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 61-58صص: 

 چکیده

تمایال باه صار     زبانی است که بر اساس آن زباان  درونعوامل یکی از اصل بسامد زبانی 

هاای  یکای از سااخت  هاای متتلاز زباانی دارد     کمترین انرژی برای تلفظ و بیان ساخت

اسات، موولاۀ نماود    مطالعاۀ آن پرداختاه  دستوری متأثر از اصل بسامد که پژوهش حاضر به

های مطرح در مورد تاأثیر بساامد بار موولاۀ نماود کاه از دیادگاه تااریتی و         است  فرضیه

د، عبارتند از: افزایش و یا کاهش امکاناا  دساتوری نماود در گا ر     همزمانی بررسی شدن

زمان حاصل بسامد آن است، یعنی هرگاه هر یک از انواع نمود آغاازی، مساتمر و تکمیلای    

اسات و  در گ ر زمان بسامد بیشتری پیدا کرده، از امکانا  بیانی و دستوری آن کاسته شاده 

کند، هر یک از انواع نمود زمانی است بیان میبرعکس  فرضیۀ دوم نیز که در قالب نگاه هم

در فارسی معاصر که بسامد بیشتری دارد، دارای امکانا  دستوری و صوری کمتری اسات   

و  ناو متوادم   یفارسا ای از متون های م کور، پیکره بردن به صحت یا سوم فرضیهجهت پی

مکانا  بیانی هر یک از بند فعلی است، فراهم آوردیم  ابتدا ا 8549که شامل معاصر  یفارس

دسات  های بهانواع نمود آغازی، مستمر و تکمیلی و سپس بسامد هر یک را شمردیم و داده

آمده از تحلیال و بررسای   دستآمده را در دو دورۀ م کور مورد موایسه قرار دادیم  نتایج به

تعاداد  کند، یعنی باین کااهش یاا افازایش     پیکرۀ پژوهش صحت هر دو فرضیه را تآیید می

کاه  طوریها رابطۀ معکوس وجود دارد، بهامکانا  دستوری نمود در گ ر زمان و بسامد آن

است، امکانا  دستوری آن کاهش یافته اسات و  هرچه بسامد نمودِ موردِ مطالعه باالتر رفته
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بالعکس  در مورد فرض دوم نیز وجود رابطۀ معکوس بین بسامد و تعداد هر یک از اناواع  

طوری که در زبان فارسی معاصر نمود آغازی  ایسه با دیگر انواع آن تأیید شد، بهنمود در مو

با حداقل بسامد در موایسه با نمود تکمیلای و مساتمر دارای بیشاترین امکاناا  دساتوری      

است و نمود ناقص با بیشترین بسامد، کمترین امکانا  دستوری را دارد؛ و نماود تکمیلای   

 ست ادر جایگاه دوم قرار گرفته

 

 شدگیاصل بسامد، انگیزش اقتصاد، انگیزش تصویرگونگی، نمود، دستوریها: کلیدواژه

 . مقدمه1

 1شادگی  دساتوری  مطالعاا   زمیناۀ در  چشامگیری رشاد  هاای اخیار   هشناسی در دها  زبان

امکاناا  دساتوری از    ۀبر فرایند تکاوین کلیا  شده در این حوزه انجامهای  پژوهش  است داشته

اند  محصول نهایی این فرایند، زایش دستور است  محووان ایان حاوزه    کز کردهواژگان زبان تمر

های جهان، در پی کشز چرایی و چگونگی تبادیل واحادهای    براساس شواهد موجود از زبان

 ۀشدگی، ریشاه در اندیشا   اند  چنین رویکردی به فرایند دستوری واژگانی به واحدهای دستوری

داناد   مای  «گ ار یک کلمه به نوش یک عنصر دستوری»ه آن را ، واضع این اصطالح، دارد ک2میه

 (2003( و نیوماایر ) 1965مانند چامساکی )  نشناسانبااز ز برخیبرخال   (  131:  1982)میه 

؛ )کنش( باشد نباز دبررکا مطالعهاز  اجد نش( بایدا)تو رستود مطالعه اعتوااااااد دارناااااد،   که

 گرا هساتند، بار ایان باورناد کاه     شناسان شناختی و نوشکاربردبنیاد که شامل زبان نشناسازبان

، بسامد، پردازش، عوامل کالمای و  4، تصویرگونگی3کاربرد زبان و عوامل نوشی همچون اقتصاد

 گیری زبان هستند های اساسی در شکلجریان اطالعا ، عامل

هاای زباانی یاا    تار شاده صاور    هاای دساتوری و کوتااه   نوش بساامد در ایجااد سااخت   

هاای  شناسان متعددی آن را موضوع و اساس پژوهشاز مواردی است که زبان ی آنها دگیپیچی

   اند های گوناگونی در مورد آن ارائه نمودهاند و نظریهخود قرار داده

 عبارتند از:  م،یپاسخ به آن هست یمواله در پ نیکه در ا هاییپرسش

                                                           
1. Grammaticalization  
2. Meillet 
3. Economy 
4. Iconicity 
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 ایا کامل و مستمر در گ ر زمان دچار کااهش   ،یانواع آغاز کیامکانا  نمود در هر  ایآ (1

 ؟  نداشده شیافزا

آغاازی، کامال و مساتمر     از انواع نماود  کیبسامد و تعداد امکانا  هر  نیبای رابطه ایآ (2

 ؟ریخ ایوجود دارد 

 ۀکوشایم باا ارائا    و مای  میکنا  یرا مطارح ما    «اصل بساامد »سواال  مطرح، فرضیه پاسخ  در

 کاه  آن است نیّمب یۀ م کورفرض تأیید، رد و یا تعدیل آن بپردازیم  شواهدی از زبان فارسی، به

هاای  ی بیانگر نمود در هر یک از حوزهدستور کاهش یا افزایش امکانا  بسامد عامل مهمی در

 آن است و این تغییر در تعداد امکانا  دستوری نمود تبیین اقتصادی دارد 

نو متودم و فارسی معاصر انتتاب شاده و   ۀ فارسیۀ پژوهش حاضر که از دو دورپیکرمنابع 

ابومنصاور  االدویاه ) االبنیه عان حواای    بند فعلی است عبارتند از: قرن چهارم: 8549مشتمل بر 

 دیاسارارالتوح (؛ از قارن ششام:   1317(؛ از قرن پنجم تاریخ بیهوی )بیهوی، 1346هروی، موف  

( و از فارسی 1391منهاج سراج،  ؛ از قرن هفتم: طبوا  ناصری )قاضی(1367، محمد بن منور)

(، روز اول قبار )صاادق چوباک،    1342 )صادق هدایت،  (: سگ ولگرد14تا  7معاصر )از قرن 

 ( 1381( و پرنده من )وفی، 1369(،  انتری که لوطیش مرده بود )صادق چوبک، 1351

شاده   این مواله شامل پنج بتش است: بعد از مودمه، در بتش دوم، پیشینۀ مطالعا  انجاام 

، هساپلمت کنیم  در بتش سوم، اصل بسامد را از رهگ ر آرای در زمینه اصل بسامد را بیان می

هاای  دهیم  بتش چهارم را باه معرفای اناواع نماود و تحلیال یافتاه      توضیح می بایبیکرافت و 

 کنیم دهیم و در بتش پایانی نتیجۀ پژوهش را بیان میپژوهش اختصاص می

 . پیشینۀ مطالعات2

شناساان باه ایان نتیجاه     گرفته در مورد بساامد، بسایاری از زباان   جموع مطالعا  انجاماز م

واژی، اند که بسامد تأثیری شگر  در ساخت زبانی در سطوح متفااو  آوایای، سااخت   رسیده

لیکن اولین کسی که به طور منسجم در زمینه بسامد به بررسی و پژوهش   نحوی و معنایی دارد

هاایی روی شامارش   ( آزماایش 1930تاا   1920هاای ) کاه در دهاه  پرداخت، جرج زیز است 

انجام داد و دریافات   ییو نوتکا یی، یونانی، داکوتایهای انگلیسی، التینواژگان متتلز در زبان

-زیرا براسااس قاانون کام   ای مستویم وجود دارد  واژه در هر بافت رابطه طولکه بین بسامد و 

ش و گرفتن بیشترین بازده ارتباطی، تعاادل زباانی را   کوشی موازنۀ دو عامل صر  کمترین تال
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آورد و در نتیجه بسامد باالی واژه منجر به کاهش محتوای اطالعاتی آن شاده و باه   وجود میبه

شود  شود و بدین ترتیب میان مصر  نیرو و بازده تعادل ایجاد میتر میاش کوتاهناچار زنجیره

کاه   یموردکند، بیان می یدستور هایسامد و صور اصل تطاب  بمورد ( در 1966) 1نبرگیگر

به  ایو  شودمی داراست، نشان شتریبسامد ب یراکه دا ینسبت به مورد ،بسامد کمتر است یدارا

تکارار مادام   تاوان گفات بار اثار     مبنای مطالعا  م کور می بر  گرددیبرابر م داریلحاظ نشان

دهد که بسامد به همراه شم زبانی زبانی رخ میهای گیری ساختواحدهای زبانی، فرآیند شکل

هاای نحاوی اسات     نشان خواندن ساختدار یا بیگویشوران یکی از معیارهای مهم برای نشان

ها همان گیرند  فرض اساسی آن( کارکردی ویژه برای بسامد در نظر می1997بایبی و تامسون )

ربردمحور است که کاربرد زباانی اسااس   شناسی کاگرا و یا زبانشناسی نوشفرض بنیادین زبان

-شده که باه دهی دستور زبان است و تکرار مدام واحدهای زبانی مکانیسمی است شناختهشکل

(  378: 1997دهاد )باایبی و تامساون،    های زباانی رخ مای  گیری ساختوسیلۀ آن فرآیند شکل

ئلۀ اساسای را پایاه و   دو مسا  3های زبانیسامد و ظهور ساختب( در کتاب 2001) 2بایبی و هاپر

دهند: اول، چه نوع از عناصر زباانی دارای بساامد بااالی هساتند؟     مبنای پژوهش خود قرار می

 رکنارا در  بسامد (2003فت)اکرگا ارد؟  دوم، چگونه بسامدِ کاربرد بر نمودهای زبانی تأثیر مای 

شااناختی رده دارینشااان نمدآ دبوجو باعث که داناادمی عاملی سومین دقتصاو ا تصویرگونگی

 یک مووله دارنشان عنصر گرا هددمی ننشا ردییا مو متنی بسامد ،فتاکر تعریز طب   دشومی

 رکا به بیشتر یا انمیزآن  به نیز موولهآن  ننشاباااای عنصر اردمورود،  رکا به مشتصی انمیز به

شناسی تأکیاد  زبان( با ارائۀ شواهدی از زبان فارسی بر این فرض در 1396مهند )د  راسخنرومی

شاوند؛ و  تار در ساطح دساتور بیاان مای     های زبانیِ کوتاهکند که معانی پر بسامد، با صور می

های بسامدی ماورد  دهی دستور زبان مؤثر است  تبیینبسامد به عنوان یک عامل نوشی در شکل

 پردازد؛ از جمله سااخت ملکای، سااخت   اشاره در پژوهش وی به مباحث متتلز دستوری می

نظار  سازی، شمار و ماوارد دیگار  نوطاه   نمایی، موصولی، گواه«خواستن»سببی، بند متممی فعل 

های نامتواارن در دساتور زباان    مشترک مباحث م کور نشان دادن نوش بسامد در ایجاد ساخت

 فارسی است 

                                                           
1. Greenberg 
2. Hopper 
3. Frequency and the emergence of linguistic structure 
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 . اصول نظری3

ود در بتش سوم از پژوهش حاضر به بررسی اصال بساامد و نماود و اناواع امکاناا  نما      

 پردازیم  می

 اصل بسامد   1 -3

رخاداد در واحاد    کیا تعداد تکارار   یریگ اندازهمعنی فراوانی، در شکل عام معیار بسامد به

ثابت، تعداد دفعاا  وقاوع    زمانی ۀباز کی روی بر بسامد ۀمحاسب ی( است  براهیزمان )مثالً ثان

ناد  کن یما  میتوسا  زماانی  ۀتعاداد را بار طاول بااز     نیا و سپس اشمرده آن حادثه را در آن بازه 

شناسای عباار  اسات از: تعاداد     : مدخل بسامد(  منظور از بسامد در زباان 1398)میرشکاری، 

وقوع یک واحد زبانی در پیکرۀ مورد بررسی در یک دورۀ زمانی خاص  به عنوان مثاال تعاداد   

مورد  406 واژه، در حدود 5000ای از فارسی معاصر با تعداد در یک پیکره« -می»وقوع پیشوند

 دهد شکل می« -می»درصد پیکره را پیشوند  8.12است، یعنی 

دهد، عامال اصالی   گرا اصل بسامد که پایۀ انگیزش اقتصاد را شکل میشناسی نوشدر زبان 

داری یاک  تواناد نشاان  بسامد نه تنها میهاای دساتوری اسات     شدگی و ایجاد ساختدستوری

را نیاز  مانی تواناد چرایای تغییارا  درز   ین کند بلکه میمووله را نسبت به عنصر معادل خود تبب

هاا  ایجااد   های دستوری با توجه به بساامد وقاوع آن  نشان دهد  عدم توارن موجود در ساخت

تر از ماوارد  ها در بیان یک مفهوم دستوری موارد پرکاربردتر را کوتاهگردد به نحوی که زبانمی

 ( 144: 1389ی قوچان عتی ، )شریفی و ضیایکنندکاربردتر بیان میکم

د، داننا ساایش واجای عناصار پرتکارار مای      را عامال  بساامد بااال  ( 1997بایبی و تامپسون )

تار شادن   اند  فرآیناد کوتااه  شدگی قرار گرفتهکه تحت فرآیند دستوری متصوصا عناصر زبانی

 در زباان   going toواجی ممکن است موجاب تغییارا  صارفی در زباان گاردد، مانناد فعال       

انگلیسی که در نوش فعل اصلی و با معنای )رفتن به( است، به جهت بسامد باال و قرار گارفتن  

به معنای )قصد داشتن( شده و در نوش فعال معاین    gonnaشدگی تبدیل به در مسیر دستوری

  شودظاهر می
I am going to see him now. 

              V 

         
I'm gonna watch a movie tonight. = I'm going to watch a movie tonight. 

           aux 
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هسات  های زبانی عالوه بر تغییرا  صارفی، دارای بععاد معناایی نیاز     تر شدن صور کوتاه

از فعل اصلی به فعل معاین،   am going to( عالوه بر تغییر موولۀ 2(  در جملۀ )1997)بایبی، 

 است ن به( به )قصد داشتن(  تغییر کردهمعنای جمله از )رفت

-تر شادن صاور   کوتاهکنند، تأثیر ( به آن اشاره می1997بایبی و تامپسون ) مورد بعدی که

 کاه در اثار بساامد بااال دچاار ساایش       است  واحدهای زبانی یهای نحوساخت برهای زبانی 

های نحوی شوند  به عنوان مثال، فعل توانند باعث ایجاد دگرگونی در ساختاند، میآوایی شده

شادگی، دچاار   در اثر تکرار زیاد و بر اثر قرار گرفتن در مسایر دساتوری   supposed toاصلی 

شاود  در ایان فرآیناد نواش دساتوریِ      تلفاظ مای   s'postaگردد و به صور  سایش آوایی می

ش آوایای و تغییار   در نتیجاۀ ایان ساای    کند ساخت م کور از فعل اصلی به فعل معین تغییر می

( و 3های شامارۀ ) شود  در مثالدچار تحوال  کاربردی در نحو می supposed toمووله، فعل 

( کااربرد فعال   4( ما شاهد تغییار نحاوی ایان سااخت هساتیم باه طاوری کاه در جملاۀ )         4)

supposed to   به صورs'posta است باعث نادستوری شدن جمله شده 
1) He is supposed by most people to be very knowledgeable. 

2) *He's s'posta to be very knowledgeable by most people.  
اسات کاه در   ماواردی   ، از جملاه قاعده در برابر پ یرش تغییارا  مواومت عناصر زبانی بی

-ند که سااخت نک( بیان می1997) و تامپسون تأثیر بسامد باید مورد توجه قرار داد  بایبی مطالعۀ

ها دارد  به جهت بسامد باال این عناصار  موجود در زبان، نشان از بسامد باالی آن قاعدهیهای ب

در ذهن تثبیت شاده و در برابار تغییارا  زباانی و     و ساخت واحد  به صور  یک سازهزبانی 

 کنند   مند شدن مواومت میقاعده

دلیال بساامد در   داری دساتوری باه   کند که عدم تواارن در نشاان  ( بیان می2021هسپلمت)

( در ادامه بر پایۀ اصل جهانی هماهنگی صاور   2021کاربرد واحدهای زبانی است  هسپلمت)

کناد،  را مطرح کارده و بیاان مای   « 2های دستوری و بسامدهماهنگی صور »، فرضیۀ 1و بسامد

و بار   تر استفاده کنناد های کوتاهها تمایل دارند که برای معانی و مفاهیم پرتکرار از صور زبان

این اساس وقتی دو ساخت دستوری که به لحاظ معناایی اخاتال  بسایار کمای دارناد، دارای      

شاود  او باه نوال از    دار مای بسامد متفاوتی باشند، موردی که دارای بسامد کمتار باشاد، نشاان   

                                                           
1. The form-frequency correspondence universal 
2. The grammatical form-frequency correspondence hypothesis 
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گوید فرضیه فوق در راستای تبیین اقتصاد است، گویشوران و نظاام زباانی   ( می1983) 1هایمن

کناد  بسامد صر  مای رای الگوهای اقتصادی است که بیشترین انرژی را برای موارد کمها داآن

(2021 :2) 

تواند بار پایاۀ اصال بساامد مطالعاه شاود، همااهنگی تعاداد         یکی از موارد دستوری که می

کنیم بینی میها است  بر اساس تبیین اقتصاد و اصل بسامد پیشامکانا  بیانی نمود و بسامد آن

یابد  در ادامه به معرفی اناواع  اگر نمودی دارای بسامد باالتر باشد، امکانا  دستوری آن کاهش 

 .پردازیمنمود در زبان فارسی می

 نمود 2 -3

گساترش عمال در محاور     چگاونگی  ۀدهناد  که نشان شود یاز فعل گفته م یا به موولهنمود 

در  تیا موقع کیا فعال و   یدرونا  تیا رفمتتلز نگاه باه ظ  یهاروش بوده و دربرگیرندۀزمان 

هاای مهام دساتوری    از جمله موولاه « وجه»و « زمان»  نمود که در کنار انتوال مفهوم زمان است

شود؛ ناظر بر الگوی توسیم رخداد فعل در واحد زمان اسات و بازتااب وضاعیت    محسوب می

( باا  1976) 2است  کامریایستا، تداوم یا جریان، حرکت یا تغییر و یا اتمام فعل از منظر گوینده 

نماود از  داناد   ( نمود را ساختار درونی زمان در یک موقعیات مای  1943پیروی از آرای هولت)

تنگاتنگی با ط تباری ارستودین موولۀ ا  اااتسال اااناختی فعااامعناشری و اختااااسی هاویژگاای

توجه رد موان ناختی چندااابانشو زسنتی ی هارستودغلب در الیل دبه همین ن دارد و مازموولۀ 

 اند   شدهمعرفی  ن ماان زمتتلز تحت عنوی هادنمو، قعو در واست انگرفتهار قر

 انواع نمود  1 -2 -3

 یمربوط به معناا نمود واژگانی   ردکنمود را به دو روش دستوری و واژگانی می توان بیان 

معناایی کاه    ای معنایی و واژگانی است  در واقع نوع عمل افعال به موضوعیو موولهفعل  یذات

کند، در حالی که نمود دستوری به دیدگاه اتتاذ شاده از  در جهان واقعیت وجود دارد اشاره می

احماد ایان   »(  ماثالً دو جملاۀ   23: 1998، 3سوی گوینده برای نگاه به عمل اشاره دارد )میشالز 

، ، دارای دو ناوع عمال متفااو  اسات    «دانداحمد این موضوع را می»و « موضوع را یاد گرفت

                                                           
1. Haiman 
2. Comrie 
3. Michaelis 
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-تبدیل شاده « دانستن»به « ندانستن»است، و زیرا در اولی وضعیتی به وضعیت دیگر تغییر کرده

است، در حالی که در جملۀ دوم یک وضعیت حاکم است  در حویوت نوع عمل ویژگای ذاتای   

افعال است اما نمود دستوری به ویژگی افعال ربطی ندارد و نحوۀ نگاه گوینده باه بعاد زماانی    

 ست انجام عمل ا

 نمود دستوری در زبان فارسی   1 -1 -2 -3

هاا و  بسات واژهاز  د؛کر نبیا متتلز ریساتو د  مکاناا با انمیتوبه لحاظ صوری نمود را 

   مثالردچند مو یناز ا ترکیبی نیز گاهیو  معین لفعااز ا دهستفاو ا زیسانگادو تا گرفته ندهاو

 یندافراز  1روچامو نبادر ز که حالیدر ،کنندماای زیبارا  نمانمااود نوش ندهاو ،سیرو نبادر ز

 دینمو یندهاو توابل لنتواا نوش معین« لفعاا» نگلیسیا نبادر ز  دشومی دهستفاا 2زیسانگادو

 ند دار هبرعهدرا 

بارد  امکاناا    زبان فارسی برای بیان نمود از دو روش تصاریفی و افعاال معاین بهاره مای     

در نماود نااقص  افعاال    « مای »ل اصلی جمله است، مانند تصریفی نمود شامل وندافزایی به فع

های واژگانی هستند که در گ ر زمان معناای قاموسای خاود را از دسات داده و در     معین، فعل

دهنادۀ نماود را   اند  در جدول زیر فهرستی از افعال معین نشانشدگی قرار گرفتهمسیر دستوری

 دهیم:ارائه می ( است،1395کهن)که برگرفته از داوری و نغزگوی
 

 نمود دهندۀنشان نیافعال مع-2جدول

 فارسی معاصر فارسی متقدم نمود

 گرفت، ایستاد نمود آغازی
، برگشتن، رفتن، برداشتن، گرفتنآمدن،

 ستادنیاگ اشتن، 

 نمود تکمیلی
داشت، بود، ماضی بعید)رفته بود(، 

 ماضی نولی)رفته است(

رفت، بود، ماضی بعید)رفته بود(، ماضی 

 نولی)رفته است(

 داشتن، در حال     بودن داشتن، در حال     بودن نمود ناقص
 

دهد و آغاز عمال را باه فعال    یشروع عمل را نشان مای از فعل است که نمود آغازی جنبه

-(، دساتوری 1993هاینه ) 3شدگی( در چارچوب معین1395  داوری و نغزگوی کهن )دیافزایم

                                                           
1. Chamorro 
2. reduplication 
3. Auxiliation 
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های معینی کاه نماود   ( فعل2001کرافت ) 1( و دستور ساختمند1991)شدگی هاینه و همکاران 

، گ اشات،  برگشاتن ، رفاتن ، برداشاتن ، گرفتنآمادن، »هاا  اند  آندهند، معرفی کردهرا نشان می

-دانند  به منظور معرفی و تبیین هر یک از افعاال نشاان  دهندۀ نمود آغازی میرا نشان« ستادنیا

 کنیم:ا بیان میدهندۀ نمود آغازی در ادامه  ر

 «:رفتن»فعل معین  -

 ( 73: 2012 ،یائی)غ رفتم بتوابم، خوابم نبرد( 1

  «:گرفتن»فعل معین  -

باوده و   یزیا چ یجاانور  ایا  امدهیخواب د ایدادم که احتماالً  یبه هر حال خودم را تسل( 2

 ( 23: 1396 راد،انی)محسن دمیگرفتم خواب

 «:آمدن»فعل معین  -

 المثل رایج( کنیم، کباب شدیم )ضربآمدیم ثواب ( 3

 «: برگشتن»فعل معین  -

جوبچی لجن جمع کنه بگاو: داماادتون کاه دواتچیاه      برگشتن گفتنآقا مجید اگه غربتیا ( 4

 )دیالوگ سوته دالن، علی حاتمی(  لیوه دوا  جمع میکنه

 «:برداشتن»فعل معین  -

 منم برداشتم بهش گفتم )گفتگوی روزمره( ( 5

 «:ایستادن»ین فعل مع -

 مث یه مرد وایساد)ایستاد( کار کرد)گفتگوی روزمره( ( 6

 در فارسی معاصر:« گ اشتن»فعل معین  -

 زاده(گ اشت رفت )محسن ابراهیم( 7

های ترتیب از فعلدر جمال  باال برای بیان نمود و نشان دادن موقعیت عمل شروع عمل به

 است استفاده شده« برداشتن، ایستادن و گ اشتن، آمدن، برگشتن ، گرفتنرفتن، »معین 

آغااز، وساو و    یکاه دارا  رودکار میبه ایعمل کامل شده کیاشاره به  ینمود تکمیلی برا

اسات  در  شروع و تمام شده یمشتص یزمان ۀاشاره دارد که در محدود یبه عمل وانجام است  

 ،2تیندارد )اسام  اشاره یانینوطه پا دهد و بهیرا نشان م تیاز موقع ینمود ناقص بتش کهیحال

                                                           
1. Construction Grammar 
2.  
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 یکاه تاوجه   نیا بدون ا م،یریگیکل در نظر م کیرا به عنوان  تیبا نمود تکمیلی موقع ( 1997

کهان   یو ر ک نغزگاو  16: 1976 ،یدهناد )کاامر  یکه آن را شاکل ما   میداشته باش یبه مراحل

1395 ) 

)باودن، رفاتن و داشاتن( انجاام      بیان نمود تکمیلی در زبان فارسی با استفاده از افعال معین

 شود   می

 «:رفتن»فعل معین  -

 درسش تموم شد رفت )گفتگوی روزمره( ( 1

 «:بودن»فعل   -

 (151: 1392ایم )لطفی، از آتش شوزان گ شته( 2

 «:داشتن»فعل  -

 ( 378: 1388اسبی که برنشسته داشت )میهنی، ( 3

 فعل ماضی بعید:  -

 فتگوی روزمره(او درسش را خوانده بود )گ( 4

 فعل ماضی نولی: -

 اند )گفتگوی روزمره( ها همه درختان این منطوه را بریدهآن( 5

هاای  و فعال « رفاتن، داشاتن، باودن   »های معین جمال  باال برای بیان نمود تکمیلی از فعل

فعال معاین   « اسبی کاه برنشساته داشات   »اند  در جملۀ ماضی نولی و ماضی بعید استفاده کرده

 ( 76: 1395است )نغزگوی کهن در فارسی متودم مبین نمود تکمیلی بوده «داشت»

 زماان  محاور  رر دربه صور  مستمر یا مک عمل گسترش چگونگی ۀدهند نشاننمود ناقص 

 شاده  انجاام  مستمر و پیااپی  طور به زمانی ۀزمانی که یک عمل در یک دوراست  به بیان دیگر، 

  زبان فارسی برای نمایش نمود ناقص از دو امکان تصاریفی  شود می استفاده مستمر نمود باشد،

 ند:کو فعل معین استفاده می

 الز( امکانا  تصریفی:  

 کنیم:، امکانا  تصریفی مبین نمود ناقص را معرفی میدر این بتش، با ذکر مثال( 1

 «: می» پیشوند -

 رفتم )گفتگوی روزمره( هر روز به مدرسه می( 2

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
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 «:همی»پیشوند  -

 ( 149البیهوی )تاریخ بیهوی، صالحسینگوید ابوالفضل محمدبنهمی( 3

 «:ی»پسوند -

جاا چیازی خاوردیمی و نمااز شاام را      هر روز بر حکم عاد  به خدمت رفتمی    و آن( 4

 ( 116بازگشتیمی )همان، ص

 «با »پیشوند  -

 ( 69یامدی در سرای نتستین )همان، صبچون روز شد و مردمان آمدن گرفتند، هر که ( 5

 فعل های صرفیبن ماضی و مضارع + شناسه -

 ( 72که غور این حکایت چیست )همان، ص دانند(خردمندان دانند)=می( 6

 های معین معر  نمود ناقص: ب( فعل

( افعال معین )داشاتن، مشاغولد در   Øی، -، -، ب-، همی-عالوه بر امکانا  تصریفی )می

حال    بودن( نیز مبین استمرار در انجام عملی در محور زمان هساتند  در ایان بتاش باا بیاان      

 پردازیم:نمود ناقص می های معینجمالتی به معرفی فعل

 «:داشتن»فعل معین  -

 خوندند که تلفن زنگ زدداشتند درس می( 1

 «سرگرمدمشغولددرحال     بودندشدن» -

برداری و کاوش بودند)ساگ  از صبح تا شام مشغول راهنمایی کارگران، یادداشت، عکس( 2

 ( 82ولگرد، ص

های معین برای نمایش ریفی یا فعلاند، از امکانا  تصجمالتی که در این بتش آورده شده

دهندۀ نمود اند  الزم به ذکر است که تعدادی از امکانا  تصریفی نشاننمود ناقص استفاده کرده

مرباوط باه فارسای    « های فعلپیشوند همی، پیشوند با، پسوند ی، بن فعل+شناسه»ناقص مانند 

اسات  از امکاناا    صافر شاده   تار و بعضااً  رناگ ها کممتودم هستند و در گ ر زمان کاربرد آن

است، به جهت بساامد بااال در   « پیشوند همی»که صور  معاصرتر « می»تصریفی فوو پیشوند 

 است   زبان باقی مانده

 ها . تحلیل داده4

 کنیم:  بند فعلی را از دو دیدگاه بررسی می 8549ها تعداد دادهدر بتش تحلیل
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امکانا  در هر یک از انواع آن در فارسی متودم ( در بررسی تاریتی رابطۀ بسامد و تعداد 1

طور مستول و و معاصر، هر یک از انواع نمود آغازی، کامل و مستمر را در دو دورۀ م کور و به

و  شیافازا » دهیم  به عبارتی برای تأیید یا رد فرضیۀبه تفکیک از یکدیگر مورد بررسی قرار می

کنایم آیاا   مشتص مای  « نمود در گ ر زمان حاصل بسامد آن است یکاهش امکانا  دستور ای

امکانا  نمود در هر یک انواع از آن در گ ر زمان دچار کاهش یا افازایش شاده اسات؟ و آیاا     

 این تغییر با تعداد امکانا  نمود با بسامد ارتباطی دارد یا خیر؟

از اناواع   کیا ناا  هار   تعداد امکا بربسامد »( و برای بررسی درستی فرضیۀ دوم پژوهش 2

، به مطالعاۀ همزماانی هار    «تأثیر داردانواع آن  گریبا د سهیمستمر و کامل( در موا ،ینمود )آغاز

یک از انواع نمود آغازی، کامل و مستمر و تعداد امکاناا  هار یاک در زباان فارسای معاصار       

واع نماود در  کنیم آیا بین میزان بسامد و تعداد امکاناا  هار یاک از انا    پرداخته و مشتص می

 ای وجود دارد یا خیر؟ موایسه با یکدیگر رابطه

و دسترسای   1و در ادامه با استناد باه اصال بساامد، انگیازش اقتصااد و مواومات واژگاانی       

 کنیم روند کاهش یا افزایش امکانا  نمود را تبیین می 2واژگانی

 نمود آغازی 1 -4

ین مباین نماود آغاازی را در دو دورۀ    های معدر زیر با بیان جمالتی از پیکرۀ پژوهش فعل

 کنیم: فارسی متودم و فارسی معاصر بررسی می

 «:رفتن»فعل معین  -

 ( 19برو بتواب)روز اول قبر، ص( 1

  «:گرفتن»فعل معین  -

 ( 138گرفتم تکان دادم )سگ ولگرد، ص( 2

 ( 69ص ،یهویب خی)تارگرفتند محتشمان و حجّاب آمدن( 3

 «برداشتن»فعل معین  -

 ( 29مرده بود، ص شیکه لوط یورداشتش آوردش دشتسون که بفروشدش)انتر( 4

 «آمدن»فعل معین  -

                                                           
1. lexical strength 
2. lexical access 
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 ( 215ص  ،یخل  از آن باران تفأل گرفتند آمدند )طبوا  ناصر( 5

 ( 25مرده بود، ص شیکه لوط یراستشو بگو)انتر ایب( 6

 «: برگشتن»فعل معین  -

 ( 77برگشت خوابید)همان، ص( 7

 «گ اشتن»فعل معین  -

 ( 79: 1381ما چه گناهی کردیم شوهر  گ اشته رفته )وفی، ( 8

 «ایستادندپاشدن»فعل معین  -

 (178پا شم کفشام را واکس بزنم، پاشم شلوارم اتو کنم )انتری که لوطیش مرده بود، ص( 9

 کنیم:جدول زیر بسامد و درصد هر یک از افعال معین مبین نمود آغازی را بیان می
 

 امکانات نمود آغازی در زبان فارسی متقدم و معاصر -1جدول 

 فعل معین
 فارسی معاصر فارسی متقدم

 درصد بسامد درصد بسامد

 11.11 5 15.78 9 آمدن 1

 15.56 7 0 0 برگشتن 2

 20 9 84.21 48 گرفتن 3

 13.33 6 0 0 برداشتن 4

 24.44 11 0 0 رفتن 5

 8.89 4 0 0 شدنبرخاستندپا  6

 6.67 3 0 0 گ اشتن 7

 45 57 جمع هر دوره به تفکیک

 102 جمع کل نمود آغازی در هر دو دوره
 

مورد نمود آغازی مشاهده شد؛ که از این تعداد  102براساس جدول باال، در پیکره پژوهش 

اسات  باه   مورد متعلا  باه فارسای دورۀ معاصار      45مورد مربوط به فارسی دورۀ متودم و  57

عالوه در فارسی متوادم  است  بهعبارتی نمود آغازی در فارسی معاصر دارای کاهش بسامد بوده

است که این تعاداد در  شدهبرای بیان نمود آغازی استفاده می« آمدن»و « گرفتن»فعل معین  2از 

پاا  »و « رفاتن »، «گ اشاتن »، «برداشاتن »، «گارفتن »، «برگشتن»، «آمدن»مورد  7فارسی معاصر به 

 افزایش یافته است « شدندبرخاستن
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 بسامد و تعداد امکانات نمود آغازی در زبان فارسی متقدم و متأخر -2جدول 

 
 نمود آغازی

 درصد امکانات درصد بسامد

 22.22 2 55.89 57 فارسی متودم

 77.78 7 44.11 45 فارسی معاصر

 

ماورد   102نمود و براساس جدول باال، نمود آغازی با بساامد  در پی بررسی همزمانی انواع 

را دربردارد که در موایساه باا    3.09امکان دستوری نمود مورد مطالعه، میزان % 3295از مجموع 

دو نمود تکمیلی و ناقص در جایگاه سوم قرار دارد  تعداد امکانا  دساتوری نماود آغاازی در    

یسه با امکانا  دساتوری دو نماود دیگار در جایگااه     مورد است که که در موا 7فارسی معاصر 

دست آمده در این بتش فرضیه پژوهش یعنای همااهنگی بساامد و    گیرد  نتیجه بهاول قرار می

 کند تعداد امکانا  نمود را تایید می

 نمود تکمیلی 2 -4

در این بتش به بررسی نمود تکمیلای در زباان فارسای دورۀ متوادم و زباان فارسای دورۀ       

 ایم:دهندۀ نمود تکمیلی آوردههای معینِ نشانپردازیم  در زیر جمالتی با فعلصر میمعا

 فعل ماضی بعید:  -

هم چسبیده و روغنیش تو پیشانیش ریتته بود)انتری کاه لاوطیش مارده باود،     موهای به( 1

 ( 41ص

 ( 76االدویه، صایشان از آن سیب شیرین خورده بودند )االبنیه عن حوای ( 2

 ماضی نولی: فعل -

 ( 139است )سگ ولگرد، صبه شکل بچه در زهدان مادرش درآمده و روی تتت افتاده( 3

 «:بودن»فعل   -

 ( 69ای بود )تاریخ بیهوی، صها از آن هر کسب بود که او را مرتبهسرای( 4

 است:در جدول زیر بسامد و امکانا  نمود تکمیلی آورده شده

اسات؛ کاه از    1548نمود تکمیلی دارای بسامدی به میازان  براساس جدول باال، در مجموع 

مورد متعل  به فارسای دورۀ معاصار    669مورد مربوط به فارسی دورۀ متودم و  879این تعداد 

عاالوه  است؛ به عبار  دیگر شاهد کاهش بسامد نمود تکمیلی در فارسای معاصار هساتیم  باه    
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« ماضی نولی»، «صفت مفعولی+ بود»ستوری امکان د 3فارسی متودم برای بیان نمود تکمیلی از 

صافت  »، «رفات »ماورد   4اسات کاه ایان تعاداد در فارسای معاصار باه        بارده بهره می« بود»و 

 افزایش یافته است « بود»و « ماضی نولی»، «مفعولی+بود

 
 متقدم ومعاصر یدر زبان فارس یلیامکانات نمود تکم -3جدول 

 فعل معین
 فارسی معاصر متقدم فارسی

 درصد بسامد درصد بسامد

 0.15 1 0 0 رفت 1

 51.12 342 49.95 439 صفت مفعولی+ بود 2

 33.48 224 36.51 321 ماضی نولی 3

 15.25 102 13 114 بود 4

 669 879 جمع هر دوره به تفکیک

 1548 جمع کل نمود تکمیلی در هر دو دوره
 

 متقدم و معاصردر زبان فارسی  بسامد و تعداد امکانات دستوری نمود تکمیلی -4جدول 

 
 نمود تکمیلی 

 درصد امکانات درصد بسامد

 42.85 3 56.79 879 فارسی متودم

 57.15 4 43.21 669 فارسی معاصر

 

 3295ماورد از مجماوع    1548در پی بررسی همزمانی انواع نمود، نمود تکمیلی باا بساامد   

را داراست که در موایسه با دو نماود آغاازی و نااقص در     46.98امکان دستوری نمود، میزان %

ماورد   4جایگاه دوم قرار دارد  تعداد امکانا  دستوری نمود تکمیلای نیاز در فارسای معاصار     

گیرد  نتیجاه ایان   است که در موایسه با امکانا  دستوری دو مود دیگر در جایگاه دوم قرار می

 کند فرضیۀ پژوهش را تأیید میبتش نیز 

 نمود ناقص 3 -4

 زماان  محاور  رر دربه صور  مستمر یا مک عمل گسترش چگونگی ۀدهند نشاننمود ناقص 

 کند:است  زبان فارسی برای نمایش نمود ناقص از دو امکان تصریفی و فعل معین استفاده می
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 الز( امکانا  تصریفی:  

دهناد، معرفای   امکانا  تصریفی که نمود ناقص را نشان مای ، در این بتش، با ذکر مثال( 1

 کنیم:می

 «: می» پیشوند -

خندیاد)انتری کاه   کارد و مای  تو صور  کهزاد خیره شده بود و از زیر باه او نگااه مای   ( 2

 ( 43لوطیش مرده بود، 

 «:همی»پیشوند  -

 ( 74خواندند)تاریخ بیهوی، صخوانان قرآن همیقرآن( 3

 ( 62االدویه، صشود    )االبنیه عن حوای تن نه همیو گر زنی آبس( 4

 «:ی»پسوند -

 (75او را ابوالحسن گفتندی )اسرارالتوحید، ( 5

 «با »پیشوند  -

چون روز شد و مردمان آمدن گرفتند، هر که بیامدی در سرای نتستین چون فضل ربیاع  ( 6

 ( 69خ بیهوی، صرا بدیدی به ضرور  پیش رفتی  و خدمت کردی با حرمتی تمام)تاری

 فعل های صرفیبن ماضی و مضارع + شناسه -

است )هماان،  دانیم( که حکیم بزرگوار امیرماضی پدر ما در آن بر چه رفتهندانیم )= نمی( 7

 ( 77ص

 ( 60االدویه، صهای وی گیرند طبیعت نرم گرداند )االبنیه عن حوای روغنی که از دانه( 8

 ص: های معین معر  نمود ناقب( فعل

( افعاال معاین )داشاتن، مشاغولددر     Øی، -، -، ب-، همی-عالوه بر امکانا  تصریفی)می

حال    بودن( نیز مبین استمرار در انجام عملی در محور زمان هساتند  در ایان بتاش باا بیاان      

 پردازیمهای معین نمود ناقص میجمالتی از پیکرۀ پژوهش به معرفی فعل

 «:داشتن»فعل معین  -

 ( 163دادند )سگ ولگرد، صجواب میداشتند ( 1

 «سرگرمدمشغولددرحال     بودندشدن» -

 ( 78تا به فساد مشغول شدند)تاریخ بیهوی، ص( 2
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های معین بارای نماایش نماود نااقص اساتفاده      در جمال  باال از امکانا  تصریفی یا فعل

نااقص مانناد    دهنادۀ نماود  است  الزم به ذکر است که تعدادی از امکانا  تصاریفی نشاان  شده

مرباوط باه فارسای متوادم     « های فعال ی، بن فعل+ شناسه-، پسوند -پیشوند همی، پیشوند با»

است  از امکانا  تصریفی فوو تر و بعضاً صفر شدهرنگها کمهستند و در گ ر زمان کاربرد آن

است، باه جهات بساامد بااال در زباان بااقی       « پیشوند همی»که صور  معاصرتر « می»پیشوند 

 است   ندهما

در جدول زیر میزان بسامد و دامنۀ امکانا  نمود ناقص در زبان فارسی متودم و معاصار را  

 کنیم مشاهده می

 
 متقدم و معاصر ینمود ناقص در زبان فارس یامکانات دستور-5جدول 

 فعل معین
 فارسی معاصر فارسی متقدم

 درصد بسامد درصد بسامد

 23.39 217 2.51 18 داشتن 1

 18.75 174 12.13 87 مشغولددر حالد سرگرم       بودن 2

 57.87 537 42.40 304 -می 3

 0 0 13.67 98 -همی 4

 0 0 22.17 159 ی - 5

6 - Ø 51 7.11 0 0 

 928 717 جمع و درصد هر دوره به تفکیک

 1645 جمع کل نمود آغازی در هر دو دوره

 

مورد مربوط  717عدد است؛ که از این تعداد  1645بسامد نمود ناقص براساس جدول باال، 

مورد متعل  به فارسی دورۀ معاصر است؛ به دیگار ساتن بساامد     928به فارسی دورۀ متودم و 

است  امکانا  دستوری نماود نااقص در فارسای متوادم     نمود ناقص افزایش چشمگیری داشته

هستند کاه در  « Ø -»و « ی -»، «-یهم»، «-یم»، «نمشغولددر حالد سرگرم       بود»، «اشتند»

 کاهش یافته است « -یم»و « مشغولددر حالد سرگرم       بودن»، «اشتند»فارسی معاصر به 
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 متقدم و معاصر ینمود ناقص در زبان فارس یبسامد و تعداد امکانات دستور -6جدول 

 
 نمود ناقص

 درصد امکانات درصد بسامد

 66.67 6 43.58 717 فارسی متودم

 33.33 3 56.41 928 فارسی معاصر

 

امکان دستوری نماود و   3295مورد از مجموع  1645طب  جدول باال، نمود ناقص با بسامد 

از کل نمود مورد مطالعه در جایگاه اول قارار دارد  تعاداد امکاناا  دساتوری      49.92با میزان %

مورد است که در موایسه با امکانا  دستوری دو مود دیگر  3فارسی معاصر  نمود ناقص نیز در

 کند گیرد  نتیجه این بتش فرضیه پژوهش را تایید میدر جایگاه اول قرار می

 رابطۀ بسامد و تعداد امکانات نمود در زبان فارسی  4 -4

دساتوری نماود   های پژوهش مبنی بر هماهنگی بسامد و تعداد امکاناا   در این بتش یافته

 کنیم  آغازی، مستمر و کامل را به دو روش تاریتی و همزمانی بررسی می

 الز( بررسی تاریتی  

ماورد کااهش و    45مورد به  57( بسامد نمود آغازی از فارسی متودم تا فارسی معاصر از 1

 مورد افزایش یافته است    7مورد به  2تعداد امکانا  دستوری آن از 

مورد کااهش   669مورد به  879تکمیلی از فارسی متودم تا فارسی معاصر از ( بسامد نمود 2

 مورد افزایش یافته است  4مورد به  3و تعداد امکانا  دستوری آن از 

مورد افازایش   928مورد به  717( بسامد نمود ناقص از فارسی متودم تا فارسی معاصر از 3

 کاهش یافته است مورد  3مورد به  6و تعداد امکانا  دستوری آن از 

 کنیم:در نمودارهای زیر هماهنگی بسامد و امکانا  دستوری نمود را مشاهده می

توانیم رابطه معکوس بسامد و امکانا  هر یک از انواع نماود  با توجه به نمودارهای باال می

 را ببینیم

 ب( بررسی همزمانی)فارسی معاصر(

( در مطالعۀ فارسی دورۀ معاصر، نمود آغازی باا کمتارین بساامد دارای بیشاترین تعاداد      1

امکان دستوری و نمود ناقص با بیشترین بسامد دارای کمترین تعداد از امکانا  دستوری نماود  

 است   
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 دمبسامد نمود آغازی، ناقص، تکمیلی در فارسی معاصر و متق -1نمودار

 
 تعداد امکانات هر یک از انواع نمود -2نمودار

 گیرینتیجه 5

، 2003، 201، 1995، 1985باایبی ) با استناد به اصل بسامد و انگیزش اقتصاد و بر پایۀ آرای 

( مشاتص  2003و کرافات ) ( 2014، 2008، 2006، 2005، 2002( و هسپلمت ) 2011، 2006

ن بسامد و تعداد امکانا  دستوری نمود در انواع متتلز آغازی، کامال و مساتمر   شد؛ بین میزا

های متتلز فارسی متودم و فارسای  رابطۀ معکوس وجود دارد؛ یعنی با افزایش بسامد در دوره

یابد  این رابطه معکوس در موایسه اناواع نماود   معاصر تعداد امکانا  دستوری نمود کاهش می

طاوری کاه نماود آغاازی باا حاداقل بساامد دارای حاداکثر         شود  بهمی با یکدیگر نیز مشاهده

امکانا  دستوری است و نمود ناقص با حداکثر بسامد دارای حداقل امکانا  دستوری است و 

های پژوهش حاضر در راساتای اصال بساامد،    گیرد  یافتهنمود تکمیلی در جایگاه دوم قرار می

مت واژگانی هستند  به بیان دیگر هرچه بساامد ماوردی   تبیین اقتصاد، دسترسی واژگانی و مواو

57 

717 

879 

45 

928 

669 

 بسامد نمود تکمیلی بسامد نمود ناقص بسامد نمود آغازی

 فارسی معاصر فارسی متقدم

2 

6 

3 

7 

3 
4 

 امکانات نمود تکمیلی امکانات نمود ناقص امکانات نمود آغازی

 فارسی معاصر فارسی متقدم
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تارین  هاای زباانی و کام   تارین صاور   شود زبان کوتااه باالتر رود، انگیزش اقتصاد موجب می

های مباین یاک   ( هرچه تعداد صور 106: 2003واحدهای زبانی را برگزیند  براساس کرافت )

تر است  ل ا در موولۀ نمود نیاز هار چاه    مفهوم در موایسه با مفاهیم مشابه کمتر شود، اقتصادی

عاالوه  تر است  باه تعداد امکانا  هر یک از انواع آن در موایسه با یکدیگر کمتر باشد، اقتصادی

-مواومت واژگانی عامل دوم در ثبا  امکانا  پربسامد است  مواومت واژگان به حفظ صور 

قاعده بااالتر باشاد، در   مد موارد بیهای صرفی داللت دارد که در آن هر چه میزان زایایی و بسا

شاناختی و باه علات    زبان -نمایند، زیرا بر اساس تفکرا  روانبرابر تغییرا  بیشتر مواومت می

ها گرایش به جاایگزینی ندارناد  تاأثیر بساامد وقاوع در      دسترسی سریع به موارد پرکاربرد، آن

از عوامل مطارح در ایان زمیناه    دسترسی واژگانی و همچنین مواومت کلما  در برابر تغییرا  

هاای  آیای است  این تبیین با رویکرد شناختی نیز ارتباط دارد زیرا به طرح مباحثی همچون هام 

های ذهنای  و زیرطرحواره نماید و با استفاده از طرحوارهواژگانی در ترکیبا  و اصطالحا  می

 ( 43: 2008ماید )استورا ،نها را تبیین میو انتزاعی چگونگی روابو واژگانی و ساخت واژه

 کتابنامه

ترجمه ابوبکربن علای بان عثماان کاساانی،       الطب یف الصیدنه  (1358بیرونی، ابوریحان ) -1

  تصحیح منوچهر ستوده و ایرج افشار، تهران: شرکت افست   

  باا تصاحیح و   تااریخ بیها   (  1317فنادق  ) زید ]معرو  به ابنبنبیهوی، ابوالحسن علی -2

 بهمنیار  تهران: بنگاه دانش   تعلیوا  احمد 

زماان  »شادگی  (  از اراده تاا آیناده: دساتوری   1395کهن )داوری، شادی و مهرداد نغزگوی -3

  59-87شناخت، سال هفتم، بهار و تابستان، در فارسی  زبان« آینده

افعاال معاین در زباان فارسای: رویکارد       (  1396کهان ) داوری، شادی و مهرداد نغزگاوی  -4
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Abstract 

One of the most puzzling things about human language is one of the most basic: 

Words occur according to a famously systematic frequency distribution such that 

there are few very high-frequency words that account for most of the tokens in text 

and many low-frequency words. In his pioneering research, G. K. Zipf observed that 

more frequent words tend to have more meanings, and showed that the number of 

meanings of a word grows as the square root of its frequency. One aspect that all 

dynamical models of grammar emphasize is that frequency of occurrence is an 

important determinant of linguistic structure and language use. This paper surveyed 

the effects of frequency on aspects in Persian and considers the correlation between 

frequency and the numbers of different types of aspect member in Persian. Aspect is 

a grammatical category that expresses how an action, event, or state, denoted by a 

verb, extends over time. Based on Bybee (1985, 1995, 201, 2003, 2006, 2011) and 

Haspelmath (2002, 2005, 2006, 2008, 2014) and Croft (2003), we tried to clarify the 

frequency effect in decreasing numbers of different types of aspects in Persian. 

Frequency-based form minimization is probably the most important economy effect 

that shapes grammatical systems. Since Greenberg (1966) and Croft (1990), this 

economy effect has been widely known, and has often been discussed under the 

heading of markedness. We conclude that there is a reverse relationship between the 

number of different types of aspect members and the frequency. 
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