بررسی هویت دستوری فعلهای همکرد و کمکی
در فرهنگهای فارسی
سارا شریفپور (عضو هیئتعلمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی)
چکیده :در مقالۀ حاطر به بررسی هویت دستوری فعل در فرهنگهـای فارسـی پرداختـه
شدهاست .به این منظور ،مالکهای مورد نظر فرهنگنویسان در تمیز مقولۀ دستوری فعل
از سایر مقولههای واژگانی بررسی شده و دستهبندی دووجهی فعل متعدی در مقابل فعـل
زم تبیین گردیدهاست .سپس به کارکرد برخی فعلهای سادﮤ زبان فارسی بـهعنـوان فعـل
همکرد اشاره شده و پس از مطالعۀ رفتار این فعلها با اسـتفاده از رویکـرد تجزیـهای و بـا
تکیه بر معنای رویدادی این فعلها ،بر لزوم اختصاص «فعـل همکـرد» بـهعنوان هویـت
دستوری مستقل در فرهنگهای فارسی تأ کید شدهاست .در ادامه ،به کارکرد دیگری از سه
فعل سادﮤ زبان فارسی داشتن ،خواستن ،بودن) بهعنوان فعل کمکی پرداخته شـدهاسـت.
در این پژوهش نشان دادهایم بهرغم اینکه فعلهای کمکی جزء مقو ت نقشی هسـتند نـه
واژگانی ،برای پرهیز از ارائۀ اطالعات غل در فرهنگ با در ایـن کـارکرد بـهعنـوان یـک
برش معنایی ذیل هویت دستوری فعل زم یا متعدی ،زم است «فعل کمکی» بهعنـوان
هویت دستوری مستقلی به فرهنگهای فارسی افزوده شود.
کلیدواژهها :هویت دستوری ،فعل همکرد ،فعل کمکی ،معنای رویدادی ،مقولۀ نقشی
۰ـ مقدمه

بخش اصلی هر مدخل واژگانی در فرهنگ اختصاص دارد به یک یا چند معنی و شاهد ،امـا
اطالعات ارائهشده در هر مدخل فقـ محـدود بـه اطالعـات معنـایی نیسـت و در تمـامی
فرهنگها برای هر مدخل واژگانی ،اطالعاتی مانند شیوه یا شیوههای تلفـظ ،ریشـه ،هویـت
دستوری و در برخی موارد حتی اطالعات سبکی و نحوﮤ کاربرد نیز ارائه شدهاسـت .در ایـن

11

فرهنگنویسی ،شمارﮤ ۱۳۹۹ ،۱۶
بررسی هویت دستور فعلها همکرد ...

مقاله

مقاله بخش هویت دستوری مدخلها و به طور مشخص مقولۀ واژگانی فعل در زبان فارسی
بررسی شدهاست.
همانطور که میدانیم ،زبان فارسی دارای دو دسته فعلهای واژگانی قاموسـی) اسـت.
دستۀ نخست فعلهای ساده و سنگین هستند که تنها از یک جزء فعلی ساخته شدهاند ،مانند
ّ
آمدن ،خندیدن ،خوردن ،دویدن ،رفتن ،مردن ،و نشستن .دستۀ دوم فعلهای مرکباند که از
یک جزء غیرفعلی ،که میتواند اسمی ،صفتی یا حرهاطافهای باشـد ،بـههمـراه یـک جـزء
فعلی ،که آن را «فعل سبک» یا «همکرد» مینامند ،تشکیل شدهاند ،ماننـد «تمیـز کـردن»،
«شکست خوردن» ،و «کلک زدن» .نکتـهای کـه در فرهنگهـای فارسـی ،ماننـد لغتنامـه
(دهخدا و همکـاران  ،)۱۳۳۳لغتنامۀ فارسـی ( ،)۱۳۶۳فرهنـگ فارسـی عمیـد (عمیـد ،)۱۳۸۱
فرهنگ فارسی (معین  ،)۱۳۴۲فرهنگ فارسی (صدری افشاری و همکاران  ،)۱۳۸۸فرهنگ جـامع
زبان فارسی (صادقی ،)۱۳۹۲در تعیین هویت دسـتوری فعلهـا بـه آن توجـه شـده ،ظرفیـت
موطوعی آنهاست ،به عبارت دیگر ،در این فرهنگها هویت دستوری فعلهای سادﮤ زبـان
فارسی ،در دو دسته و بهصـورت فعـل زم و فعـل متعـدی نشـان داده شدهاسـت .درمـورد
ب
ّ
فعلهای مرکب هم ازآنجاکه عموما بهصورت مدخل فرعی ارائه شدهاند ،هویـت دسـتوری
آنها از این حیث مشخص نشدهاست .برای نمونه ،در لغتنامۀ دهخدا برای انواع فعلهـای
مرکب از هو یت دستوری «مصـدر مرکـب» اسـتفاده شدهاسـت و بـه ایـن ترتیـب ،ظرفیـت
موطوعی این فعلها مشخص نیست .درمورد فعلهـای سـبک و کمکـی هـم م لفـان ایـن
فرهنگها به روشهـای متفـاوتی رفتـار کردهانـد و حتـی در بع ـی از ایـن فرهنگهـا ،بـه
شیوههای گوناگونی با فعلهای سبک یا کمکی رفتار شدهاست.
تمامی فعلهای سبک و کمکی زبان فارسی ،کارکردی بهعنوان فعـل سـاده و سـنگین در
زبان فارسی دارند و در نتیجه هریک در ردیف الفبایی خود در فرهنگهای این زبان مـدخل
ب
میشوند و قطعا یکی از دو هویت دستوری فعل زم یا فعل متعـدی را میگیرنـد .ولـی آیـا
میتوان ذیل این برچسب هویت دستوری ،کارکرد آنها را بهعنوان فعل سبک یا فعل کمکـی
ّ
نشان داد؟ آیا بهکار رفتن فعل سادهای مانند خوردن بهعنوان فعل سـبک در فعلهـای مرکبـی
ب
مانند «شکست خوردن» و «زمین خوردن» صرفا یک برش معنایی است که میتوان آن را در
کنار سایر معنیهای آن فعل ذیل هویت دستوری «فعل متعدی» قـرار داد؟ ناگفتـه پیداسـت
ب
که چنین امری قطعا به معنای ارائۀ اطالعات نادرست در فرهنگ است.
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هده از پژوهش حاطر بررسی همین موطوع است؛ اینکه آیـا ایـن میـزان از اطالعـات
درمورد مقولۀ واژگانی فعل ،برای بازنمایی تمام صورتهای محق شدﮤ آن در زبـان فارسـی
کفایت مینماید یا خیر .در پاسخ به این س ال ،در مقالۀ حاطـر بـه بررسـی ویژگیهـای دو
دســته از فعلهــای زبــان فارســی یعنــی فعلهــای کمکــی و فعلهــای ســبک یــا همکردهــا
پرداختهایم و تالش میکنیم از رهگذر این بررسی نشان دهـیم کـه آیـا افـزودن هویتهـای
دستوری ،مانند فعل کمکـی یـا فعـل سـبک  /همکـرد ،بـه فهرسـت هویتهـای دسـتوری
فرهنگهای فارسی طروری است یا این امکـانی اسـت کـه میتـوان از ذکـر آن در فرهنـگ
خودداری کرد .بهویژه آنکه ،چنانکه میدانیم و پیشتر هم در پژوهشهـای گونـاگون اشـاره
شدهاست (برای نمونه ،طالقانی  ،۲۱۱۸انوشه  ،)۱۳۸۳نمیتوان فعلهای کمکی را جزء مقو ت
واژگانی قلمداد کرد و این فعلها نمونهای از مقو ت نقشی هستند ،حال آنکه در فرهنگهـا
آنچه بررسی میشود ،مقولههای واژگانی یک زبان است.
بر این اسا  ،در ادامه و در بخش دوم مقالـۀ حاطـر بـه بررسـی ویژگیهـای رفتـاری و
معنایی فعلهای ساده زبان فارسی اعم از زم و متعدی میپردازیم و به این ترتیب مشخص
میکنیم که مالکهای مورد نیاز برای اختصاص هویت دستوری فعل به یک مدخل واژگانی
در فرهنگ به چه صورت است .سپس در بخش سوم به بررسی ویژگیهای رفتاری و معنایی
فعلهای سبک یا همکردهای زبان فارسی میپردازیم تا به ایـن سـ ال پاسـخ دهـیم کـه آیـا
بازنمایی هویت دستوری «فعل همکرد» در فرهنگهـای فارسـی طـروری اسـت یـا خیـر.
بخش چهارم این مقاله را به پژوهش برروی فعلهای کمکی زبان فارسی اختصاص دادهایـم
و پس از بررسی ویژگیهای معنایی و رفتاری این دسته از فعلها مشـخص کـردهایم کـه آیـا
افزودن یک هویت دستوری جدید به صورت «فعل کمکی» به فرهنگهای فارسی طـروری
است یا میتوان از آن چشمپوشی کـرد .در بخـش پـنجم نتـایج ایـن پـژوهش کـه میتوانـد
بهعنوان پیشنهادهایی در جهت اعتالی سطح اطالعات دسـتوری فرهنگهـا در نظـر گرفتـه
شود ارائه میگردد.
۱ـ ویژگیهای نفیانی و معنایی فعلهای ساده

در این بخش بر آنـیم بهصـورت مختصـر بـه ایـن سـ ال پاسـخ دهـیم کـه از نظـر م لفـان
فرهنگهای فارسی کدام ویژگی یا ویژگیها است که فعل را از سایر مقو ت واژگـانی مجـزا
میکند؟ بهعبارت دیگر ،کدام مشخصهها یا ویژگیهای خاص است که میتواند وجه ممیـز
فعلها از سایر مقو ت واژگانی در نظر گرفته شود؟ پاسخ به این س ال میتواند مالکهـایی
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در اختیار ما قرار دهد که به مدد آن به بررسی فعلهای سبک و فعلهای کمکی زبان فارسی
بپردازیم و مشخص کنیم که آیا افزودن هویت دستوری مسـتقل بـه ایـن گـروه از فعلهـا در
فرهنگهای فارسی طروری است یا خیر .به این منظـور ،تعریـف مقولـۀ دسـتوری فعـل در
کتاههای دستور زبان فارسی بهاجمال بررسی میشود.
مبحث مقو ت واژگانی از آن دست موطوعاتی اسـت کـه در همـۀ کتاههـای دسـتور
سنتی و نیز در همۀ نظریههای جدید زبانشناسی به آن پرداخته شدهاست و دستورهای سنتی
فارسی نیز از این قاعده مستثنا نیستند .م لفان کتاههای دستور زبان فارسـی بـه طبقهبنـدی
ب
واژگان بر پایۀ مالکهای عمدتا معنایی و گاهی رفتارهای صـرفی و نحـوی پرداختهانـد کـه
شــبیه بــه رویکــرد ســنتی در دســتورهای کالســیک یونــانی و رومــی اســت .فعــل در ســنت
ب
دستورنویسی فارسی عموما بهصورت واژهای تعریف شدهاست که به ر دادن رویـدادی یـا
نسبت دادن حالتی د لت میکند (نوبهـار ۱۳۳۲؛ خیـامپور ۱۳۸۴؛ ناتلخـانلری ۱۳۵۵؛ انـوری و
گیوی ۱۳۳۳ ،۱۳۶۳؛ فرشـیدورد ۱۳۸۲؛ مشـکور ۱۳۵۵؛ وحیـدیان کامیـار و عمرانـی ۱۳۸۲؛ صـادقی و

ارژنگ ۱۳۵۳ ،۱۳۵۶؛ مشکوةالدینی ۱۳۸۸ ،۱۳۸۲؛ خطیبرهبر .)۱۳۸۱
به نظر نمیرسد مقولهبندی فعل فق با استفاده از مالک معنایی و بهصـورت واژهای کـه
به ر دادن رویدادی یا نسبت دادن حالتی د لت میکند ،تنها مـالک مـورد توجـه م لفـان
فرهنگهای فارسی بوده باشد .زیرا فرهنگنویسان از این مسئله بهخوبی آگاهاند که اسمها و
صفتهای زیادی در زبان فارسی وجود دارد که بهلحار معنـایی بیـانگر رویـدادی هسـتند.
برای مثال ،بسیاری از اسمهای مشت  ،ماننـد بـار و گفـتوگو ،از نظـر معنـایی مت ـمن
معنای رویداد هستند .بهعالوه ،هماننـد فعلهـا ،بـرای تکمیـل معنـای رویـدادی خـود بـه
ظرفیتهای مشخصی هم نیازمندند .در این زمینه به مثالهای  )۱توجه فرمایید:
( )۱الف .باران میبارد.
بارش باران
هِ .
ب
همچنین اسمهای دیگری در زبان فارسی وجود دارد که معمو در دستورهای سـنتی بـا
عنوان اسم مصدر یا حاصل مصدر از آنها نام برده میشود و مصدرهای دخیل عربی در زبان
ب
فارسی هستند که به لحار توزیع دستوری عموما رفتاری مشابه رفتار اسـمی از خـود نشـان
ب
میدهند .این گروه از اسمها نیز غالبا مت من معنای رویداد یا عملی هستند و برای تکمیـل
معنای خود به ظرفیتهای مشخصی هم نیاز دارنـد .در مثالهـای  )۲چنـد نمونـه از ایـن
اسمها را میبینیم:
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( )۲الف .انجام (کاری) (مت من معنای وقوع عملی).
ه .اخرا (کسی) (از جایی) (مت من معنای وقوع عملی).
همچنین در ساخت اطافۀ وصفی ما با مفهومی همچون نسبت دادن حالتی به چیزی یـا
کسی سروکار داریم .برای مثال ،در ساخت «چای سرد» ،صفت سرد ویژگی سرد بودن را بـه
اسمی که در این مثال چای است نسبت میدهد .در نتیجه ،به نظر میرسد در ساخت ربطی
آنچه بهعنوان ویژگی و نسبت دادن آن به چیزی یا کسی مطـرح میشـود ،بـه لحـار معنـایی
ب
کامال وابسته به واژه یا ساختی اسـت کـه ،بـه تعبیـر دسـتور سـنتی ،در جایگـاه مسـند قـرار
گرفتهاست .به مثالهای  )۳توجه فرمایید:
( )۳الف .چای سرد را نوشیدم.
ه .چای سرد است.
باید به این نکته توجه داشت که در تعریفهـای ارائهشـده از فعـل ،عالوهبـر معیارهـای
ب
معنایی ذکرشده در با  ،مشخصۀ دیگری هم عموما در نظر گرفته شدهاست و آن محدودیت
وقوع یا عدم وقوع رویدادی یا نسبت دادن حالتی در زمان ّ
1
معـین یـا همـان زمـان دسـتوری
است .به نظر میرسد که افزودن این معیار به معیارهای معنـایی سـاب تعریـف ارائهشـده از
فعل را محدودتر و مناسبتر میکند ،زیرا زمان دستوری در زبان فارسی در قسـمت صـره
فعلها تظاهر مییابد و رویدادها یا نسبتهایی که با اسمها و صفتها نشـان داده میشـود،
مبین محدودیتی در زمان ّ
ّ
معین نیسـتند .بـهعالوه ،بـه نظـر میرسـد در بسـیاری از زبانهـا
برخورداری از این ویژگی ،یعنی تصریف ،برای نشان دادن زمان دستوری و مفاهیم وابسته به
ب
آن ،مانند نمود و وجه ،عموما از مشخصههای مربوط به مقولـۀ فعـل اسـت .از زمـان یونـان
باستان نیز ،در مطالعات زبانی غره ،فعل را مقولهای فاقد حالت دسـتوری میدانسـتند کـه
برای زمان ،شخص و شمار تصریف میپذیرد.

1. tense
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در برخی از زبانها ،مانند ترکی و آبازا ،1زمان دستوری بـرروی اسـمها و صـفتها هـم
تظاهر مییابد .همچنین در برخی زبانهای دیگر ،مانند یروبا 2و نیوپ 3حتـی فعلهـا هـم
برای زمان دستوری تصریف نمیپذیرند ( .)Baker 2003: 47بااینحال ،دسـتکم در فارسـی،
زمان دستوری در تصریف فعلها نمود مییابد .در فارسـی فعلهـای کمکـی هـم براسـا
زمان دستوری تصریف میپذیرند ،درحالیکه میدانیم مقو تی نقشی هسـتند و در سـاخت
موطوعی هیچ نقشی ندارند و تنها نشاندهندﮤ اطالعات مربوط به حوزﮤ زمان و نمود هستند
و درنتیجه ،میتوان بهراحتی آنها را از جمله حذه کرد ،بدون آنکـه بـه سـاختار موطـوعی
جمله خللی وارد شود.
با این توطیحات به نظر میرسد که فرهنگنویسان در تبیین مقولۀ واژگانی فعل ،با وجود
مشکالتی که همچنان در تعریف مقولۀ فعـل در دسـتورهای سـنتی بـاقی اسـت ،دو مـالک
داشتهاند .۱ :مالک معنایی بهصورت تعریف فعل بهعنوان واژهای که به ر دادن رویدادی یـا
نسبت دادن حالتی د لت میکند .۲ .مالک صرفی ـ نحوی به صورت تعریف فعل بهعنوان
مقولهای که به لحار زمان دستوری تصریف میپذیرد.
ح ور همزمان دو مالک ذکرشده برای تعریف فعل طروری است .چون همانطور کـه
گفته شد ،اگر تنها به مالک معنایی توجه شود ،امکان تمیز فعل از سـایر مقـو ت محمـول،
مانند صفتها ،با مشکل مواجه میشود و اگر تنها مالک صرفی ـ نحوی لحار شود ،امکان
تفکیک فعلهای کمکی از فعلهای واژگانی فعلهای ساده ،فعلهای مرکب و چنانکـه در
ادامه خواهیم دید ،فعلهای همکرد) از دست میرود.
بنابراین ،بر پایۀ این معیارها ،در فرهنگهای فارسی فعلهـای سـادﮤ ایـن زبـان از سـایر
مقو ت واژگانی متمایز شده و پس از آن با در نظر گرفتن ظرفیت موطوعی هر فعل به تمایز
دووجهی فعلهای دو یا چند ظرفیتی یا به عبارت دیگر ،فعلهای متعدی در مقابل فعلهای
تکظرفیتی یا زم پرداخته شدهاست .فعلهای متعدی و زم به لحـار زیرسـاختی و طبـ
تحلیلهای زبانشناسی انواع گوناگونی دارند برای نمونه ،عنـوان فعلهـای تـکظرفیتی یـا
زم در زبان فارسی دربرگیرندﮤ فعلهای زم غیرکنایی و فعلهای زم نامفعولی اسـت کـه
هریک دارای ساختار نحوی متفاوت از لحار نـوع و نحـوﮤ تحقـ نقشهـای معنـایی خـود
1. Abaza
2. Yoruba
3. Nupe
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هستند) و این معیار و این دستهبندی قادر به تفکیک آنها از یکدیگر نیست .موطـوع مـورد
بحث ما هویت دستوری فعل در فرهنگهای فارسی است ،نه کتاههای دسـتور زبـان و بـه
نظر میرسد این دستهبندی برای فرهنگها کفایـت میکنـد .زیـرا در فرهنگهـا مقولـههای
عمدﮤ واژگانی هر زبان بازنمایی شدهاست که هریـک در جـای خـود میتوانـد دارای انـواع
گوناگون باشد.
س الی که اکنون مطرح میشود این است که اگر میتوان به این ترتیب به فعلهای سـادﮤ
زبان فارسی در فرهنگها برچسب هویت دستوری فعل متعدی  /زم) داد ،آیـا میتـوان از
ّ
همین معیار در تأیید هویت دستوری فعلهای مرکب زبان فارسی نیز بهـره بـرد؟ بـهویژه کـه
این دسته از فعلها به لحار شمار بسیار پربسامدتر از فعلهای ساده و زندﮤ این زبان هستند
که تعداد آنها را بین  ۱۱۵تا  ۲۳۱فعل در نظـر میگیرنـد (ناتـل خـانلری ۱۳۶۵؛ بـاطنی ۱۳۶۸؛
گیـوی  .)۱۳۸۴همچنین این پرسش مطرح است که آیا نیازی هست که در فرهنگ بـه هویـت
دستوری فعلهای سبک یا همکرد نیز بـه طـور مسـتقل اشـاره کـرد؟ مسـئلۀ سـوم درمـورد
فعلهای کمکی است و اینکه آیـا در ایـن مـورد نیـز زم اسـت بـه هویـت دسـتوری آنهـا
بهصورت جداگانه پرداخته شود یا خیر .در ادامه تالش میشود به این پرسـشها پاسـخ داده
شود.
ّ
۳ـ فعلهای مرکب دن فانسی

فعلهای سبک در زبان فارسی بهعنوان جزء فعلی در ساخت پربسامد و بسـیار زایـای فعـل
ّ
ّ
مرکب بهکار میروند .در ساخت فعلهای مرکب عالوهبر ح ور جـزء فعلـی ،یعنـی فعـل
سبک یا همکرد ،نیاز به همراهی جزء غیرفعلی هم هست که میتواند اسم (ماننـد «دعـوت
کردن») ،صفت (مانند «تمیز کردن») ،حره اطافه (مانند «بـهیـاد آوردن») یـا قیـد (ماننـد
ّ
«بـا بـردن») باشـد (کریمـی  .)۱۹۸۳مطالعـۀ فعلهــای مرکـب زبـان فارسـی از آن دســت
موطوعاتی است که تاکنون پژوهشگران بسیاری بـر روی آن پـژوهش کردهانـد (بـرای نمونـه،
محمد و کریمـی ۱۹۹۲؛ واحـدی لنگـرودی ۱۳۳۶؛ کریمـی ۱۹۹۳؛ دبیرمقـدم ۱۳۳۶؛ کریمـی دوسـتان
۲۱۱۲ ،۱۹۹۳؛ مگردومیان ۲۱۱۱؛  .)Folli, Harley & Karimi 2005مشخصۀ اصلی این فعلهـا ایـن

َ
است که جزء غیرفعلی و فعل سبک یا همکرد میتوانـد بـا پیشـوند منفیسـاز ِن /ن) ،تکـواژ
استمراری می) ،عناصر وجهنما مانند باید و شاید) و فعلهای کمکی (مانند خواسـتن در
زمان آینده ،داشتن در زمانهای مستمر ،بودن در انواع نمود کامـل) و نیـز بـا واژهبسـتهای
طمیری َـ ش ِ /ـ ش) از یکدیگر جدا شوند (کریمیدوستان  )۲۱۱۱و دیگر اینکه فعـل سـبک
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ّ
با فاعل تطاب میپذیرد .بحث چگونگی شکلگیری فعلهای مرکب در زبان فارسی و اینکـه
آیا فراینـدی واژگـانی اسـت (Ghomeshi & Massam 1994؛ Goldberg 1995, 2003؛ کریمـی دوسـتان
 )۱۹۹۳یا نحوی (Heny & Samiian 1991؛ واحدی لنگرودی ۱۳۳۶؛ مگردومیـان ۲۱۱۲ ،۲۱۱۱؛ Folli,
Harley & Karimi 2005؛ کریمی دوسـتان  )۲۱۱۱خار از محدودﮤ پژوهش حاطر است .آنچـه در
این میان برای ما حائز اهمیت است این است که ببینیم آیا معیار م لفان فرهنگهای فارسـی
در تشخیص فعلها قادر به مقولهبندی این گروه وسیع از فعلهای زبان فارسی هست یا نه.
ّ
فارغ از بحث چگونگی شکلگیری فعلهای مرکب در زبان فارسی و اینکه کـدام بخـش
از این فعلها مسئول اعطای نقشهای معنایی بیرونـی و درونـی اسـت ،آنچـه در تشـخیص
ّ
مقولۀ فعلهای مرکب اهمیت دارد این است که این دسته از فعلها همگی مقو تی واژگانی
و دارای ساخت موطوعی کامـل هسـتند و نیـز اینکـه بـه لحـار زمـان دسـتوری تصـریف
میپذیرند ،نکتهای که مقولهبندی آنها را در دستۀ فعل طب معیار بهکاررفته در فرهنگهـای
ب
فارسی امکانپذیر میسازد .هرچند که روش مرسوم در تدوین فرهنگهـای فارسـی عمومـا
این است که فعلهای مرکب را بهصورت مدخل فرعی ذیل مدخل عنصر غیرفعلی خود در
میکنند و در نتیجه برچسب هویت دستوری به آنها نمیدهند ،اما اگر در شیوهنامۀ فرهنـگ
قائل به در هویت دستوری برای مدخلهای فرعی نیز شده باشند ،میتوان اطمینان داشـت
که با تعریف موجود از مقولۀ فعل در فرهنگها ،این دستۀ پرشمار از فعلهای زبـان فارسـی
واجد شرای زم و کافی برای پذیرفتن برچسـب هویـت دسـتوری بهصـورت فعـل زم یـا
متعدی هستند.
ّ
اکنون این س ال مطرح است که آیا فعلهای سبک را نیز ،که در ساخت فعل مرکب بایـد
ب
ّ
لزوما با عنصر غیرفعلی بهکار روند و به عبارت دیگر ،برای ساخت فعـل مرکـب وابسـته بـه
همراهی با عنصر غیرفعلی هستند ،میتوان طب تعریف یادشده همچنان فعل قلمـداد نمـود
یا خیر .به سخن دیگر ،آیا فعلهای سبک بهتنهایی جزء مقولۀ فعل قـرار میگیرنـد یـا اینکـه
ّ
تنها میتوان کل فعل مرکب فعل سبک  +عنصر غیرفعلی) را فعل در نظر گرفت؟
۴ـ فعلهای سبک یا همکردهای زبان فانسی

رفتار فعلهای سبک یا همکردها نشان میدهد که این دسته از فعلهـا بـا مـالک صـرفی ـ
نحوی بهکاررفته در تعریف فعل ،که به قابلیت تصریف فعلهای زبان فارسی براسا زمـان
دستوری د لت دارد ،مطابقت دارند .اما درمورد مالک معنایی مسئله کمی دشوار میشـود،
زیرا طب مالک معنایی ،فعل واژهای است که به ر دادن رویـدادی یـا نسـبت دادن حـالتی
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ب

د لت میکند و بر این اسا  ،ساخت موطوعی میپذیرد .تقریبا همگی پژوهشگران (بـرای
نمونه ،محمد و کریمی ۱۹۹۲؛ واحدی لنگرودی ۱۳۳۶؛ کریمی دوستان ،۲۱۱۸ ،۲۱۱۵ ،۲۱۱۱ ،۱۹۹۳
۲۱۱۱؛ مگردومیـان  )Folli, Harley & Karimi 2005 ،۲۱۱۲معتقدنـد کـه فعلهـای سـبک در ایـن

ساختها دارای ساخت موطوعی ناقص و یا فاقد ساخت موطوعی کامل هستند .به عبارت
دیگر ،فعلهای سبک دارای معنای طعیفشدهای هستند شبیه بـه آنچـه درمـورد  1vمطـرح
میشود .کریمی دوستان ( ،)۱۹۹۳مگردومیان ( )۲۱۱۲و فولی ،هارلی و کریمی ( Folli, Harley
ّ
 )& Karimi 2005با ارائۀ شاهدهایی ،اشاره میکنند که در ساخت یک فعل مرکب ،فعل سـبک
میتواند در تعیین نقش معنایی کنشگر /مسـبب مـ ثر باشـد .سـاختار موطـوعی فعلهـای
مرکب در نهایت به صورت ترکیبی و از مجموع ساختار معنایی جزء غیرفعلی بهعـالوﮤ فعـل
ّ
سبک تشکیل میشود ،یعنی آنچه ما بهطـور کلـی بـهعنوان فعـل مرکـب در نظـر میگیـریم
عبارت است از مجموعۀ «جزء غیرفعلی +فعل سبک یا همکرد» .در نتیجـه ،ایـن مجموعـه
ّ
نخستین چیزی است که با معیار موجود در تشخیص فعل مرکب باید سنجیده شود ،و سپس
باید فعلهای سبک بهتنهایی بررسی گردد.
درمورد فعلهای سبک زم است ویژگیهای معنایی و رفتاری فعلهای سبک را ،بـدون
در نظر گرفتن عنصر غیرفعلیشان ،براسا تعریف بهکاررفته برای مقولۀ دسـتوری فعـل در
فرهنگها ،بررسی کنیم.
درمورد مالک صرفی ـ نحوی ،یعنی پذیرفتن تصریف زمان دسـتوری ،چنانکـه پیشتـر
ّ
نیز اشاره شد ،فعلهای سبک طب این معیار رفتار میکنند و آنچه در فعل مرکـب بـه لحـار
زمان دستوری تصریف میشود فعل سبک یا همکرد است ،امـا همـانطور کـه پیشتـر نیـز
اشاره شد ،این مالک بهتنهایی کافی نیست .زیرا فعلهای کمکی نیز تصریف زمان دستوری

 .1کـین ( ،)Kayne 1984رسـون ( ،)Larson 1988,1990هیـل و کـایزر ( )Hale & Keyser 1993و چامسـکی
( )Chomsky 1995درمورد ساختار گروه فعلی ،قائل به فرطیۀ گروه فعلی یهای هستند .براسا این فرطیه هر گروه
فعلی از دو هستۀ واژگانی فعل تشکیل شدهاست .یۀ با یی با هستۀ واژگانی  vمسئول اعطای نقش معنایی کنشگر و
یۀ پایینی با هستۀ واژگانی  Vمسئول اعطای نقشهای معنایی درونی فعل یعنی کنشپذیر ،هـده و ماننـد آنهـا در
نظر گرفته میشود .به این ترتیب ،به لحار نحوی ،عنصر مجزایی مسئول اعطای نقش معنایی کنشگر در نظـر گرفتـه
شدهاست ،همان چیزی که بنا به تحلیلهای هیل و کایزر ( )Hale & Keyser 1993و چامسکی ( )Chomsky 1995و
 )Kratzerآن را  vو یا  voiceنامیدهاند .رویکرد تجزیهای به فعلها ،بیانکنندﮤ این مطلب است که هر
کراتزر ( 1996ب
رویداد فعلی عموما از دو رویداد بیرونی و درونی تشکیل شدهاست ،رویـداد بیرونـی معنـای سـببی و عـاملی دارد و
رویداد درونی بیانگر تبییر وطعیت و غایتمندی است (Dowty 1979؛  .)Levin & Rapaport 1988با این تحلیـل
 vبهعنوان عنصر سبب و  Vبهعنوان محمولی که بیانگر نتیجه است در نظر گرفته میشوند.
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میپذیرند و درنتیجه ،زم اسـت کـه نشـان دهـیم فعلهـای سـبک در سـاخت موطـوعی
مشارکت دارند و بنابراین ،واجد هر دو معیار طروری در تعریف فعل هستند.
درمورد مالک معنایی ،یعنی تعریف فعل بـهعنوان واژهای کـه بـه ر دادن رویـدادی یـا
نسبت دادن حالتی د لت میکند و درنتیجه ،دارای ساخت موطوعی اسـت ،مسـئله کمـی
ّ
پیچیدهتر است ،زیرا فعلهای سـبک دارای معنـای طعیفشـده هسـتند و در فعـل مرکـب،
ساخت موطوعی و اعطای نقشهای معنایی از مجموعۀ جزء غیرفعلی  +فعل سبک حاصل
میشود .به عبارت دیگر ،فعل سبک دارای ساخت موطوعی کامل نیست .بـر ایـن اسـا ،
شاید اینگونه به نظر برسد که فعلهای سبک از لحار معنایی در تعریف فعل دچـار کمبـود
هستند و شاید همین مورد بتواند توجیهی باشد برای در نکردن هویـت دسـتوری آنهـا در
فرهنگها .اما مسئله به این سادگی نیست و باید توجه داشت که پژوهشهـای متعـدد نشـان
دادهاســت کــه فعلهــای ســبک مســئول اعطــای نقــش معنــایی کنشــگرند و دارای معنــای
رویدادیای هستند که در تعیین نوع گروه دستوری ،که بهعنوان جزء غیرفعلـی در کنـار هـم
قرار میگیرند و فعل مرکب را میسازند ،تأثیرگذار است .برای توطیح بیشتر این موطـوع در
بخش بعد با استفاده از رویکرد تجزیهای تالش میشود بهطور مختصـر ،بـه تعیـین معنـای
رویدادی فعلهای سبک پرداخته شود و نیز تأثیر آن در گزینش گروه دسـتوری متممـی ،کـه
ّ
بهعنوان جزء غیرفعلی در کنار هم یک فعل مرکب را میسازند ،بررسی شود.
فعلهای سبک بهلحار معنایی شبیه به نسخۀ طعیفشدﮤ فعل کامل یا سنگیناند ،یعنی
معنایشان به متممشان بسیار وابسته است و بهتنهایی ساختار موطـوعی ناقصـی دارنـد ،امـا
همچنان فعل تلقی میشوند .پیشتر به این مفهوم که  vو یا  voiceبنا به تحلیلهای هیـل و
کـایزر ( ،)Hale & Keyser 1993چامسـکی ( )Chomsky 1995و کراتـزر ( ،)Kratzer 1996مسـئول
ب
اعطای نقش معنایی کنشگر است اشاره شد .قائل شدن به رویکرد تجز یهای رویکردی نسبتا
مرسوم در نظریات غیرواژگانگراست و بیشتر پژوهشهـایی کـه در دهـههای اخیـر درمـورد
معنای فعل صورت گرفتهاست نشان میدهند که نگاشت مستقیم ساخت رویدادی در نحـو
و معنا قادر به توجیه بسـیاری از پدیـدههای زبانشـناختی اسـت (Hale & Keyser 1993؛ Borer
1994؛ .)Travis 1994
شاخصترین اثر در تحلیل انواع رویداد و بازنمایی واژگانی فعـل ،طبقهبنـدی چهارگانـۀ
ونــدلر ( )Vendler 1957اســت .رویکردهــای گونــاگون از جملــه معنیشناســی منطقــی و
معنیشناسی واژگانی از مفهوم رویداد برای بازنمایی بهره بردهاند و معنای فعل را بـه عناصـر
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«عمــل ،ســبب ،ایســتایی و تبییــر وطــعیت» تجزیــه کردهانــد (Carter 1976؛ Dowty 1979؛
Jackendoff 1983؛ Levin & Rapaport 1988؛ Pustejovsky 1988, 1991؛ Croft 1988؛ Parsons 1990؛
Harley 1995؛ .)Folli & Harley 2005

در رویکردهای تجزیهای ،تفاوتهای ساختاری بـین فعلهـا بـا توسـل بـه رویـدادهای
ب
متفاوتشان توطیح داده میشود .اصو این اعتقاد در نظریات غیرواژگـانگرا وجـود دارد کـه
انواع مختلف گروههای فعلی سببی ،نامفعولی ،ایستا ،غیرکنایی) تنهـا از طریـ اطالعـات
مدخل ریشۀ فعلی حاصل نمیشود ،بلکه بهواسطۀ وجود انواع متفـاوت هسـتۀ  vاسـت کـه
چنین اطالعاتی بهدست میآید (از جملهMiyagawa 1998 ،؛ Harley 1995؛ .)Folli & Harley 2005
ب
ّ
چون جزء غیرفعلی میتواند در ساخت فعل مرکب وجود داشته باشد ،عموما بهصـورت
 xPنشان داده میشود (برای نمونه ،کریمـی ۱۹۸۳؛ محمـد و کریمـی ۱۹۹۲؛ کریمیدوسـتان ،۱۹۹۳
 .)۲۱۱۲اما براسا این توطیحات ،باید گفت که چگونگی تحق جـزء غیرفعلـی متـأثر از
نوع هستۀ  vاست
بر این اسا  ،فعلهای سبک نامفعولی ،بهواسطۀ نوع ماهیت رویدادشان که یا به تبییـر
وطعیتی در موطوع کنشپذیر د لت میکننـد (تبییـر وطـعیت) و یـا پایـداری و ایسـتایی
موقعیت کنشپذیری را بیان میکنند (ایستایی) ،متممی بهصورت گـروه محمـولی ()PredP
میگیرند .چون در این دسته از فعلها به لحار ساختار موطوعی ،کنشپـذیر موطـوع فعـل
ّ
سبک نیست و اسم یا صفتی که بهعنوان جزء غیرفعلـی در ایـن محمولهـای مرکـب بـهکار
رفتهاست ،کارکرد محمولی دارد و موطوع کنشپذیر را گزینش کردهاست.
ّ
فعلهای سبکی که در ساخت فعلهای مرکب متعـدی بـهکار میرونـد ،بـهواسـطۀ نـوع
ماهیت رویدادشان که د لت بر سبب میکند ،نقش معنایی کنشگر یا مسبب را بـه موطـوع
بیرونی اعطا میکنند و نقش معنایی کنشپذیر توس جزء غیرفعلی به موطوع درونـی اعطـا
میشود که بر این اسا  ،کارکرد محمولی دارد و موطوع میگیرد .بنابراین ،در ایـن دسـته از
محمولهای مرکب نیز متمم بهصورت گروه محمولی  )PredPتظاهر مییابد.
از میان چهار نوع ماهیت رویدادهای فعل سبک ،تنها عمل باقی میماند کـه در سـاخت
ّ
فعلهای مرکب غیرکنایی بهکار میرود .فعلهای سبک با ماهیت رویدادی عمل که ناظر بـه
ّ
نقش معنایی کنشگر است تنها دستهای از فعلهای مرکب هستند کـه متممشـان بـهصـورت
گروه محمولی  )PredPمحق نمیشود .زیرا در این دسته از فعلهای سبک جزء غیرفعلـی

11

فرهنگنویسی ،شمارﮤ ۱۳۹۹ ،۱۶
بررسی هویت دستور فعلها همکرد ...

مقاله

کارکرد محمولی ندارد و درنتیجه ،نیازی به همـراه شـدن بـا هسـتۀ نقشـی محمـول )Pred
نیست .بر این اسا  ،متمم این دسته از فعلهای سبک بهصورت  NP/DPتظاهر مییابد.
بدین ترتیب ،مشخص میشود با وجود اینکه ح ور عنصر غیرفعلی برای سـاخت فعـل
ّ
مرکب طروری است ،اما نوع ماهیت رویداد فعلهـای سـبک نیـز ،تعیینکننـدﮤ چگـونگی
تحق جزء غیرفعلی است .بنابراین ،فعلهای سبک یا همکـرد زبـان فارسـی نیـز گرچـه در
ّ
ساخت فعل مرکب ،به لحار معنایی وابسته به ح ور جزء غیرفعلـی در جایگـاه متممشـان
هستند ،اما هریک دارای مفاهیم رویدادی مشخصی هستند که در سـاختار موطـوعی فعـل
ّ
مرکب م ثر است.
اکنــون بــه بررســی فعلهــای ســبک زبــان فارســی براســا نــوع ماهیــت رویدادشــان
ّ
میپردازیم .در پژوهشهای مربوط بـه بررسـی سـاخت فعلهـای مرکـب در زبـان فارسـی
پرداختهاند ،تعداد فعلهای سبک زبان فارسی بین  ۱۵تا  ۱۸مورد عنـوان شدهاسـت (کریمـی
۱۹۹۳؛ کریمیدوستان ۲۱۱۲؛ عالیـی  .)۱۳۸۶طبـ تحلیـل کریمیدوسـتان ( ،)۲۱۱۲فعلهـای
سبک زبان فارسی براسا ویژگیهای نمود ،به دو دستۀ کلی تقسیم میشوند ،نخست دستۀ
فعلهای سبک با نمود ایستا و دیگری دستۀ فعلهای سبک با نمود پویا که خود بـه دو دسـتۀ
فعلهای انتقالی و آغازی تقسیم میشود؛ فعلهای سبک با نمود ایسـتا ماننـد «اختصـاص
داشتن» و «عالقه داشتن» ،گرچه خود بهتنهایی موقعیتی را بیان نمیکنند ،اما در کنـار جـزء
ّ
غیرفعلی نوعی محمول مرکب تشکیل میدهند که د لت بر ایستایی میکند .یعنی به لحار
معنایی بیانگر رویدادی ایستا هستند ،به این معنی که در این رویداد چیزی ر نمیدهـد یـا
تبییر وطعیتی حاصل نمیشـود .در مقابـل ،فعلهـای سـبک بـا نمـود پویـا در کنـار جـزء
ّ
غیرفعلی محمول مرکبی را بهوجود میآورند کـه بـر رویـدادی کـه اتفـاق میافتـد یـا تبییـر
وطعیتی که ر میدهد د لت میکند .بـر ایـن اسـا  ،فعلهـای سـبک بـا نمـود پویـای
انتقالی ،مانند «شکست خوردن»« ،انتقـال یـافتن»« ،درد گـرفتن»« ،هـدر رفـتن»« ،طـرر
دیدن» و «فوت کردن» د لت بر رویدادی هدهدار میکننـد کـه در آن موطـوع کنشپـذیر
دستخوش تبییر وطعیت میشود .در مقابل ،فعلهای سبک با معنای رویدادی عمل ،مانند
«حره زدن» و «گریه کردن» ،جزء دستۀ فعلهای سبک پویـا از نـوع آغـازی هسـتند .ایـن
ب
ّ
دسته از محمولهای مرکب لزوما دارای خوانش هدهدار نیستند ،زیرا معنای رویدادی فعـل
ب
سبک در آنها به گونهای نیست که حتما تبییری در وطعیت ایجاد شود و این جزء غیرفعلی
است که در این رابطه تأثیرگذار است.
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فعلهای سبک با معنای رویدادی سـبب ،ماننـد «شکسـت دادن»« ،مسـخره کـردن» و
«درد آوردن» نیز جزء دستۀ فعلهای سبک پویا از نـوع آغازیانـد و در همراهـی بـا عنصـر
ب
غیرفعلی که در محمولهای سببی معمو صفت است ،دارای خوانش هدهدارند و در آنها
نوعی تبییر وطعیت در موطوع کنشپذیر ر میدهد .نکته اینجاست که این موطوع توس
فعل سبک گزینش نمیشود ،بلکه عنصر غیرفعلیای که در سـاخت ایـن نـوع محمولهـای
ّ
مرکب بهکار میرود ،آن را گزینش میکنـد .کریمیدوسـتان ( )۲۱۱۲همچنـین فعـل سـبک
کردن در معنی «انجام دادن» را سبکترین فعل سبک پویای زبان فارسـی در نظـر میگیـرد.
چون بسته به نوع عنصر غیرفعلی که با آن همراه میشود ،میتواند هم آغازی و هـم انتقـالی
باشد.
ّ
همانطور که میبینید ،هرچند که فعلهای سبک در ساخت یک فعل مرکب قادر نیستند
ّ
همانند فعلهای ساده و سنگین ،تمام نقشهای معنایی یک فعـل مرکـب را بـهتنهایی اعطـا
کنند و بدون ح ور جزء غیرفعلـی دارای سـاخت موطـوعی ناقصـی هسـتند ،امـا بررسـی
معنای رویدادی این فعلها بهروشنی نشان میدهد که این گروه از فعلها هم مسئول اعطای
نقش معنایی کنشگرند و هم براسا معنای رویدادیشـان در گـزینش نـوع گـروه دسـتوری
متمم خود یا همان جزء غیرفعلی م ثرند .در نتیجه ،این فعلها نیز مالک معنایی مـورد نظـر
در تعریف فعل در فرهنگها را رعایت میکنند و بهنوعی دارای معنـای رویـدادی و سـاخت
موطوعی هستند.
اکنون که معنای رویدادی فعلهای سبک یا همکرد و نقشی که به عهده دارند در اعطـای
نقش معنایی کنشگر و تعیین نوع گروه دستوری متممشان یا همـان جـزء غیرفعلـی بررسـی
شد ،ممکن است این س ال پیش آید که پس چه مشکلی وجود دارد اگر این دسته از فعلهـا
به همان روشی در فرهنگ منعکس شوند که در بخش مقدمـه از فرهنگهـای زبـان فارسـی
نمونه آورده شد .یعنی ذیل هویت دسـتوری فعـل زم یـا فعـل متعـدی کـه بـه کارکردشـان
بهعنوان فعل ساده و سنگین تعل گرفتهاست و بهعنوان یک برش معنایی در فرهنـگ؟ پاسـخ
این است که در وهلۀ اول فعلهای سبک یا همکرد بـرش معنـایی نیسـتند ،بلکـه کـارکردی
ّ
مجزا هستند ،یعنی این فعلها وقتی بهعنوان همکرد در ساخت فعل مرکب بـهکار میرونـد،
یک برش معنایی از فعل ساده نیستند ،بلکه کارکرد متفاوتی از آن فعلاند و بـه همـین علـت
است که رفتار متفاوتی دارند ،دارای معنـای ناقصـیاند و نیازمنـد ح ـور جـزء غیرفعلـی.
ّ
بهعالوه ،فعلهای همکرد در کنار جزء غیرفعلی فعل مرکبی میسازند که ساخت موطـوعی
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ّ
آن حاصل تعامل هر دو جزء فعلی و غیرفعلی است و به همین دلیل اسـت کـه فعـل مرکـب
میتواند زم یا متعدی باشد و این هویت دستوری همیشه با هویت دستوری این فعلهـای
ساده یکی نیست .برای نمونه ،فعل کردن در کارکرد خود بهعنوان فعـل سـاده ،فعـل متعـدی
است ،اما «دیر کردن» فعل زم است .بـه همـین ترتیـب اسـت نمونـههایی ماننـد «دیـدن:
متعدی» و «صدمه دیدن :زم» یا «خوردن :متعدی» و «زمـین خـوردن یـا غصـه خـوردن:
زم» .بنابراین ،قرار دادن همکرد به صورت یک برش معنـایی ذیـل هویـت دسـتوری فعـل
ساده ،نهتنها سهلانگارانه است ،بلکه منجـر بـه انتقـال اطالعـات غلـ بـه کـاربر فرهنـگ
میشود .بنابراین ،طروری است که این تمایز رفتاری بهوطوح در فرهنگها از طری هویت
دستوری مجزا نشان داده شود.
۵ـ فعلهای کمکی زبان فانسی

در بررسی فعلهای کمکی زم است به تعامل دو مقولۀ نمود و زمان دستوری توجـه داشـته
باشیم .مقولۀ نمود ،که با زمان دستوری در پیوند است ،در زبان فارسی میتوانـد بـا ح ـور
فعل کمکی مانند گذشتۀ کامـل :رفتـه بـود) ،بـا پیشـوند ماننـد «مـی» در زمـان گذشـتۀ
استمراری :میرفت) ،با فعل کمکی و پیشوند مانند زمان گذشتۀ مستمر :داشت میرفت) و
یا با توجه به نوع موقعیت و ویژگی واژگانی فعل اصلی بدون ح ور هیچیک از عوامـل بـا
مانند گذشتۀ ساده :رفـت) محقـ شـود .در زبـان فارسـی از تعامـل نمـود کامـل و نمـود
استمراری با زمان دستوری به ساختهای مختلفی میرسیم که آنها را انواع زمانهای فعـل
در فارسی مینامند .در زبان فارسی سه فعل ساده ،یعنی فعلهای بودن ،داشـتن و خواسـتن،
عالوهبر معنای واژگانی و کارکرد فعل ساده و سنگین ،دارای کارکرد فعل کمکی نیـز هسـتند.
مثالهایی که در  )۴آمدهاست ،نمونـهای از کـاربرد فعـل کمکـی در زمانهـا و نمودهـای
گوناگون است البته درمورد زمان آینده ،آن را حاصل تعامل زمان دسـتوری و وجـه در نظـر
میگیرند):
(حال کامل).
( )۴الف) مریم علی را به تهران بردهاست.
(گذشتۀ کامل).
ه) مریم علی را به تهران برده بود.
(حال کامل استمراری).
پ) مریم علی را به تهران میبردهاست.
(آینده).
ت) مریم علی را به تهران خواهد برد.
(حال مستمر).
ث) مریم دارد علی را به تهران میبرد.
(گذشتۀ مستمر).
) مریم داشت علی را به تهران میبرد.
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در جملههای  )۴فعل اصلی جمله ،فعل بردن است که یک فعل متعدی دوظرفیتـی در
زبان فارسی است .ظرفیت بیرونی این فعل دارای نقش معنایی کنشگر است و به فاعل جمله
یعنی «مریم» اعطا شدهاست .ظرفیت درونی این فعل دارای نقش معنایی کنشپذیر اسـت و
به مفعول مستقیم جمله ،یعنی «علی» ،اعطا شدهاست.
آنچه از این توطیحات برمیآید این است کـه بـه لحـار سـاختار معنـایی و موطـوعی،
فعلهای کمکی نقشی بر عهده ندارند و بود و نبود آنها و یـا تبییرشـان تـأثیری در سـاخت
موطوعی جمالت بهوجود نمیآورد .درنتیجه ،بدون آنکه به ساختار موطوعی جمله خللـی
وارد شود ،میتوان بهراحتی آنها را از جمله حذه کرد.
همانطور که میدانیم ،مقولههای نقشی مقولههایی هسـتند کـه فرافکنـی میکننـد ،امـا
نقش معنایی نمیدهند .البته دارای معنی هستند ،اما معنایی متفـاوت بـا معـانی مربـوط بـه
حوزﮤ نقشهای معنایی دارند .به عبارت دیگـر ،مقولـههای نقشـی معنیهـایی را بـه جملـه
میافزایند که در ساختار موطوعی و نقشهای معنایی دخالت ندارد ،ماننـد مفـاهیم اجبـار،
امکان ،آینده ،و زمان دستوری (برای نمونه .)Adger 2004, p. 165 ،بایـد توجـه داشـت کـه فعـل
اصلی جمله همراه با این فعلهای کمکی به صورت خاصی بهکار میرود و به همراه صـره
صیبگان تبییری پیدا نمیکند .در زمانهای گذشته و حال کامل به صورت صفت مفعولی و
در زمان آینده به صورت ریشۀ گذشته بهکار میرود .وقتی کـه فعـل بـه ایـن صـورت بـهکار
ب
میرود نشاندهندﮤ این است که مشخصۀ زمان مستقیما روی فعل مشخص نشدهاست .این
حالت ممکن است یا به این علت باشد کـه زمـان مشخصشـدهای در جملـه وجـود نـدارد
مثل وجه التزامی) و یا به این علت باشد که مشـخص کـردن زمـان توسـ عنصـر دیگـری
انجام شدهاست که بهطور سنتی آن را فعل کمکی مینامند .در ساختی که همراه با یک فعـل
کمکی است ،زمان دستوری همیشه روی فعل کمکی که به لحار جایگاه ساختاری در حـد
گره زمان دستوری و گروه فعلی قرار دارد ،تظاهر مییابد .اما هریـک از فعلهـای
فاصل بین ِ
کمکی تأثیر ساختواژی مخصوصی را بر عنصر فعلی بعد از خود بهجا میگذارند .بـهطور
کلی ،استفاده از فعلها بهصورت صفت مفعولی یا ریشه ،همراه با فعلهای کمکی خـاص،
وسیلهای است برای نشان دادن تفاوتهای نمودی خاص.
با توجه به توطیحاتی که ارائه شد ،یعنی تأثیر نداشتن این فعلهـا در سـاختار موطـوعی
جمله و برخورداری از معانی نقشی یعنی نشانگر زمان و نمود بودن ،میتـوان نتیجـه گرفـت
که این فعلها در این کارکرد خود مقو تی نقشی هستند ،نه واژگانی.
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اما س الی که ما در پی پاسخ آن هستیم این است که آیا باید برچسـب هویـت دسـتوری
جداگانهای بهصورت «فعل کمکی» در فرهنگها در نظر گرفـت؟ بـهویژه اینکـه فرهنگهـا
محل بازنمایی عناصر واژگانی هستند ،نه نقشی .جواه این پرسش بدون تردید مثبت اسـت
و مهمترین دلیل آن همان چیزی است که پیشتر در بخش فعلهای سبک هـم بـه آن اشـاره
شد؛ اینکه فعلهای کمکی همگی دارای کـارکردی بـهعنوان فعـل سـاده و سـنگین در زبـان
فارسی هستند و هریک در ردیف الفبایی خود بهعنوان فعل ساده مدخل میشوند و برچسب
هویت دستوری به صورت «فعل زم» یا «فعل متعدی» دریافت میکنند .با این وصف آیـا
میتوان به کارکرد این فعلها به صورت فعل کمکی بهعنوان یک برش معنایی ،ذیـل هویـت
دستوری «فعل زم یا متعدی» اشاره کرد؟ برای نمونه ،آیا میتوان خواستن در فعل «خواهم
رفت» را ذیل مدخل خواستن بهعنوان فعل متعدی قرار داد؟ روشن اسـت کـه چنـین کـاری
ب
اصال درست نیست و بهمنزلۀ ارائۀ اطالعات غل در فرهنگ است.
البته این مسئلهای نیست که پیشتر به آن توجه نشـده باشـد .اختصـاص دادن برچسـب
هویت دستوری مجزا به فعلهای کمکی در فرهنگهای شاخصی ماننـد آ کسـفورد و روبـر
مسبوق به سابقه است و در این فرهنگها ،بهدرستی ،در کنار هویتهای دستوری فعـل زم
و فعل متعدی از هویت دستوری فعل کمکی هم استفاده شدهاسـت و در نتیجـه تمـایز بـین
انواع فعل بهخوبی حفظ و بهروشنی نشان داده شدهاست.
۶ـ نییجهگیری

هرچند بخش اصلی اطالعات هر مدخل در فرهنگ به اطالعـات معنـایی اختصـاص دارد،
اما سایر اطالعاتی که در کنار معنا برای هر مدخل واژگانی ارائه میشود نیز اهمیـت دارنـد.
در این مقاله نشان داده شد که بع ـی فعلهـای سـادﮤ زبـان فارسـی ،ماننـد آمـدن ،آوردن،
خوردن ،دادن ،دیدن ،و زدن ،فعل همکـرد یـا سـبک هسـتند و برخـی دیگـر ،ماننـد بـودن،
خواستن و داشتن ،فعل کمکیاند و برخی ،مانند داشتن ،هم فعل سبک یـا همکردنـد و هـم
بهعنوان فعل کمکی در ساخت مستمر یا ملمو زبان فارسی بهکار میروند .به همین دلیـل
زم است در تعیین هویت دستوری این دسته از فعلها دقت بیشتری به خر داد تـا از در
اطالعات غل در فرهنگ جلوگیری شود.
به این منظور ،در پژوهش حاطر ،با اسـتفاده از رویکـرد تجزیـهای و معنـای رویـدادی
فعلهای سبک ،نشان داده شد که هرچند این فعلها بدون همراهـی جـزء غیرفعلـی معنـای
ناقصی دارند ،اما همچنـان عامـل اعطـای نقـش معنـایی کنشـگرند و بـا توجـه بـه معنـای
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رویدادیشان ،در گزینش نوع گـروه دسـتوری متممشـان یـا همـان جـزء غیرفعلیشـان ،در
ّ
ساخت فعل مرکب تأثیرگذارند .بنابراین ،طروری اسـت در فرهنگهـا بـا هویـت دسـتوری
مستقلی مانند «فعل همکرد» در کنار «فعل متعدی» و «فعل زم» به آنها اشاره شود .برای
نمونه ،در مدخل آمدن پس از هویت دستوری «فعل زم» میتوان هویت دسـتوری «فعـل
همکــرد» را آورد و پــس از تعریــف آن در کنــار برچســب حــوزﮤ تخصصــی «دســتور» ،بــه
نمونههایی از همراهی آن با جزء غیرفعلی ،مانند «پدیـد آمـدن»« ،فـرود آمـدن»« ،بـهتنگ
آمدن» ،و «بار آمدن» ،اشاره کرد ،اما دیگر نیازی به ارائۀ شاهد در این مرحلـه نیسـت ،زیـرا
ّ
هریک از این فعلهای مرکب ذیل نخستین بخـش خـود ،یعنـی جـزء غیرفعلـی ،بهصـورت
مدخل فرعی در خواهد شد و معنیهای آن با شاهدهای مناسب ذکرخواهد گردید.
همچنین بررسی فعلهای کمکی نشان داد با وجود اینکه فعلهای کمکی جزء مقـو ت
نقشی هستند نه واژگانی ،اما ازآنجاکه این فعلها همگی فعل ساده هم هستند و نمیتوان بـا
در آنها در فرهنگ ذیل هویت دستوری فعل ساده ،اطالعات غلطی را بـه کـاربران منتقـل
کرد ،زم است برای این دسته از فعلها نیز ،مانند فرهنگهـای آ کسـفورد و روبـر ،هویـت
دستوری مستقلی مانند «فعل کمکی» در نظر گرفت .برای مثال ،در مـدخل فعـل خواسـتن
پس از هویت دستوری «فعل متعدی» و ارائۀ معنی و شاهد ،میتوان هویت دستوری «فعـل
کمکی» را وارد کرد و پس از تعریف آن با برچسب حوزﮤ تخصصی «دسـتور» ،شـاهدهایی
نیز برای روشنتر شدن تعریف ارائه نمود.
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