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چکيده
زبان اشارۀ ایرانی ،زبانی دیداری/فضایی است كه با دارا بودن ساختار نحوی و معنایی خاصّ خود در جامعۀ ناشنوایان در
سرتاسر ایران با تفاوت لهجههای مختلف ،رشد كرده است .وجود اشارات قراردادی در این زبان اثبات میكند كه زبانی
حقيقی است و تنها مجموعهای از تصاویر در فضا نمیباشد .انگيزۀ اصلی انجام پژوهش حاضر با بررسی نمود در زبان اشارۀ
ایرانی ،معطوف كردن توجّه زبانشناسان به یکی از ویژگیهای زبانی این زبان است ،تا بتوان آنها را از خصوصيات و طبيعی
بودن آن آگاه كرد ،چرا كه در جامعۀ ناشنوایان از اهمّيت و ارزش باالیی برخوردار است و تاثير مستقيمی بر روی زندگی
آنها دارد .سؤال اصلی كه در این پژوهش مدّ نظر قرار گرفته آن است كه در این زبان مقولۀ نمود (استمراری و تام) به چه
صورت نشان داده میشود .یافتههای این پژوهش مشخّص نمود كه در زبان اشارۀ ایرانی جهت مشخّص كردن نمود از
روشهای مختلفی استفاده میشود .نمود استمراری از طریق تکرار در حركات فعل بيان میشود و نمود تام با استفاده از
نشانگر مجزای واژگانی "تمام شدن" بيان میشود كه جایگاه این نشانگر بعنوان مشخّصۀ نمود در پایان عبارت بعد از فعل
اصلی است كه بخوبی مبيّن معنی كامل شدن عمل است.
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 .1مقدمه

زبانهای اشاره ،زبانیهایی طبيعی و زنده هستند كه تمامی مشخّصههای الزم را كه یک زبان بشری باید داشته باشد دارا
هستند و بالطّبع هر كجا كه افراد ناشنوا وجود داشته باشند زبان اشاره نيز موجود میباشد (آرمسترانگ و ویلکوكس ،
 .)2009این زبانها در سرتاسر دنيا در جوامع افراد ناشنوا مورد استفاده قرار میگيرند و هر جامعهای زبان اشارۀ مخصوص
به خود را به كار میبرد .زبانهای اشاره ،خود زبانی كامل هستند و مستقل از زبانهای گفتاری میباشند كه در اطراف
آنها به كار برده میشوند (ساتن -اسپنس  .)1 :2006 ،بنابراین ،میتوان گفت كه زبان اشارۀ ایرانی 9نيز كامالً مستقل از
زبان فارسی گفتاری میباشد كه توسّط افراد شنوا مورد استفاده قرار میگيرد .تفاوت ميان زبان اشارۀ ایرانی و بطور كلّی
همۀ زبانهای اشاره با زبانهای گفتاری این است كه در زبانهای اشاره ،اطّالعات از طریق تركيب آوا بيان نمیشوند
بلکه از طریق تركيب شکل ،1جهت ،6مکان 2و حركت دست 7و همچنين حاالت صورت 8منتقل میشوند .مانند زبانهای
اشارۀ دیگر ،زبان اشارۀ ایرانی نيز متشکل از دو بخش دستی (شکل ،جهت ،مکان و حركت دست) و غير دستی (حاالت
صورت و بدن) است كه در ميان ناشنوایان در ایران مورد استفاده قرار میگيرد و شناخت بخشهای آن برای توليد و
درک بسيار حائز اهمّيت میباشد .نکتۀ قابل توجّه در رابطه با زبان اشاره آن است كه با توجّه به آنکه اشارات با حركات
بدن و حاالت صورت همراه هستند براحتی قابل تشخيص نيستند و در حقيقت بيشتر آنها درست مانند واژگان در زبانهای
گفتاری بصورت قراردادی هستند (كریستال.)163 :2007 ،
بهطور كلّی زبان ها از دو بخش دستوری اصلی از جمله زمان و نمود ،برای بيان مفاهيم زمانی استفاده میكنند .مفاهيم
مربوط به زمان نقش مهمّی در بيان افکار بشر ،شناخت و فرهنگ آنها ایفا میكنند كه متناسب با این موارد ،كلّيۀ زبانها
جهت نشان دادن این مفاهيم از روشهای مختلفی بهره میبرند .بر این اساس بمنظور توضيح مفاهيم زمانی در زبان اشارۀ
ایرانی ،الزم است در ابتدا تفاوت ميان دو گروه دستوری مربوط به زمان ،3یعنی نمود 10و زمان دستوری 11را مشخّص
كرد .یکی از مقوالت مطرح در ساختواژه ،زمان است .این مقوله ،زمان یک موقعيّت را نسبت به لحظۀ سخن گفتن بيان
میكند .معموالً زمان در فارسی با یک وند نمود پيدا میكند .اساسیترین و متداولترین تقابلهای زمانی شامل گذشته
(قبل از زمان سخن گفتن) ،حال (زمان سخن گفتن) و آینده (زمان سخن گفتن) میشود (ناتل خانلری .)18 :1982 ،بحث
مهمّ دیگری كه در رابطه با مسائل زمانی مطرح میشود نمود است .این مقولۀ دستوری ارتباط تنگاتنگی با مقولۀ زمان
دارد و به این دليل در اكثر موارد همراه با هم مطرح میشوند .نمود ،مجموعهای از نگرشهای گوناگون به ظرفيت درونی
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فعل در انتقال مفهوم زمان است (كمری .)9 :1372 ،طبق گفتۀ وی ،نمود مقولهای است كه بر روی ساختار زمانی درونی
عمل 1تمركز میكند.
برای مطالعۀ نمود ،دو سطح مختلف وجود دارد :یکی نمود واژگانی 2و دیگری نمود دستوری .9برخالف نمود
واژگانی كه به پذیرش معنایی هر فعل برای روی دادن در نقطه یا طيفی از زمان داللت دارد و مباحثی چون لحظهای
بودن ،تداومی بودن و یا لحظهای -تداومی بودن هر واژۀ فعل را در بر میگيرد ،تمركز اصلی نمود دستوری بر آن است
كه گویندۀ واقعه را در زمان مشخّص به چه صورت مشاهده میكند؛ بصورت تام یا ناقص .1برخالف نمود تام كه یک
موقعيّت در محدودۀ كاملی قرار دارد (نقطۀ آغاز و پایان آن مشخّص است) ،نمود ناقص كه شامل نمود استمراری،
عادتی 6و تکراری 2میشود یک موقعيّت را بطور مستمر میبيند (اسميت .)1337 ،در تعریف اسميت ( ،)1337نمود تام
یک موقعيّت را با توجّه به كل آن توصيف میكند در حالیكه نمود ناقص بخشی از یک موقعيّت را بيان میكند .برای
مثال جملۀ ( )1دارای نمود تام میباشد :به این معنی كه كل عمل رفتن جان به فروشگاه را ارائه میدهد .در صورتیكه
جملۀ ( )2دارای نمود ناقص است و تنها بخشی از عمل رفتن به فروشگاه را نشان میدهد .در این مثالها  Iنشاندهندۀ
نقطۀ آغاز و  Fنشاندهندۀ نقطۀ پایان میباشد.
( )1جان به فروشگاه رفت.
F

I

////////////////////

( )2جان در حال رفتن به فروشگاه بود.
F

I

. . . . ///// . . .

نوع دیگری از مقولۀ نمود كه از اهمّيت ویژهای برخوردار میباشد نمود كامل 7است .كلين ( )1331تفاوت ميان دو
نمود كامل و تام را این گونه بيان كرده است كه عموماً نمود كامل ،ارتباط یک عمل را با عمل دیگر نشان میدهد.
بعبارت دیگر همراه با واژۀ نمود كامل به ساختاری اشاره میكنيم كه یک زمان با زمانی دیگر تركيب میشود .در
حقيقت این نمود متفاوت از دیگر موارد است ،زیرا كه منعکس كنندۀ ساختار درونی واقعه نيست بلکه مربوط به عملی
میشود كه قبل از عملی دیگر رخ داده است .امّا نمود تام موقعيّتی را توصيف میكند كه نقطۀ آغاز و پایان آن مشخّص
است و همچنين رابطهای ميان زمان وقوع عمل و زمان ارجاع برقرار میكند .با توجّه به كليۀ مطالب ذكر شده ،در
بخشهای ذیل ،مطالبی در ارتباط با قسمتی از زبانشناسی زبان اشارۀ ایرانی (مقولۀ نمود) ارائه میشود.
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 .3روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع كيفی میباشد و جهت گردآوری اطّالعات از دو روش مختلف كه شامل روشهای كتابخانهای و
مشاهدهای میباشد ،استفاده شده است .با توجّه به آنکه موضوع اصلی این پژوهش را زبان اشاره تشکيل میدهد و اكثر
ناشنوایان ارتباط برقرار كردن با این زبان را ترجيح میدهند ،قبل از اجرای پژوهش و ارتباط هرچه موثرتر با ناشنوایان،
محقّق مدّت زمانی را صرف یادگيری این زبان كرده است .روش پژوهش مشاهدهای بر مبنای تجربۀ عملی (حضور در
جمع ناشنوایان) و دو نوع مشاهدۀ مشاركتی و غيرمشاركتی صورت گرفته است و نتایج بصورت توصيفی بيان شدهاند.
جامعۀ مورد مطالعه را  12نفر 8 -زن و  8مرد -از ناشنوایان در محدودۀ سنی  90-12ساله تشکيل دادهاند كه از مراكز
مختلفی از جمله كانون ناشنوایان ،هيئت مذهبی ناشنوایان و هيئت ورزشی ناشنوایان در دو شهر مشهد و شيراز بر اساس
نمونهگيری هدفمند گزینش شدهاند .در بخش مشاهدۀ مشاركتی با مراجعه به مراكز مربوطه ،موارد و رخدادها بدقّت زیر
نظر گرفته شده و با هوشياری تمام نسبت به اخذ اطّالعات مورد نظر و ثبت آنها اقدام شده است .روش گردآوری
اطّالعات بصورت طبيعی بوده و سعی بر آن بوده تا در شرایط مناسب و آرام به مطالعات مربوطه (اصول زبانی ناشنوایان)
پرداخته شود .عالوه بر آن ،سعی شده است كه بدقّت حركات و حاالت صورت افراد در فيلمها مورد بررسی قرار گرفته
تا موردی از قلم نيفتد و بتوان چگونگی بيان شدن موضوع مورد نظر را بررسی كرد .در نهایت ذكر این نکته حائز اهمّيت
می باشد كه جهت گزینش افراد و متغيّرها ،یکدستی و هماهنگی صورت گرفته و كلّيۀ افراد مورد مطالعه در راستای
هدف این پژوهش ناشنوا یا نيمهشنوای مادرزادی از خانوادههایی میباشند كه حدّاقل یک یا دو نفر در ميان اعضای آنها
دارای نقص شنوایی هستند ،بنابراین همۀ آنها از ابتدای تولد با زبان اشاره آشنا شده و از زبان اشاره استفاده كردهاند.
 .4پيشينه پژوهش
با توجّه به مطالبی كه در بخش قبل ارائه شد می توان گفت كه یکی از مفاهيم اصلی مطرح در رابطه با زمان آن است كه
موقعيت ها درون زمان قرار دارند ،كه در این زمينه هر زبان از شيوۀ خاصی استفاده میكند .در زبان اشاره ،مکانها و
حركات برای تشخيص مشخّصههای مختلف نحوی و یا اصول معنایی مختلف استفاده میشوند .در یک نمونه كه از
كاربرد زیادی برخوردار میباشند هنگام توصيف مفاهيم زمانی میباشد .زبانهای اشاره از سيستم تصریفی غنی و
پيچيدهای جهت نشان دادن نمود برخوردار میباشند كه مربوط به نقطۀ آغاز ،بسامد یا پایان عمل ،صرفنظر از زمان می-
شود (فيشر و هالست  .)920 :2009 ،در این زبانها تصریف نمود ،از طریق تغيير در حركات و در بعضی موارد از طریق
تکرار حركات مطرح میشود .تاكنون تعداد پژوهشهای انجام شده در زمينۀ زبانشناسی زبان اشارۀ ایرانی بسيار معدود
بوده و پژوهش حاضر برای اولين بار بحث نمود را در این زبان مورد مطالعه قرار میدهد .لذا با توجّه به مطالعات صورت
گرفته بر روی زبانهای اشارۀ مختلف ،سعی شده از این موارد بعنوان پيشينۀ پژوهش استفاده شود.
ساتن -اسپنس و وول ( )121 :2007با بررسی بر روی زبان اشارۀ بریتانيایی 2بيان كردهاند كه افعال در این زبان جهت
نشان دادن نمود دارای تصریف هستند .در  BSLنمود از طریق شيوههای مختلفی از جمله :تصریف فعل ،نشانگرهای
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واژگانی مجزّا و ترتيب واژگانی یا ترتيب اشارات مطرح میشود .اغلب نمود در زبان اشارۀ بریتانيایی در درون فعل نشان
داده میشود .برای مثال هنگام اشاره به عبارت "نگاه كردن برای مدّت زمان طوالنی" ،اشارۀ نگاه كردن در یک حركت
دایرهوار كوتاه تکرار میشود و یا اشارۀ آن در مدّت زمانی كمی بيشتر از حدّ معمولی نگه داشته میشود .برای نشان دادن
نمود در این زبان ،عالوه بر استفاده از تغيير در حركات اشاره ،از اشارات مجزّا نيز استفاده میشود .برای مثال نمود تام در
این زبان توسّط دو نشانگر واژگانی  FINISHو  BEENنشان داده میشود .شایان ذكر است كه از ميان این نشانگرها،
 FINISHدر پایان عبارت و  BEENدر آغاز عبارت قرار میگيرند تا كامل شدن عمل را بيان كنند.
فيشر و هالست ( )2009در بحث مربوط به نمود در زبان اشارۀ آمریکایی 1اظهار داشتهاند كه اگر تکرار فعل بصورت
آهسته یا در حركتی دایرهوار انجام شود مبيّن نمود استمراری میباشد .نمود تام در این زبان از طریق نشانگر مجزّای
 FINISHنشان داده میشود .زوچی و همکاران ( )137 :2010بيان كردهاند كه در زبان اشارۀ ایتاليایی 2فعل FATTO
با معنی "تمام شدن" یا "انجام دادن" بعنوان یکی از نشانههای نمود كامل استفاده میشود .طبق گفتۀ آنها جمالت LIS
دارای زمان هستند و در مواردی كه  FATTOاستفاده میشود ،در برگيرندۀ زمان حال كامل هستند.
مير و سندلر ( )2008نظر خود را در رابطه با مقولۀ نمود در زبان اشارۀ اسرائيلی 9این گونه بيان كردهاند كه گرچه این
زبان دارای تصریف زمان نمیباشد ،امّا در بخش نمود دارای سيستم تصریفی قوی و پيچيدهای است ISL .از مجموعه-
ای از روشهای ساختواژی برای نشان دادن نمودها استفاده میكند .برای مثال نمود مکرّر و نمود استمراری از طریق
چندین بار (معموال سه دفعه) تکرار فعل نشان داده میشوند .در این زبان نمود كامل نيز از طریق یک نشانگر مشخّص به
نام  ALREADYبيان میشود .مقولۀ نمود در زبان اشارۀ استراليایی 1توسّط جانستون و شمبری ( )2007مورد بررسی
قرار گرفته و در كار خود اظهار داشتهاند كه این زبان نيز مانند زبانهای اشارۀ دیگر دارای سيستمی غنی در زمينۀ
نشانگرهای نمودی (تصریف نمود) است .تکرار یکی از مهمترین روشهای مورد استفاده در این زبان جهت نشان دادن
مقولۀ نمود است ،امّا چگونگی استفاده از تکرار با توجّه به معنی فعل متفاوت است .برای مثال به منظور نشان دادن نمود
عادتی ،فعل دارای یک حركت سریع است و برای نشان دادن نمود استمراری ،فعل چندین بار تکرار میشود .نمود تام
هم از طریق نشانگر  FINISHبيان میشود.
زشان ( )2000در بررسی نمود در زبان اشارۀ تركی 6نشان داده است كه در این زبان ،عمل كامل از طریق یک
الگوی حركتی مشخّص كه بر روی گزاره پوشش داده میشود ،مشخّص میشود .در TIDاز دو اشارۀ TAMAM
(كامل ،انجام شده) و ( BITTIتمام شده) جهت نشان دادن عمل كامل در سه سطح جمله ،گفتمان و متن استفاده می-
شود .وی اظهار داشته است كه گاهی اوقات جهت الگوی حركتی میتواند وجه تمایز ميان دو عمل تام و ناقص باشد.
حركت در نمود تام نسبت به نمود ناقص دارای مسيری طوالنیتر است و با یک حركت رو به جلوی سر همراه میباشد.
تحقيقات دیگری را زشان ( )2000در رابطه با نمود در زبان اشارۀ هندوپاكستانی 2انجام داده است و اینگونه اظهار داشته
1

American Sign Language
Italian Sign Language, ISL
3
Israeli Sign Language, ISL
4
Australian Sign Language
5
Turkish Sign Language,TID
6
IPSL
2
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كه در این زبان ،برای نشان دادن نمود تام ،از دو اشارۀ  XATAMو  HO_GAYAاستفاده میشودXATAM .
دارای دو معنی متعدّی (كامل كردن) و غيرمتعدّی (تمام شدن) است HO_GAYA .در كامل شدن عمل دارای مفهوم
انتزاعیتری نسبت به  XATAMمیباشد و اكثراً در پایان جمله ظاهر میشود.
 .5تجزيه و تحليل دادهها
با توجّه به آنکه نمود مشخّص می كند كه یک عمل چه مدّت زمانی و چند بار انجام شده است ،یکی از مهمترین عناصر
دخيل در زبان اشاره جهت نشان دادن این مقوله ،تفاوت در حركات دستها یا تکرار حركات میباشد .بر اساس بررسی-
های انجام شده ،در زبان اشارۀ ایرانی عالوه بر امکان استفاده از اشارۀ مجزّا (نشانگر واژگانی) جهت نشان دادن معنای
نمودی ،از چندین گزینه در تکرار كردن الگوی حركتی اشارات (كوتاه ،سریع و غيره) نيز برای مشخّصكردن نمودهای

مختلف استفاده میشود .در این زبان متداولترین نوع حركات در بيان نمود شامل تکرار دو یا سهتایی از اشارۀ فعل مورد
نظر میشود.
 .1-5نمود استمراري
گلفام ( )71 :1986معتقد است كه اصطالح استمراری نيز میتواند برای نمود ناقص به كار رود .نمود استمراری یا ناقص
نشان دهندۀ عملی است كه در زمانی معيّن تمام نشده است و برخالف نمود تام نقطۀ آغاز و پایان عمل در آن مشخّص
نيست .بمنظور نشان دادن نمود استمراری در زبان اشارۀ ایرانی ،فعل چندین بار تکرار میشود تا طول زمان را نشان دهد.
همانند زبانهای اشارۀ دیگر ،در این نمود تکرار در بسياری از افعال بطور سریع و كوتاه انجام میشود امّا در رابطه با فعلی
مانند "منتظر بودن" معموالً فعل بصورت آهسته و طوالنی اشاره میشود .رایجترین حالت این نمود شامل یک تکرار
دوتایی یا سهتایی از اشارۀ فعل اصلی میباشد تا تداوم عمل را برای مدّتی مشخّص نشان دهد .در حقيقت برای آنکه
اشاره گر بتواند تداوم عمل خود را نشان دهند ،دو یا سه بار موضوع اصلی یا اشارۀ فعل را تکرار میكند (تکرار حركات
در نمود استمراری برابر است با تداوم یا در حال انجام بودن عمل).
با توجّه به مطالبی كه در بخش های پيشين در رابطه با دو نوع نمود واژگانی و دستوری ارائه شد میتوان گفت كه با
عنایت به این موضوع كه نمود دستوری بصورت نشانهای تصریفی در ساختمان فعل به كار میرود ،تکرار اشارۀ فعلها در
نمود استمراری نيز جزء تکواژ تصریفی فعل محسوب میشوند .بعبارت دیگر ،میتوان گفت كه در زبان اشارۀ ایرانی
تکرار در حركات بعنوان تکواژ تصریفی فعل در نظر گرفته میشوند .تکرار فعلها در مثالهای ( )9و ( )1به معنی تکرار
حركات دست در هنگام اشاره میباشد .مثال ( )9بيانگر نمود استمراری است و نشان میدهد كه حرف زدن برای مدّتی
تداوم داشته است .در مثال ( )1نيز اشارۀ فعل "رفت و آمد" بصورت مکرّر (دو یا سه بار) توسّط اشارهگر تکرار شده
است كه نشان میدهد عمل رفت و آمد كردن برای مدّتی تداوم داشته است (تکرار حركات دست در شکل ( )1آورده
شده است).

()9

"ت و" " آ م د ن" "ب ا" "د و س ت م" "ح ر ف"" ،ح ر ف"" ،ن د ی د ن".
"وقتی اومدی داشتم با دوستم حرف میزدم ،ندیدمت".
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"د ه" "ر و ز" "م ح ر م"" ،ه ی ئ ت" "ر ف ت ن" "آ م د ن"" ،ر ف ت ن"
"آ م د ن".
" ده روز محرم را به هيئت رفت و آمد میكردیم".

شکل ( )1اشارۀ "رفت و آمد"
با توجّه به آنکه زبان اشارۀ ناشنوایان صورت نوشتاری ندارد و معادل عبارات اشاری در زبان مقصد (فارسی) وجود
ندارد ،جمالت آنها بصورت حروف بزرگ 1نوشته میشود تا مشخّص شود كه به یک اشارۀ تک ارجاع داده میشود .به
منظور آشنا شدن و ارتباط برقرار كردن خوانندگان با زبان اشاره ،در ذكر مثالها و تحليل دادهها ،كليۀ جمالت بصورت
حروف بزرگ مطرح شدهاند و در زیر هر یک از مثالها ترجمۀ فارسی گفتاری آنها بهمراه تصاویر مربوطه ارائه میشود.
شایان ذكر است كه در ذكر كليۀ مثالها ،در بخش افعال از مصدر استفاده شده است؛ زیرا نشانههای تصریف در زبان
اشاره از طریق عناصر مختلف اشاره (شکل ،جهت ،حركت و مکان دست و یا حاالت صورت) نشان داده میشوند.
 .2-5نمود تام
نمود تام عکس نمود استمراری یا ناقص است؛ یعنی فعل در زمانی معيّن تمام شده است .یکی از رایجترین مشخّصههای
نمود تام آن است كه یک عمل یا رخداد تکميل شده 2را نشان میدهد .نمود تام از لحاظ معنیشناختی یک موقعيّت
كامل را با توجّه به آغاز ،ميان و پایان آن در نظر میگيرد .این نمود لزوماً بر نقطۀ پایان عمل تاكيد ندارد ،بلکه كلّيۀ
بخشهای یک موقعيّت را بصورت یک كل واحد 9در نظر میگيرد .بعبارتی دیگر تمركز نمود تام بر روی كل عمل می-
باشد (كمری.)18 :1372 ،
در حقيقت نمود تام نشان دهندۀ آن است كه عملی كامالً به پایان رسيده یا در زمانی معيّن تمام شده است .از نظر
معنیشناختی این نمود در یک محدوده بسته یا معيّن 1ساخته میشود" .بسته" به آن معناست كه برخالف نامشخص بودن
آغاز و پایان نمود استمراری ،نقطۀ آغاز و پایان آن موقعيّت قابل رؤیت میباشد (راتمن.)112 :2006 ،
1

glossing
completed
3
Single whole
4
Bounded or Closed Whole
2
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محدودهای كه راتمن ( )117 :2006از آن یاد كرده است در نمودار ( )1آمده است .كروشه در این نمودار نشان می-
دهد كه فاصلۀ بين زمان ارجاع و زمان وقوع فعل بسته است (دارای نقطه آغاز و پایان است) .آنچه كه در رابطه با مفهوم
نمود تام حائز اهمّيت میباشد معيّن و محدود بودن زمان وقوع فعل است (یعنی رخداد فعل به لحاظ زمانی مقيّد باشد و
تحقّق فعل كامل شود).
><-------------[......................]---------------|------------------
نمودار ( )1محدودۀ بسته یا معيّن در نمود تام
نمود تام نشاندهندۀ رخداد فعلی است كه بطور كامل به پایان رسيده است .به این معنی كه فعل در جمله مورد نظر
بصورت كامل در بخشی از محور زمان تحقّق یافته است .در بسياری از زبانهای گفتاری ،نمود تام از طریق واژههایی بيان
میشود كه در خود دارای مفهوم كامل شدن هستند .بطور مشابه در زبانهای اشاره نيز ،نمود تام از طریق اشارۀ
 FINISHمطرح میشود كه در خود دارای مفهوم كامل شدن است.
در زبان اشارۀ ایرانی نيز مانند بسياری از زبانهای دیگر ،بجای آنکه نمود تام از طریق تغيير در اشارۀ فعل بيان شود از
طریق یک اشارۀ مجزّا مطرح میشود .برخالف نشانۀ تصریفی در نمود استمراری ،نمود تام از طریق یک نشانگر واژگانی
مشخّص به نام "تمام شدن" بيان میشود .اشارۀ "تمام شدن" به دو صورت در زبان ناشنوایان در ایران مورد استفاده قرار
میگيرد )1 :به عنوان فعل اصلی با معنی "انجام شدن" و  )2به عنوان تکواژ نمودی /زمانی .1اگر بصورت فعل اصلی ظاهر
شود معموالً بِهتَنهایی در جمله استفاده میشود و معنی كامل شدن را ندارد .اگر بعنوان تکواژ نمودی مورد استفاده قرار
بگيرد بعد از فعل اصلی در متن ظاهر میشود و دارای معنی كامل شدن یا نشانۀ دستوری 2است ،در حقيقت نشان دهندۀ
عملی است كه تکميل شده است .نکتۀ حائز اهمّيت در بحث نمود تام آن است كه نشانگر "تمام شدن" هميشه بعد از
فعل اصلی قرار میگيرد.

شکل ( )2اشارۀ "تمام شدن"

aspectual/temporal morpheme
Grammatical Marker

1
2
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الف" .د ر س" "خ و ن د ن" (اشاره به طرف مقابل)؟
" تو درس خوندی"؟
ب" .م ن" "د ر س" "خ و ن د ن" (تمام شدن).
"آره خوندم ،تمام شد".

در مثال ( )6نمونهای از مکالمۀ دو ناشنوا كه نشان دهندۀ نمود تام است آورده شده است .با توجّه به كلّيۀ موارد فوق
میتوان گفت وجود نشانگر "تمام شدن" بعد از فعل اصلی از لحاظ معنیشناختی دارای معنی "كامل شدن" است و
همچنين نقطه آغاز و پایان آن نيز مشخّص است.
در بيشتر موارد اشارۀ "تمام شدن" در متون زمان گذشته ظاهر میشود ،بنا به این دليل گاهی اوقات تصوّر میشود كه
این نشانگر مبيّن زمان گذشته است .بنابراین با توجّه به این امر ارتباط نزدیکی بين دو مورد زمان گذشته و نمود تام
مشاهده میشود .سؤالی كه ممکن است در این زمينه پيش آید این است كه نشانگر واژگانی "تمام شدن" نشانۀ زمان
گذشته است یا نمود تام؟ در پاسخ به این سؤال میتوان چند دليل را بيان كرد كه این نشانگر جزء مشخّصۀ نمود محسوب
میشود نه زمان گذشته:
 )1اوّلين دليلی كه باید مطرح كرد آن است كه این نشانگر همراه با قيدهای زمانی نيز در جمله ظاهر میشود كه نه
تنها زمان گذشته را نشان میدهد بلکه حتّی زمان آینده و زمان حال را نيز مشخّص میكند .بعنوان نمونه در مثال ( ،)2اگر
"تمام شدن" مربوط به زمان گذشته میشد ،وجود قيد زمان آینده در جمله غير محتمل میبود .آنچه كه از مثال زیر
برمیآید آن است كه در بافت مورد نظر عمل "خریدن" در بازۀ زمانی مشخّصی در آینده صورت میگيرد و تکميل می-
شود ،كه طبق آن میتوان نتيجه گرفت كه بافت نيز در تعيين كردن نمود افعال نقش بسزایی دارد.
( )2

"م ن" "ه ف ت ۀ" "د ی گ ه" "م ا ش ی ن" "خ ر ی د ن" (اشارۀ تمام شدن).
"تا هفتۀ بعد من ماشينم را خریدم".
عالوه بر وجود قيدهای زمانی ،مشخّصههای غيردستی نيز به عنوان مشخّصۀ دیگری در این مورد استفاده میشوند

كه با توجّه به آنها میتوان اثبات كرد كه این نشانگر نشانۀ زمان گذشته نمیباشد .از جمله مشخّصههای غيردستی كه در
زبان اشارۀ ایرانی جهت نشان دادن زمان كاربرد دارد ،حركات سر و صورت میباشد( .در حركات مربوط به سر،
هنگامیكه به زمان گذشته اشاره میشود ،سر كمی رو به عقب حركت میكند ،در اشاره به زمان آینده ،حركت سر كمی
رو به جلو است و در رابطه با زمان حال ،سر در راستای خط مستقيم با بدن قرار میگيرد و در حركات مربوط به صورت،
هنگام اشاره به زمان گذشته ،ابروها به سمت باال كشيده میشوند یا چشمها حالت بازشدگی دارند .در اشاره به زمان
آینده ،صورت حالت جمعشدگی به خود میگيرد ،چشمها به شکل نيمهبسته در میآید و عالوه بر آنها ،ابروها نيز در هم
كشيده میشوند) .هنگام استفاده از اشارۀ "تمام شدن" مطابق با زمان مورد نظر حركات سر و صورت نيز تغيير میكند كه
بخوبی در برگيرنده زمانهای حال و آینده میباشد.
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شکل ( )9اشارۀ مربوط به آینده با توجّه به حالت سر كه دارای حركتی رو به جلو میباشد.
نمونۀ دیگری از نمود تام كه بر اساس حاالت صورت مطرح شده است در مثال ( )7آورده شده است .وجود نشانگر
در این جمله نشان میدهد كه عمل "خوردن" در یک محدودۀ بسته رخ داده است .عالوه بر آن ،از معنی جمله چنين بر
میآید كه فعل در این جمله بصورت كامل در بخشی از محور زمان در گذشته تحقّق یافته است و تداوم عمل فعل
"خوردن" بطور كامل تمام شده است.
( )7

"ب ا" "د و س ت" م ن" "غ ذ ا" "خ و ر د ن" ( اشارۀ تمام شدن).
" با دوستم رفتيم غذا خوردیم (عمل به پایان رسيده است)".

شکل( )1اشارۀ مربوط به گذشته با توجّه به حالت صورت (باال رفتن ابروها و باز شدن چشمها)
 )2دوّمين دليلی كه میتوان ذكر كرد ،مربوط به جایگاه قرار گرفتن نشانگرهای واژگانی نمود تام و زمان گذشته
در جمله میباشد .بر خالف نشانگر "تمام شدن" كه در پایان عبارت ظاهر میشود ،قيدهای زمانی یا نشانگرهای مربوط به
زمان گذشته عموماً در آغاز عبارت قرار میگيرند .بطور كلی در زبان اشارۀ ایرانی یکی از جایگاههای اصلی قيدهای
زمانی جهت نشان دادن زمان در آغاز جمالت میباشد در حالیكه یکی از مباحث اصلی كه در رابطه با نشانگر واژگانی
نمود تام مطرح میشود جایگاه قرار گرفتن آن در انتهای جمله میباشد .در مثال ( )8نمونهای از یک عبارت زمان
گذشته با توجّه به جایگاه قيد زمان آورده شده است:
( )8

"د ی ش ب" "ج ل س ه" "چ ی"؟
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"موضوع جلسۀ دیشب چی بوده؟"
 .6نتيجه
آنچه كه در این پژوهش مدّ نظر قرار گرفته آن است كه مقولۀ نمود در زبان اشارۀ ایرانی چگونه نشان داده میشود؟ در
پاسخ به این سؤال میتوان ابراز داشت كه در زبانهای اشاره ،استفاده از الگوهای حركتی برای نشان دادن نمود ،امری
مشخّص است .نمود به اشارهگر اجازه می دهد كه نحوۀ تحقّق رخداد فعل را در درون هر یک از زمانهای گذشته ،حال
و آینده بازتاب دهد .با توجّه به آنکه نمود اطالعاتی را در رابطه با مدّت زمان یا بسامد انجام فعل نشان میدهد ،نه زمان
حقيقی وقوع فعل ،حركات دست و تکرار اشارات مبيّن اصلی این مقوله در زبان اشاره میباشند تا بتوانند این روابط را
بهتر منتقل كنند .بطور كلّی آنچه در رابطه با زبان اشاره از اهمّيت برخوردار است وجود عناصر تشکيل دهندۀ آن می-
باشد .بر این اساس برای تشخيص معانی و دستور در این زبان ،شناخت و تشخيص این عناصر امری ضروری میباشد.
همان طور كه در بخشهای پيشين مطرح شد ،كلّيۀ عناصر در تشکيل یک اشاره نقش دارند .به بيان دیگر ،اگر در اشاره-
ای حتّی یکی از دو مورد دستی یا غيردستی مورد استفاده قرار نگيرند مفهوم مورد نظر نمیتواند انتقال پيدا كند .مانند
كلّيۀ زبانهای اشارۀ دیگر كه در این پژوهش به آنها اشاره شد ،باید گفت كه در زبان اشارۀ ایرانی نيز اطّالعات مربوط به
نمود از طریق روشهای مختلفی بيان میشود كه از آن جمله میتوان به تکرار در حركات افعال و استفاده از نشانگر
واژگانی اشاره كرد كه بالطّبع هر كدام از آنها نيز در گروههای مختلفی قرار میگيرند .بعنوان مثال ،برای توصيف نمود
تام از نشانگری مجزّا استفاده میشود كه قابل مقایسه با تکواژ آزاد در زبان فارسی گفتاری میباشد و جهت توصيف
نمود استمراری اشارۀ فعلها عيناً تکرار میشود كه بعنوان تکواژ تصریفی محسوب میشوند و با توجّه به آنکه با خود فعل
همراه هستند ،میتوان آنها را به عنوان تکواژ مقيّد در نظر گرفت .در نهایت بر اساس مطالب فوق میتوان نتيجه گرفت
كه اصول زبانشناختی زبان اشارۀ ایرانی از پيچيدگی خاصّ خود برخوردار است .بعبارت دیگر ،میتوان گفت هميشه در
زبانها مواردی فراتر از آنچه كه به گوش میرسد یا با چشم دیده میشود وجود دارد كه در این پژوهش با شناخت
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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