكر كليۀ مثال

 .شوندنشان داده می( شکل، جهت، حركت و مکان دست و یا حاالت صورت)اشاره از طریق عناصر مختلف اشاره 

 

 نمود تام. 5-2

ی هاترین مشخّصهیکی از رایج. نمود تام عکس نمود استمراری یا ناقص است؛ یعنی فعل در زمانی معيّن تمام شده است

شناختی یک موقعيّت نمود تام از لحاظ معنی. دهدرا نشان می 2نمود تام آن است كه یک عمل یا رخداد تکميل شده

این نمود لزوماً بر نقطۀ پایان عمل تاكيد ندارد، بلکه كلّيۀ . گيردكامل را با توجّه به آغاز، ميان و پایان آن در نظر می

-بعبارتی دیگر تمركز نمود تام بر روی كل عمل می. گيرددر نظر می 9حدهای یک موقعيّت را بصورت یک كل وابخش

 (. 18: 1372كمری، )باشد 

از نظر . دهندۀ آن است كه عملی كامالً به پایان رسيده یا در زمانی معيّن تمام شده است در حقيقت نمود تام نشان     

به آن معناست كه برخالف نامشخص بودن  "بسته". شودساخته می 1شناختی این نمود در یک محدوده بسته یا معيّنمعنی

 (. 112: 2006راتمن، )باشد آغاز و پایان نمود استمراری، نقطۀ آغاز و پایان آن موقعيّت قابل رؤیت می

                                                 
1
 glossing 

2
 completed 

3
 Single whole 

4
 Bounded or Closed Whole 
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-كروشه در این نمودار نشان می. آمده است( 1)از آن یاد كرده است در نمودار ( 117: 2006)ای كه راتمن محدوده      

آنچه كه در رابطه با مفهوم (. دارای نقطه آغاز و پایان است)كه فاصلۀ بين زمان ارجاع و زمان وقوع فعل بسته است دهد 

یعنی رخداد فعل به لحاظ زمانی مقيّد باشد و )باشد معيّن و محدود بودن زمان وقوع فعل است نمود تام حائز اهمّيت می

 (.تحقّق فعل كامل شود

  

<-------------[......................]---------------|------------------> 
 محدودۀ بسته یا معيّن در نمود تام (1) نمودار

 

 مورد نظر فعل در جمله به این معنی كه. دهندۀ رخداد فعلی است كه بطور كامل به پایان رسيده است نمود تام نشان       

هایی بيان های گفتاری، نمود تام از طریق واژهدر بسياری از زبان. استبصورت كامل در بخشی از محور زمان تحقّق یافته 

های اشاره نيز، نمود تام از طریق اشارۀ بطور مشابه در زبان. شود كه در خود دارای مفهوم كامل شدن هستندمی

FINISH شود كه در خود دارای مفهوم كامل شدن استمطرح می . 

های دیگر، بجای آنکه نمود تام از طریق تغيير در اشارۀ فعل بيان شود از مانند بسياری از زباندر زبان اشارۀ ایرانی نيز       

برخالف نشانۀ تصریفی در نمود استمراری، نمود تام از طریق یک نشانگر واژگانی . شودطریق یک اشارۀ مجزّا مطرح می

ورت در زبان ناشنوایان در ایران مورد استفاده قرار به دو ص "تمام شدن"اشارۀ . شودبيان می "تمام شدن"مشخّص به نام 

رت فعل اصلی ظاهر اگر بصو. 1زمانی/ به عنوان تکواژ نمودی( 2و  "انجام شدن"به عنوان فعل اصلی با معنی ( 1: گيردمی

رد استفاده قرار اگر بعنوان تکواژ نمودی مو. شود و معنی كامل شدن را نداردنهایی در جمله استفاده میتَ شود معموالً بِه

است، در حقيقت نشان دهندۀ  2شود و دارای معنی كامل شدن یا نشانۀ دستوریبگيرد بعد از فعل اصلی در متن ظاهر می

هميشه بعد از  "تمام شدن"نکتۀ حائز اهمّيت در بحث نمود تام آن است كه نشانگر . عملی است كه تکميل شده است

 . گيردفعل اصلی قرار می

 

 "تمام شدن"اشارۀ  (2)شکل 

 

                                                 
1
 aspectual/temporal morpheme 

2
 Grammatical Marker 



  79                                ام در زبان اشاره ایرانی                                                                                                      بررسی نمود استمراری و ت

 ؟(اشاره به طرف مقابل) "ن د ن و خ" "س ر د". الف(          6)  

 ؟"تو درس خوندی "                  

 (.تمام شدن) "� د ن و خ" "س ر د" "ن م". ب                   

 ."آره خوندم، تمام شد"                  

با توجّه به كلّيۀ موارد فوق . ناشنوا كه نشان دهندۀ نمود تام است آورده شده استای از مکالمۀ دو نمونه( 6)در مثال        

است و  "كامل شدن"شناختی دارای معنی بعد از فعل اصلی از لحاظ معنی "تمام شدن"توان گفت وجود نشانگر می

 . همچنين نقطه آغاز و پایان آن نيز مشخّص است

شود كه شود، بنا به این دليل گاهی اوقات تصوّر میدر متون زمان گذشته ظاهر می "تمام شدن"اشارۀ  در بيشتر موارد      

بنابراین با توجّه به این امر ارتباط نزدیکی بين دو مورد زمان گذشته و نمود تام . این نشانگر مبيّن زمان گذشته است

نشانۀ زمان  "تمام شدن"گر واژگانی سؤالی كه ممکن است در این زمينه پيش آید این است كه نشان. شودمشاهده می

توان چند دليل را بيان كرد كه این نشانگر جزء مشخّصۀ نمود محسوب گذشته است یا نمود تام؟ در پاسخ به این سؤال می

 :شود نه زمان گذشتهمی

شود كه نه له ظاهر میاوّلين دليلی كه باید مطرح كرد آن است كه این نشانگر همراه با قيدهای زمانی نيز در جم( 1        

، اگر (2)بعنوان نمونه در مثال . كنددهد بلکه حتّی زمان آینده و زمان حال را نيز مشخّص میتنها زمان گذشته را نشان می

آنچه كه از مثال زیر . بودشد، وجود قيد زمان آینده در جمله غير محتمل میمربوط به زمان گذشته می "تمام شدن"

-گيرد و تکميل میدر بازۀ زمانی مشخّصی در آینده صورت می "خریدن"ه در بافت مورد نظر عمل آید آن است كبرمی

  .نقش بسزایی داردنمود افعال  ردنتعيين ك نيز در بافت توان نتيجه گرفت كهشود، كه طبق آن می

 (.اشارۀ تمام شدن) "ن د ی�  خ" "ن ی ش ا م" "ه د ی گ" "ۀ ت ف ه" "ن م"(           2) 

 ."تا هفتۀ بعد من ماشينم را خریدم"                 

شوند های غيردستی نيز به عنوان مشخّصۀ دیگری در این مورد استفاده میعالوه بر وجود قيدهای زمانی، مشخّصه        

ای غيردستی كه در هاز جمله مشخّصه. باشدتوان اثبات كرد كه این نشانگر نشانۀ زمان گذشته نمیكه با توجّه به آنها می

در حركات مربوط به سر، . )باشدزبان اشارۀ ایرانی جهت نشان دادن زمان كاربرد دارد، حركات سر و صورت می

كند، در اشاره به زمان آینده، حركت سر كمی شود، سر كمی رو به عقب حركت میكه به زمان گذشته اشاره میهنگامی

 گيرد و در حركات مربوط به صورت،سر در راستای خط مستقيم با بدن قرار می رو به جلو است و در رابطه با زمان حال،
در اشاره به زمان . ها حالت بازشدگی دارندشوند یا چشمهنگام اشاره به زمان گذشته، ابروها به سمت باال كشيده می

الوه بر آنها، ابروها نيز در هم آید و عبسته در میها به شکل نيمهگيرد، چشمشدگی به خود میآینده، صورت حالت جمع

كند كه مطابق با زمان مورد نظر حركات سر و صورت نيز تغيير می "تمام شدن"اشارۀ هنگام استفاده از (. شوندكشيده می

 . باشدهای حال و آینده میبخوبی در برگيرنده زمان
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 .باشدو به جلو میاشارۀ مربوط به آینده با توجّه به حالت سر كه دارای حركتی ر (9)شکل 

وجود نشانگر . آورده شده است( 7)دیگری از نمود تام كه بر اساس حاالت صورت مطرح شده است در مثال  نمونۀ      

عالوه بر آن، از معنی جمله چنين بر . در یک محدودۀ بسته رخ داده است "خوردن"دهد كه عمل در این جمله نشان می

رت كامل در بخشی از محور زمان در گذشته تحقّق یافته است و تداوم عمل فعل فعل در این جمله بصوآید كه می

  .بطور كامل تمام شده است "خوردن"

 (.اشارۀ تمام شدن)  "ن د ر و خ" "ا ذ غ" "م ن" ت س و د" "ا ب"(            7) 

 ."(عمل به پایان رسيده است)با دوستم رفتيم غذا خوردیم  "                  

 
 (هاباال رفتن ابروها و باز شدن چشم)اشارۀ مربوط به گذشته با توجّه به حالت صورت  (1)شکل            

 

توان ذكر كرد، مربوط به جایگاه قرار گرفتن نشانگرهای واژگانی نمود تام و زمان گذشته دوّمين دليلی كه می( 2         

شود، قيدهای زمانی یا نشانگرهای مربوط به ر پایان عبارت ظاهر میكه د "تمام شدن"بر خالف نشانگر . باشددر جمله می

های اصلی قيدهای بطور كلی در زبان اشارۀ ایرانی یکی از جایگاه. گيرندزمان گذشته عموماً در آغاز عبارت قرار می

با  نشانگر واژگانی  كه یکی از مباحث اصلی كه در رابطهباشد در حالیزمانی جهت نشان دادن زمان در آغاز جمالت می

ای از یک عبارت زمان نمونه( 8)در مثال . باشدشود جایگاه قرار گرفتن آن در انتهای جمله مینمود تام مطرح می

 :گذشته با توجّه به جایگاه قيد زمان آورده شده است

 

 ؟"ی چ" "ه س ل ج" "ب ش ی د"(          8)
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در  شود؟آنچه كه در این پژوهش مدّ نظر قرار گرفته آن است كه مقولۀ نمود در زبان اشارۀ ایرانی چگونه نشان داده می

استفاده از الگوهای حركتی برای نشان دادن نمود، امری های اشاره، توان ابراز داشت كه در زبانپاسخ به این سؤال می

های گذشته، حال دهد كه نحوۀ تحقّق رخداد فعل را در درون هر یک از زمانگر اجازه میاشارهنمود به . مشخّص است

دهد، نه زمان با توجّه به آنکه نمود اطالعاتی را در رابطه با مدّت زمان یا بسامد انجام فعل نشان می. دهدو آینده بازتاب 

باشند تا بتوانند این روابط را ین مقوله در زبان اشاره میحقيقی وقوع فعل، حركات دست و تکرار اشارات مبيّن اصلی ا

-آنچه در رابطه با زبان اشاره از اهمّيت برخوردار است وجود عناصر تشکيل دهندۀ آن میبطور كلّی  .بهتر منتقل كنند

. باشدبر این اساس برای تشخيص معانی و دستور در این زبان، شناخت و تشخيص این عناصر امری ضروری می. باشد

-به بيان دیگر، اگر در اشاره. های پيشين مطرح شد، كلّيۀ عناصر در تشکيل یک اشاره نقش دارندهمان طور كه در بخش

مانند . تواند انتقال پيدا كندای حتّی یکی از دو مورد دستی یا غيردستی مورد استفاده قرار نگيرند مفهوم مورد نظر نمی

این پژوهش به آنها اشاره شد، باید گفت كه در زبان اشارۀ ایرانی نيز اطاّلعات مربوط به  های اشارۀ دیگر كه دركلّيۀ زبان

توان به تکرار در حركات افعال و استفاده از نشانگر شود كه از آن جمله میهای مختلفی بيان مینمود از طریق روش

بعنوان مثال، برای توصيف نمود . گيرندی قرار میهای مختلفواژگانی اشاره كرد كه بالطّبع هر كدام از آنها نيز در گروه

باشد و جهت توصيف شود كه قابل مقایسه با تکواژ آزاد در  زبان فارسی گفتاری میتام از نشانگری مجزّا استفاده می

ا خود فعل شوند و با توجّه به آنکه بشود كه بعنوان تکواژ تصریفی محسوب میها عيناً تکرار مینمود استمراری اشارۀ فعل

توان نتيجه گرفت در نهایت بر اساس مطالب فوق می. توان آنها را به عنوان تکواژ مقيّد در نظر گرفتهمراه هستند، می

هميشه در توان گفت میبعبارت دیگر، . كه اصول زبانشناختی زبان اشارۀ ایرانی از پيچيدگی خاصّ خود برخوردار است

شود وجود دارد كه در این پژوهش با شناخت رسد یا با چشم دیده میبه گوش میها مواردی فراتر از آنچه كه زبان

  .بخشی از زبانشناسی زبان اشارۀ ایرانی، دریچۀ جدیدی برای درک و شناخت بيشتر این زبان به روی ما باز شده است
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