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 -1مقدمه
افعال معين افعالي هستتتتند كه تنها به بازنمايي معاني مرتبط با فعل ،مانند نقش هاي زمان ،نمود و جهت
ميپردازند .اين افعال در راستتاي بيان نقشهاي دستتوري مذكور ،از حوزۀ افعال واژگاني به حوزۀ افعال معين
تحول مييابند ،و در اين راه معاني واژگاني خود را از دستتتت ميدهند .به همين دليل ،اين معاني دستتتتوري،
نيروها و انگيزههاي پيدايش افعال معين هستند (داوري ،نغزگويكهن.)111 :1331 ،
در زبان فارسي قديم يا زبان فارسي بهكار رفته در متون ادبي دورۀ دري (كالسيك) ،افعال معيني وجود
دارند كه با افعال معين زبان فارسي معاصر تفاوتهايي دارند .در اين پژوهش تعدادي از افعال معين فارسي نو
متقدم بررسي ميشوند كه بهعنوان افعال معين آغازي در اين پژوهش از آنها ياد ميشود .افعال معين آغازي
بررسي شده ،اغلبشان امروزه بهعنوان فعل معين بهكار نميروند .بخشي از اين پژوهش به نمود فعل اختصاص
دارد .نمود 1در كنار «زمان» و «وجه» از مقولههاي مهم دستوري فعل محسوب ميشود (نغزگويكهن:1333 ،
.)39
اين پژوهش كه به نوعي به معينشدگي تعدادي از افعال در زبان فارس قديم ميپردازد ،بر مبناي مدل
«ابعاد معينشدگي» داوري و نغزگويكهن ( )1331نوشته شده است .معينشدگي ،نوع دستوريشدگي است،
كه در آن افعال واژگاني متحول شده و به افعال معين تبديل ميشوند .پرسش اصلي تحقيق اين است كه كدام
يك از افعال معين متون ادبي ،نشاندهندۀ نمود آغازي هستند؟
اين پژوهش به روش اسنادي و كتابخانهاي انجام شده و پيكرۀ مورد بررسي آن كتابهاي ترجمۀ تفسير
طبري ،تاريخ بلعمي ،تاريخ سيستان و تاريخ بيهقي است .اين مقاله در چندين بخش تنظيم شده است .بخش
اول بعد از مقدمه به پيشينۀ نمود آغازي در زبان فارسي اختصاص دارد .در بخشي بعدي ،مالحظات نظري
مربوط به نمود و فعل معين آغازي آمده باالخره در بخش اصلي ،چهار فعل معين آغازي در اين پژوهش بررسي
شده و در پايان كار نتيجه پژوهش ذكر شده است.
 -2پيشينۀ بحث نمود آغازي در زبان فارسي
خانلري گويا نخستين كسي است كه مبحث نمود را بهعنوان مقولهاي در ساختمان فعل بيان كرده است .ايشان
نمود را به سه دستۀ آغازي ،استمراري و پاياني تقسيم كرده است .همچنين نمودها برحسب آغاز ،جريان و دوام
و يا پايان قطعي آن به سه دسته تقسيم ميشوند (خانلري ،1311 ،ج .)131 :1
فرشيدورد افعال را از نظر نمود به دستههاي مبهم (مطلق) ،ناتمام (استمراري) ،كامل ،نيمهكامل ،آغازي
(آغازين) تقسيم كرده است .او فعل معين «بودن» را نمود كامل؛ «داشتن» را براي نمود ناتمام و استمراري؛
پيشوند «مي» براي نمود تام و استمراري؛ و افعال «گرفتن»« ،شروع كردن»« ،آغازيدن» و «مشغول شدن»
را نمودهاي آغازي دانسته است (فرشيدورد.)291 :1331 ،
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زهرا ابوالحسني چيمه ( )1333در پاياننامۀ خود به «نمود فعل در نظام فعلي زبان فارسي» پرداخته و
نمودهاي فارسي را به سه دستۀ آغازي ،پاياني و استمراري تقسيم كرده است .ابوالحسني چيمه ( )1333نمود
واژگاني را از نمود دستوري جدا و متمايز كرده و انواع آن را تحليل كرده است .نمود واژگاني در اين مقاله در
كل به دو نمود «ايستا» (مانند ارزيدن) و «پويا» قابل تفكيك است .افعال پويا به دو گروه «لحظهاي» و
«تداومي» تقسيم ميشوند .افعال لحظهاي خود در دو نمود «لحظهاي -كوتاه» و «فرايندي -لحظهاي» قابل
شناسايي است كه نوع اخير به نوبه خود به دو نوع «فرايندي -لحظهاي -ايستا» و «فرايندي -لحظهاي-
پاياني» تقسيم ميشود .افعال تداومي نيز در دو گونه «نهايت پذير» و «نهايت ناپذير» يافت ميشوند.
نغزگوي كهن ( )1333در مقالۀ افعال معين و نمايش نمود در زبان فارسي ،تعدادي از افعال زبان فارسي را
بررسي كرده كه معين هستند و براي نمايش نمودهاي ناقص ،كامل ،تقريب و آغازي مورد بررسي قرار گرفتهاند.
ايشان در اين پژوهش به نقل از پري )221-223 :2113( 1با اشاره به افعالي از زبان فارسي معاصر ايران و نيز
زبان فارسي گونۀ تاجيكي نشان ميدهد كه فعل معين ايستادن براي نشان دادن نمود ناقص استمراري در
زمان حال و گذشته استفاده ميشود .مانند :رفتهايستادهام (دارم ميروم) ،بچهها بازي كرده ايستادهاند (بچهها
دارند بازي ميكنند).
داوري و نغزگويكهن ( )1331در بحث افعال معين آغازي در زبان فارسي (قديم و جديد) «رفتن ،آمدن،
برگشتن ،برداشتن ،گرفتن و گذاشتن» ،را فعل معين آغازي محسوب كردهاند و به تعدادي از افعال معين نمودنما
براي نمودهاي كامل ،مستمر ،تقريب ،اجتنابي ،آغازي ،تكميلي ،تكرار شونده و نتيجهاي اشاره كردهاند.
انوشه ( )1333نمود ناقص در ساختهاي زماني مختلف را بررسي كرده است .به دليل آنكه كاربرد گذشتۀ
استمراري و حال اخباري براي نشان دادن تداوم رويدادهاي گذشته و حال ضعيف شده است ،در زبان معاصر،
جمله هاي مستمر شكل گرفته تا اين مشكل را رفع كنند .در اين جمالت ،مفهوم استمرار ،بر عمل يا وضعيتي
داللت ميكنند كه در آستانۀ وقوع است و شكلي از نمود آغازي را نشان ميدهد .در اين ساختهاي مستمر
فعل «داشتن» در دو زمان حال و گذشته اين نوع نمود ناقص را ميسازند .به نظر انوشته ،فعل «گرفتن» يكي
از افعال سازندۀ نمود آغازي است .مانند «تازه داشتم ميگرفتم ميخوابيدم» كه گرفتن ،فعل واژگاني و به معناي
«آغاز كردن عمل» است .عالوه بر اين دو فعل« ،گذاشتن» و «برگشتن» نيز نمود ناقص ميسازند« .پسرش
بدون خداحافظي گذاشت رفت» .نويسنده معتقد است كه در افعال پياپي ،زمان ،نمود و وجه فعلها يكسان
است .همچنين او افعال «گرفتن ،داشتن و برگشتن» را در گروه افعال كمكي فارسي قرار نميدهند زيرا معتقد
است فعلهاي كمكي مانع از ظاهر شدن ويژگيهاي تصريفي روي فعل اصلي ميشوند.
شيخ سنگ تجن ( )1339از آزمون ون ولين و الپوال براي طبقهبندي افعال نحوي و معنايي ( )1333استفاده
كرده و افعال را در دستههاي ايستا ،كنشي (حركتي) ،پايا (تداومي) و لحظهاي (گذرا) دستهبندي كرده است.
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نجاريان و حيدرينسب ( )1333ضمن بررسي افعال آغازي در نثر سعدي به مقايسه افعال آغازي با افعال
شروع در زبان عربي پرداخته است .نتايجي كه بهدست آمد ،نشان داده است كه با وجود قدمت افعال آغازي در
زبان فارسي ،فعل آغازي در نثر سع دي بيشتر با مصدر فارسي يا عربي همراه است اما در زبان عربي با فعل
مضارع همراه است كه معناي مصدري دارد .فعل «گرفتن» پربسامدترين فعل آغازي در نثر سعدي است.
به دليل وسعت متون ادبي قديم ،در منابع و پژوهشهاي بررسي شده همهي فعلهاي معين آغازي بهكار
رفته در آنها بررسي نشده است .با مطالعات بيشتر ميتوان در متون مذكور ،افعال معين آغازي بيشتري بهدست
آورد .در اين مقاله تعداد چهار فعل معين آغازي ،بحث و بررسي شدهاند.
 -3مالحظات نظري مربوط نمود و فعل معين آغازي
كامري 1معتقد است نمود راههاي مختلف نگرش به ساختار زماني درون يك موقعيت است (كامري.)3 :1331 ،
در نظر پالمر« 2در بسياري از زبانها چيزي هست همپا يا به جاي زمان دستوري ،كه نمود ناميده ميشود،
دستوري به زمان ارجاع ميدهد و نمود به كامل شدن ،طول كشيدن و مفاهيمي اينچنيني .اما ظاهراً «ارجاع
به زمان» ندارد» (پالمر.)33 :1331 ،
3
در يك دستهبندي كلي ،نمود به دو نمود نمود تام (كامل) ،نمود ناقص تقسيم شده است .ليبر در نمود تام،
رويداد فعلي را تمام شده مي داند و معتقد است نمود تام ،به پايان كاري تكيه دارد .رخدادي فعلي كه در زماني
انجام شده و شنونده از بيرون به آن نگاه ميكند .در نمود ناقص ،تداوم و جريان داشتن رويداد ديده ميشود.
شنونده در درون جريان رويداد بوده و آن را در حال رخ دادن ميبيند (ليبر.)33 :2113 ،
نمود كامل و ناقص :اگر گوينده از شرحي كه از رويداد بيان ميكند ،تنها كليت آن را مد نظر قرار داشته
باشد و به رويداد به منزلۀ يك كل تجزيهناپذير نگاه كند ،نمود كامل است و اگر گوينده ،شرح رويداد را طوري
بيان كند كه گويي خود در درون موقعيت قرار داشته و از نزديك شاهد جريان رويداد بوده ،نمود ناكامل است
(كامري.)3-3 :1331 ،
مؤمني ،نمود را در زبان فارسي مختصر به نمود تام با مفهوم تكرار ،استمرار يا دوام و پايداري فعل يا ناتمام
و در حال ادامه بودن فعل دانسته است (مؤمني.)11 :1339 ،
رحيميان در دستهبندي ديگري از نمود ،آن را به دو نوع دستوري و واژگاني تقسيم ميكنند .نمود دستوري
با فعلهاي معين (داشتن و بودن) ساخته ميشود (رحيميان .)12-11 :1333 ،نمود موقعيتي به چهار دستۀ
«حالت ،فعاليت ،دستاورد و تحقق عمل» تقسيم ميشود .اگرچه انواع ديگري نيز چون نمود «عادت ،منقطع،
آغاز عمل» وجود دارد (دستالن و همكاران 31 :1333 ،به نقل از وندلر.)1313 ،
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فعل آغازي به فعلي گفته ميشود كه عالوه بر معني اصلي خود ،بر شروع و آغاز به انجام گرفتن و دادن
عمل هم داللت كند .فعل آغازي ممكن است عالوه بر بيان مفهوم آغاز به انجام گرفتن و دادن عمل بر
صيروريت هم داللت كند» (ابوالقاسمي .)1 :1313 ،اين افعال «همراه مصدر يا اسم مصدر يا حاصل مصدر فعل
اصلي ميآيند و آغاز كار يا حالت را ميرسانند .فعلهاي آغازي معروف عبارتند از :گرفتن ،آغاز كردن ،آغازيدن،
شروع كردن و ( »...احمدي گيوي.)313 :1339 ،
داوري و نغزگويكهن ( )1331بيان ميكنند «هرگاه فعل معين نمودنما ،در آغاز بند و پيش از فعل اصلي
بيايد« ،نمود آغازي» است و هرگاه در پايان بند و بعد از فعل اصلي بيايد «نمود تكميلي» است» .ايشان معتقدند
افعال حركتي به دليل آنكه بر موقعيت مكاني داللت دارند ،نياز به نقطۀ آغاز زمان حركت نيز دارند ،از اينرو
افعال حركتي چون گرفتن ،برداشتن و گذاشتن ،داراي نمود آغازي و شروع انجام فعل هستند ،اگرچه داراي بُعد
مكاني و حركتي نيز هستند .افعالي چون «برف گرفتن ،باران گرفتن ،گريهام گرفت ،دردم گرفت ،خوابم گرفت»
بيان آغاز كنش فعلي را برعهده دارند (داوري.)231 :1331 ،
همچنانكه در مقدمه ذكر شد ،اين پژوهش بر مبناي الگوي پيشنهادي داوري و نغزگويكهن ( )1331به
نگارش درآمده است« .مدل ابعاد معينشدگي» مدلي است كه بار نخست از طرف نويسندگان فوق پيشنهاد
شده است .اين مدل كه تا حد زيادي الهام گرفته شده از آراي هاينه ( )1333است ،هدفش مطالعۀ همه جانبۀ
ابعاد نقشي ،شناختي و واژنحوي ساختهاي معين است .در باور ارائهكنندگان اين مدل ،ابعاد معينشدگي نوعي
ابزار پژوهشي است كه به هر پژوهشگر زبان اين امكان را ميدهد كه در مواجهه با فعلي كه به نظر ميرسد
در بافت از معناي واژگاني خود فاصله گرفته است ،برخوردي نظاممند و نگاهي تحليلگرايانه اتخاذ نمايد .بدين
معني كه به محض برخورد با چنين عنصر زباني ،بر اساس اولين بُعد از اين مدل ،در پي كشف نقش دستوري
باشد كه فعل مذكور به جهت بيان آن در بافت ظاهر شده است .پس از تعيين نخستين بُعد فرآيند معينشدگي،
كه فعل مورد نظر را تحت تأثير قرار داده است ،پژوهشگر به سمت كشف ارتباط ميان منبع واژگاني و مقصد
دستور اين زنجيره هدايت ميشود و به راحتي ميتواند بر اساس مفهوم طرحوارههاي رويداد ،ميان اين دو
صورت زباني ارتباطي شناختي برقرار نمايد .اين مطالعۀ نظاممند در نهايت به نقطهاي ختم ميشود كه در آن
تأثيرات صورت و ساختار فرآيند معينشدگي معرفي ميشوند .تمركز مطالعه در اين مدل بر سر بُعد فرآيند
تكوين يك ساخت معين :يعني ابعاد نقشي ،شناختي و ساختاري است .در اين رويكرد به ترتيب علت پيدايش
افعال معين يا نقشي ،كه به خاطر ايفاي آن در زبان بهوجود آمدهاند (بُعد نيروي معينشدگي) ،منبع واژگاني كه
تحتتأثير معينشدگي به فعل معين تبديل ميشود (معينشدگي) و تغييرات ساختاري و واژنحوي كه از رهگذر
معينشدگي در فعل ايجاد ميشود (درجه معينشدگي) مورد كاوش قرار ميگيرد .فرآيند معينشدگي ناظر به
تعامل منظم و پيدرپي سه بُعد است:
نيروي معينشدگي > منبع معينشدگي > درجۀ معينشدگي
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به اعتقاد داوري و نغزگويكهن ( ،)1331نخستين مرحله در تشخيص فعل معين ،شناسايي معناي غيرواژگاني
يا مفاهيم دستوري در صورتي است كه داراي شباهتهاي احتمالي با افعال واژگاني متناظر است ،در اصل اين
معاني دستوري بودهاند كه موجب پيدايش فعل معين شدهاند .ايشان فهرست نيروهاي معينشدگي زير را كه
به اعتقاد خودشان فهرستي باز است و ميتوان هر زمان بدان مطلبي افزود ،به اين شكل ارائه كردهاند:
جدول  :1نيروهاي معينشدگي در زبان فارسي
زمان

نمود

وجهيت

آينده

كامل
مستمر
تقريب
اجتنابي
آغازي
تكميلي
تكرار شونده
نتيجهاي

معرفتي (امكان)
معرفتي (ارزيابي)
معرفتي (الزام)
ريشهاي (پويا :اراده)
ريشهاي (پويا :توانمندي)
ريشهاي (تكليفي :اجبار)
ريشهاي (تكليفي :اجازهاي)

همانطور كه در جدول باال مشخص است ،نيروهاي معينشدگي بيش از همه در خدمت نمود هستند و فقط
يكي از نيروهاي معين در خدمت بيان زمان آينده است .نتيجهاي هم كه ارائهدهندگان اين مدل در آخر پژوهش
خود ذكر كردهاند ،ناظر بر همين نكته است كه افعال معين در زبان فارسي بيش از همه در خدمت بيان نمود
هستند ،يعني از كل افعال معين زبان فارسي 11 ،فعل مفهوم نمود 13 ،فعل مفهوم وجه؛ و فقط يك فعل مفهوم
زمان را نشان ميدهند (داوري و نغزگويكهن.)111 :1331 ،
منظور از منبع معينشدگي در مدل فوق مجموعهاي از طرحوارهها رويدادي هستند كه در روال بازنمايي
يك نقش دستوري به خدمت گرفته شدهاند .اين بخش از مدل ارائه شده مورد نظر ،كه تحت تأثير هاينه
( )1333با رويكرد شناختي بررسي شده ،فهرستي از طرحوارههاي رويدادي را به شرح جدول زير ارائه كرده
است:
جدول  :2طرحوارههاي رويداد شرکتکننده در ساخت افعال معين زبان فارسي
طرحوارههاي رويدادي

نقش دستوري

مكان

نمود مستمر
نمود آغازي
نمود تكميلي
وجهيت ريشهاي (اجازهاي)
وجهيت معرفتي (امكان)

حركت
كنش
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زمان آينده
وجهيت ريشهاي (پويا :اراده)
نمود تقريبي
نمود اجتنابي
وجهيت ريشهاي (اجازهاي)
وجهيت ريشهاي (تكليفي :اجبار)
وجهيت معرفتي (امكان)
نمود كامل
نمود نتيجهاي
وجهيت معرفتي (ارزيابي)
وجهيت معرفتي (امكان)
وجهيت معرفتي (الزام)
وجهيت ريشهاي (پويا :توانمندي)
وجهيت ريشهاي (تكليفي :اجازهاي)
نمود مستمر
نمود تقريب
نمود تكرار شونده
نمود اجتنابي

طبق مدل ابعاد معينشدگي ،هر چقدر واحد زباني كليتر باشد ،مشخصات عيني و ملموستري را با خود
حمل ميكند به بيان ديگر ،نسبت به همتاي خود ،از عينيت پديده فاصله ميگيرد و به انتزاع نزديكتر ميشود.
بنابراين ميتواند به بازنمايي مفاهيم دستوري كه از انتزاع بااليي برخوردارند ،بپردازد .يكي از مشخصات كلي
بودن منابعي مانند افعال معين «آمدن» و «رفتن» در زبان فارسي ،كمتر بودن محدوديتهاي گزينشي اين
افعال نسبت به فعلي مانند «پيادهروي كردن» است .در فعل اخير كنشگر بهصورت اجباري بايد انسان باشد ،اما
براي رفتن و آمدن نياز نيست كه كنشگر انسان باشد ميتواند صرفاً جاندار و حتي شيئ باشد.
داوري و نغزگويكهن در مُدل فوق ،در بخش سومين بُعد معينشدگي ،به درجۀ معينشدگي پرداختهاند و
اين نكته را به نقل نظر هاينه ( )1333آوردهاند :تحول افعال معين در زبانهاي دنيا در هفت مرحله انجام
ميشود كه ميتوان آنها را در چهار مرحله به اين شرح زير كاهش داد )1 :مرحلۀ افعال واژگاني )2 ،مرحلۀ افعال
شبهمعين )3 ،مرحلۀ افعال معين )9 ،مرحلۀ افعال معينِ وند شده.
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 -4فعلهاي معين آغازي در زبان فارسي
اگر كسي بخواهد متون مختلف زبان فارسي را مطالعه كند ،در آنها با افعال معين بسياري آشنا خواهد شد .در
اين تحقيق كه متون فارسي قرن چهارم تا ششم هجري بررسي شدهاند ،تعداد چهار فعل معين آغازي تازه
(عالوه بر افعال معين آغازي تحقيقات قبلي) بهدست آمده است.
 -1-4افعال معين آغازي زبان فارسي
افتادن

 -1از هرات رفتن افتاد كه آن قاعدهها بگردانيده بودند (تاريخ بيهقي ،1333 ،ج.)31 :1
 -2چون فرمان ايزد عزوجل آمد ،اين هريك به رفتن افتادند و ابتداي عالم اين بود (تاريخ بلعمي ،ج.)3 :1
ايستادن

 -3يوسف بدان چاه به گريستن ايستاد (ترجمۀ تفسير طبري ،1331 ،ج.)313 :2
 -9به نهروان شد (ابومسلم) و سپاهيان رسيدن اِستاد به استقبال وي (تاريخ سيستان.)133 :
اندرايستادن

 -3اندرايستاد ماليدن به ساقها و گردنها (ترجمه تفسير طبري ،1331 ،ج.)1331 :1
برخاستن

 -1آلتونتاش چون پيغام بشنود ،برخاست و زمين بوسه داد (تاريخ بيهقي ،1331 ،ج.)139 :1
 -3پس چون مريم را درد زادن گرفت ،برخاست و از شهر بيرون رفت (ترجمۀ تفسير طبري ،1331 ،ج:1
.)213
 -3پيامبر عليهالسالم برخاست كه از مكه بشود ،برخاست و به طايف رفت (ترجمۀ تفسير طبري،1331 ،
ج .)133 :1
 -2-4تحليل دادهها

نمود آغازي ،مفهومي دستوري است كه روند آغاز يك رويداد را خاطر نشان ميكند (بينيك .)2 :2111 ،اين
نمود ،مشخصاتي متفاوت با نمود كامل و غيركامل دارد .طبق مدل ابعاد معينشدگي داوري و نغزگويكهن
( ،)1331نخستين عامل تكوين يك فعل معين ،نقشي است كه اين فعل به منظور ارائه آن دستخوش تحول
معنايي ميگردد .افعالي كه در اين پژوهش مثالهايشان ذكر شد ،همگي در پي ارائه يك نقش دستوري هستند
و بدان خاطر از يك فعل واژگاني ،به يك فعل دستوري ،يعني فعل معين ،تغيير نقش ميدهند .اگر چنين نبود،
در اين بافتها ميبايست شاهد معناي واژگاني آنها باشيم .در بافتي كه داراي ساخت معين است ،فعل معين
آغازي اغلب يك متمم دارد كه به شكل فعل زماندار يا مصدر ظاهر ميشود .در اين ساخت مانند جمله زير
«افتادن» از مع ناي واژگاني اصلي خود تهي شده است و در خدمت معناي ديگري به معناي شروع شدن قرار
گرفته است .فعلي اصلي جمله در چنين بافتهايي« ،گريست» است ،ولي به خاطر حضور فعل معين به شكل:
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«گريستن افتاد» ظاهر ميشود ،اين نشان ميدهد كه فعل اصلي ،نقش خود را به فعل ديگر سپرده و خود
همانند يك گروه اسمي ظاهر شده و نقش متمم گرفته است.
دومين بُعد از فرآيند معينشدگي ،منبع معينشدگي است .عقيدۀ كلي در دستوريشدگي آن است كه تكوين
تمام واحدهاي دستوري از منابع واژگاني بوده است ،حتي اگر براي برخي واحدهاي دستوري نتوانيم در هيچ
زباني منبع واژگاني پيدا كنيم (مانند كمات پرسشي ،برخي حروف اضافه و اشاره) تنها ميبايست اين واحدهاي
دستوري را قديميترين صورت دستوريشدگي برشماريم كه در قدمت تكوينشان ،دسترسي به منبع واژگاني
آنها را غيرممكن ميسازد (تراگوت .)293 : 1332 ،داوري و نغزگويكهن ( )1331معتقدند پس از تعيين نيروي
معينشدگي ،كه ناظر بر زايش افعال معين است ،بايد به تعيين ماهيت واحد واژگاني اوليهاي پرداخت كه در اين
مسير به فعل معين تبديل شده است .ايشان به نقل از بايبي و همكاران ( )9 :1339بر اين اعتقادند ،افعال
حركتي مانند «آمدن» و «رفتن» نسبت به ديگر افعال حركتي مثل «قدم زدن» و «دويدن» از كليت معنايي
بيشتري برخوردارند و بدان خاطر در بافت دستوريشدگي قرار ميگيرند.
افعال مورد نظر اين پژوهش« ،افتادن»« ،ايستادن» (بلند شدن ،سرپا ايستادن) و «برخاستن» همگي حركتي
هستند و از يك كليت معنايي برخوردارند و شانس آن را دارند كه شروع به دستوريشدگي كنند ،چرا كه هر
چقدر واحد كليتر باشد ،انتزاعيتر است و هر چقدر انتزاعيتر باشد ،مشخصات عيني و ملموس كمتري را با
خود انتقال ميدهد ،به بيان ديگر نسبت به همتايان خود شانس بيشتري دارند تا از آنها در دستور استفاده شود.
تصور كنيد به جاي «افتادن» در جملۀ شماره ( )1سقوط كردن بيايد و جمله چنين باشد«* :از هرات رفتن سقوط
كرد كه آن قاعدهها بگردانيده بودند» .اين فعل أخير توانايي انتقال معناي كلي را ندارد و بيشتر عيني و ملموس
به نظر ميآيد.
دهخدا معناي كلي فعل «افتادن» را «از پا درآمدن و ساقط شدن» (لغتنامه دهخدا ،ذيل افتادن) ذكر كرده
است .از هرات رفتن افتاد كه آن قاعدهها بگردانيده بودند (تاريخ بيهقي ،1333 ،ج .)31 :1به اين معناست كه
رفتن از هرات شروع شده بود ،چرا؟ چون قاعدهها و قوانين موجود حكومتداري عوض شده بود .فعلهاي
«افتادن ،ايستادن ،اندرايستادن و برخاستن» افعالي با طرحواره كلي رويداد «حركت» هستند كه در خالل آنها
چيزي از نقطۀ الف حركت ميكند و به نقطۀ ب ميرسد .در «ايستادن» و نيز «برخاستن» حركت از زمين در
حالت نشسته شروع ميشود و به ايستادن بهصورت سرپا ختم ميشود .در اين طرحواره متمم فعلي ،اسمي است
كه بر يك مكان يا فضاي عيني داللت ميكند« .از هرات رفتن افتاد» ،يعني از نقطه هرات نقل مكان كردن
و مهاجرت كردن شروع شد تا به نقطه يا شهري ديگر ختم شود.
در جملۀ شمارۀ  3و  11برخاستن از معناي واژگانياش تهي شده است .درست مانند ساخت« :گرفت خوابيد»
(شروع كرد به خوابيدن) .برخاستن در اين بافت به معناي قيام كردن و بلند شدن نيست ،چون عمل بوسيدنِ
زمين ،نشسته انجام ميشود نه ايستاده .برخاست زمين بوسه داد ،يعني شروع به بوسيدن زمين كرد .متون قديم
زبان فارسي ،بهويژه تفسير طبري و تاريخ بيهقي مملوّ از اين مثالهايي است كه در آنجا فعل برخاست را
ميتوان جزيي از ساخت معين تلقي كرد ،حتي اگر بين آنها حرف ربط قرار بگيرد .اندرسن ( )3 :2111با بررسي
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ساخت معين در زبانهاي مختلف حتي زبان فارسي ،چنين ساختهايي را معين ندانسته است .اين خود به
تحقيقي ديگر نياز دارد كه اثبات شود آيا در زبان فارسي متقدم ،چنين ساختي (ساخت معين با حرف ربط بين
دو فعل معين و فعل اصلي) حكمفرما بوده است يا خير .داليلي كه ميتوان براي معينشدگي اين فعل بيان
داشت ،موارد زير هستند:
الف) بسامد زياد اين فعل در متون ادبي دورۀ قديم

هر كسي كه با متون قديم آشنا باشد و به ويژه سالها آن را در سركالس تدريس كرده باشد ،متوجه پربسامد
اين فعل خواهد شد .كوتوا ( )1 :2111از كساني است كه معتقد است براي برزو معينشدگي ،بافت و بسامد
وقوع بسيار مهم است .ظهور بسيار زياد اين گونه از بافتها خود دليلي بر معينشدگي اين فعل است.
ب) معناي لغتنامهاي

معنايي كه در لغتنامههاي قديمي در مورد فعل مورد نظر نوشته شده است ،تا حدي نشان ميدهد كه بافت،
اجازه دريافت چنان معنايي را به خواننده ميدهد .لغتنامه دهخدا يكي از بهترين منابع در مورد معناي لغات
متون ادبي است ،چرا كه پيكرهاش بهطور كلي از متون ادبي دورۀ دري است .در اين لغتنامه ،يكي از معاني
فعل «برخاستن» ،حركت كردن است (لغتنامه دهخدا ،ذيل «افتادن»)
ج) از دست دادن معناي غالب واژگاني قديم در بافت مورد نظر

يكي از نشانههاي فعل معين اين است كه از معناي واژگاني خود تهي شود ،بهعنوان مثال در فعل «داشت
ميرفت» ،داشتن معناي لغتنامهاي خود را از دست داده است .واقعاً در ساختهاي زير چه نيازي هست كه
گفته شود ،نهاد جمله برخاست (بلند شد)؟
پس چون مريم را درد زادن گرفت ،برخاست و از شهر بيرون رفت (ترجمۀ تفسير طبري ،1331 ،ج .)213 :1
پيامبر عليهالسالم برخاست كه از مكه بشود ،برخاست و به طايف رفت (ترجمۀ تفسير طبري ،1331 ،ج :1
.)133
طالوت برخاست و با اين فرزندان خويش آنجا رفت و با آن جباران حرب همي كرد (ترجمۀ تفسير طبري،
 ،1331ج .)111 :1
مگر براي بيرون رفتن از شهر فقط عمل برخاستن از جاي خود انجام ميشود ،در چندين مثال زير براي
بيرون رفتن از شهر اين ساخت ذكر شده است ،مثالً اگر به جاي اين فعل حركتي «برخاست از شهر بيرون
رفت» ،گفته ميشد «برخاست لباسهايش را آويزان كرد» شايد خيلي توجيه معنايي داشت ،ولي طبيعي است
كه براي بيرون رفتن از شهر بايد از جاي خود برخاست ،بايد لباس را به تن كرد ،بايد كفش را پوشيد ،بايد
وسايل سفر را برداشت و از شهر بيرون رفت .اينكه خالي گفته ميشود« :برخاست از شهر بيرون رفت» و در
چندين بافت هم تكرار ميشود ،خودش مبين آنست كه اين فعل نقش دستوري به عهده گرفته و آن به نمايش
گذاشتن نمود آغازي است.
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معينشدگي اين افعال در راستاي رمزگذاري مفاهيم نمودي با تبديل شئي به يك كنش صورت پذيرفته
است .در ساخت معين «رفتن افتاد» يعني عمل رفتن ،شيئي پنداشته شده است كه از جايي شروع به افتادن
كرده است .در اين مثالها چيزي از باال به پايين نميافتد و يا سقوط نميكند ،بلكه اين كنش رفتن است كه
صورت ميگيرد .گرچه افتادن به نوعي نشاندهنده پايان كار و نمود تكميلي است ،اما در اينجا بيان كننده
شروع كار است .فعل ايستادن نيز در زبان فارسي به معناي سرپا ماندن و توقف كردن است ،اما در جملۀ
«يوسف بدان چاه به گريستن ايستاد» ،يعني اينكه يوسف شروع كرد به گريستن نه اينكه گريستن را متوقف
ال عوض ميشود« :يوسف بدان چاه از
كرد .اگر به اين جمله يك حرف اضافه «از» اضافه شود ،معنايش كام ً
گريستن ايستاد /ايستاد از گريستن» يعني گريه كردن را متوقف كرد.
يكي ديگر از راههايي كه بتوان از نظر درزماني به فعلي نگريست و در مورد معينشدگياش صحبت كرد،
وجود معاني ذكر شده در لغتنامههاي قديميتر است .در لغتنامۀ دهخدا ذيل لغت «درايستادن» آمده است:
آغاز كردن ،شروع كردن ،آغازيدن ،به انجام كاري اقدام كردن .مثالهايي كه دهخدا آورده است زياد هستند
كه چند نمونه ذكر ميشود:
«اگر فرمان باشد بازگويم ،گفت نيك آمد ،من درايستادم و هرچه وزير گفته بود بتمامي بازگفتم (تاريخ
بيهقي ،چ اديب ص « ،»)933گفتند رواست ما از گردن خويش بيرون كنيم و درايستادند و پيغامي دراز دادند
هم از آن نمط كه وزير نبشته بود (تاريخ بيهقي ،ص « ،») 133درايستاد و هرچه رفته بود با وزير بگفت (تاريخ
بيهقي ،ص « ،»)333من [بونصر مشكان] درايستادم و حال حسنك و رفتن به حج بتمامي شرح كردم (تاريخ
بيهقي ،ص .»)133
 -5نتيجهگيري
همان طور كه گذشت ،فعل آغازي فعلي است كه مفهوم آغاز شدن و شروع شدن را به بافتي كه در آن بهكار
رفته اضافه ميكند و نمود آغازي هم مفهومي است كه روند آغاز يك رويداد را خاطر نشان ميكند .آنچه كه
اين مقاله به دنبال آن بود ،نشان دادن تعدادي از افعال معين آغازي در متون ادبي در فارسي متقدم يا فارسي
بهكار رفته در متون ادبي دورۀ دري است .در اين متون تعدادي از افعال آغازي واژگاني و تعدادي نيز فعل معين
آغازي وجود دارند .اين پژوهش با استفاده از مدل پيشنهادي ابعاد معينشدگي داوري و نغزگويكهن ()1331
نوشته شده و نشان داد كه عالوه بر فعلهاي رفتن ،آمدن ،گرفتن ،برداشتن و گذاشتن كه ايشان در پژوهش
خود بررسي كردهاند ،فهرست فعلهاي معين زبان فارسي را ميتوان با توجه به انبوه متون برجا مانده ،فهرستي
باز تلقي كرد و فعلهاي ديگري نيز بدان افزود .در اين پژوهش فعلهاي «افتادن»« ،ايستادن»« ،اندرايستادن»
و «برخاستن» فعلهاي معين آغازي هستند .انبوه مثالهاي بهكار رفته در متون ادبي كه گاه ساخت آنها مانند
هم است ،نشان از آن دارد كه ميتوان بعضي از افعال همچون «برخاستن» را نيز فعلي معين آغازي تلقي كرد،
اما به دليل اينكه هنوز با مدل ابعاد معينشدگي قابل تحليل نيست.
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