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  چكيده

هاي معناشناختي  در پژوهش تالميبررسي شده است كه توسط » قمر«در اين پژوهش مقولة دستوري 
اي  داند كه شامل هر سازه اي مي او قمر را مقولة دستوري بسته. اش معرفي شده است شناسي و رده

شود كه با ريشة فعل رابطة خواهري داشته  اي همراه فعل مي غير از متمم اسمي يا گروه حرف اضافه
ي و مقوالت معنايي كه توسط آن بيان باشد در اين نوشتار نمودهاي صوري اين مقوله در زبان فارس

هاي پيشين در افعال پيشوندي  نمود اصلي قمر در زبان فارسي در دوره. ايم شوند را بررسي كرده مي
بنابراين در . كنند يار در افعال مركب نقش قمر را ايفا مي است؛ اما در دورة كنوني برخي از عناصر فعل

ايم كه زبان فارسي از نظر  همچنين مشخص كرده. جام استشدن در حال ان اين مقوله نوعي واژگاني
كه در برخي   تواند در هر دو دسته واقع شود، چرا مي) ـ محور قمرـ محور و فعل(بندي تالمي  تقسيم

هاي  هاي زبان ـ محور سازگاري دارد و در برخي موارد با ويژگي هاي قمر موارد با خصوصيات زبان
هاي  بندي دوگانه، جاي خود را به يك پيوستار بدهد كه زبان است اين تقسيمبنابراين بهتر . ـ محور فعل

گفتني است . توانند در آن جاي گيرند و حتي در حال حركت به يكي از دو سوي پيوستار باشند دنيا مي
هاي زبان فارسي  بندي تالمي دستة سومي نيز اضافه كرده است كه با ويژگي به اين تقسيم اسلوبين

  . يستسازگار ن
  

  . قالب -قالب، فعل - شناسي زبان، قمر، گروه فعلي، قمر رده: واژگان كليدي
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  مقدمه . 1
ها بوده  هاي خاص تنوع بين زبان بندي حوزه ، بررسي و طبقه»شناسي زبان رده«هدف اولية 

دنبال محدود كردن خصوصيات الزم يا  كه به » هاي زباني همگاني«برخالف مطالعة . است
شناسي زبان به دنبال كشف ماهيت تنوعات در اين  هاي بشري است، رده ممكن همة زبان

زبان، عيني،  شناسي ها در رده بررسي. باشد واقع موجود است، مي ها و بيان آنچه به محدوديت
ها و  رسيدن به تعميم هاي عيني و واقعي زباني براي بنيان هستند و با داده تجربي و داده

  . )(Croft, 2003: 1- 7ها سروكار دارند  مندي قاعده
شناسي كلي، توصيف يك زبان  هدف رده. باشد 3جزئييا  2كليتواند  شناسي مي رده

. ها است اساس تعداد محدودي از ويژگي هايي بر بيني اساس تعداد كمي از پارامترها و پيش بر
بيني خود به  هاي زباني خاص است و در قدرت پيش حوزهشناسي جزئي، تمركز بر  هدف رده

هاي خاصي محدود است؛ اما در عين محدود بودن در حوزة تمركز خود، به دنبال  حوزه
مطالعات  .Shibatani & Bynon, 1995: 12)(ها است  پوشش دادن به بيشترين تعداد زبان

هاي زباني خاص و سپس  هاي اخير بيشتر به سمت تعريف متغير شناسي در سال رده
  . ها پيش رفته است ها براساس آن متغير بندي زبان بندي و دسته رده

مند زباني بين معنا و  روابط نظام) 2007(نهايت، در ويرايش  و در )(a & b 2000تالمي 
او معتقد است گرچه اين روابط بين معنا و . دهد يبيان روساختي را مورد بررسي قرار م

اي از عوامل معنايي توسط يك صورت  يك نيست، يعني ممكن است مجموعه به صورت يك
توان طيفي  بيان شوند يا بر عكس تركيبي از عوامل صوري بيانگر تنها يك معنا باشند، اما مي

شناسان اين است  دغدغة اصلي ردهواقع  در. دست آورد شناختي و جهاني به  از الگوهاي رده
ها معموالً حوزة مطالعة خود  آن. هاي دنيا چه تنوعاتي دارند كه كشف كنند اين الگوها در زبان

كنند كه  تر كرده و براي مثال يك عامل صوري خاص را انتخاب و سپس بررسي مي را محدود
بحثي را پيرامون  تالمي. شوند كدام عامل يا عوامل معنايي توسط اين صورت بيان مي

كند و  مطرح مي حركتي افعال 5ساخت رويداديو تجزيه و تحليل  4شدن الگوهاي واژگاني
پردازد كه در ادامه، به تفصيل آن را  در ساخت افعال مي قمرسپس به طرح مقولة دستوري 

  . شرح خواهيم داد
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  : سؤاالت اصلي پژوهش حاضر اين است كه
 6ـ قالب بندي دوگانة تالمي زبان فارسي را زباني عمدتاً فعل اساس تقسيم توان بر آيا مي. 1
  دانست؟  7ـ قالب يا قمر
  رود؟  براي بيان چه مقوالت معنايي به كارمي» قمر«در زبان فارسي . 2
  كه تالمي بيان كرده، وجود دارند؟ » قمر«يك از نمودهاي صوري  در زبان فارسي كدام. 3
يك از راهبردهاي كرافت و ديگران براي بيان عناصر ساخت  در زبان فارسي كدام. 4

  رويدادي كاربرد دارد؟ 
  
  پيشينة پژوهش. 2

شدگي  واژگاني«تحت عنوان ) 2011(شدة مرتبط با جستار حاضر، مقالة بابايي  پژوهش انجام
را نشان  حركت رويدادكه  فارسي در اين مقاله افعال. است» رويداد حركتي در زبان فارسي

  : اند بندي شده تقسيم دسته سه دهند به مي
اصلي شيوة  فعل و شود مي بيان قالب  -غير هسته يك ساختار در ها مسير افعالي كه در آن. 1

 دهد؛  مي نشان حركت را

يك ساخت از نوع (شود  داده مي نشان اصلي توسط فعل ها مسير افعالي كه در آن. 2
شود  دربارة آن توضيحي داده يا بر آن تأكيد مي) مثل قمر(ر بخش غيرفعلي و د) قالب  -هسته

  شود؛  و شيوة حركت در قيد، بيان مي
  . دهد هم مسير و هم شيوة حركت را نشان مي اصلي ها فعل افعالي كه در آن. 3

ـ قالب در بيان مسير  ـ قالب و غير هسته بابايي معتقد است در فارسي هر دوساختار هسته
شود، در بقية  كه مسير روي خود فعل نشان داده مي 8ود دارند، اما به غير از افعال اشاريوج

 . شود اي بيان مي موارد، مسير بيشتر در يك ساختار غير هسته

 اثبات تا بتوان بيشتري در اين زمينه مورد نياز است  مطالعات نهايت تأكيد كرده است كه او در
  . (Babai, 2011: 157- 162) است يا نه؟) ـ محور قمر(محور ـ  غير هسته فارسي كرد كه آيا
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   مفاهيم نظري پژوهش. 3
 قمر . 3 - 1

1985(تالمي 
بحثي را دربارة تجزيه و ) 2007(نهايت، در ويرايش  و در )(a & b 2000و ) 9

او معتقد است هر رويداد حركتي از دو . كند تحليل ساخت رويدادي افعال حركتي مطرح مي
هاي  تشكيل شده است و زبان) جهت( 11و مسير) داراي محتوي  سازة( 10اصلي شيوهعنصر 
ـ روي فعل يا روي يك قمرـ ،  12اي اساس اينكه مشخصاً در كدام بخش هستة طرحواره دنيا بر

ـ  فعل: شوند شناختي به دو مقوله تقسيم مي كنند، از نظر رده خود را بيان مي 13گره رويدادي
  . Talmy, 2000 b: 217- 219)( قمرـ قالبو  14قالب

بندي دوگانة تالمي  در مقالة خود، دستة سومي را نيز به اين تقسيم اسلوبينگفتني است 
  : افزوده است

 بيان 16ارز هاي دستوري هم مسير و روش در اين نوع زبان با صورت: 15 ـ قالب هم زبان
هستند كه از نظر صورت ارز، عواملي  ها يا عوامل هم منظور اسلوبين از صورت. شود مي

  . ) (Slobin, 2004: 228ارز هستند برابر و هم 18و اهميت 17زباني و همچنين قدرت
  : اند از هاي موجود با توجه به نوع زبان عبارت ساختار ها، انواع در اين نوع از زبان

. هستند 20هايي كه داراي افعال ترتيبي زبان: 19فعل بيانگر مسير+ فعل بيانگر شيوه . الف
در . گيرند در اين دسته جاي مي... و 22هاي استرانزي و خانوادة زبان 21طور مثال زبان تاي به

  . كنند اين نوع ساختار دو فعل كه داراي وزن معنايي يكسان هستند، شيوه و مسير را بيان مي
هايي كه شيوه و مسير در يك فعل، با هم بيان  زبان: 23شيوه+ فعل بيانگر مسير . ب

، 25هاي الگانكويان طور مثال زبان به 24.هايي كه داراي افعال دو قسمتي هستند زبانشوند يا  مي
  . گيرند در اين زيرمجموعه قرار مي... و 26كالمت
ها عنصري  هايي كه در آن زبان: 27فعل+ فعل بيانگر مسير  پيش+ فعلِ بيانگر شيوه  پيش. ج

جزو  28جونگان هاي جامين زبان. كند مانند يك وند، شيوه و مسير را قبل از فعل بيان مي
  . Ibid: 249)(اند  هاي اين دسته زبان

اشاره دارد كه رويداد فعلي ... ها به مفاهيمي مانند مسير، نمود و بندي در اين دسته 29قالب
 

9
ده  در اين بخش، نسخة ويرايش  ت) ٢٠٠٧(ش ده اس 9مورد نظر و استناد واقع ش  
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ـ قالب به صورت  هاي فعل تالمي معتقد است زبان. كنند دهند يا آن را محدود مي را شكل مي
هاي قمرـ محور اين مفاهيم را  كنند و زبان روي فعل بيان مي مندي مفاهيم محوري را نظام

محور و اسپانيايي يك زبان  -از اين ديدگاه، انگليسي يك زبان قمر. كنند روي قمر بيان مي
 . Talmy, 2000 b: 214- 288)(محور است  -فعل

اي غير از متمم اسمي يا گروه حرف  اي دستوري است كه شامل هر سازه قمر، مقوله
رابطة آن با فعل . شود كه با ريشة فعل رابطة خواهري داشته باشد اي همراه فعل مي ضافها

تواند به صورت يك وند و قيد يا يك واژة آزاد باشد  مثل رابطة وابسته با هسته است و مي
(Talmy, 2007: 139) . گفتني است قمر برخالف مقوالت دستوري باز، مانند اسم، صفت و

  .  Ibid: 68) (است  30توري بستهفعل، يك مقولة دس
تالمي همچنين معتقد است كه مقولة قمر تمامي مقوالت زير را كه در دستور سنتي به 

  : گيرد مي بر شدند، در صورت مجزا از هم بررسي مي
 در زبان انگليسي؛  31جزء قيدي .1

 وندهاي فعلي جداشدني و جدانشدني در زبان آلماني؛  .2

 پيشوندهاي فعلي التين و روسي؛  .3

 هاي فعلي چيني؛  متمم .4

 زبان الهو؛  32منظورة غير هستة هاي چند فعل .5

 ؛ 33اسامي انضمامي زبان كادو .6

 . Ibid: 69) ( 34وندهاي چندتركيبي زبان آتسوگوي .7

طور كامل،  عنوان قمر عمل كنند، اغلب تا حدي و نه به توانند به هايي كه مي صورت  مجموعه
هاي مربوط به يك مقولة دستوري ديگر مانند حروف اضافه، اسم يا فعل  صورت مجموعه با

پوشاني دارند يا  پوشاني دارند؛ مثالً قمرهاي زبان انگليسي كه با مقولة حرف اضافه هم هم
كه با ريشة فعلي و قمرهاي زبان كادو كه با حروف اضافه  35قمرهاي زبان ماندارين

  . Ibid)(پوشاني دارند  هم
عنوان يك مقولة دستوري مجزا  اين است كه  يك توجيه براي در نظرگرفتن قمر به

هم از جنبة  ،اي شوند، اشتراكات قابل مالحظه عنوان قمر در نظر گرفته مي هايي كه به صورت

 
30 Closed –  class  
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32  non – head versatile verbs  
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34 Atsugewi 
35 Mandarin 
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  . معنايي و هم از جنبة نحوي با يكديگر دارند
اي است كه به  زد كه سازهسا مي 36اي به نام گروه فعلي عالوة قمر، سازه ريشة فعل به

  . شود هاي ديگري مثل مفعول مستقيم مربوط مي سازه
شود؛ يا به صورت يك واژة آزاد يا به  راحتي مشخص مي قمر به ،در زبان انگليسي

  ): دهندة قمر است در سمت چپ، نشان �عالمت (هاي زير  صورت يك وند مانند مثال
 Satellite :       �Over                                                            � -mis 
The record started over                                       the engine misfired 

  . گويند مي 37در دستور سنتي به اين عوامل جزء قيدي فعل
ها و ديگر  اصطالح قمر براي اين معرفي شده است تا اشتراكات بين اين صورت

هاي دنيا مانند پيشوندهاي جداشدني و جدانشدني  ها در زبان هاي قابل مقايسه با آن ورتص
  . Ibid: 14)(هاي التين و روسي را دربربگيرد  در زبان آلماني و پيشوندهاي فعلي زبان

  
  شده توسط قمر  انواع مقوالت معنايي بيان. 3 - 2

توانند در جايگاه قمر واقع شوند، به صورت زير بيان  تالمي انواع مقوالت معنايي را كه مي
  : كرده است

تواند با  مسير مي. روند قمرها در زبان انگليسي بيشتر براي بيان مسير به كار مي: مسير. 1
  ): 2مثال(يا تنها توسط قمر بيان شود ) 1مثال(تركيب يك قمر و يك حرف اضافه بيان شود 

1. I ran out of the house; 

2. I ran ou.  
هاي شاخة هندواروپايي، مانند زبان انگليسي، براي بيان مسير از يك قمر  بيشتر زبان

  . كنند كه معموالً حرف اضافه قابل حذف است عالوة حرف اضافه استفاده مي به
تواند همزمان هم  در برخي از الگوهاي تركيبي، يك قمر مي:  38عالوة زمينه مسير به. 2
عنوان زمينه براي آن مسير عمل  دهندة يك مسير خاص باشد و هم نوعي مفعول كه به نشان

هاي  البته اين نوع قمر در زبان. اند هاي دنيا كمياب قمرهايي از اين نوع در زبان. كند
ان انگليسي چند مثال از اين نوع قمر وجود در زب. خاصي، نوع اصلي قمر است 39سرخپوستي

  : هاي زير در مثالshut و  homeهاي  دارد؛ مانند واژه
3. she drove home;  

 
36 verb complex  
37 verb particles 
38 ground  
39 Amerindian 
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4. the gate swung shut.  

اين زبان حدود . عالوة زمينه را دارد زباني است كه قمرهاي مسير به ،زبان آتسوگوي
   :عنوان مثال پنجاه عدد از اين قمرها دارد؛ به

-ict    "into a liquid";  

-cis      " into afire"; 

-Isp        " into an aggregate (e. g. bushes, a crowd,…); 

-Wamm   " into an areal inclosure".  

 

. نوع ديگري از قمر است كه به پذيرندة يك رويداد اشاره دارد : 40پذير پذيرنده يا كنش. 3
ها  اين زبان. دهند هاي انضمامي سرخپوستي، نظام اصلي را تشكيل مي چنين قمرهايي در زبان

ها است؛ قمر  زبان كادو يكي از اين زبان. صورت وندي قمر را در افعال چندتركيبي خود دارند
جمله ممكن است شامل يك گروه . دهد از پذيرنده ارائه مي در اينجا معموالً نوعي هويت كلي
، در هر صورت قمر بايد در دهد ميتر از همين قمر را ارائه   اسمي ديگر باشد كه هويتي خاص

  . جمله حاضر باشد
اين نوع قمر در زبان . نوعي از قمر است كه كمتر رايج و بيانگر شيوه است: شيوه. 4

در جمالت حركتي، ريشة . هاي چندتركيبي شمال آمريكا، وجود دارد ، يكي از زبان41نزپرس
عالوة مسير را بيان  هايي مانند زبان اسپانيايي است، يعني حركت به فعلي در چنين زبان

پيوندد، شيوة خاص حركت را مشخص  طور همزمان پيشوندي كه به ريشه مي كند؛ اما به مي
  . كند مي

شود و در  هاي آمريكايي يافت مي قمر است كه در تعدادي از زباننوعي :  42علت. 5
ها، بيشتر  رسد اين صورت نظر مي اما به . بيان شده است 43عنوان ابزار دستور سنتي، به

تنها نوع شيء ابزاري  هاي آشنا، نه بيانگر كل يك رويداد علّي باشند؛ چرا كه حداقل در نمونه
اي كه آن شيء بر پذيرنده عمل كرده است نيز  ه شيوهرود، مشخص است بلك كه به كار مي
  . كند يعني اين نوع قمر با كل يك بند پيرو بيانگر علت در انگليسي برابري مي. مشخص است

گفتني است چنين . ها قمرهايي دارند كه بيانگر نمود هستند بسياري از زبان:  44نمود. 6
نيستند، بلكه با عواملي مثل شيوه، كيفيت،  قمرهايي فقط بيانگر الگوي توزيع عمل در طي زمان

و  restartدر افعالي چون   reبراي مثال در زبان انگليسي پيشوند. شوند نيت و غيره ادغام مي
 

40
patient   

41 Nez Perce 
42 cause 
43 instrument  
44 aspect 
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on در افعالي چون talk on هستند  هاي زير بيانگر نمود در مثال :  
5. When it got to the end, the record automatically restarted; 

6. We talked on into the night.  

در زبان  ah'w–در زبان آلماني يا  -verو  -beبرخي از قمرها مثل :  45ظرفيت. 7
. دهند ها تغيير در ظرفيت ادغامي ريشة افعال را نشان مي آن. هستند  آتسوگوي بيانگر ظرفيت

ر خود ظرفيت را كنند، اما د قمرهايي هم وجود دارند كه مفاهيم ديگري چون مسير را بيان مي
كنند  هاي اسمي پيرامون فعل را تعيين مي اين قمرها، روابط دستوري گروه. نيز دارند

(Talmy, 2007: 141- 158) .  
  
  نظرات تكميلي كرافت و ديگران دربارة ساخت رويدادي . 3 - 3

ها  آن. كنند بندي تالمي از ساخت رويدادي را اصالح مي طبقه )2010 ,2002(كرافت و ديگران 
بندي  بندي دوتايي از ساخت رويدادي به شيوه و مسير، براي دسته گويند اين طبقه مي
كند و نيازمند اصالحاتي است؛  هاي دنيا كفايت نمي شناختي ساخت رويدادي در زبان رده
در . ك عنصر معنايي اشاري نيز باشندتوانند شامل ي طور مثال رويداهاي حركتي مي به

  : انگليسي عنصر اشاري هسته است؛ مانند مثال زير
Harriet came running out.  

  :هاي دنيا وجود دارد هاي متقارني براي بيان رويدادها در زبان ها راهبرد از نظر آن
د كه شو كه در آن مسير، شيوه، نمود و غيره در صورتي بيان مي:  46راهبرد ترتيبي .1

و زبان  47عنوان يك هسته عمل كند؛ مانند زبان چيني ماندارين تواند به تنهايي مي خود به
   48.الهو

كه عبارت است از مقيد ساختن ساختواژي عناصري مانند شيوه، :  49راهبرد ادغام .2
50. مسير و نمود؛ مانند زبان سرخپوستي كيووا

 

ه، مسير و نمود، هم به صورت كه بيان عناصري مانند شيو:  51راهبرد بيان دوگانه .3
پيوندد و هم به صورت يك حرف اضافه از نوع قمر است؛ مانند زبان  وندي كه به فعل مي
 . هاي اسالوي روسي و ديگر زبان

هاي  توانند به صورت ساخت كه در آن عناصر رويداد مي:  52سازي راهبرد همپايه .4
 

45  valence 
46 serial strategy  
47 mandarin Chinese 
48

Lahu  
49 compounding s trategy    
50 Kiowa 
51 Double – coding strategy  
52 coordinate strategy  
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 ). (Croft, 2010: 219- 224 53همپاية فعلي بيان شوند؛ مانند زبان آميل

 

  معيارهاي تشخيص قمر . 3 - 4

هاي اروپايي  قمر از حروف اضافة مجزا است كه تشخيص آن همواره آسان نيست؛ در زبان
هاي دستوري و جايگاهي كامالً مجزا دارند، مشكلي به وجود  هنگامي كه دو صورت، ويژگي

هاي التين، يوناني باستان و روسي، قمر به صورت پيشوند به  آيد؛ براي مثال در زبان نمي
ها شناسايي  اما در بعضي از زبان. كه حرف اضافه همراه اسم است حالي پيوندد، در فعل مي

تر است؛ مانند زبان انگليسي كه قمر و حرف اضافه را كنار هم در يك جمله   قمر مشكل
هايي براي تشخيص و جداسازي اين دو صورت از يكديگر  اما به هر حال روش. آورند مي

  : وجود دارد
هايي وجود دارند كه  صورت. بقه كامالً يكسان نيستندعضوهاي مربوط به هر دو ط. 1

 ,togetherهاي گيرند؛ براي مثال در زبان انگليسي صورت فقط در يكي از دو مقوله جاي مي

apart, away, back, forth روند،  عنوان حرف اضافه به كار نمي قمر هستند و هرگز به
عنوان  اي هستند كه هرگز به افهحروف اض of, at, from, towardهاي  كه صورت حالي در

  . روند قمر به كار نمي
روند، اغلب در هريك از  هايي نيز كه در هر دو نقش به كار مي نكتة ديگر اينكه صورت

 toكه با » I went to the store«در جملة   toةها معاني متفاوتي دارند؛ مانند حرف اضاف نقش
هايي در خصوصيات  عالوه بر اين، تفاوت. استمتفاوت » I came to«عنوان قمر در جملة  به
  . ها نيز وجود دارد آن

كه حرف اضافه همراه  حالي آيد، در در ساخت گروهي و همراهي، قمر به همراه فعل مي. 2
شاهدي بر اين واقعيت هنگامي است كه گروه اسمي . رود يك گروه اسمي مفعولي به كار مي

كه قمر  حالي شود، در فة همراه آن نيز حذف ميحذف شود، در اين صورت حرف اضا 54زمينه
 ofكه با حذف ضمير، حرف اضافه  3ماند؛ زيرا متعلق به گروه فعلي است مانند مثال  باقي مي

  : ماندكه قمر است باقي مي outاما .شودنيز حذف مي
3. He was sitting in his room and then suddenly ran out (of it). 

  

 
53 Amele   
54 Ground nominal  
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آيد، اما قمر  هاي جايگاهي، حرف اضافه قبل از گروه اسمي مفعولي مي دربارة ويژگي. 3
  : تري دارد؛ چنانكه خصوصيات پيچيده

  آيد؛  اگر در جمله حرف اضافه نيز موجود باشد، قمر قبل از آن مي. الف
  ؛ تواند قبل يا بعد از گروه اسمي بيايد اي نباشد، قمر مي اگر در جمله حرف اضافه. ب
اگر در جمله حرف اضافه باشد و مفعول آن گروه اسمي باشد، قمر بعد از گروه اسمي . ج

  آيد؛  و قبل از حرف اضافه مي
اي نباشد و مفعول به صورت ضمير باشد، قمر بعد از ضمير  اگر در جمله حرف اضافه. د

  .  Talmy, 2007: 143- 144)(آيد  مي
  
  بررسي قمر در زبان فارسي . 4

توانند در زبان فارسي  كوشيم به بررسي عناصر زباني بپردازيم كه مي در اين بخش مي
  . عنوان قمر به شمار آيند اساس تعاريف و معيارهايي كه در بخش پيشين ذكر شدند، به بر

. هاي قمر در زبان فارسي، پيشوندهاي افعال پيشوندي هستند ترين نمونه يكي از بارز. 1
ها در  تدريج بسامد آن اند، اما به ورة باستان در زبان فارسي رايج بودهافعال پيشوندي از د

  . ويژه در زبان فارسي دري، رو به كاهش بوده است زبان، به
كاركرد اين پيشوندها را بيان مفهوم سمت و جهت حركت فعل، مفاهيمي ) 1386(طاهري 

، تقويت معناي فعل و ايجاد ...چون باال، پايين، پيش، پس و حركت به باال، پايين، پيش، پس و
هاي زير  طور كه در مثال همان. كند تأكيد در آن و ايجاد معنا و مفهومي تازه در فعل بيان مي

كنيد، پيشوند در اين افعال از نظر معنا و كاربرد معادل جزء  مشاهده مي) به نقل از همان منبع(
  : باشد افعال در انگليسي مي 55قيدي
  . 56»رود فرود آمدمو به پنج ديه مروال«
  . 57»و دو دست برآور«
طاهري، ( 58»پدرم ما را برگرفت، ما دست بريازيديم و آن قرص از آن طاق فروگرفتيم«
1386 :115 - 119 .(  

  : اند از اختصار عبارت پيشوندهاي فعلي در زبان فارسي به

 
55

particle  56
  . 1سفرنامة ناصرخسرو، . نك 

 
57

  
58
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هايي مانند  در ساخت فعل. است» در«به معناي داخل چيزي و صورت مخفف آن : اندرـ 
  به كار رفته است؛ ... ماندن و آمدن، اندر اندر

به معناي در عقب، به سوي عقب و همچنين در جهت عكس و مخالف يا از نو و : بازـ 
در افعالي مانند رفته است؛  به كار مي» پيوسته«در دورة باستان نيز به معني . دوباره است

  ؛ ... سپردن و  گفتن، باز گشتن، باز يافتن، باز باز
افزايد و  بوده است، مفهوم ميل از پايين به باال را به فعل مي» ابر«كه صورت كهن آن : برـ 

  ؛ ... مانند افعال برآمدن، برخاستن، برداشتن، برخيزيدن و. نما است بيشتر جهت
  ؛ ... شدن و آمدن، فراز  هاي فراز ، در فعلبه معناي رو به پيش است: فرازـ 
  ؛ ... آمدن و معناي حركت از باال به پايين را دارد، مانند فرود: فرودـ 
  ... . در معني پايين و در پايين، فرونشستن، فروآمدن، فروگذاشتن و: فروـ 

 كه بيان شد، از نظر معنايي بيانگر سمت و سو و جهت حركت طور ها همان اين پيشوند
از نظر معيارهاي صوري نيز اين پيشوندها كامالً وابسته به فعل هستند و در زير . هستند

  . آيند و وابسته به سازة دستوري ديگري در جمله نيستند گروه فعلي مي 
شده توسط كرافت و ديگران نيز  پيشوندهاي فعلي فارسي، از جنبة راهبردهاي مطرح

  . شوند د، چرا كه از نظر ساختواژي مقيد به فعل مينمايانگر راهبرد ادغام يا تركيب هستن
هاي  و هم با صورت«  مي«نمود استمراري در فارسي، هم به وسيلة پيشوند استمراري . 2

: 1391زاده و زهرايي،  حسن(ـ نحوي است   عنوان يك نشانگر واژي مختلف فعل داشتن، به
71 .(  

آيد كه بيانگر مفهوم نمود  ر به شمار ميعنوان يك قم به«  مي«بنابراين پيشوند استمراري 
از جنبة وابستگي به فعل نيز اين . دهد از نظر معنا اين پيشوند نمود فعل را نشان مي. است

كه مشخص است، از نظر ساختواژي  طور آيد و همان گروه فعلي مي پيشوند همراه فعل و زير 
  . تمقيد به فعل است؛ پس نمايانگر راهبرد ادغام يا تركيب اس

، كامل الدين و عشقوي نيز در پژوهش خود نمود را در زبان فارسي به سه دستة نمود تاج
ها  شده توسط آن اند كه مطالب مطرح تقسيم كرده) تركيب از دو دستة قبلي( تركيبيو  ناقص

  ). 49ـ 25: 1391الدين و عشقوي،  تاج(كنندة مباحث پيشين است  نيز تأييد
تركيدن، شكستن، افتادن، (اي  افعالي كه تحت عنوان افعال لحظهگفتني است در بسياري از 
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ايستادن، نشستن، (اي ـ تداومي  و لحظه...) خواندن، ديدن، بافتن، گفتن و(، تداومي ...)ريختن و
، نمود روي خود فعل نشان داده )148ـ 147: 1388مجيدي، (شوند  ناميده مي...) آمدن، خوابيدن و

  . گويند مي واژگانيمود، شود كه به اين نوع ن مي
دانيم فعل مركب، از دو  كه مي طور همان:  59يار در افعال مركب برخي از عناصر فعل. 3

گويند و يك جزء غير  شود؛ يك جزء فعلي كه آن را فعل ياور يا همكرد مي قسمت تشكيل مي
در افعال . تواند اسم، صفت، قيد يا حتي گروه باشد گويند كه مي يار مي فعلي كه آن را فعل

دهندة  دن، بخش غير فعلي، نشانشدن، دور ش  مركبي مانند باال رفتن، پايين آمدن، نزديك
آيد؛ بنابراين قمر  مسير يا جهت است و از نظر نحوي نيز خواهر ريشة فعلي به شمار مي

  : مانند موارد زير. شود محسوب مي
برخي عناصري كه در فارسي كنوني در افعال مركب نقش قمر را دارند و . الف

، پايين، نزديك، دور، پيش، پس، زمين، باال: اند از دهندة مسير يا جهت هستند، عبارت نشان
 ؛ ... فرود، فراز، فرا، بيرون، جلو، عقب، وارد، خارج، كنار، چپ و

  افتادن، پس خوردن، پيش   زمين: روند ها به كار مي اين عناصر در افعالي مانند اين نمونه
رفتن،  رفتن، باال   آوردن، فرا آوردن، فراز  آمدن، فرود  رفتن، نزديك  رفتن، پس  افتادن، پيش 

كشيدن، بيرون آمدن، بيرون آوردن، بيرون انداختن، بيرون بردن، جلو افتادن، جلو زدن،   باال
خارج كردن، خارج شدن، دور انداختن، زمين خوردن، زمين زدن، كنار گذاشتن، كنار كشيدن، 

  ؛ ... نزديك كردن، دراز كردن، سوار شدن، چپ شدن، پياده شدن و
دهندة  يار نشان مسير يا جهت، در برخي ديگر از افعال مركب، عنصر فعل عالوه بر. ب

  . شيوة انجام فعل است
دهندة  برخي عناصري كه در فارسي كنوني در افعال مركب نقش قمر را دارند و نشان

لي، رژه، شنا، تعقيب، لگد، پرواز،  پياده، سواره، واژگون، لي : اند از شيوة حركت هستند، عبارت
لي كردن، شنا كردن،   كه در افعالي مثل پياده رفتن، واژگون شدن، لي... پرت، فرار، و دراز،

  . روند به كار مي... رژه رفتن، تعقيب كردن، سوار شدن و
شود؛ در افعالي مانند  همچنين شيوة حركت در برخي از افعال روي خود فعل بيان مي

  ... . وخزيدن، جهيدن، پريدن، دويدن، چيدن، كندن، رقصيدن 
يار، از جنبة معنايي مسير و جهت حركت و همچنين شيوة حركت را نشان  اين عناصر فعل

 
59 فعال مركب و معاني آنها براي او شرح داده شد و قمر بودن عنصر فعليار در اين افعال توسط الزم به ذكر است كه در مكاتبه  . او تاييد شداي كه با تالمي انجام شد ساختمان اينگونه ا  
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پس معيارهاي مورد نظر براي قمر بودن را . آيند دهند و هميشه در زير گروه فعلي مي مي
يار  از جنبة راهبردها نيز نمايانگر راهبرد ترتيبي هستند؛ چرا كه اين عناصر فعل. دارند

همچنين در افعالي . عنوان يك هسته نيز عمل كنند د در جمالت، به صورت مستقل بهتوانن مي
  . شود، راهبرد ادغامي به كار رفته است كه شيوه روي خود فعل نشان داده مي

  
  بحث و خالصه . 4 - 1

در پاسخ به سؤال اول تحقيق بايد گفت؛ از آنجا كه نمود فعل در فارسي هم توسط قمر به 
هاي استمراري و هم در بسياري از افعال به صورت نمود واژگاني  در فعل صورت پيشوندي

، )اي ـ تداومي اي، تداومي و لحظه افعال لحظه(شود  يعني روي خود فعل نشان داده مي
  . ـ قالب است ـ قالب و هم قمر بنابراين از جنبة نمود زبان فارسي، هم فعل

كه  طور دربارة مسير، جهت و شيوة حركت نيز وضعيت به همين صورت است؛ زيرا همان
ـ قالب به  هاي پيشوندي و افعال مركب، زبان فارسي يك زبان قمر مالحظه شد، در مورد فعل

به صورت پيشوندي يا (آيد؛ زيرا مسير، جهت و شيوه در اين افعال توسط قمر  شمار مي
گفته، بسياري از افعال نيز وجود  اما طبق مطالب پيش. شود ان مينماي) توسط يك واژة آزاد

از جمله . شود، نه توسط عنصر ديگري مانند قمر دارند كه شيوة حركت در خود فعل بيان مي
كه شيوه، ... در افعالي مانند خراميدن، رقصيدن، چرخيدن، دويدن، چيدن، نشستن، پريدن، و

عالوه بر اين ظرفيت فعل نيز توسط عنصر . شود مي مسير يا جهت حركت در همان فعل بيان
بنابراين زبان فارسي از اين . شود و خود فعل بيانگر ظرفيتش نيز هست اي بيان نمي جداگانه

  . شود ـ قالب نيز محسوب مي جهات فعل
شده توسط قمر در فارسي بايد گفت كه زبان فارسي براي  دربارة مفاهيم معنايي بيان

معنايي مسير، جهت حركت، نمود و شيوة انجام فعل از قمر استفاده  نشان دادن عناصر
كند؛ يعني عناصري كه در زبان فارسي با معيارهاي قمر سازگاري دارند، اين مفاهيم را  مي

اما نبايد فراموش كنيم كه اين عناصر معنايي در بسياري از موارد توسط خود . كنند بيان مي
  . شوند فعل و نه قمر نيز بيان مي

همچنين مشاهده نموديم كه قمر در زبان فارسي، در ميان نمودهاي صوري، به صورت 
بيان ) در افعال مركب(و همچنين يك واژة آزاد ) در افعال پيشوندي و در مورد نمود فعل(پيشوند 
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  . شود مي
اما با توجه به افعال پيشوندي فارسي و تمايل فارسي معاصر براي بيان بسياري از 

توان  شدند، مي كه پيشتر توسط پيشوندهاي فعلي به صورت افعال مركب بيان ميمفاهيمي 
عنوان يك وند وابسته، به  گفت كه در زبان فارسي تغييري در حال انجام است؛ يعني قمر به

عنوان يك واژة آزاد در حال تغيير است يا به عبارت ديگر در اين مقوله،  قمر به
60شدگي واژگاني

  . رخ داده است 
شده توسط  كه گفتيم، زبان فارسي از راهبردهاي اول و دوم بيان طور نهايت اينكه، همان در

كرافت و ديگران، يعني راهبرد ترتيبي و ادغام، در بيان عناصر ساخت رويدادي استفاده 
  . كند مي

  
  گيري  نتيجه. 5

ـ قالب هستند و  ا فعلها ي بندي دوگانة تالمي مبني بر اينكه زبان گفته، تقسيم مطابق مطالب پيش
ـ قالب، در مورد فارسي صادق نيست؛ زيرا در زبان فارسي هردوي اين نمودها وجود  يا قمر

. گيرد طور مطلق در يكي از اين دو دسته جاي مي توان گفت كه زبان فارسي به دارد و نمي
به  .هاي زبان فارسي سازگاري ندارد شده توسط اسلوبين نيز با ويژگي دستة سوم مطرح

بندي به صورت پيوستاري تعريف شود؛ بدين صورت  عقيدة نگارندگان بهتر است اين تقسيم
ـ قالب قرار دارند مانند  هاي قمر سوي آن زبان ها در پيوستاري قرار دارند كه يك كه زبان

ـ قالب مانند زبان اسپانيايي قرار دارند و زباني  هاي فعل زبان انگليسي و در سوي ديگر زبان
زبان فارسي به . گيرد ند فارسي نيز كه هر دو نمود را دارد، در وسط اين پيوستار قرار ميمان

  . دهد دست مي  شناسي تالمي به نوعي يك تصوير تلفيقي از رده
هاي پيشين در افعال پيشوندي بوده است كه  نمود اصلي قمر در زبان فارسي در دوره

در عوض مفاهيمي كه توسط پيشوندهاي . است اكنون تعداد اين افعال بسيار رو به كاهش هم
. شوند يار در افعال مركب بيان مي شدند، در دورة كنوني توسط عنصر فعل فعلي بيان مي

  . شدن در مقولة قمر در حال انجام است بنابراين در زبان فارسي نوعي واژگاني
  

 
1. 

60  lexicalizat ion  
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  ها نوشت پي. 6
1. satellite  

2. holistic  

3. partial  

4. lexicalization patterns  

5. event structure  

6. verb – framing  

7. satellite – framing  

8. deictic verbs  

  .موردنظر و استناد واقع شده است) 2007(شده  در اين بخش، نسخة ويرايش .9
10. manner  

11. path  

12. schematic core  

13. event complex  

14. verb – framing  

15. equipollently-framed language  

16. equivalent  

17. force  

18. significance  

19. manner verb + path verb  

20. serial verbs  

21. Tai  

22. Austronesian 

23. [manner + path] verb  

24. bipartite verb languages  

25. Algonquian 

26. Klamath 

27. manner preverb + path preverb + verb  

28. Jaminjungan  

29. Framing  

30. closed – class  

31. particle  

32. non – head versatile verbs  

33. Caddo  

34. atsugewi  

35. Mandarin  

36. verb complex  

37. verb particles  

38. ground  

39. Amerindian  
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40. patient  

41. Nez Perce  

42. Cause  

43. instrument  

44. aspect  

45. valence  

46. serial strategy  

47. mandarin Chinese  

48. Lahu  

49. compounding strategy  

50. Kiowa  

51. double – coding strategy  

52. coordinate strategy  

53. Amele  

54. ground nominal  

55. particle  

 . سفرنامة ناصرخسرو. نك  .56

 . مرصادالعباد. نك  .57

 . اسرارالتوحيد. نك .58

گونه افعال مركب و معاني  ساختمان اين داديم،اي كه با تالمي انجام  در مكاتبه گفتني است .59
 . نمودتأييد را يار در اين افعال  قمر بودن عنصر فعلوي و يم براي او شرح دادرا ها  آن

60. Lexicalization  

  

  منابع . 7
 . قطره: تهران. 2ج. دستور تاريخي فعل). 1380(احمدي گيوي، حسن  •

 آموزان غير آموزش نمود دستوري به فارسي«). 1391(الدين، ضياء و مليحه عشقوي  تاج •
جستارهاي  فصلنامة. »هاي تدريس ساختاري و ارتباطي اي روش بررسي مقايسه: ايراني

 . 49ـ 25صص ).بهار( 9ش. 3س. زباني

نگاهي به ماهيت مقولة نمود فعل در «). 1391(حسن زهرايي  زاده رضوان و سيد حسن •
 جستارهاي زباني فصلنامة. »زبان روسي و فارسي از دريچة كاربرد نمود ناكامل افعال

 . 80ـ 65صص ).پاييز( .3ش .3د

. »در زبان فارسيهاي پيشوندي  بررسي تحليلي و تاريخي فعل«). 1386(طاهري، حميد  •
). بهار. (21ش. نشرية دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه شهيد باهنر كرمان
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 . 86ص

فصلنامة . »ها و كاركردهاي نمود فعل در زبان فارسي جلوه«). 1388(مجيدي، مريم  •

 . 158ـ 145صص). زمستان. (15ش. پژوهش زبان و ادبيات فارسي

: مشهد. بر پاية نظرية گشتاري زبان فارسي دستور). 1386(الديني، مهدي ةمشكو •
 . انتشارات دانشگاه فردوسي مشهد

: تهران. ؛ واژگان و پيوندهاي ساختيدستور زبان فارسي). 1384(ــــــــــــــــــ  •
 . سمت

در مجموعه مقاالت پنجمين كنفرانس . »اي فعل مركب اضافه«). 1379(ناز  ميردهقان، مهين •  

. 241ـ 228صص. 2ج. برديشناسي نظري و كار زبان  
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