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فع ساد و فع غارساد تجل م یاب  .با توجه به بحثبرزيگا بوود

مقول فع  ،بهویژ فع غارسواد  ،در زبوا فارسو  ،در مقالو حاضور

تووش ش و زسووت تووا توووواف زز فع و هووا حركف و غارسوواد در

چارچوب زلگوها وزژگاي ش گ زرزئه شود و زز منظر معنوای و

شناخف تباا گردد .بر زی زساس ،مالص ش بررو پاوسوفار زز
يهایت وزژگاي ش گ توا يهایوت رمورمحوور  ،برخو زز فعو هوا

غاوورسوواد ماين و فع و هووا سوواد در رطووب وزژگوواي ش و گ جووا

م گاريو و بقاو آيهوا برزسواس ماو ز ززیوای و رففوار يحوو شوا ،
بررو زی پاوسفار پرزكن م شوي .

واژههااايكلياادي :فع و غارسوواد  ،فع و حركف و  ،زبووا فارس و ،
وزژگاي ش گ
 .1مقدمه

حركت ،مفهوم زست پایهز كه در تمام زبا هوا دياوا وجوود دزرد .زیو مفهوو يقاو
زساس در تجرب بار دزشفه و به ش
خود به تقسامبن

ها ملفل

در زبا ها رم گرزر م گردد ،كه زیو

ها رد شناخف آ (توالم  2000 ،1991 ،1985 ،زلو

و ب؛ زسولوبا ،

 )2004 ، 2000 ،1997 ،1996 ،1991در زبا ها م زيجام  .زی مفهو زغلب در رالب فع و
به دو وور فع ساد یا فع گروه تجل م یاب  .گففن زست مقول فع  ،بهویوژ فعو
غارساد  ،در زبا فارس مقولهز بحثبرزيگا بود و تاكنو بساار زز زبا شناسا زیرزيو
و غارزیرزي تش
تا به تووا

يمود زي تا تحلال روش زز آ به دست دهن  .مقال حاضر بور آ زسوت

فع ها حركف در چارچوب زلگوها وزژگاي ش گ پردزخفه و زز منظور

معنای و شناخف به تباوا آ بروردززد .در زیو رزسوفا ،زبفو ز بوه توووا

مفهوو حركوت و

روی زد حركف در چارچوب زلگوها وزژگاي ش گ توالم مو پوردززیم .سورم مورور
كوتا بر دسفاوردها زبا شناسا غارزیرزي و زیرزي دربارة فع خوزهام دزشوت .در زدزموه،
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با شرح چالش ها موجود ،به تووا

و تباا فع حركفو در زبوا فارسو مو پوردززیم.

يفاجهها پژوهش حاك زز آ زست كه فع ها حركف ساد و غارسادة حركف در زبوا
فارس بررو پاوسفار زز يهایت وزژگواي شو گ توا يهایوت رمورمحوور رورزر مو گاريو .
گويهها ساد و برخ زز وور ها غارساد در رطب وزژگاي ش گ جا گرففه و بقا
وور ها برزساس ما ز ززیای  ،رففارها يحو و غار بررو پاوسفار پرزكن م شوي و
دريهایت وور ها زيضمام در رطب رمرمحور جا م گاري .

تالم 2000( 1ب) در دی گاه معن شناخف حضور روساخف عناوور معنوای رویو زد

حركف (فع حركف ) رز م يظر ررزر م ده  .و روی زدهوا حركفو رز برزسواس ماو ز
وزژگاي ش گ شا به سه گرو زول طبقوهبنو

يموود ( .ك بلوش  )2و زز دیو گاه

دیگر به رمرها فع توجه كرد و زبا ها رز بر پایو رمرهایاوا بوه دو دسوف فعو محوور و
رمرمحور تقسام م كن  .زو معفق زست كه زبا هوا برزسواس عنصور مفهووم رمو گرزريو ة
خود راب رد بن

هسفن  .يوشف حاضر بوا زلگووگار زز تعریو هوا یوادشو بوه بررسو

فع ها غارسادة حركف در زبا فارس م پردززد .ب ی منظور ،فعو هوا موجوود در دو
فرهنگ معا (معا  )1350 ،و فرهنگ فاردة سول (زيوور و دیگورز  )1382 ،زسوفلرز
ش و سرم برز زطمانا با گففار روزمرة فارس زبايا مطابقت دزد ش زست.

در زی يوشفه ،وور ها وزژگاي ش (زعم زز ساد و غارساد ) به گويوههوای زطوش

م شوي  ،كه عناور مفهوم حركف در آيها زدغا گردی و منجمو شو  2باشو و رزبطو

يحو ماا آيها مااه يگردد .درمقاب  ،گوي رمرمحور 3بر وور های داللوت دزرد كوه

رمرها فع زرتباط يحو با عنصر فعل دزشفه و عناور مفهوم حركف يه در ریا فع ،
بل ه بهوور مج ز در حاشا فع حضور یابن .

1

Talmy
freezed
3
satellite-framed
2
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 .2الگوهاي واژگانيشدگي

1

تالم (2000ب )21 :در جلو دو كفواب سوا  2000خوود بوا يوا بوهسوو معنو شناسو

شناخف يظری خود یعن زلگوها وزژگاي ش گ رز تووا

م يمای  .و در مق مه ،زیو

مطالعووا رز يوووع برروورزر زرتبوواع ماووا معنوو و وووور هووا روسوواخف دزيسووفه و

وزژگاي ش گ رز زیو گويوه تعریو

مو كنو « :وزژگواي شو گ عبوار زسوت زز زرتبواع

يظا من ماا یک عنصر معنای خاص و یک ت وزژ» .و زی روی رد رز دزرز جنبوههوای
ملفل

م دزي  .يلسفا فرضا تالم بر زی زمر تأكا م ورزد كه عناور رز مو تووز هوم

در حوزة معنا و هم در مح ودة وور ها روساخف زز ی

یگر مج ز يمود .بورز يمويوه،

عناور معنای يظار حركت ،رز  2یا جهت ،پا ورك 3یوا عنصور برجسوفه ،زمانوه ،4شواو  5یوا

حالت و سبب 6و يا عناور روساخف ماين فع  ،حروف زضافه و بن ها پاورو كوه در زیو
يظریه با يا رمر شناخفه م شوي  ،زم ا تف اک رز دزرز هسفن  .برز مثا  ،فع ها حركف

در زبا زيگلاس زيوزع مففاوت زز زطشعا معنای رز رم گرزر م كننو (حالوت حركوت
( ،)hopسبب ( ،)kickجهت ( .))enter, exitزز سوی دیگر ،در زیو زبوا جهوت زز طریوق
حروف زضافه ( )in, outرم گرزر م گردي  .دوما فرضا تالم به زی مهوم مو پوردززد
كه ك زما عنصر معنای و زز طریق چه عنصر روساخف تجلو مو یابو  .و بور زیو بواور
زست كه زی زرتباطا ل وماً یکبهیک يبود و مجموعهز زز عناور معنای م توزينو تنهوا
زز طریق یک عنصر روساخف وزح تجل یاففه و یا زیو كوه یوک عنصور معنوای بوهوسوال
چن ی عنصر زبا شناخف يمود پا ز كن  .تالم بهمنظوور توووا

زیو زرتبواع معنوای دو

زوطشح هوم معنو  killو  make dieرز مطورح مو سوازد .بوه زعفقواد زو وزژة  killبوه معنو
«كاف » عنصور معنوای سوبب رز در خوود يهففوه دزرد حوا آ كوه زیو عنصور در ووور
روساخف  make dieدر معنا «باعث مور

شو » در وزژة مسوفق  makeتجلو مو یابو

(هما  .)23 :و برزساس زرتباطا يظا من ماا معنو و فور هوا روسواخف  ،زز روزعو
1

lexicalization pattern
path
figure
4
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5
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3
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جهاي و زلگوهوای رد شوناخف یواد مو كنو و مو كوشو ضوم بررسو زرتبواع عناوور
روساخف زبا با عناوور معنوای  ،زلگوهوا ملفلو
بررس و دسفهبن

زیو زرتبواع رز در زبوا هوا ملفلو

كن .

برزساس آيچه باا گردی  ،توالم بوه دو يووع تحلاو بورز رویو زدهوا حركفو رائو
م گردد :زل ) طبقهبن

سهشق  ،و ب) طبقهبن

دوشق  .طبقوهبنو

زدغا عناور مفهوم در وور روساخف یا ریا فعل ش

سوهشوق بور پایو

مو گاورد .بوه باواي دیگور،

حركت م توزي با عناور مفهوم دیگر زدغا گردیو و در روسواخت تجلو یابو  .هور
زبا برزساس زدغا غالب خود در طبقهز جا م گارد .تالم سه يووع زدغوا غالوب رز در
زبا ها مفمای م كن  :زل ) حركت و حالت ،ب) حركت و جهت ،و ) حركت و عنصور
مفواهام حركفو در

برجسفه (هما  .)28-60 :به باور تالم  ،زبا ها برزساس يوع رالببنو
گرو ها یادش ررزر م گاري .

جدول  :1طبقهبندي سهشقي فعلهاي حركتي (برگرفته از تالمي (2000الف))60 :
زدغا ها زول
جهت و حركت

1

زبا ها و خايوزد ها زباي
2

3

4

5

رومنم  ،سام  ،پولان یای  ،ي پرس  ،كادو ،
ژزپن  ،كر ز

زبا ها هن وزروپای به ج روماياای ،6
حالت و حركت
عنصر برجسفه و حركت

فا وزوگریا  ،7چان ،
آجابوز  ،8وزلرار
ه ا  ،10ياوزهو

9

11

1

Romance
Semitic
3
Polynesian
4
Nez Perce
5
Caddo
6
Romance Languages
7
Finno-Ugric
8
Ojibwa
9
Walpiri
10
Hokan
11
Navajo
2
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رد بن

دوشق  ،يفاج يگر

بوه سواز هوا وزژيحوو در رم گورزر عنصور معنوای
ت مالو

جهت ،در روی زدها حركف زست .بهعبارت  ،تالم معفق زست كوه طبقوهبنو

برزساس زيفلاب عنصر معنای ِ جهت در روی زد حركف و يحوة بازيموای آ در روسواخت
ش

م گارد .در زی وور  ،زبا ها به دو دسوفه تقسوام مو شووي  :يلسوت آيهوای كوه

عنصر معنای جهت در دزخ ریا فعل آيها جا م گاورد و بوه آيهوا گويو فعو محوور

1

زطش م شود؛ و دو آيهای كه عنصور معنوای ِ جهوت در آيهوا زز طریوق عنصور حاشواهز
فع  ،یعن رمر باا م گردد ،و به آيها گوي رمرمحوور زطوش مو شوود (توالم 2000 ،ب:
 .)117بر پای تقسامبن

فو  ،زسلوبا  ،2004( 2به يق زز فرز )38 :2008 ،زبا ها رز در زی

دو طبقه ررزر م ده :
الف .زبانهای قمرمحور

 ژرمن  :دزيمارك  ،هلن

 ،زيگلاس  ،آلماي  ،زیسلن

 ،سوئ

و یا یش

3

 زسشویک :چک ،لهسفاي  ،روس  ،وربسفاي و كروزت  ،زوكرزین
 فانوو زورگ  :فنشي
 چان  :ماي زری

4

 ،مجار

 زسفرزلاای  :وزلرار
ب .زبانهای فعلمحور

 رومنم :كاتاال  ،فرزيسو  ،گالاااای  ،5زیفالاای  ،پرتقال  ،زسراياای

 سام  :عرب  ،عبر

 ترك :ترك
 باسک
 ژزپن

 كر ز

 زبا ها زشار  :زبا زشار

آمری ای  ،زبا زشار

هلن
1

verb-framed
Slobin
3
Yiddish
4
Mandarin
5
Galician
2
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بر زساس آيچه باا گردی  ،تالم زبا ها رز بر پای يوع رالوببنو
روسوواخت ،طبقووهبن و

عناوور مفهووم در

م و كن و  .ي ف و حووائ زهما وت كووه و بووه آ م و پووردززد ،مسووئل

وزژگاي ش گ زست .و رالببن

عناور مفهوم در زبا ها ملفلو

وزژگاي ش گ مطرح م كن (تقسامبن

سهشق ) .تالم در تقسوامبنو

رز تحوت عنووز
دوشوق خوود

يا  ،يهتنها بر وزژگاي ش گ (فع محور) توجه دزرد ،بل ه در زی رسمت عناوور زرموار رز
يا م يظر ررزر م ده  .به باور و  ،عناور رمر فع  ،وور هوای هسوفن كوه بوهلحوا
مفهوم در ریا فعل زدغا يا و بهعنوز رمر بر فع و در كنار آ ظواهر مو گرديو .
به زعفقاد و  ،عناور رمر یک فع حركف ل وماً جهت يبود و دیگر عناور مفهوم ياو
زی زم ا رز دزري كه رمر بر فع محسوب گردي (تالم 2000 ،ب 25 :و .)102
 .3فعل غيرساده در زبان فارسي

در زدزمه الز زست تفاو فع ها ساد و فع ها غارساد  ،كه يقا مهمو در پوژوهش
دزرد ،مالص شود .تا كنو زبا شناسا مفع د بوه پوژوهش دربوارة فعو هوا غاورسواد

پردزخفه زيو  .آاوار عمو در زیو بوار عبوار زسوت زز :كروبور ،)1909( 1سواپار،)1911( 2
پشتووم 3و ري انووگ ،)1991( 4با وور ،)1988( 5زسرنسوور ،)1991( 6مووام )2003( 7و مووولر

( .)2006زز زبا شناسا زیرزيو ياو مو تووز بوه زفورزد یو زشوار كورد :كاشو

8

(،)1329

همووایو فوور( ( ،)241 : 1338خاووا پووور ( ،)1344فرشووا ورد ( ،)119: 1347يات و خووايلر
( ،)7-16 : 1369باطن ( ،)110-136 : [1348 ]1370ووادر (،)133-141 : [1349] 1380
شارززد فرشچ ( ،)1350شریعت ( ،)97-99 :1350رریب و دیگورز (،)104-105 : 1350
وووادر و زرژيووگ ( ،)1355ووو ریا ( ،)1356بوواطن ( ،)1357طبائاووا ( ،)1979باووار
( ،)1981برجسفه ( ،)1983ر یم ( ،)1370زحم

گاو و زيور ( ،)18 :1375دبارمقو
1

Kroeber
Sapir
3
Platts
4
Ranking
5
Baker
6
Spencer
7
Mace
8
Muller
2
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( ،)1376زلبرز ورك ( ،)1377روش ( ،)1377غااااوا ( ،)1379ماهوتاوا (-214 :1378
 ،)212طباطبوووای ( ،)26-34 :1384غفوووار ( ،)1384كریمو و دوسوووفا ( ،)1997فوووامال
( ،)2006وزلفقار ( )2011و ززكاا و ساساي ( . )1391زما در زینجا مجا پردزخف به آيهوا
ياست .تنها گففن زست منظور زز فع غارساد در زینجا فعو هوای زسوت كوه معنوا فعلو
حاو عمل رد باش زز دو ساز زست؛ زز زی گويه فع هوا در فارسو بوا عنووز هوا «فعو
مركوب» (بوورز مثوا  ،دبارمقو

( )1376یوا «فعو گروهو » (بوورز مثوا ززكاووا و ساسوواي

( ))1391و ماين آيها یاد ش زسوت .بورز پرهاو زز وزرد شو

بوه زخوفشفيظرهوا در زیو

مورد ،در زینجا ورفاً زز آيها با عنوز «فع غارساد » یاد م شود؛ یعن سواخفار مركوب زز
باش زز دو وزژ كه رو هم مفهو یک فع رز باا م كنن  .مولر ( )2009با تأكا بور زیو
كه فع ها مركب فارس هموزر برز زبوا شناسوا چوالشبورزيگاو بوود زيو  ،بوه تردیو
زبا شناسا در تلق زی فع ها به مثاب وزژ و یا عبار زشار م كن  .و دلا زیو تردیو
رز ویژگ ها وزژ گويه و عبار گوي زی گرو زز فع ها زبا فارس م دزي .
هما گويه كه كر آ رفت ،فع در زبا فارس بوهلحوا سواخفار سواختوزژ بوه دو
وور تکوزژ ز یا ساد و دو-یا-چن وزژ ز یافت م گوردد .گويو غاورسواد زز پاويو
یک سازة غارفعل همچو گرو زسم (و ززجمله زسم) ،گرو وفف (و ززجملوه ووفت)،
گرو حرفزضافهز و را با یک سازة فعل ِ سبُک حاو م شود .خايلر ( )1365معفقو
زست كه زز رر  ،13زج ز فعل وورت هم رد یاففه و گويوههوا غاورسواد جوایگ ی
گويهها ساد ش زست و بساار زز وور ها ساد زمروز در رالب فع ها غارسواد

باا م گردد؛ برز يمويه گریه كرد بهجا گریست و یا فعو حركفو سورخوورد بوهجوا
سری  .دبارمق

سب

( )1376معفق زست كه فع ساد در مقایسه با گوي غارسادة خود بهلحوا

رسم تر و زدب تر زست .و دو فرزین در تا ا فع بهزوطشح مركب رز زيضوما

و تركاب م زيگارد و وور ها زيضومام و تركابو رز زیرمجموعوهز بور فعو مركوب
م دزي .
درمقاب چنا تحلال  ،طبائاا ( ،1979به يق زز دبارمقو  )9 :1376 ،بوا زتلوا تحلالو
يحو  -معنای مبفن بر چارچوب چا
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در زبا فارس غارضرور زست و چنا چا

يوه بوهلحوا معنوای و يوه بوهلحوا يحوو

راب توجاه ياست .و تركاب فع ساد و حورفزضوافه و یوا راو رز بوهعنووز فعو مركوب
مردود م دزي و زسف ال م كن كه زز آيجای كه هاچیوک زز زیو پااووي هوا بوهووور
ت وزژ آززد در شرزیط و بافتها دیگر در زی زبا به كار يم رويو  ،دیگور زم وا تموای
رائ ش

ماا فع ساد و غارساد وجود ي زرد .دبارمق

( )1376تعمام یادشو رز جوای

ي زيسفه و معفق زست كه زی وور ها ل وماً تنها در ساخفار فعل و همورز بوا فعو بوه كوار

يم روي  .برز يمويه ،ت وزژ پاش در پاشآم

در معن ر( دزد بهش

ت ووزژ آززد ياو

بهكار م رود.

زما به يظر م رس زسف ال طبائاا ( )1979تا ح

راب توجاه مو يمایو  .بورز يمويوه،

فع پاش آم م توزي دزرز دو تعبار باش  -1 .پاش آم در معن جلوو آمو  ،كوه در زیو

تعبار ،سازة فعل معن حركف رز در خود حفظ كورد و توا حو

مفهوو جهوت رز ياو در

خود دزرد (درمقاب پاش رفت) -2 .پاش آم در معن ر( دزد ،كه در زی وور  ،مفهوو

كل زز تکتک وزژ ها حاو يم شود .آمو مفهوو حركفو خوود رز زز دسوت دزد و در
تركاب با پاش مفهوم ج ی یاففه زست .زی زسف ال رز م توز تا ح

هماينو زسوف ال

خايلر زز وور ها غارساد دزيست .به باور و « ،زوطشح فع مركب رز بوه فعو هوای

زطش م كنام كه زز دو كلم مسفق تركاب یاففهزي  ...و زطش فع مركب بوه آيهوا زز آ
جهت زست كه زز مجموع آيها معن وزح

دریافوت مو شوود» .دبارمقو

( )1376ياو در

تمای ماا گوي زيضمام و تركاب  ،وور ها تركابو رز دزرز مفواهام غاورشوفاف و

زسفعار م زيگارد .پم م توز ت وزژ پاش رز رمر فع دزيست كه تنها جهف مضواع

بوه

فع م بلا  .فع های ماين باال آمو  ،پوایا آمو  ،باورو آمو ياو زز زیو گويوه هسوفن .

ساساي ( )1393زی گويه فع ها رز فع ها «جهتيما را

» مو يامو كوه فعو در آيهوا

معن زول خود رز حفظ م كن و را جهت رز به آ م زف زی  .خايلر ( )1369يا معفقو
زست هرگا دو وزژة فع دو معن مففاو رز زلقا كنن  ،یعن هر یک معنو مسوفق خوود رز
حفظ كن  ،زطش فع مركب به آيها درست ياسوت ،بل وه آيهوا دو جو ء ج زگايوه هسوفن .
دبارمق
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تأیا

باش بر رمرمحور بوود زیو گويوه فعو هوا ،چرزكوه سوازة غارفعلو در فعو زدغوا

يم شود و دريفاجه وزژگاي يم شود.

طبائاا ( )1979موزرد يظار درس خوزي رز توزل زسم و فع رلم زد م كنو و آيهوا رز

زیو تحلاو رز

زز مجموع فعو هوا مركوب كنوار مو گورزرد ،در ووورت كوه دبارمقو

يادرست م دزي  .به يظر م رس تحلا طبائاا درست باش زیرز ج ء فعلو (خوزيو ) معنو

خود رز حفظ كرد و درس رمر فع ش زست؛ دريفاجه ،زم ا جاياوان زسوم بوا هور زسوم
دیگر مفناسب با فع خوزي وجود دزرد (ماين كفاب خوزي ) .ساساي ( 1390و  )1393يا
زساساً زی گويه ساخفارها رز شام یک فع ساد و مفمم فع م زيگارد .تنها تفواو در آ

زست كه توزل زسم و فع ب و وجود يقشيما ،به زسم حالف عا و كل م دهو و وجوودِ
يقشيما حاط فع رز مح ود م كن  .در زی وور  ،م توز زدعا كرد كوه ماو ز ززیوای
در رمر فع در كنار حفظ معن فع  ،زز ما ز وزژگاي ش گ م كاه .
 .1م درسم رز خوزي .
 .2م درس خوزي .
زز آيجا كه تمرك يوشف حاضر بور فعو هوا حركفو زسوت ،يواگ یر يمويوهز زز فعو

حركف ماابه با زی مورد یاد م شود .در فع حركف پاشا  ،جهت (چن جهف ) و حركوت
در وور روساخت فع زدغا ش

زست .در سواخفار ماينو آب پاشوا  ،زسوم كوه در

كنار فع پاشا ررزر گرففه رمر فع زست .به بااي دیگر ،سازة فعل معنا حركت و جهت

رز در خود حفظ كرد زست و سازة دیگر تنها رمر زست وزبسفه بوه آ  .زیو وزبسوفگ بوه
آ علت زست كه سازة غارفعل يقشيما خود رز زز دست دزد و بهعنوز رمر و وزبسفه بوه
فع ي دیک ش زست.
دبارمق

1

( )25 :1376در بلا زز مقال خود زسم منضم رز زسوم جونم زيگاشوفه و آ

رز غارزرجاع م دزي  .زلبرز ورك ( )70 :1377يا معفق زست در زبوا فارسو هور چوه
مفعول كمفر معرفه باش  ،باافر ش
مم

زيضمام دزرد .برز مثا  ،در جملو يوا خریو  ،يوا

زست به هر ياي (بربر  ،لوز  ،سنگک )... ،داللت كن  .پم يا غارزرجاع و عوا
generic
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زست؛ یعن زسم جنم زست .زما در جمل يا رز خریو  ،يووع يوا معوا و ماولص زسوت.
زلبرز ورك (هما جا) ،در زيفقاد به دبارمق  ،م يویس ل وماً زيضما فع گررز با زسم بوه

فعل ياگرر يم زيجام  .و زدزمه م ده در يمويههای ماين زتو كاا  ،با زیو كوه ظرفاوت

در وهل يلست زشباع م شود ،وزح وزژگاي ج ی

در ساخف باالتر بوا معنو ی

سوت

پ ی م آی  ،و سازة فعل ج ی به يوب خود م توزي گررز باش  .به يظر م رس زماي زی
گويه ساختها یک ك وزح معنای یوا وزحو وزژگواي رز مو سوازي كوه مفاهاماوا در
ی

یگر زدغا و وزژگاي شوي  .در مورد ماين زتو كاا  ،سازة فعل كاا به فعل سوبک

(یا بهتعبار ساساي ( )1393فع دسفور ) تب ی ش كه ورفاً كاركرد دسفور ِ فع يموای

دزرد .دريفاجه ،عنصر برجسفه (ج ء غارفعل  ،در زینجا زسم) در كنار سازة فعل كاا يقوش

رمر آ رز ي زرد ،بل ه آ دو با هم در ك یک مفهو فعل وزح رز باوا مو كننو و یوک
وزح رز وزژگاي رز م سازي  .ززیای زی گويه ساخفارها (كه ساساي ( 1391و  )1393آيها
رز ساخفار يحو و فع گروه م يام ) باعث ش زست زی گويه تصور شود كوه سوازة
غارفعل رمر فع زست.
 .3م زتو رز كاا .
 .4م زتو كاا .
به يظر م رس گویاورز فارس زبا تعبارها مففاوت زز جملوههوا  3و  4دزشوفه باشون ،
چنا كه جمل  3م توزي به ززبر كاا ش

زتو ،یا سری

خاص داللت كن  .در وورت كه در جمل  ،4زتو كاا

زتو رو یک سطح بوه سووی
رو هم یک مفهو وزح ِ فعلو

رز مفبادر م سازد.

طبائاا ( )1979م يویس ساز ها غارفعل م توزين با وور های ماينو كورد ،شو ،

بود و دزشت تركاب شوي  .زو معفق زست ژرفساخت زی فع ها تنها دزرز سازة غارفعلو
با مالص يحو -معنای ِ عم  ،1فرآین  ،2زیسفای  3و یوا بهور ور  4زسوت .عنصور غارفعلو

دزرز مالص عم با كرد ،فرآین با ش  ،زیسفای با بود و بهور ور بوا دزشوت زسوت .و

1

action
process
3
state
4
benefactive
2
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م زف زی پاشبان پریر بود حضور فع كم

برزساس مالصهها يحو -معنای ِ سوازة

غارفعل موجب م شود زی فع ها رز در ژرفساخت زی تركابها در يظر يگاریم .باار
( )1981م يویس ماهات معنای هر یک زز هم ردها موجب م شود سازة غارفعل خاو

در كنار آ ررزر گارد .برز يمويه ،به باا زو ،فعل ماينو زد دزرز مواهاف ت ورزر زسوت

كه با عناور غارفعلو خاوو تركاوب مو شوود .ساسواي ( 1391و  )1393ياو زساسواً زیو
ساخفارها رز يحو و بساار ززیا م زيگارد.

در سه فع ِ زتو زد ،زتو كرد و زتو كاا  ،سازة برجسفه (زتو) در حركت زدغا ش زست.

زما تصور یک مفهو وزح در سه وور روساخف برخشف ورفهپوریر زبواي زسوت و
بای با گرر زما  ،وور كمكواربردتر حورف مو شو  .حورف ياو
شاه

هواچیوک زز آيهوا

زست بر وجود معنا مج ز هر یک زز آيها.
ی

دیگر زز مباحث بساار مهم دربارة عنصر غاورفعلو سوبب زسوت .دبارمقو

(:1376

 )10-11م يویس باار ( )1981معفق زسوت كوه فعو كورد بوهعنووز فعو مطلوق دزرز
وورت سبب زست و بر كنش عمل داللت م كن .
 .5عل كار رز كرد.

باار م يویس كرد به معن كنش عمل زست زز سو یک عام بهيحوو كوه عمو

به شلص و یا شائ غار زز عام زيفقا یاب  .به بااي دیگر ،هم رد كرد وورت سوببسواز

زست كه در فعو هوا فرزوزيو ماينو جو ز كورد ،و تنباوه كورد بوه كوار مو رود .دبارمقو

(هما جا) معفق زست كه وور ها بساار وجود دزري كه در كنار عنصورفعلو كورد

ررزر م گاري زما سبب ياسفن  .برز يمويه ،سلنرزي كرد ،سبب رلم زد يمو شوود .بوه يظور

م رس زدعا باار يادرست باشو چورز كوه بسواار زز رویو زدها حركفو كوه دزرز

عنصر فعل كرد زست ،عنصر مفهوم سبب رز ياا يم ده  .برز يمويه ،وور غارسوادة

كوچ كرد فار عنصر مفهوم سبب زست ،حا آ كه كووچ دزد عنصور مفهووم سوبب رز
در خود دزرد .به بااي دیگر ،كوچ كرد مفهو جهت و حركت رز در خود دزرد و تموای آ

با كوچ دزد به دلا زف ود ش ِ مفهو سبب زست .گوي سادة معاد آيها تأیاو
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سبب بودياا ؛ برز يمويه ،كوچا به معن كوچ كرد فار ويو سوبب زسوت ،حوا آ كوه

كوچاي به معن «كوچ دزد» دزرز وي سبب زست.

هما گويه كه مااه م شود ،در تباا فع ها غارسادة فارس زلگو وزح

وجود

ي زرد .زز زی رو ،در بلش بع  ،زلگو وزژگاي ش گ در برخورد با فع ساد و غاورسوادة
حركف معرف م شود.
 .4تبييني تازه براي فعل غيرسادة حركتيِ فارسي

فع ها غارسادة حركف در زبا فارس رز م توز به دو گويو غاورسوادة وزژگواي شو و
غارسادة رمرمحور تقسام كرد .زلبفه تقسوامبنو

یوادشو مطلوق ياسوت بل وه پاوسوفار زز

يهایت وزژگاي ش گ توا يهایوت رمرمحوور وجوود دزرد .هموا گويوه كوه باوا شو  ،فعو
غارسادة وزژگاي ش به ووور هوای گففوه مو شوود كوه عناوور مفهووم در روسواخت
منجم گردی

و رزبطهز يحو ماا وور هوا روسواخف بررورزر ياسوت .زیو فعو هوا

ززیای زي ك دزري و بهلحا مفهوم بوا ی و یگر زدغوا مو شووي  .در مقابو  ،فعو هوا
غارسادة رمرمحور ررزر دزري كه بهلحا مفهوم ساز ها آ با هم زدغا يم شووي بل وه
با هم رزبطهز يحو دزري  ،چنا كه سازة غارفعل تنها رمر سازة فعل محسوب م شود.
زما مرز ماا وور ها وزژگاي ش و رمرمحور مالص ياست و پاوسفار ماا آيهوا
ررزر دزرد .به يظر م رس بسواار زز ووور هوا وزژگواي شو در گورر بوهسوو كرزيو
رمرمحوري  .شای علت زخفشفيظرها رز بفوز در هما زمر جسفجو كرد .بر زی زسواس ،در
زی مقاله ،فارس بررو پاوسفار با دو رطب وزژگاي شو گ و رمرمحوور در يظور گرففوه
م شود .هما گويه كه باا ش  ،فع ها غارساد زز پاوي یک سازة غاورفعلو ماينو زسوم،
وفت ،زسم مفعو  ،گرو حرفزضافهز فع ها غارسادة حركف و را با یک سازة فعل
حاو م شود .در زدزمه ،فع ها غارساد بر پایو سوازة غاورفعلو طبقوهبنو

و توووا

م شوي .
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 .1 .4سازة غيرفعليِ قيدي

به زعفقاد كرزفت )34 :2003( 1حرف زضافه در زبا ها ملفل

م توزي مناأ را

و یا فعل دزشفه باش  .در زبا فارس حرفها زضافه دزرز مناأ راو

 ،زسم

بوود و راو ها ياو

دزرز مناأ زسم هسفن (دبارمق  .2)1369 ،زسفاج ( )40 :1386يا در مقال خوود بوا يوا
«پا زیش حروف زضافه زز يا زي ز ها ب » ،زسم رز وورت رلم زد مو كنو كوه در گورر
زما تب ی به را  ،حرف زضافه و سرم وي م گردد .بر زیو زسواس ،فعو هوا غاورسوادة
بهزوطشح پااوي

در زبا فارس زیرِ گوي را

فع ها موسو به پااوي

رز فع ها را

راب تباا زست .ساساي ( )1393زساسواً

ِ جهتيما م دزي  .زلبرز وركو ( )1377ياو

معفق زست وزژ ها زشار ز ماينو بواال ،پوایا  ،پوم ،پواش و ماينو آ  ،هور گوا بوا فعو
حركف همناا گردي  ،جهت عم رز دراقاً مالص م كنن .

را در چارچوب زلگوها وزژگاي ش گ م توزي باا كنن ة مفهو جهت باش  .بورز

يمويه ،فع حركف سادة آم عناور مفهوم جهت (بهسمت زمانوه) و حركوت رز در خوود

دزرد .در فع ها را

ماين باال آم و پایا آمو  ،سوازة فعلو آمو معنو خوود رز حفوظ

يمود و زما با را ِ باال یا پایا جهف مضاع

م یاب  .در زی ووور  ،سوازة غارفعلو رمور

سازة فعل محسوب م شود و ك عبار فعل در رطب رمرمحور جا م گارد .زی زدعوا
رز م توز با ررزردزد وور ها مفقاب بر هر عنصر فعل تأیا كورد .بوه باواي دیگور ،در
فع ها رمرمحور زی زم ا وجود دزرد كه وور مفقاب عنصر فعل  ،جاياا آ گردد.
در زی وور تنها جهت عنصر فعل تغاار يمود و زی خود مبا زدغا يا

رمور فعو بوا

ج ء فعل زست.
 .6زل ) زو زز پلهها باال آم .
در مقاب ِ
ب) زو زز پلهها باال رفت.
 .7زل ) زو زز زدزر بارو آم .

2
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در مقاب ِ
ب) زو زز زدزر بارو رفت.
پم سازة جهت در فارس م توزي یا در خودِ فع بهتنهای یا بهوور را های ماينو

بارو  ،جلو ،عقب و فرود در فع ها بارو زد ،جلو زففاد ،عقب رفت و فورود آمو تجلو

یاب  .به يظر م رس با زی تعبار بای زی گويه فع ها رز در زمرة فع ها رمرمحور ررزر دزد.
 .2 .4صفت و عنصر فعلي
دبارمق

( )1376معفق زست كه فع ها كم و ماينو بوود ،شو و كورد در همناوان بوا

وفت ،فع های تركاب به دست م دهن كه بهترتاب به زیسفای  ،آغواز و سوبب داللوت
م كنن  .ساساي ( )1393يا هما ویژگ رز برز زی ساخفارها رائ زست بوا زیو تفواو
كه مجموع حاو رز يه تركاب بل ه یک ساخفار يحو بساار ززیوا تلقو مو كنو  .زز زیو

رو ،زی يوع فع ِ كرد زز يگا زو بوا هم وردِ كورد در فعو هوا گروهو و فعو ِ سوادة كورد
مففاو زست .به هما دلا  ،زز يگا زو ،كرد در فع ها گروه م توزي ل وماً سبب سواز

يباش و مجموع حاو ل وماً گررز يباش  ،زما در ساخفارها سهگايو یادشو  ،كورد حفمواً

سبب ساز زست و مجموع حاو گررزست.

وفت در چارچوب زلگوها وزژگاي شو گ زغلوب بور حالوت حركوت داللوت دزرد.

وور های ماين معلق ش  ،معلق كرد ،په كرد ،درزز ش و درزز كرد زز زی گويه زسوت.

زز آيجا كه بود باا كنن ة زیسفای (فامال 2006؛ دبارمق
به آ خوددزر م شود .به باور دبارمق

 )1376زست ،ياگ یر زز پردزخف

(هما جا) در گويهها یادش با مجموعهز بواز

روبهرو هسفام .یادآور م شوود ساسواي ( )1393ياو زساسواً زیو گويوه فعو هوا رز يحوو و
دريفاجه بساار ززیا و باز در يظر م گارد .باز بود زی مجموعه خود زز وزژگاي ش گ آيهوا
م كاه و آيها رز به رطب رمرمحور ي دیک م كن .

زما فع ها ش و كرد بهدلا زم ا زلقا حركت مففاوتن  .ش در همناوان بوا برخو

زز وفتها مفهوم حركف رز مفبادر م سازد ،مفهوم كه به خوود خوود در سوازة فعلو
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دی

يم شود .به بااي دیگر ،در وور ج زی سازة غارفعل زز فعو  ،مفهوو حركوت زز

آ گرففه م شود.
 .8زو رو زما درزز ش .
 .9بلن ش و كنار در زیسفاد.
زی علت زل زماً يم توزي ياا دهن ة وزژگاي شو گ مفهوو حركوت در ووور هوا
یادش باش  .زز زی گرشفه ،باز بود زی مجموعه زز ما ز وزژگاي ش گ آ كاسفه و آ
رز به رطب رمرمحور ي دیک م كن  .بنابرزی مو تووز زدعوا كورد كوه حركوت بوهووور
يحو باا م شود.

كرد يا در كنار وفت ررزر م گارد (كرد در كنار زسم معموالً يووع دیگور زز فعو رز

به وجود م آورد؛ موزرد ماين زتو كرد و هوز كرد) .در روی رد وزژگواي شو گ  ،ووفت
مفهو جهت (بلن كرد) یا حالت (معلق كرد) رز م رساي  .عنصور برجسوفه در سواخفارهای

ماين زتو كرد و زمانه در هوز كرد بهوور زسم تجل پا ز م كن ؛ دريفاجه ،همناان كرد
با عناور مفهوم مففاو  ،مفهوم چن گايه به آ زعطا م كن ؛ برز يمويوه ،مفهوو سوبب

در پر كرد ،خنث بهلحا يحوة يمود فع در زتو كرد ،و یا تأكاو يسوب بور سوبب در و

كرد يسبت به و دزد و و ش  .با وجوود بواز بوود زیو مجموعوه ،تعو د مفواهام و وجوود

خألها وزژگاي موجب م گردد زی وور ها كم زز رطب رمرمحور فاووله گاورد زموا
هنوز ما زی وور ها به رطب رمرمحور بساار زست.
 .3 .4اسم و سازة فعلي

زسم در چارچوب زلگوها وزژگاي ش گ م توزي بور عنصور برجسوفه ،زمانوه و یوا حالوت
داللت كن  .ویژگ خاص هر سازة غاورفعلو موجوب مو شوود توا سوازة فعلو مناسوب رز

برگ ین  .برز يمويه ،در جمل :
 .10عل به حس كفاب دزد.
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سازة غارفعل ِ كفاب رمر فع و ش ء جابهجاشوي (عنصر برجسفه) زست چو سوازة فعلو ِ

دزد مفهو خود رز بهگويهز شفاف حفظ كرد زست .درمقابو  ،مم و زسوت یوک مفهوو
حركت در دو ساز تجل یاب :

 .11عل حس رز ه دزد.

در جمل  ،11مفهو حالت ،سبب و حركت در ساخفارِ ه دزد زدغا ش زسوت .سوازة

فعل در زی مورد مفهو وزژگاي خود رز زز دست دزد و همرز با عنصر غارفعلو مفهووم

حركف ساخفه زسوت .پوم مو تووز گفوت مفواهام مورتبط بوا حركوت در فعو ِ غاورسوادة
وزژگاي ش تجل یاففه و در رطب وزژگاي ش گ جا م گارد .پم زسوم در كنوار فعو
م توزي بر عنصر برجسفه و زمانه يا داللت كن :
 .12به وورتش آب پاشا ( .عنصر برجسفه)
 .13بچه زما خورد( .زمانه)

در زی يمويهها ،فع ها آب پاشا و زما خورد در رطب رمرمحور ررزر م گاري  .در

جملهها  13و  ،14آب و زما رمرها فعلن ؛ گففن زست ما ز رمرمحور آيها مففاو

زست :آب پاشا بساار ززیاست و زم ا جاياان هر عنصر برجسفهز بوهجوا آب وجوود
دزرد (دز پاشا  ،يا پاشا )؛ زما با وجود يحو بود رزبط زموا خوورد ،زم وا جاياوان

مح ودتر زست (دیوزر خورد یا در خورد در فارس كاربرد ي زرد).

در مقاب يمويهها غارسادة رمرمحور ،موزرد وزژگاي ش جا دزري كوه در آيهوا ياو

عنصر برجسفه و زمانه در روساخت تجل م یاب :
 .14زو موهایش رز برس كاا .
 .15به آهسفگ تاب م خورد.
در جمل  14عنصر برجسفه به همرز فع  ،یک وزح وزژگاي ش رز م سوازد .زموا فعو
در جمل  15در مااي پاوسفار وزژگاي ش گ -رمرمحور ررزر م گارد .پم ززیوای مووزرد

ماين كاا

آيها در رطب رمرمحور ررزر م ده .

در پا رة مقال حاضر ،فع غارسوادة وزژگواي شو ة دزرز عنصور زمانوه یافوت ياو  .بوا

زي ك زغماض ،شای بفوز يمويههای ماين سوزر كرد و پااد ش رز در زی گرو جا دزد.

5/28/2015 5:59:41 PM

Text [14] ed. 3.indd 47

فعل غيرسادة حركتي در زبان فارسي
 / 48واژگانيشدگي ،چارچوبي براي تبيين ِ

همچنا در مورد سبب م توز گفت فع كرد زگرچه در مقایسه با فعو شو بوه سوبب

داللت دزرد (و ش  /كرد) زما در مقایسه با فع دزد زز ما ز سبب كمفر برخووردزر زسوت

(و دزد /كرد ) .به زعفقاد تالم (2000زلو  ،)480 :ماو ز سوببات رز مو تووز پاوسوفار
دزيست شام سه عنصر پایه -1 :رخ زد ساد  -2 ،1چا

كه منجر به زتفوا یوا سوبب عمو

ش  ،و  -3زرتباع منطق ماا 1و  .2و سبب رز یوک عنصور مفهووم پاچاو زيگاشوفه و
زی موزرد رز بر م شمرد :زل ) سبب پایه ،2ب) سوبب رخو زد  ،3پ) سوبب زبو زر ) ،4

سبب دیرش  ،5ث) سوبب آغواز  ) ،6سوبب دور ز  /ترتابو  ،7چ) سوبب روادرسواز ،8ح)

سبب كناگر( 9زرزد ) )( ،سبب عملگر( 10غارزرزد ) ،د) سبب خودكناوگر ) ،11زيجاورة

كناگر  .12تالم معفق زست سبب در تحلاو هوا زبواي بایو زز مفهوو علمو سوبب در
دياا وزرع مفمای دزيسفه شود .برز يمويه ،در جمل :
آب زز مل

م ری

د.

16. The water is pouring from the tank.

عم ریلف بهوزسط جا ب زما رو دزد زست .در زی ووور  ،جملو یوادشو در

تحلا ها زبوا شوناخف فارو سوبب زسوت و رویو زد مسوفق  13تلقو مو شوود (توالم ،
2000زل  .)472 :تالم وور ها وزژگاي ش ة سبب رز در زبوا زيگلاسو رو پاوسوفار
زیر يمایش م ده :
روی زد مسفق  .........سبب عملگر  .........سبب خودكناگر  .........پریرز تغاار زز سبب  .........يفاج سبب
شکل  :1پيوستار نوع صورتهاي واژگانيشدة سبب در زبان انگليسي
(به نقل از تالمي 2000 ،الف)472 :

1

simple event
basic causation
3
event causation
4
instrument causation
5
durational causation
6
onset causation
7
serial causation
8
enabling causation
9
agent causation
10
author causation
11
self-agentive causation
12
chain of agency
13
autonomous event
2
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زل ) عم  /فع

1

باعث فع  /عم

ب) عم  /فع

2

باعث زيع اس عم

پ){عم  /فع

3

عم  /فع }

) { عم  /فع

دزرز فع  /عم

عم  /فع }

به باور دبارمق

4

دزرز فع  /عم

( ،)43 :1367سبب در فارس به سه وور تجلو مو یابو  -1 :سوبب

ساختوزژ ساد كه بهوزسط ت وزژها زي و زيا در وور ها سواد حضوور مو یابو ؛
 -2سبب ساختوزژ مركب كه بهوزسط مفهو سوبب عنصور فعلو در كنوار یوک عنصور

غارفعل ش

م گارد؛ و  -3سبب وزژگاي كه مفهو سبب در فع وزژگواي شو زسوت.
سوبب رز مو تووز تلموا زد .ووور هوا وزژگواي ،

به يظر م رس ما ز وزژگاي ش

هما گويه كه زز ياماا برم آی  ،بهطور كام در رطب وزژگاي ش گ جوا مو گاريو .
ماهات يسب فع ها سبب ساختوزژ غارسواد باعوث مو شوود در ماايو پاوسوفار جوا
گاري  .وور ها سبب ساد يا زز آ جهت كه دزرز رالب منظم در تباا مفهو سببن ،
ي دیک به رطب رمرمحور ررزر م گاري  .ماهات يسب عناور فعل در فعو هوا غاورسوادة
حركف دزرز مفهو سبب در يمويهها زیر راب مااه زست:
جدول  :2سازههاي فعلي در فعلهاي غيرسادة حركتيِ سببنما در فارسي
دزد

كرد

ش

ردی
1

و دزد

و كرد

و ش

2

كوچ دزد

كوچ كرد

-

3

پروزز دزد

پروزز كرد

-

4

جاخال دزد

-

-

1

V.
Make V.
3
Make REFL V.
4
Have V.
2
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در يموي يلست (و دزد ،و كرد و و شو ) فعو دزد بواش زز كورد بور مفهوو سوبب

تأكا دزرد؛ در و ش  ،مفهو سبب بهطور كام زز ماا م رود .در يمويهها  2و  ،3فع

دزد مفهو سبب رز پرريگ م يمای  ،در وورت كه در كووچ كورد و پوروزز كورد زاور زز

مفهو سبب ياست .پم م توز چنا فرض كرد كه فع دزد تجل روساخف مفهو سوبب

زست .زما در يموي  4مففاو زست .بنابرزی پاوسفار زز ما ز سبب وجود دزرد.
فع دزد در مقایسه با فع ها زد و خورد يا پاوسفار رز ش

مو دهو  .در زینجوا ياو

فع دزد يسبت به زد ،و زد يسبت به خورد تأكا باافر بر مفهو سبب دزرد:
جدول  :3مقايسۀ سه فعل همکردي حركتي در فارسي
دزد

زد

خورد

ردی
1

چر( دزد

چر( زد

چر( خورد

2

پَر دزد

پَر زد

-

3

سر دزد

-

سُر خورد

خألها وزژگاي موجود در يمويههوا زز ماو ز ززیوای آيهوا كاسوفه و آيهوا رز بوه رطوب
وزژگاي ش ي دیک م كن .
 .5جايگاه شکلگيري فعل غيرساده در فارسي

برزسوواس آيچووه كووه باووا ش و  ،فع و هووا غاوورسوواد در فارس و بوور پاوسووفار زز يهایووت

وزژگاي ش گ تا يهایت رمرمحور جا م گاري  .بساار زز موزرد وزژگاي شو

بوهسوبب

راع پریر يسب  ،زز ززیای يسب يا برخوردزري  .به بااي دیگر ،به يظر م رس بساار زز
وور ها وزژگاي ش در حا گرر بهسو رطب رمرمحوريو  .علوت زخوفشفيظرهوا

زبا شناسا دربارة فع غارساد رز يا م توز در زی زمر جسفجو يموود .1بوه يظور مو رسو

1

برز يمويه ،فع ها كاا و زد در فع ها حركف غارساد در گرر زما دچار چن معنای ش زي و وجوود معنو ِ

«حركت م زو  »...در م خ ها وزژگاي آيها گوزه بر زی زدعاست .زمروز  ،يمويهز ماين زتو رز كاوا
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ماوو ز وزژگوواي شوو گ در پاوسووفار یووادشوو رز م و توووز بوور پایوو زيگاوو هووا ررووابف
تصویرگويگ و ورفه پریر تباا يمود .بر زی زسواس ،زگور پاوسوفار بورز زيگاو هوا
تصویرگويگ و ورفهپریر مفصور شویم و پ ی آم

فع ها غارساد رز بر پایو زحورزز

زو تصویرگويگ تباا يمایام ،رطبها رمرمحور و تصویرگويه بوهمووززز ی و یگر و
در یک سو جا م گاري و درمقاب  ،رطبها ورفهپریر و وزژگواي شو وزروع مو شووي .
برز يمويه ،در فع لَنگاو مفواهامِ حالوت و حركوت در یوک ووور روسواخف زدغوا و

وزژگاي ش و زو ورفهپریر رز زحرزز م يمای ؛ حا آ كه در فع لَنگ زد حالوت و
حركت در رزسفا زحرزز زو تصویرگويگ در دو عنصر روساخف يمایا ش زي  .گففن

زست در وور ها وزژگاي ش ة غارساد  ،زيطبا دو محور یوادشو بور هوم مو خوورد و
وور ها غارسادة وزژگاي ش

با وجود ما به زحرزز زو تصویرگويگ  ،ما به رطوب

وزژگاي ش گ دزريو  .بوه يظور مو رسو زمواي كوه زيطبوا محوورهوا تصوویرگوويگ -
ورفهپریر و رمرمحور -وزژگاي ش گ زز ماا م رود ،فع غاورسوادة وزژگواي شو در
زبا فارس ش

م گارد.

 .6نتيجهگيري

فع حركف در زبا فارس بهلحا ویژگ ها ساختوزژ

1

بوه دو گورو  -1سواد و -2

غارساد تقسامپریر زست .عناور مفهوم مرتبط با حركت زی زم ا رز دزري كه بوهلحوا
مفهوم در یک مجموع وزح زدغا و وزژگاي شوي یا در چن وزژة مسفق ظواهر شووي .
كرزفت ( )2003معفق زست حضور روساخف عناور مفهوم بهلحا ساختوزژ  ،بر پایو
زيگا ها ررابف تصویرگويگ و ورفهپریر زباي تباا پریر زست .تالم يا رو سواخف
ش

عناور مفهوم رز در رالوب وزژگواي شو

توووا

مو كنو  .زو معفقو زسوت یوک

روی زد حركف م توزي حاو یک سر عناور مفهوم باشو و زیو عناوور مفهووم در
زتو زز بر رز مفبادر م سازد .ززیای موزرد یادش و چن معنای آيها (مفهو حركت دزئوم) حواك زز آ زسوت كوه بوا

گرر زما وور ها وزژگاي ش يا در رطب گويهها رمرمحور جا م گاري .

1

ي ف حائ زهمات آ زست كه در زبا فارس ورف فع ساد يا منجربه حادث ش

گوي غارساد بهلحا

ساختوزژ م گردد؛ ماين فع حركف رففم كه خود زز دو عنصر ورف حاو ش زما باز هم ساد تلق م گردد.
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ی

یگر زدغا شوي و در یک سازة وزح تجل یابن  .تالم (2000زل ،ب) دو طبقهبنو

مج ز زز زدغا عناور مفهوم زرزئه م كن  -1 .طبقهبن

سهشق ؛ در زی تقسامبنو

،و

به زدغا مفاهام حركف در رالب یک وور روساخف مو پوردززد .بوه بواور و  ،زبوا هوا
بهلحا وزژگاي كرد عناور مفهوم به چن رد تقسوام مو شووي  .بورز يمويوه ،در زبوا
زيگاس  ،حالت و حركت دزرز باافری زدغا بود و ووور غالوبِ زدغوام زیو زبوا رز
ش

م ده  .زما در زبا زسراياای  ،حركت در جهت زدغا گردیو و زلگوو غالوب زیو

زبا رز ش

م ده  -2 .طبقهبن

دوشوق ؛ توالم در زیو تقسوامبنو

عنصور مفهووم

جهت رز م يظر ررزر دزد و رخ زد رز برزساس زی كوه در عنصور روسواخف حركفو زدغوا
گردد و یا بهوور رمر در كنار عنصر مفهوم حركت ررزر گارد ،به دو گرو فعو محوور
و رمرمحور طبقهبن

م كن  .زو خاطر ياا م سازد كه عنصر رمر زل زماً جهوت ياسوت،

بل ه دیگر عناور مفهوم حركف يا م توزين بهوور رمر در كنار فع ظواهر شووي .
پم فع ها غارسادة حركف در فارس دو گويه هسفن  .در گوي غارسوادة وزژگواي شو ،
عناور مفهوم در وور روساخف زدغا ش و زم ا تف اک عناور روسواخف ياسوت.
در پا رة تحلال زی پژوهش 435 ،فع حركف یافوت شو كوه  252موورد آيهوا غاورسوادة

وزژگاي ش بودي و  54مورد ساد  .برز يمويه ،چرخا حالت و حركت رز در خوود دزرد،
حا آ كه فعل ماين آم جهت و حركت رز .گوي سادة زدغا عنصور برجسوفه و حركوت

در فارس وجود ي زرد و ورفاً شای با كم زغماض بفوز فع باری (عنصر برجسف بوارز )

رز زی گويه دزيست .يمويههای زز گويهها وزژگاي ش ة غارساد عبار زست زز :چر( زد
(حالت و حركت) ،بارو زد (جهت و حركت) ،زتو زد (عنصر برجسوفه و حركوت) .يسوبت

ما ز گويهها ساد به غارساد ما و گرزیش زبا فارس به فع هوا غاورسواد رز ياوا
م ده  .زی زمر رز م توز بر پای زحرزز زو تصویرگويگ در زبا فارس تباا كرد.

دوما گوي فع ها غارسادة حركف در زبا فارس رمورمحوور زسوت .در زیو گويوه،
ماا سازة غارفعل و سازة فعل رزبط يحو برررزر زست و سازة غاورفعلو در جایگوا رمور
فع يقشيما خود رز زز دست م ده و به فع وزبسفه م شود .در گوي یادش  ،هر یوک
زز عناور مفهوم حركت در فع غارساد بوهووور مسوفق ظواهر مو شووي  .بواز بوود
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مجموع یادش

و ززیای آ گووزه دیگور زسوت بور وجوود زرتبواع يحوو ماوا عناوور

روساخف زی گويه .در زبا فارس  ،عناور مفهوم جهت (باال رفت) ،زمانه (زما خورد)
و عنصر برجسفه (آب پاشا ) م توزين رمر فع باشن  .گففنو زسوت تقسوامبنو

یوادشو

مطلق ياست ،بل ه فع ها ساد و غارسادة حركف پاوسفار زز يهایت وزژگاي شو گ توا

يهایت رمرمحور رز تا ا م دهن  .به يظر م رس در يمويههای ماين زتو زد ،دسوت زد

و شايه كاا  ،ساز ها در گرر زما دچار چن معنای ش زي وجود معنو «حركوت مو زو
 »...در فرهنگ لغت برز زی عناور فعل م توزي شاه

بر زی زدعا باش  .زی فع هوا در

مااي پاوسفار جا گرففه و در حا يا بهسو رطب رمرمحوري .
دريهایت ،زگر ش
ش

گار ووور هوا رمرمحوور رز برزسواس زوو تصوویرگويگ و

گار وور ها وزژگاي شو رز برزسواس زوو وورفهپوریر زبواي تباوا كنوام،

وور ها غارسادة وزژگاي ش (يمويهها مااي پاوسوفار) زمواي شو

مو گاريو كوه

وور ها دوج ئ (غارساد ) بهوور كام در رطب رمرمحور جا يگاري و ماو بوه
رطب وزژگاي ش گ دزشفه باشن  .گوی تصویرگويگ در فارس زيگا ة زول ش

دهو

وور ها روساخف مفاهام حركف باشو ( 252فعو غاورسواد ) .بور زیو زسواس ،زيفظوار
م رود يمويوههوا ماواي پاوسوفار (غاورسوادة وزژگواي ) در گورر زموا خوود رز بوه رطوب
رمرمحور ي دیک و ي دیکتر كنن .
منابع
زيور  ،حس و حس زحم
فاطم .

گاوو ( .)1375دسوفور زبوا فارسو .

 .2تهورز  :زيفاوارز

زسفاج  ،زعظم (« .)1386پا زیش حروف زضافه زز يوا زيو ز هوا بو » .مجلو دسوفور.

.3

وص .40-51

ززكاا ،ي ز و فرهاد ساساي ( ،1391چاپ « .)1393وزژگاي ش
زلگوی تاز » .زبا و زبا شناس  .س .8
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زلبرز ورك  ،پروی (« .)1377يق

بر مقالو فعو مركوب در زبوا فارسو زز دكفور محمو

دبارمق » .پژوهش :ياری پژوها دزيا
وص .69-89

ة زبا هوا خوارج دزياوگا تهورز .

.5

زيور  ،حس و دیگرز ( .)1382فرهنگ فاردة سل  .تهرز  :زيفاارز سل .

باطن  ،محم رضا (] .)1370 [1348تووا
زماركبار.

ساخفما دسفور زبا فارس  .تهرز  :زيفاوارز

_______ ( .)1357يگاه تاز به دسفور زبا  .تهرز  :زيفاارز آگا .
خاا پور ،عب زلرسو (] .)1388 [1344دسفور زبا فارسو  .چ  .14تهورز  :زيفاوارز دزياوگا
تهرز .

دبارمق  ،محم (« .)1376فع مركب در زبا فارس » .مجلو زبوا شناسو  .س .12

.1-2

وص .2-46

روشو  ،بلقووام ( .)1377معنو شناسو وزژگوواي  :طبقووهبنو

زفعووا فارسو  .رسووال دكفوور

زبا شناس  .دزياگا تهرز .

ساساي  ،فرهاد (« .)1390آیا زيضما و تركاب در فع فارس توجاوهپوریر زسوت » .مجموعوه

مقاال سوما همزي یا ورف .بهكوشش فریبا رطر و شهرز م رس خااباي  .تهورز :
زيجم زبا شناس زیرز و زهورز .وص .81-106

_______ (« .)1393زلگوی دیگر برز فع فارس » .ياریه ياايه شناس و كابردشناسو .
س ،1

 ،1وص  .1-30در:

http://www.fsasani.com/files/nashrieh/olguyi_digar_baraaye_fel_e_faarsi_paayiz_1393.pdf (accessed at 25 March 2015).

شریعت ،محم جوزد ( .)1350دسفور زبا فارس  .زوفها  :زيفاارز ماع .
شارززد فرشچ  ،زكر ( .)1350بررس معنای فع ها فارس  .پایا يامو كارشناسو زرشو .
تهرز  :دزياگا تهرز .
وادر  ،عل زشرف (« .)1380تحو زفعا ب راع ة زبوا فارسو » .مجموعوه مقواال  .تهورز :
زيفاارز سل  .وص .141-133
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وادر  ،عل زشرف و غشمرضا زرژيگ (] .)1363 [1355دسفور زبا فارسو  .تهورز  :سوازما
كفابها درس .

و ریا ،محبوبه ( .)1956مقایسو ووور هوا گففوار و يوشوفار زفعوا در زبوا فارسو .
پایا يام كارشناس زرش  .دزياگا تهرز .
طباطبای  ،عشءزل ی (« .)1384فع مركب در زبا فارس » .يام فرهنگسفا  .وص .26-34
غفار  ،مهب ( .)1384بررسو فعو در زبوا فارسو برزسواس يظریو معنو شناسو شوناخف
لا اف .رسال دكفر  .تهرز  :دزياگا عشمه طباطبای .
غااااا  ،مریم ( .)1379طبقهبن

يحو  -معنای زفعا زبا فارس  .پایا يام كارشناس زرش

زبا شناس همگاي  .پژوهاگا علو زيساي .
فرشا ورد ،خسرو ( .)1347دسفور زمروز .تهرز  :وف علااا .
ر یم  ،زحمو ( .)1370سواخفما فعو در تواریخ باهقو  :زز زبفو ز توا دزسوفا گورفف غواز .
پایا يام كارشناس زرش زبا شناس همگاي  .دزياگا تهرز .
رریب ،عب زلعظام و دیگرز ( .)1350دسفور زبا فارس پنج زسفاد .1 .تهرز  :كفابفروش
مرك

.

كاش  ،غش حسا ( .)1329دسفور كاش  .زسفايبو .
معا  ،محم ( .)1350فرهنگ فارس معا  .تهرز  :زيفاارز زماركبار.
ماهوتاا  ،شهرززد ( .)1378دسفور زبا فارس زز دی گا رد شناس  .ترجمو مهو

سومائ .

تهرز  :يار مرك .

يات خايلر  ،پروی ( .)1365تاریخ زبا فارس  .تهرز  :زيفاارز يار يو.
_______ ( .)1369دسفور زبا فارس  .چ  .18تهرز  :توس.
همایو فر( ،عب زلرحام ([ .)1364 ]1338دسفور جوامع زبوا فارسو  .چ  .3تهورز  :علو زكبور
علم .
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