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  )اصفهاناستاديار گروه زبانشناسي دانشگاه ( دكتر والي رضايي

  ي ايستا در زبان فارسيفعل هابررسي نحوي و معنايي 

  چكيده 

اين مقوله دستوري در .  و عنصر عمده و اصلي استفعل در دستور زبان به عنوان هستة گروه فعلي
هاي دستوري ماننـد   در برخي نظريه .هاي نحوي و معنايي خاصي است هاي مختلف داراي ويژگي زبان

 افعال به پنج طبقه شامل ايـستا،      ،در اين نظريه  . اند  افعال را به طبقاتي تقسيم نموده      ،ارجاعدستور نقش و    
هدف ما در اين تحقيق بررسي افعال ايستا در زبان  . اند بندي شده پايا طبقه -اي و كنشي  كنشي، پايا، لحظه  

ـا  افعالي هستند كه بيانگر كنش نبوده و بر خالف         افعال ايستا . فارسي است  ـام    فعل ه ـام انج يي كـه هنگ
ـا  ايـن  . شوند  گرفتن در هر مرحله نيازمند گذر زمان هستند، به مطلق زمان مربوط مي             ـاظ  فعـل ه  از لح

ـال لحظـه   . ي نامحدود هستند، به عبارت ديگر نمود پاياني ندارند    زمان ـته از افع اي با وجود اينكه اين دس
نيستند و براي به انجام رسيدن، نيازمند گذر زمان هستند، قابليت استمرار ندارند؛ چون يك فعـل ايـستا                   

ـام      در اين مقاله طبقه بندي     .داراي مراحلي نيست كه يكي پس از ديگري انجام گيرد           افعال بر اساس نظ
هاي نحوي و معنايي خاصي افعال ايـستا          دستور نقش و ارجاع صورت مي پذيرد و با استفاده از آزمون           

ي زبان فارسـي را مـشخص   فعل هاهاي خاص اين دسته از  شود و ويژگي   از ديگر طبقات فعل متمايز      
  . هاي طبقه اي توجيه مي شود يشود و رفتار دستوري متفاوت اين دسته از افعال با توجه به ويژگ مي

  .پايا-دستور نقش و ارجاع، نمود، ايستا، كنشي، پايا، لحظه اي، كنشي :اه كليدواژه

   مقدمه -1

ايـن مقولـه    . فعل اسـت  هاي مختلف نگرش به ساختار زماني دروني          ر شيوه مقولة دستوري نمود بيانگ   
ـاختار          اي دستوري بيان مي    هم به وسيلة تكواژه    ،مانند بسياري از مفاهيم دستوري ديگر      گـردد و هـم در س

 .انـد   برخي دستور نويسان افعال زبان فارسـي را بـه انـواعي تقـسيم نمـوده                .شود  معنايي افعال واژگاني مي   
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ـادن    او   .اي و تداومي تقسيم نموده است      افعال را به دو دسته لحظه     ) 1363(پناه تهراني  جهان  ،افعالي مانند افت
ـافتن و   ،اي و افعالي نظير خـوردن        دن را لحظه   شروع ش   و  ايستادن ،نشستن غلـت خـوردن را تـداومي         ب

 در  ،اي داللـت دارنـد     اعمال لحظه  اي بر حاالت يا    ي لحظه فعل ها طبق تعريف ايشان     .معرفي نموده است  
حالي كه افعال تداومي بيانگر حاالت يا اعمالي است كه با تداوم همـراه بـوده و ابتـدا و انتهايـشان مـدنظر                      

معتقد است كـه   او .نمايد مورد ديگري را به اين تقسيم بندي اضافه مي       )75: 1373(وحيديان كاميار    .نيست
 ، خوابيـدن : ماننـد ؛ بلكه ادامـه پيـدا مـي كننـد    ،يابند اما پايان نمي، افتند برخي اعمال در يك لحظه اتفاق مي    

  .اند هتداومي ناميد-اي  لحظهاو اين دسته از افعال را . چسبيدنو  ماندن ، ايستادن،نشستن
ـتوري نـدارد                     بندي  تقسيم ـاطي بـه نمـود دس ـاني اسـت و ارتب بـسياري از   .هاي فوق بيانگر نمـود واژگ

اند و به عنوان مثال در كنار نمود استمراري يا كامـل              ژگاني را خلط نموده   دستورنويسان نمود دستوري و وا    
ــه  ـازي و لحظ ــل آغـ ـان آورده   از فع ــه ميـ ــخن ب ــز س ــد اي ني ـيدو(ان ـان؛1383،ردفرشـ . )1383  ، ماهوتيـ

ـاني و غيـره    اي به معرفي تعدادي از افعال داراي نمود واژگاني شامل آغازي            در مقاله ) 1383(ابوالحسني ، پاي
  :هاي زير  مانند نمونهپرداخته است؛

  )آغازي(كنيم  كار را شروع مي8ساعت )1(
  )پاياني(پروژه به پايان رسيد)2(

شود  توري در اين است كه در اينجا مفهوم نمود از معني فعل ناشي ميتفاوت نمود واژگاني با نمود دس     
ـاني بـودن بـه               لحظه. رود  و هيچ گونه نشانة تصريفي براي بيان آن به كار نمي           ـا پاي اي يا تداومي و آغازي ي

ـار       اما در مورد نمود دستوري نشانه     . معناي واژگاني فعل بستگي دارد     ـاختمان فعـل بـه ك اي تصريفي در س
ـاي لفظـي نمـود         نشانه  )76: 1383(فرشيدورد. باشد  ود كه بيانگرآن نمود خاص مي     ر  مي را از ايـن قـرار      ه
  :داند مي

  .او خوابيده بود يا او خوابيده است : مانند؛رود فعل معين بودن براي نمود كامل به كار مي-1

  .خورد حاال غذا مياو  : مانند؛براي نمود ناتمام و استمراري است مي پيشوند صرفي-2
 : ماننـد ؛شود فعل داشتن در زبان محاوره براي نمود ناتمام و استمراري و فعل در جريان استعمال مي -3

  .خورد او داشت غذا مي يا غذا مي خورداو دارد 



  25                   ي ايستا در زبان فارسيهافعلبررسي نحوي و معنايي                   دوم، شمارةچهارمسال  

ـتوري           ـاني و نمـود دس ـان نمـود واژگ بنابراين در بحث نمود بايد به اين نكتة مهم توجه داشت كـه مي
ـاني               اني كه مفاهيمي از قبيل لحظه     نمود واژگ . تفاوت وجود دارد   ـا پاي ـازي ي اي بودن يا تداومي بـودن و آغ

ـا               بودن را در بر دارد از معناي افعال ناشي مي          شود در حالي كه نمود دستوري به وسيلة عناصر تصريفي و ي
ـاني مربـو  . كند ي كمكي تظاهر پيدا مي  فعل ها  ط به تعيبر ديگر نمود دستوري يك امر گرامري و نمود واژگ

ـال ايـستا در         . به خصوصيت معنايي افعال است     در اين مقاله به بررسي يكي از انواع نمود واژگاني يعني افع
 .پرداختچهارچوب دستور نقش و ارجاع خواهيم 

  چارچوب نظري-2

ـاتي         هاي دستوري نقشگرا نقش     در نظريه  ـاختار آن داراي نقـش حي ـان در تحليـل س ـاطي زب ـاي ارتب ه
ـان رخ مـي           ؛ است 1 اصلي زبان ارجاع و بيان گزاره      هاي  يكي از نقش  .هستند  يعني بيان چيزهايي كه در جه

هاي نقشگرا مانند دستور نقش و ارجاع و دستور  در نظريه. ها دهد و شركت كنندگان دخيل در آن وضعيت       
گـردد كـه بـراي        بندي به ارسطو باز مـي       تقسيم. گيرد   صورت مي  2هاي مشخص   بندي وضعيت   تقسيمنقشگرا  
ـات          . هاي موجود ميان افعال توجه نمود       ن بار به تفاوت   نخستي به طور كلي چهار وضعيت مـشخص در مطالع

). 83 :1997،  ون ولين و الپولو   (اد، فرايند و كنش   زبانشناختي از هم متمايز مي شوند كه عبارتند از حالت، رخد          
 و يا يك تجربه دروني      حالت ها غير پويا هستند و شامل ارتباط يك گروه اسمي مرتبط، وضعيت يا حالت              

اي   هاي امر هستند كـه بـه صـورت لحظـه            رخدادها آن دسته از وضعيت     .هستند كه فاقد نقطه پاياني است     
ـان صـورت                 . افتند و داراي نقطه پايان هستند       اتفاق مي  فرايندها شامل تغييـر بـوده و در طـول مـدتي از زم

ـام  كنش بيان .گيرند كه البته داراي نقطه پايان نيز هستند         مي گر وضعيت مشخص پويا بوده و در آن عملي انج
  .مي پذيرد

باشند كه بيانگر حالـت،   اي مي  ابزار زباني بيان وضعيت هاي مشخص شامل افعال و ديگر عناصر گزاره           
  .بنا بر اين معناي فعل به وضعيت مشخصي كه بيان مي كند مرتبط است. رخداد، فرايند يا كنش هستند

                                                 
1. predicating 

2. states of affairs 



 دومشمارة سال چهارم،                  مشهددانشگاه فردوسي هاي خراسان  شناسي و گويشزبانمجلة                                   26

ـته از   .انجام گرديد) 1957( مشخص نخستين بار به وسيله وندلر   طبقه بندي افعال بر اساس     او چهار دس
ـتوري و تـضمن منطقـي از هـم         هايشان در ارتباط با قيد      افعال را بر اساس محدوديت     هاي زماني، زمان دس

ـا  2، كنـشي  1او اين فعل ها را به ترتيب ايـستا        . متمايز ساخت  بـسياري از  .  معرفـي نمـود  4اي  و لحظـه   3، پاي
ـان  ) 1979(دوتي. هايي اقتباس نمودند يلدناسان اين دسته بندي را با جرح و تع زبانش به طبقه بندي افعال زب

ـايي دوتـي بـه صـورت             . انگليسي بر اساس مقوالت چهار گانه وندلر  پرداخت         آزمون هاي نحـوي و معن
دسته افعال در زبان    هايي از اين چهار       نمونه . اقتباس گرديد  5اصالح شده به وسيله دستوريان نقش و ارجاع       

  :اند معرفي شده) 2005(انگليسي در ون ولين
  be sick  ،be tall  ،be dead ، love ، know:   افعال ايستا-
  pop،   explode،   shatter:  افعال گذرا-
  melt،  freeze،  dry،  learn:  افعال پايا-
  march،  walk،  roll،  swim،  think،   snow،  drink،  write:  افعال كنشي-

ـاس ويژگـي          ـايز مـي            اين چهار دسته از افعال بر اس ـاني از يكـديگر متم ـاي زم ـال ايـستا    . شـوند   ه افع
هاي مـشخص      بر وضعيت  افعال كنشي . هايي را نشان مي دهند كه به لحاظ زمان، نامحدود هستند            موقعيت

اي را در مـورد       اي، تغييرات لحظـه     افعال لحظه . باشند  كنند كه به لحاظ زماني نامحدود مي         مي پويايي داللت 
ـين و  (نكته ديگر درباره اين افعال، وجود نقطه پايان دروني است . دهند افعال ايستا و كنشي نشان مي      ون ول

ـا مـستلزم گـذر              افعال پايا تغييراتي را نشان مي دهند كه لحظه        ). 92: 1997الپوال،   اي نيستند و تحقـق آن ه
نتيجه انجام گرفتن اين افعال، تغيير حالتي است كـه بـه يـك       . ، تداومي هستند  بنابراين افعال پايا  . زمان است 

ـا   ،اين طبقه بندي را وندلر صرفا بر اساس افعال زبان انگليسي بنيان نهاده بود             . نقطه پاياني منتهي مي شود      ام
ـان در      توان جزو همگاني    شناسان بر اين باورند كه اين تقسيم بندي را مي         اكنون زبان  ـاي زب   نظـر گرفـت     ه

                                                 
1. state 

2. activity 

3. accomplishment 

4. achievement 

5. Role and Reference Grammar 
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هاي گوناگون نشان داده است كه چنين تقسيم بندي اي داراي اهميت خاص             مطالعه زبان  ).2008ولين  ون(
   .در نظام فعل آنها مي باشد

ـاني چـون فـولي      گرا است كه بوسيله      نقش دستور نقش و ارجاع يك نظريه      ـين   و   1زبان شناس در  2ون ول
.  بر دستور زايشي وارد كـرد      ها همگاني اساسي بويژه در مورد      ميالدي معرفي شد و انتقادهاي    1980اوايل دهه   

ـا          ،هستگونه كه در دستور زايشي       آن در اين نظريه اعتقادي به سطح انتزاعي،       وجود ندارد و بـراي جملـه تنه
ـتور تركيـب مـي    . يك سطح قايل است    شـود و   به عبارت ديگر ساخت نحوي با ساخت معنايي در ايـن دس

 با توجـه   .بند است و اين نظريه داراي سه اليه هسته، مركز        بند در  .مي باشد نايي  بخش اساسي هم ساخت مع    
، شـود   حسوب مي م ترين بخش ساخت معنايي است و هسته اصلي جمله، فعل           اساسي ،به اينكه در اين نظريه    

ـا    . بـه عهـده دارنـد   فعل هابنابراين نقش اساسي را در جمله از ديدگاه اين نظريه،       ـايي كـه افع ـانگر  از آنج ل بي
 پس هر حالتي توسط نوع خاصي از فعل نـشان داده   ،حاالت، كارها و امور انجام گرفته درجهان واقعي هستند        
ـاره داريـم  مي شود و هنگامي كه از نوع فعل سخن مي گوييم د  ـين   (ر واقع به نوعي حالت اش  :1997ون ول

 ايـستا،    :ه انـد  كـرد ه تقـسيم    طبق پنج به   ارهاييآنها را با توجه به معي      ،ل در اين نظريه   افعا به خاطر اهميت     .)83
) 1957 (3اولين كسي كه براساس نمود دست به طبقه بندي افعال زد ونـدلر   . پايا-اي و كنشي   ، لحظه پايا ،كنشي

 براساس    و  اين طبقه بندي يك طبقه بندي نمودي است        . تحقيقات بعدي در اين زمينه شد      بود كه اساس همه   
ـاي   يعني بر اساس ويژگـي   ؛)99 :1974وندلر(گرفته است تباط با مقوله زمان انجام      هاي افعال در ار    ويژگي  ه
ـايي وجـود دارد     براي تعيين طبقه هر فعل آزمون     . مي گيرند  ي گوناگون در اين طبقات قرار     فعل ها  ي،نمود ه

  .  راهگشا باشد مورد نظركه پاسخ به هركدام از آنها مي تواند براي تعيين طبقه نمودي فعل
ـايز وجـود دارد؛        تر مطالعات بر اين اصل استوار هستند كه ميان افعال اي          بيش فعـل   يعنـي    ستا و غير ايستا تم

ـين    (ر آنها كنشي رخ نمي دهد متمايزند      يي كه بيانگر رخداد هستند از آنهايي كه د        ها  ديويـد   .)93: 1997ون ول
ـلي هـستند و ديگـر      هم فرض خود را بر اين  قرار داد كه در اين طبقه بنـدي اف ) 1979(دوتي   ـال ايـستا اص ع

ـته را  . طبقات از آنها مشتق شده اند    ولي چون قادر نبود افعال كنشي را از ايستاها مشتق كند، بنابراين اين دو دس

                                                 
1. Foley 

2. VanValin 

3. Zeno Vendler 
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عبـدوالي  (  را مشتق شده از ايـن دو مـي دانـست           اي و پايا    ي لحظه فعل ها مبناي تمام افعال در نظر گرفت و        
1992 :37(. 

   طبقات افعال -2

ـاع                    در  اين بخش به معرفي مختصر انواع افعال از نظر نمود واژگاني در چارچوب دستور نقـش و ارج
  :مي پردازيم

                                            افعال كنشي -2-1
ـام            گونه از افعال اطالق مي      بندي افعال كنشي به آن      در اين طبقه    شود كه بيانگر كنش هستند و براي به انج
ـا  اين . گيرند دن به مراحلي نيازمندند كه يكي پس از ديگري انجام مي        رسي ـاني ندارنـد   فعـل ه  از . نمـود پاي

ي كنـشي   فعل ها به دليل اينكه    . هستند» رفتن، دويدن، شنا كردن، خواندن، نوشتن      « ي كنشي فعل ها جمله  
ـتمراري دا               بـراي نمونـه فعـل      . رنـد كه داراي مراحلي هستند و انجام هر مرحله هم زمانبر است، قابليت اس

  . تواند به صورت استمراري به كار رود هاي زير بيانگر كنش است و به همين دليل مي در جمله» خوردن«

  .من در حال شام خوردن بودم 

    افعال پايا-2-2

ذوب شدن،  : مانند. ي تغيير حالت هستند كه قابليت استمراري دارند       فعل ها  از جمله    فعل ها  اين گونه   
ـا يـك      ي كنشي داراي نمود پاياني هستند؛     فعل ها اينها برخالف   . ن، يخ بستن، خشك شدن    يادگرفت  يعني ت

ـام داد؟        : توان اين پرسش را درمورد آن مطرح كرد         فعل پايا كامال انجام نگرفته باشد نمي       ـاري انج او چـه ك
تـوان گفـت او    نمـي براي نمونه اگر دانش آموزي درحال يادگرفتن مطلبي است، تا آن را ياد نگرفته باشـد                 

مثالً اگر يك دونده ماراتن چند صد       . ولي در مورد  فعل كنشي اين گونه نيست        . درسش را ياد گرفته است    
  .متر از كل مسير را دويده باشد هم مي توان گفت كه او دويده است

  پايا- كنشي-2-3

ي بطـور معمـول نمـود       ي كنش فعل ها .  افعال كنشي گفته مي شود كه نمود پاياني دارند         به دسته اي از    
ـا   براي نمونه   . اي به كار روند كه داراي نمود پاياني باشند           ولي ممكن است به گونه     ،پاياني ندارند  ي  فعـل ه
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ـاني اسـت        -يك فعل كنشي  ) 4-6(هاي    در جمله » نوشيدن، نوشتن و خواندن   «  .پايا است كه داراي نمود پاي
ـا بـه صـورت اسـم              اگر موضوع دوم     ،جايگاهيدر واقع در فعل هاي كنشي دو       ـاعي ي به صورت غير ارج

پايا خواهـد   - در غير اين صورت فعل داراي تعبير كنشي        باشد فعل از نوع كنشي خواهد بود،      جنس يا نوع    
  .بود

  .  او آب را نوشيد-4
  .ها شعر را خواندند بچه-5
  .من نامه را نوشتم-6

  اي افعال لحظه-2-4

يي مي گويند كـه در يـك لحظـه روي     فعل هاآيد به  ميطور كه از نام آنها بر      اي همان   ي لحظه فعل ها 
اي مـي   ي لحظـه  فعل ها از جمله   .  يا به عبارت ديگر داراي نمود پاياني هستند        رسند؛  دهند و به پايان مي     مي

ـافتن ايـن          . اشاره نمود » رسيدن، افتادن، منفجر شدن يا تركيدن      «توان به  گونـه    از آنجا كه زمان آغاز و پايان ي
ممكن است يك فعـل     گاهي اوقات . خوردار نيستند  كوتاه است، از ويژگي استمرار پذيري بر        خيلي فعل ها 
ـيدن «فعل جمله يعني    ) 7(براي نمونه در جمله اي مانند     . اي به اشتباه فعل پايا در نظر گرفته شود        لحظه » رس

 بلكـه   ،ستدر اينجا منظور اين نيست كه رسيدن به قله يك ساعت طول كشيده ا             . اي است   يك فعل لحظه  
  .باال رفتن از كوه و مراحل پيش از رسيدن به قله يك ساعت به طول انجاميده است

  . يك ساعت طول كشيد تا به قله رسيديم-7

   ايستا-2-5

ـار نيـستند،        و بيانگركنش خاصي نيستند يي گفته مي شود كه    فعل ها به    ـام ك چـون داراي مراحـل انج
ـا    از جملـه     .ندارنـد  هم   نمود پاياني گونه افعال    ينا. ندارند قابليت استمرار پذيري   معموالً ي ايـستا   فعـل ه

ـا    .نام برد » ، عقيده داشتن، دانستن، خواستن، بودن،       دوست داشتن «توان از   مي ـانگر       ييفعـل ه كـه بيـشتر بي
ل فع و مالكيت هستند روانشناختي و حاالت مورد كه دراحساسات دروني، عواطف و شرايط و ويژگي ها 

  :  مثال؛هستند ايستا 1»بودن«
                                                 
1. To be 
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  . من پاسخ سوال را مي دانم-8
  . ما شمالي استهمساية-9

ـال ايـستا   كه صـرفاً بـه طبقـه         بر آن هستيم     لهاقدر اين م   به دليل گسترده بودن بحث  انواع فعل،        در افع
ـتفاده از آزمـون   كه در زبان فارسي امروز كاربرد فراوان دارند،     دستور نقش و ارجاع بپردازيم     ـا اس ـاي   و ب ه

ـاوت      دستور نقش و ارجاع ايج در نظريه  ر ـيم و تف ـنجش قـرار ده ـاي نحـوي و    برخي از آنها را مورد س ه
  .معنايي اين دسته از افعال را با ديگر طبقات فعل نشان خواهيم داد

   ويژگي هاي افعال ايستا-3

ـاني نا             ؛بيانگركنش خاصي نيـستند   كه   افعال ايستا افعالي هستند    ـا و از نظـر زم محـدود   يعنـي غيـر پوي
ـام           سخن مي »  خوردن«يا  » دويدن«وقتي ما از    ). 2010پيوي    (هستند گوييم، به اين معني است كه براي انج

ـامي    . اي از مراحل بايد گذرانده شود كه انجام هر مرحله نياز به گذر زمان دارد                اين اعمال زنجيره   ولـي هنگ
اگر . ر ذهن ما از اين كارها وجود ندارد       اي د گوييم هيچ مرحله    سخن مي »  داشتن«يا  » دوست داشتن «كه از   

ـام            ما كسي يا چيزي را دوست داشته باشيم يا صاحب چيزي باشيم، مراحلي را كه يكي پس از ديگري انج
ـام    . دهيم ، انجام نمي گذر زمان نياز باشد   گيرد و براي آنها    با اين حال افعال ايستا با اينكـه داراي مراحـل انج

. تن به يك مدت زمان نياز دارند كه اين مدت ممكن است كوتاه يا طوالني باشـد                كار نيستند، براي بروز ياف    
ـار رونـد               » دويدن«افعال كنشي مانند     . به دليل داشتن مراحل انجام كار، مي توانند به صورت استمراري به ك

 توان ايننميرا » داشتن يا دوست داشتن«ولي يك فعل ايستا مانند  » .دوداو دارد مي  «: مثال مي توانيم بگوييم   
  .كار برده گونه ب
  .دارد او دارد مادرش را دوست مي-*10
   او در حال چه كاري است؟ -11 

  اي است؟ او درحال داشتن چه عقيده-*12
به همين . ندارند قابليت استمرار پذيري معموالًافعال ايستا به دليل اينكه داراي مراحل انجام كار نيستند، 

تـوان   ولي اين سوال را نمي. را بپرسيم)11(وال توانيم سحال قدم زدن باشد، مي   دليل است كه اگر كسي در       
  .مطرح كرد» عقيده داشتن«در مورد يك فعل ايستا مانند 
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ـان      .ندارنـد  نمود پايانيافعال ايستا محدوديت زماني ندارند، به عبارت ديگر   ـان بـه پاي  يعنـي اينكـه زم
انتهاي عمل يعني رسيدن به مدرسه، مـشخص شـده اسـت            ) 13(مثال در جمله    . رسيدن كار اهميت ندارد   

ـتن    «:ي ايستا مي توان از    فعل ها از جمله   . نقطه پايان كار مشخص نيست    ) 14(ولي در جمله     ، دوسـت داش
 و مالكيت هـستند   روانشناختي و  حاالت   وردم يي كه در  فعل ها ، يا   »عقيده داشتن، دانستن، خوشحال بودن    

  . نام برد،بودن فعل
  . او تا مدرسه دويد-13
                                                                                                . خواهد بچه پول مي-14

ـا  ، )44-118: 1984(1با توجه به اصطالحات به كاربرده شده توسط ريل           ي ايـستا بـه دو نـوع    فعـل ه
ها و مانند اينها      نقاش ،ها افعال ايستايي را كه براي سيگاري     . ايستاي خاص و ايستاي عام، تقسيم مي شوند       

 مديران يا قانونگذارها به كار مـي        ،ها  معلم ،به كار مي بريم، ايستاي خاص و آنهايي را كه براي خدمتكارها           
ـا   مديريت كردن يا خدمت كردن همـه       ، نقاشي كردن  ،يگار كشيدن س.  ايستاي عام مي ناميم    ،بريم ي فعـل ه

 ،ولي سيگاري بودن  . كنشي هستند و مراحلي دارند كه انجام آن مراحل يك به يك نيازمند گذر زمان است               
توان مراحل جداگانه در انجام كار در   مدير بودن و خدمتكار بودن ايستا هستند و براي آنها نمي          ،نقاش بودن 

ـا يـك                   تفاوت اساسي كه اين   . گرفتنظر   ـيگاري ي گونه افعال ايستا با هم دارند در اين است كه يك فرد س
 . را بيان نمايد) 15-16(تواندجمله هاي نقاش مي
  .      من هرروز صبح سيگار مي كشم-15
  . من هر روز صبح نقاشي مي كنم-16 

  . ا به زبان آوردر) 17-18( اما يك مدير يا يك خدمتكار نمي تواند جمله هاي
  .  من هر روز صبح مديريت مي كنم-17
   . من هر روز صبح خدمت مي كنم-18

برخي از  . هر فعل براي انجام يافتن به يك مدت نياز دارد         . ي زمان ارتباط دارد   دليل اين تفاوت به مقوله    
برخـي ديگـر مـدت      . نداي ها به يك مدت بسيار كوتاه براي به انجام رسيدن نيازمند هست            افعال مانند لحظه  

ـاني محـدوديت                 . طلبندتري را مي    طوالني ـاظ زم بعضي از افعال هم داراي نمود پاياني هستند، يعنـي از لح
                                                 
1. Gilbert Ryle 
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ـان برسـد در نظـر     نمي توان نقطه » خدمتكار بودن و مدير بودن    «در اينجا براي    . دارند اي كه كار آنجا بـه پاي
ـيگار كـشيدن    «ولي براي   . ارندبه عبارت ديگر اين دو فعل محدوديت زماني ند        . گرفت » نقاشي كـردن و س

بـه ايـن    . پايان و محدوديت زماني هستند      داراي نقطه  فعل ها يعني اين   . توان نمود پاياني در نظر گرفت     مي
 .تري هستندداراي معني قابل قبول  )16-15(دليل است كه جمله هاي 

   افعال ايستا در ارتباط با زمان-4

ـال ايـستا اگـر جملـه اي          . مقوله زمان در مورد طبقات گوناگون افعال با هم متفاوت است           درمـورد افع
بـدين معنـي    ) 20(ن بيان جملـه   همچني. را بيان كنيم به اين معني است كه ويژگي توانايي اوست          ) 19(مانند

براي نمونـه در جملـه      . ي ديگر صدق نمي كند    فعل ها ولي اين امر درباره     . شنوداست كه شخص دارد مي    
ـنا مـي          كه يك فعل كنشي به كار رفته است به اين معنا نيست  كه ا              )21-22( هاي و دارد مي دود يا دارد ش
   .)105 :1974وندلر  (.كن

   . او قادر به ديدن است-19
  .او قادر به شنيدن است-20
  . او قادر به دويدن است-21
  .او قادر به شنا كردن است-22

  هاي تشخيص نمود واژگاني افعال  آزمون-5

طبقه بندي افعال در دستور نقش و ارجاع براساس كار وندلر قرار دارد كه افعال را به دسته هاي ايـستا،                     
گـردد كـه   برمـي ) 1979(ل اين طبقه بندي به ديويد دوتـي  جرح و تعدي. اي، پايا و كنشي تقسيم كرد لحظه
ـام     .  بندي وندلر اضافه نمود    پايا را به طبقه   -ي كنشي طبقه ـان انگليـسي انج اين طبقه بندي نخست بـراي زب

ـايي و    ديويد دوتي مجموعه اي از آزمـون . ها هم معتبر ديده شد     ي زبان شده بود، ولي براي بقيه     ـاي معن ه
صورت اختياري در هر طبقه قـرار         هر فعل به  . ف اين طبقات در زبان انگليسي ارائه داد       نحوي را براي تعري   

ـال       اگرچه اين آزمـون   . هايي مطابق با خود داشته باشد      گيرد و هر زباني نياز دارد كه آزمون       نمي ـا بـه دنب ه
در ويژگي هاي نمودي جهاني افعال هستند، اما يك آزمون خاص تنها يك وسيله اسـت و ممكـن اسـت                     
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ـايي كـه    براي تعيين طبقه نمودي افعال، مـشهورترين آزمـون     ). 2010پيوي(يك زبان ديگر ناكارآمد باشد     ه
ـين   ) 1997(هاي طراحي شده توسط ون ولين و الپوال          وجود دارد، آزمون   اسـت كـه در     ) 2001(و ون ول

  . ي ايستاي زبان فارسي بكار مي بريمفعل هااينجا ما آنها را براي سنجش 

  برد نشانه استمراري كار-5-1

ـاخته    . طراحي آزموني كه تنها براي يك زبان مناسب باشد امكان پذير است              ـتمراري س مثال آزمون اس
ـتمراري    تنها براي زبان انگليسي و چند زبان ديگر كه نشانه     ) 1997(شده توسط ون ولين     خاصـي بـراي اس
در زبان انگليسي براي تشخيص     . دكي تغيير كند  ولي براي زبان فارسي اين آزمون بايد ان       . دارند، كاربرد دارد  

ـا شـكل       .)1979،ديويد دوتي (ا استفاده از آزمون حال ساده است      ه فعل ايستا يكي از بهترين راه       اگر فعلي ب
 .)94: 1997 ،ون ولين(ال داشته باشد، يك فعل ايستا استحال ساده بكار رود و مفهوم زمان ح

هاي در حالِ و      او عبارت . ارائه شده است  ) 1998( دبير مقدم  آزمون استمراري براي زبان فارسي توسط     
ـا   .مشغولِ را به عنوان راهكار بيان استمرار در زبان فارسي مطرح نموده است    ـا  اين آزمـون ب يي كـه  فعـل ه

ـا   دليل اينكه     به. پايا به كار مي رود    -قابليت استمراري دارند مانند افعال كنشي، پايا و كنشي         ي ايـستا   فعـل ه
بـه  ). 103 :2010  ،پيوي( پذير نيستند، اين آزمون با اين گونه افعال جمله هاي دستوري نمي سازد              استمرار

  .دستوري است) 24(غير دستوري است، اما جمله )23(عنوان نمونه جمله 
  . من در حال دوست داشتن برادرم هستم-23* 

  . مادرم مشغول كار كردن در آشپزخانه است- 24

   شدت كنشي همراهي با قيدهاي-5-2

ـايي           . ي كنش و پويايي هستند    قيدهايي مانند و به شدت  نشان دهنده        ـاي غيـر پوي اين قيدها با فعـل ه
اي هـم غيـر     البته افعال لحظـه   . قابل قبول نيست  ) 25(اي مانند يعني جمله . روندمانند افعال ايستا به كار نمي     

ـ      ولي كا . پويا هستند و اين قيدها با آنها نيز كاربرد ندارند          ـامالً  ) 26(شي در جملـه     ربرد آنها با يك فعل كن ك
   :صحيح است

  . من مادرم را به شدت دوست دارم-25
  .من با جديت كار مي كنم-26
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   »به سرعت و آهسته« استفاده از قيد -5-3

و تـشخيص  ]  ايـستا -[ي فعل هااين آزمون تنها براي . به اين قيدها، قيدهاي سرعت هم گفته مي شود 
ـا از   -ي كنشي، پايا و كنشي    فعل ها يعني تشخيص   . كاربرد دارد ] لحظه اي [+ از  ] ظه اي  لح -[ي  فعل ها  پاي
ـاربرد نـدارد و             . ي ايستا و لحظه اي با اين آزمون امكان پذير است          فعل ها  ـا ك پس اين آزمون نيز با ايستا ه
  . نمي تواند قابل قبول باشد) 27-29(هايي مانند  جمله
  .انستمها را آهسته مي د من جواب-*27
  .او به سرعت مادرش را دوست دارد-28*
  .گربه آهسته زير ميز بود-29*

  رود  استفاده از قيد زمان مي-5-4

اي ي لحظـه فعل هاپايا امكان پذير است و با -ي ايستا، كنشي، پايا و كنشيفعل ها استفاده از اين قيد با      
رود كه براي به انجام رسيدن به يك مدت زمان          به عبارت ديگر اين قيد با افعالي به كار مي         . رودبه كار نمي  

ـاره دارد كـه     كاربرد اين قيد نشان دهنده    . نياز دارند و نمود پاياني نيز ندارند       ي اين است كه فعل به امري اش
ـا      . دهد  براي به انجام رسيدن به يك مدت زمان نياز دارد و در يك لحظه روي نمي                فعـل  بنابراين، اين قيد ب

ـار مـي             -، پايا و كنشي    كنشي ،ي ايستا ها ـاز دارنـد، بـه ك ـال   پايا كه براي انجام يافتن به زمان ني ـا افع رود و ب
ممكن » بودن«براي نمونه اين قيد با يك فعل ايستا مانند          . اي كه فاقد اين ويژگي هستند، كاربرد ندارد         لحظه

نمـي توانـد يـك      » ر شـدن  منفج« ولي با يك فعل لحظه اي مانند         ،را توليد نمايد  ) 30(اي مانند   است جمله 
  .جمله دستوري بسازد

  .ما يك ساعت در مدرسه هستيم-30
  . مهمان ها در يك ساعت به منزل رسيدند-31 

اگر يك رويداد در ده دقيقه رخ دهد به روشني مي توان به نقطـه  . اين آزمون بر نمود پاياني تمركز دارد  
ـان برسـد،    به عبارت ديگر كاري كه در زمان م. پايان آن اشاره كرد  عيني آغاز شود و ده دقيقه بعد هم بـه پاي

ـان   . داراي انتهاي مشخصي است كه مي توان به آن اشاره داشت           اما اگر كاري براي ده دقيقه انجام شود، هم
رود  اين قيد تنها با فعل هايي به كار مي   . )37: 2005ون ولين    (اند در زمان ديگري نيز انجام شود      كار مي تو  
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ـال   .  پايا كاربرد دارد-ي لحظه اي، پايا و كنشيفعل هايعني با . ي داشته باشندكه نمود پايان   ـا افع اين آزمون ب
ايستا كاربرد ندارد چون اين گونه افعال از نظر چهارچوب زماني نامحدود هستند يا به عبارت ديگـر نمـود            

  .پاياني ندارند 
  ».دانستممطلب را ميمن در پنج دقيقه آن  «-*32

  فعال ايستا مفعول ا-6

ـا      فعل هاهايي كه     از جمله ويژگي   ـا ب ـاط آنه ي ايستا دارند و آنها را از ديگر افعال متمايز مـي كنـد، ارتب
شود، معموالً يك شخص يا يـك شـيء   هنگامي كه از مفعول يك فعل سخن گفته مي. مفعول جمله است 

ـاري   يعني كننـده  . اندقرار گرفته آيند كه تحت تاثير فاعل جمله       يا گروهي از اشخاص يا اشياء در نظر مي          ك
-گونه تعريـف مـي  در دستور سنتي مفعول اين. پذيرد كار تاثير مي   وجود دارد و كسي يا چيزي كه از كننده        

 ناتـل (كنـد   مـي  داللـت  اسـت   شـده    واقـع  او بـر  فعل كه چيزي يا كسي بر كه است اي  كلمه مفعول: شود
  : توپ، پيراهن و علي مفعول هستند) 33-35( براي نمونه در جمله هاي )63: 1381خانلري
  . را پاره كردتوپ پسر بچه -33
  .  خريدپيراهندوستم يك -34
  .  را ديدمعلي من -35

ـال در     . در دستور سنتي مفعول به دو نوع مفعول مـستقم و غيـر مـستقيم، تقـسيم مـي شـود                     بـراي مث
  .دهستن مستقيم غير و مستقيم مفعول ترتيب به »بهار و گل«) 36(جمله
 .كرد تقديم بهار به را گل متين -36 

براي مثال در   . گيرددر دستور نقش و ارجاع به جاي مفعول، اصطالحات ديگري مورد استفاده قرار مي             
ـا  گـر   و تجربه  1پذير كنشبه ترتيب نقش    » سيب و شعرهاي حافظ   «كلمه هاي   ) 37-38(جمله هاي   اثـر  ي

شود كه كامالً تحت تاثير عمل فعل قـرار گرفتـه            مي طالقانقش كنش پذير به كسي يا چيزي        .  دارند 2پذير
- مـي گفتهنقش تجربه گر يا اثر پذير به كسي يا چيزي     . است و احتماالً در آن تغييري هم ايجاد شده است         

                                                 
1. Patient 

2. experiencer 
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. بـود  خواهد گر تجربه اسم آن نقش صورت اين در .كند حس را اي پديده و باشد حواس شود كه داراي  
ـا  گـر  تجربـه  واقع در. شودمي هستند، مشاهده  حسي افعال داراي جمله هايي كه   در نقش اين  پـذير  اثـر  ي

 .كندمي حس را ملموس غير و فيزيكي غير حالت بلكه ،دهدانجام نمي را عملي
 .خورد را سيب علي -  37
  .دارد دوست را حافظ شعرهاي  پدرم-38 

ـال    به. در جمله هايي كه فعل آنها ايستا است، مفعول كنش پذير نيست        ـار نحـوي افع  عبارت ديگر رفت
ـاوت دارد     فعل ها ، با   فعل ها ايستا نسبت به افعال ديگر متفاوت است و همراهي مفعول با اين              . ي ديگـر تف

فاعل فعل هاي ايستا مانند فاعل فعل هاي كنـشي          . ها مفعول كامالً در احاطه فعل نيست      در اين گونه جمله   
گيرد، مفعولي كه كاري    و به دليل اينكه در آنها كنشي انجام نمي        واقعاً انجام دهنده و عامل يك كنش نيست         

ي ايستا فعل هانقش مفعول . روي آن انجام بگيرد يا تحت تاثير عمل فاعل دچار تغيير شود نيز وجود ندارد       
ها تحت كنترل و تسلط فعـل نيـستند و در    بنابراين اين مفعول. بيشتر شبيه نقش تجربه گر يا اثر پذير است  

زيرا مجهول كردن يك جمله، مستلزم وجود يك        .  را مجهول كرد   فعل ها توان بسياري از اينگونه     ه نمي نتيج
بـراي نمونـه   . مفعول است كه تحت تاثير عمل فاعل باشد و بطور كامل عمل فعل بر آن احاطه داشته باشد           

  .مجهول جمله هاي زير قابل قبول نيست
  .شودوست داشته ميمادرم د*    ←.  من مادرم را دوست دارم-39
  .     شودماشين داشته مي*   ←.  او يك ماشين دارد-40
  .شدپاسخ دانسته *   ←.دانستم من پاسخ را مي-41
   .شد  پول  خواسته   ←. خواست برادرم پول مي-42

زان بنابراين افعال ايستا به دليل ماهيت معنايي خاص خود از ساير افعال از نظر الزم يا متعدي بودن و مي      
با اين كه بسياري از افعال ايستا مي توانند دو ظرفيتي بوده و مفعـول               . تأثير پذيري بر مفعول متفاوت هستند     

ـين دليـل      .شـود    اما مفعول در اين دسته از افعال مفعول تمام عيار تلقي نمي            ،داشته باشند  ـال بـه      بـه هم  افع
ـا           بـوده عدي  اصطالح متعدي ايستا داراي رفتار متفاوت از ساير فعل هاي مت           ـال بـسياري از آنه  و بـراي مث

  .مجهول نمي شوند
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  گيري نتيجه-7

ـتور          .در اين جستار به بررسي افعال ايستا در زبان فارسي پرداختيم           ـارچوب نظـري دس با استفاده از چ
ـان                     نقش و ارجاع طبقه    هاي چندگانه افعال در زبان فارسي را معرفي نموديم و ويژگي هاي هـر كـدام را بي

ـايي خاصـي هـستند كـه                    . كرديم در اين نوشتار مشخص گرديد كه افعال داراي ويژگي هاي نحوي و معن
ـان فارسـي نمـي             . باعث رفتار متفاوت آنها مي شود      تواننـد بـه    در ادامه نشان داده شد كه افعال ايـستا در زب
ـا   زيرا چنين    ،صورت استمراري ظاهر شوند    ـا تغييـر در حالـت نيـس               فعل ه ـنش و ي . تنديي در بردارنـده ك

 زيرا مفعول يك فعل ايستا به دليل تأثير         ،ي متعدي ايستا صورت مجهول ندارند     فعل ها همچنين بسياري از    
در واقع، مفعول يك فعل ايستا نمونه اعلي مفعول تلقي  .ضعيف فعل بر آن مفعول تمام عيار تلقي نمي شود

نشان   هاي بي     ن از نظر معنايي ويژگي     اما چو  ،گردد  كه از نظر نحوي موضوع فعل تلقي مي         شود و با اين     نمي
  .گردد  عموما فرايند مجهول بر آنها اعمال نمي،مفعول را ندارد
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