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ایم تا تحلیلی از نحوة به کارگیري فعل در سفرنامۀ ناصرخسرو  در این پژوهش کوشش کرده:هدف

آنباواستکلمهآنهویتنمودارکهدارندامتیازهاییوهاویژگیها، کلمهازیکهر. ارائه کنیم

دیگرهاي کلمهازفعلبازشناسیبرايشوند میشناختهبازهاکلمهدیگرازامتیازها،وهاویژگی

گانه هفتهاي مقولهازیکهیچکهداردهایی پیاموامتیازهاوها ویژگیفعل،: گفتتوان می

هاي فعل در نثر سفرنامه بررسی ویژگی .نیستندبرخوردارها پیاموامتیازهاچنینازدستوري

تواند به خوبی بیانگر زبان نثر قرن عیار آن روز نوشته شده است، میناصرخسرو که مطابق با نثر م

  . پنجم باشد

ما به بررسی  اي و توصیفی است،که به صورت کتابخانه در این پژوهش:شناسی پژوهشروش

  . ایماین نثر پرداخته) ساختمان، معنی، زمان و وجه(چهار ویژگی فعل 

مبناي ساخت و تعداد اجزاي تشکیل دهندة آن یکی از  ساختمان فعل، تقسیم بندي بر:هایافته

ترین اقسام فعل است؛ در متن سفرنامه افعال ساده بیشترین بسامد را دارند و تمایل خاص مهم

هاي ساده با پیشوندهاي در مورد معانی افعال، فعل. شودنویسنده به انواع فعل پیشوندي دیده می

شود که یک فعل ساده در در متن سفرنامه فراوان دیده می. دانمتعدد، معانی مختلف به خود گرفته

معنی اصلی خود به کار نرفته است و دچار چند معنایی شده است که علی رغم ثابت ماندن ظاهر 

. رسدفعل، معنی و کاربرد آن متفاوت است و خواننده با توجه به بافت جمله به معناي مورد نظر می

زمان ماضی بیشترین کاربرد را . هر سه زمان اصلی به کار رفته استفعل در سفرنامه ناصرخسرو در 

وجه فعل دیدگاه گوینده را . ها گاهی مطابق نثر معیار امروزي نیستدارد اما صورت صرفی این زمان

  . دهدگوید نشان میراجع به محتواي آنچه می

به کار رفته است اما ) و امري اخباري، التزامی(در نثر سفرنامه هر سه وجه اصلی فعل :گیرينتیجه

هاي ماضی و مضارع بسامد باالیی دارند که نشانگر میزان قطعیت و صحت وجوه اخباري اعم از صیغه

  .این نثر است

  .سفرنامه، فعل، ناصرخسرو، معنی افعال، وجه: هاي کلیديواژه



  و هدف مقدمه-1

  

  مقدمه- 1-1

نشاناي گزارهةدربارراگویندهدیدگاهکهاستمعناییاي مقولهطورکلیبهوجه    

به عبارت دیگر،  دارد؛وجودوجهانتقالبرايزباندرمختلفی  وجهیعناصر. دهد می

ا،ابزارهاینازیکیدارند؛اختیاردروجهی  مفاهیمبیانبرايختلفیها ابزارهاي مزبان

  . استفعلیوجه

نمودارآنصرفطریقازوفعلرساختواژةدکهاستوجهازجنبهآنفعلیوجه     

مشخصفارسی،دستورنویسیتاریخبررسیبا. استدستورياي مقولهوشود می

اجماعبه  فارسیدرفعلیوجهسهوجودسربردرنهایتدستورنویسانکهشود می

استآنبرنوشتاراین. امريوالتزامیاخباري،: ازعبارتندعلیفوجهسهایناند؛ رسیده

  .دهدهاي به کارگیري ناصرخسرو از این امکان زبانی را نشان شیوهتا

  بیان مسأله - 1-2

ها و امتیازهایی دارند که نمودار هویت آن کلمه است و با ها، ویژگیهر یک از کلمه    

احمدي گیوي در  شوند؛ حسنها باز شناخته میکلمهها و امتیازها، از دیگر آن ویژگی

: توان گفتهاي دیگر میبراي بازشناسی فعل از کلمه «: نویسددستور تاریخی فعل می

 ،دستوري  گانۀهاي هفتهایی دارد که هیچ یک از مقولهها و امتیازها و پیامفعل، ویژگی

  .ها برخوردار نیستنداز چنین امتیازها و پیام

  :هاي فعل عبارتند ازین امتیازها و ویژگیترمهم

ـ مفهوم افراد یا جمع 2ـ مفهوم شخص 1: کندواحد به چهار مفهوم داللت میـ در آنِ 1

  :ـ یکی از مفهوم هاي زیر به صورت مثبت یا منفی4ـ مفهوم زمان 3
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  انجام گرفتن کاري)الف

  واقع شدن کار برکسی یا چیزي)ب

  پذیرفتن حالتی یا صفتی )ج

  سناد، یعنی نسبت دادن صفتی یا حالتی بر کسی یا چیزيا)د

  وجود داشتن )ه

  مالکیت و دارا بودن چیزي )و

بن  –بن ماضی (هاي زبان فارسی دو بن دارند هاي دیگر، همه فعلـ برخالف زبان2

  .شودو ساختار هر فعل و هر کلمه مشتق دیگر از یکی از آنها گرفته می) مضارع 

  .گیردـ شناسه می3

  .ـ داراي وجه است4

  .گیردمی»می«ـ پیش واژك 5

  .گرفته استمی» همی«ـ پیش واژك 6

  .گیردمی» بـ«ـ پیش واژك 7

  .گرفته استمی» مـ«ـ پیش واژك 8

  .گیردمی» نـ«ـ پیش واژك نفی و نهی 9

  .ـ داراي نمود است10

  .ـ داراي جهت است11

  .ـ به تنهایی یک جمله است12

اي است که اگر آن را از جمله حذف ان جمله است و تنها کلمهترین ارکـ از مهم13

  .دهدریزد و جمله اصالت و رسالت خود را از دست میکنیم، ساختمان جمله فرو می

  .گروه گزاره استـ هستۀ14

  ).57ص،1380ي،احمدي گیو(»نحوي است –هاي صرفی ـ از کلمه15

شود و گروه فعلی واقع می ت که هستۀواژگانی زبان اس ترین عنصر مقولۀفعل اساسی    

هاي بر انجام کاري یا روي دادن امري یا داشتن یا پدید آمدن حالتی در یکی از زمان

  ؛هاي گوناگونی داردهر فعل ویژگی. گذشته یا حال، یا آینده داللت دارد
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پنج ویژگی براي  گیوي در کتاب دستور زبان فارسی،حسن احمدي انوري وحسن     

  :کنندیان میفعل ب

  وجه -5مجهول معلوم وـ 4گذر -3زمان -2ـ شخص 1

نسبت دادن فعل به خود یا به مخاطب یا به کسی یا چیزي دیگر که به ترتیب،- 1

  .گوینده، شنونده یا غایب خواهد بود

حال وگذشته،:زمان اصلی فعل سه تاست.شودزمان فعل از ساخت آن مفهوم می- 2

.آینده

ورد ممکن است سه گذر یا ناگذر بودن آن است که در این م عل دربارةویژگی سوم ف- 3

.)گذرا،وجهیدوناگذر،(:حالت داشته باشد

.مجهول بودن فاعل نسبت به فعل استمعلوم و- 4

حالت آن را با که خبري را برساند یا وقوع وبه اعتبار کیفیت بیان مفهوم آن،  فعل را- 5

اه کند یا فرمانی را برساند از یکی از سه وجه اخباري یا احتمال یا شرط یا جز آن همر

).21ص،1391گیوي،انوري،(»آورندالتزامی یا امري به شمار می

:غالمرضا ارژنگ در دستور زبان فارسی امروزهاي فعل از نظر ویژگیتعریف و    

یا پدید یا بودن حالتی در کسی یا چیزي،اي است که بر انجام یافتن کاري،فعل کلمه«

گذشته یا حال یا آینده داللت  هايآمدن حالتی تازه در کسی یا چیزي در یکی از زمان

»ـ جهت8» می«ـ 7» ب«ـ 6ـ نشانه نفی 5وجه-4نمود-3شخص - 2زمان -1.کندمی

).141ص،1392ارژنگ،(

  «:وحیدیان کامیار براي فعل شش ویژگی قایل استتقی    

  .نمود-6وجه -5هول معلوم ومج-4گذر-3زمان- 2شخص-1

آید و شش عضو شخص در فعل همان شناسه فعل است که همیشه همراه آن می- 1

  .دارد

:در زبان فارسی سه زمان اصلی وجود دارد.دومین ویژگی فعل داشتن زمان است- 2

.آیندهمضارع وگذشته،

ت ویژگی گذر در فعل، بررسی همین جنبه از فعل اس.سومین ویژگی فعل گذر است- 3

.آیدناگذر میکه تحت دو عنوان گذرا و
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دهند، فعلی را که به فاعل نسبت می.مجهول استچهارمین ویژگی فعل، معلوم و- 4

شود، فعل مجهول نامیده فعلی که به مفعول نسبت داده میو نامندفعل معلوم می

.شودمی

یعنی مسلّم و  نویسنده از جملهتلقی گوینده یا پنجمین ویژگی فعل وجه آن است؛- 5

،1386وحیدیان کامیار،(» نبودن فعل را وجه گویندنامسلّم بودن یا امري بودن و 

).32ص

کند خانلري در دستور تاریخی زبان فارسی وجوه فعل را پنج مورد ذکر میپرویز ناتل     

وجه اخباري، وجه امري، وجه التزامی، وجه شرطی و وجه تمنّایی و از دو : که عبارتند از

ك ناتل .ر(بردتحت عنوان وجوه خیال نام می ،وجه تصوري و بیان خواب

  ).77،ص1392خانلري،

فعل در . گویندپایان یا استمرار را نمود میانجام گرفتن فعل از نظر شروع و نحوة- 6

وحیدیان کامیار در فارسی گفتاري به  که به نظر تقیفارسی فقط نمود استمراري دارد

،1386وحیدیان کامیار،(کمابیش کاربرد دارددر فارسی نوشتاري نیزرود اما کار می

  ).55ص

ال در فارسی دري را خانلري در دستور تاریخی زبان فارسی ساختمان افعپرویز ناتل     

عبارت فعلی و ساده، پیشوندي، مرکب،:کند که عبارتند ازگانه تقسیم میبه انواع پنج

                               .آوردین انواع پرداخته و براي هر کدام مثال میسپس به تعریف ا .هاي ناگذرفعل

گوییم که از یک ماده حاصل به افعالی می:فعل ساده- 1                                    

ها را جدا کرد و در ترکیب با جزئی دیگر داراي اجزایی نیستند که بتوان آن اند یعنیشده

یکی از ایشان شعري پارسی  آمدمچون به نزدیک یاران و اصحاب «:آمدن.به کار برد

                                     ).1، ص1369ناصرخسرو،(»خواندمی

هاي ساده از ترکیب یک پیشوند با یک ریشه فعل ساخته فعل: فعل پیشوندي- 2

-سور بیرون را نیز دروازهاین «: برنشاندن :مانند). 44ص،1392ناتل خانلري،(» شوندمی

).13ص،1369ناصرخسرو،(»هاي اندرونیوازهرمخالف د اندبرنشاندههاي آهنین 
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شود که از دو کلمه مستقل اصطالح فعل مرکب به افعالی اطالق می«: فعل مرکب- 3

،1392ناتل خانلري،(» شوداند و از مجموع آنها معنی واحدي حاصل میترکیب یافته

  .)142ص،1369ناصرخسرو،(»نهادندبه ما  رويقومی «: روي نهادن:مانند. )48ص

بارت ع«: کندطور تعریف میعبارت فعلی را این خانلريپرویز ناتل : ـ عبارت فعلی4

شود و غالباً معادل با مفهوم فعلی آن است که از مجموع آنها معنی واحدي حاصل می

در بحث :لمثا.)68، ص1392ناتل خانلري،(»یک فعل ساده یا یک فعل مرکب است

س دارم که من چیزي سپاهیانه دانم و هو«:گفتاو  در بحث شدمچون با ایشان «: شدن

  ).4ص،1369ناصرخسرو،(»»چیزي از حساب بخوانم

فعل را از این نظر که اثر آن از فاعل بگذرد و به مفعول برسد یا تنها «: هاي ناگذرفعلـ5

کنند اما در فارسی یک نوع سوم الزم تقسیم میعدي وبه دو نوع مت متوجه فاعل باشد

اما مفعول ظاهر در  ،پذیرداست یعنی مفعول می»گذرا«نیز وجود دارد که فعل به ظاهر

»نقد نبودچون مرا«: مثال). 70ص،1392ناتل خانلري،(» معنی فاعل است

  ).146ص،1369ناصرخسرو،(

در ظاهر،  »مرا«فعول ظاهر در معنی فاعل است؛ گوید مخانلري میناتل پرویز اینجا    

-توان ایندر معنی، فاعل است و جمله را می مفعول است زیرا نشانه مفعول را دارد ولی

  .من نقد نداشتم:طور نوشت

  وجوه فعل

  وجه اخباري 

  هاي ماضی صیغه

یا  اي از فعل است که بر روي دادن کاريصیغه)مطلقساده،(ماضی تام«: ـ ماضی تام1

کند به طریقی که فعل به تمامی انجام یافته و ود حالتی در زمان گذشته داللت میوج

  .)77ص،1392ناتل خانلري،(» جریان آن به زمان حال نرسیده باشد

  :کاربردهاي ماضی تام

»ا برفتم نهم محرم به قزوین رسیدمجاز آن«: ن توالی چند امر در گذشتهبیا

).5ص،1369ناصرخسرو،(
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»کردمباي رفتم و دو رکعت نماز به گوشه«: پیش از ماضی تام» ـب«زء پیشینآمدن ج

  ).1ص،همان(

براي بیان فعلی که در زمان گذشته جریان داشته اما پایان قطعی «: ـ ماضی استمراري2

در تبریز قطران نام شاعري را «: مثال. )85ص: 1392ناتل خانلري،(» آن مشخص نیست

  ).9، ص1369ناصرخسرو،(»دانستنمی اما زبان فارسی نیکو گفتمیدیدم، شعري نیک 

بعد از پیشوند و مقدم بر مادة » می«هاي پیشوندي قاعده عام آن است که جزءدر فعل

  :فعل بیاید

  .)89، صهمان(»کشیدبرمیگردانید و آب از چاه آنجا دوالبی ساخته که این گاو می«

گفتند که «:شوددر متن سفرنامه زیاد دیده میفعل ةاستمراري بعد از ماد»ي«آوردن 

  .)56ص،همان(»کردندبدان وقت که عمارت مسجد همی یجا نشستبر آن) ع(سلیمان

بعد از  »ي«اغلب قبل از فعل و » همی«ی دري این صیغه به کمک جزء صرفیدر فارس

ت بدان وقت که عمار یبر آن جا نشست) ع(گفتند که سلیمان«:شودبیان می فعل

  .)56ص،همان(»کردندهمیمسجد 

اثر آن تا زمان  شود که در زمان گذشته وقوع یافته وبه فعلی اطالق می«: ـ ماضی نقلی3

است که جز  این دکان چنان«: مثال). 92ص،1392ناتل خانلري،(» حال ماندگار است

»نجا نتوان شدبه هیچ جاي دیگر بر آ،اندساختهن ها که به جهت آبدان راه

  .)49ص،1369ناصرخسرو،(

از صفت مفعولی با معین ) ماضی بعید، ماضی مقدم(ماضی پیشین«: ـ ماضی پیشین4

  ).97، ص1392ناتل خانلري،(» شودهاي پنجگانه ساخته میو شناسه» بودن«فعل 

اگر چه بسیار «: دیگر روي داده باشد فعل گذشتۀ فعلی که در گذشته پیش از وقوع 

  .)97ص،1369ناصرخسرو،(»د که به رأي العین ببینم، هوس بوشنیده بودم

بیرون آمد و بر در  ، خادمی از سرايایستاده بودندروز در میدان  آن لشگر تا نیمۀ«

  .)99ص،همان(»سراي بایستاد

در بیان امري که پیش از زمان معینی از گذشته واقع شده و «: ـ ماضی نقلی پیشین5

خانلري  پرویز ناتلبه گفتۀ ).99ص،1392ناتل خانلري،(» زمان دوام داشته استتا آن 
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کار رفته است و در سفرنامه ناصرخسرو نیز خیلی هاي این دوره بهبسیار نادر در نوشته

  .معدود است

و آن  اندداشته بوده، مگر آن را به فال کشتی نشانده باشندجماعتی اخرسان را درآن «

  .)87ص،1369اصرخسرو،ن(»روز سلطان ایشان را صدقات فرماید

  مضارع

دهد و بدون در وجه اخباري قرار می انلري صیغۀ مضارع را زیر مجموعۀخناتل پرویز

  .کندهاي مضارع ، موارد استعمال آن را بیان مینظر گرفتن انواع فعل

ن حالتی در زمان حال یا آینده مضارع براي بیان انجام یافتن فعلی یا وجود داشت صیغۀ«

  .)99ص،1392ناتل خانلري،(» رودر میکابه

  موارد استعمال

جا به مصر والیتی است که آب نیل از آن«:در زمان گفتار در جریان وقوع استفعلی که 

  .)109ص،1369ناصرخسرو،(»و هم از والیت مصر است آیدمی

هاست که به وقت آب این شهر از این مصنع«:گیردفعلی که بر حسب عادت انجام می

-استعمال میو دارندبر میاده شدن نیل پر کرده باشند و تا سال دیگر از آن آب زی

.)65ص،همان(»کنند

  .)77ص،همان(»تا روز گردندمیو گرد  زنندمیکاسه از نماز شام بوق و دهل و«

  زمان آینده 

،بیشتر، فهوم جریان فعل در آیندهخاصی ندارد و براي م صیغۀ در سفرنامه ناصرخسرو

و با من هیچ  »برممن ترا به بصره «: عربی گفت«: کار رفته استبه ساده مضارع یغۀص

  .یعنی خواهم برد برم.)145ص،همان(» نبود که به کرا بدهم

  امري وجه

یا منعی  یا خواهشی یا آرزوئییکی از وجوه صرف فعل است که به وسیله آن فرمانی،«

  .)107ص،1392اتل خانلري،ن(» از اجرا یا از وقوع فعلی بیان می شود

  .)16ص،1369ناصرخسرو،(»آموزقرآن به من «
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  وجه التزامی 

شود زیرا خانلري از وجه التزامی به نوعی شامل وجه امري هم می تعریف پرویز ناتل

در وجه . داردحذر میدهد یا از جریان آن براجراي فعلی فرمان میگوینده به وقوع و

-کند یا جریان و وقوع فعلی را پیشد اختیار یا تردیدي را بیان خواهالتزامی، گوینده می

یا کسی را از کاري ند بینی کند یا جریان فعلی را الزام کند یا امکان و احتمالی را بیان ک

  ).110ص،1392ك ناتل خانلري،.ر(برحذر دارد 

»به گ،، به هجده فرسنبرونداي است مقابل شهر که چون روي به مشرق در آن کوه دره

  .)24ص،1369ناصرخسرو،(»شهر دمشق رسند

  وجه شرطی

کند که وقوع آن منوط به وقوع فعلی یا وجود ریان فعل را به صورت فرض بیان میج«

زمین  چنانکه چون باران بارد همۀ«: مانند). 115ص،1392خانلري،ناتل (» استشرطی 

  .)36ص،1369ناصرخسرو،(» دشو شسته پاکیزه

وندان ملک و آسیاب را ملکی خراب شدي و قوت آبادان کردن نداشتی اگر کسی از خدا«

»و آن ملک و آسیاب آبادان کردندي ایشان غالمان خود را نامزد کردندي که بشدندي

  .)149ص،همان(

  یوجه تمنّائ

یکی از وجوه فعل است که به وسیله  آن آرزوي وقوع یا وجود فعل یا وجه تمنّائی «

  . )118ص،1392ناتل خانلري،(» شودمثبت یا منفی بیان می تی به صورتحالصفت و

رفتن صلت فرمود و  ها کرد و به وقتما را هفده روز به طبس نگاه داشت و ضیافت«

  .)169ص،1369ناصرخسرو،(»خشنود باداز او  ،عالیه و َتبحانَس ،ایزدرها خواست عذ

  وجوه خیال 

وقوع یا وجود جریان فعلی را در  ،فعل صرفهیچ یک از وجوه دیگرِ ،به جز وجه اخباري

خانلري در کتاب دستور تاریخی ناتل پرویز. کنندالم خارج به قطع و یقین بیان نمیع

ی است و آن در موردي تمنّائ وزبان فارسی از دو وجه که به جز وجوه التزامی و شرطی

وجود امري است به  گذرد و آن یا تصور وقوع یات که جریان فعل در ذهن گوینده میاس
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وجوه «این دو مورد را . خوابقیاس با فعلی واقعی یا بیان جریان فعلی است در عالم 

  ).120ص،1392ك ناتل خانلري،.ر(نامد می» خیال

یک امر واقعی در ذهن  علی یا وجود حالتی که از مشاهدةتصور وقوع ف«: وجه تصوريـ1

آن درها یکی برنجی است بیش از حد به  از جملۀ«: مثال). همان(» گذردگوینده می

  .)44ص،1369ناصرخسرو،(»زرین است گوییچنانکه ،اندتکلّف و نیکویی ساخته

خواب جریان داشته است و فعل حوادثی که در عالم در نقل امور و«: ـ بیان خواب2

،1392ناتل خانلري،(» رودکار میبه» ي«پسوند اي که نقل خواب است باجمله

  .)2ص،1369ناصرخسرو،(»گفتیشبی در خواب دیدم که یکی مرا «:مثال). 122ص

بندي پرویز ناتل خانلري در ف و تقسیموجوه فعل در سفرنامه ناصرخسرو، طبق تعاری

وجه اخباري، وجه التزامی، وجه امري، : دستور تاریخی زبان فارسی به قرار ذیل است

  .یان خوابوجه شرطی، وجه تمنائی، وجه تصوري و وجه ب

وجوه اخباري شامل ماضی تام، ماضی استمراري، ماضی پیاپی، ماضی نقلی، ماضی 

  .پیشین، ماضی نقلی پیشین، مضارع و آینده است

شود و اغلب با جزء ماضی تام بیشتر از همه افعال در سفرنامه ناصرخسرو دیده می

توان هاي ماضی تام میاز کاربرد. همراه است» بـ«و گاهی نیز با جزء پیشین» بـ«صرفی

  :به موارد زیر اشاره کرد

  .بیان توالی چند امر در گذشته، بیان وقوع فعل در زمان گذشته به طور مطلق

شود به کار واقع می) قریب الوقوع(ماضی تام گاهی به جاي فعلی که در آیندة نزدیک

  .رفته است

به کار رفته  ،ز فعلقبل ا» همی«و گاهی با  »می«ماضی استمراري، بیشتر به صورت

فعلی که در زمان گذشته جریان داشته، : کاربردهاي ماضی استمراري در سفرنامه. است

اما پایان قطعی آن مشخص نیست؛ گاهی نیز براي بیان فعلی که پیش از وقوع قطعی 

  .فعل دیگر در جریان بوده است

غۀ ماضی پیاپی بیان اند، به صیافعالی که به صورت مکرر یا بر حسب عادت به کار رفته

  .اندشده

  .ها استفاده کرده استناصرخسرو از ماضی نقلی، بیشتر براي وصف مکان
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 مان گذشته، پیش از وقوع فعل گذشتۀکند که در زماضی پیشین حالتی را بیان می

  .دیگر روي داده است

ار مورد ماضی نقلی پیشین، آن هم در مقام احتمال و تردید در متن سفرنامه به کیک 

  .رفته است

  :کاربردهاي مضارع در سفرنامه موارد زیر هستند

  فعلی که در زمان گفتار در جریان وقوع است؛

  ...گیرد و فعلی که بر حسب عادت انجام می

بیشتر، از مضارع ساده استفاده کرده است؛ زمان آینده در  ،ناصرخسرو براي زمان آینده

و دیگري» بیان قصد اجراي کار«یکی: ال داردسفرنامه ناصرخسرو دو مورد استعم

  .»جریان فعل در آینده«

  پژوهش) هايسؤال(سؤال  - 1-3

ر سفرنامه ناصرخسرو کدام چیست و د ز وجوه افعال در سفرنامه ناصرخسرومراد ا - 1

  ؟اندکار رفتهوجوه به

  ها هستند؟زمانیِ افعال سفرنامه کدام ویژگی - 2

  خسرو از نظر ساخت چه خصوصیاتی دارند؟هاي کتاب سفرنامه ناصرفعل - 3

  هایی دارند؟افعال کتاب سفرنامه از نظر معنی و وجه چه ویژگی - 4

  پژوهش) هايفرضیه(فرضیه- 1-4

افعال و زمانی و معانی ،هاي فعل اعم از ساختاريمراد از وجوه افعال بررسی ویژگی- 1

رنامه در وجوه مختلف وجوه مختلف در سفرنامه ناصرخسرو است و افعال کتاب سف

  .اندکار رفتهبه...) اخباري، التزامی، امري و (

  .اندکار رفتهآینده بهحال وف گذشته وهاي مختلنامه در زمانافعال کتاب سفر - 2

  . اندکار برده شدهبه صورت ساده، پیشوندي و مرکب بهافعال سفرنامه  - 3

  .انده خود گرفتهمعناي مجازي ب نامه بیشتر،افعال کتاب سفر - 4
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»اي رفتم و دو رکعت نماز بکردمبه گوشه«:به معناي به جاي آوردم بکردم: مثال

  ).1ص،1369ناصرخسرو،(

  ).2همان، ص(»نیک گرفتمآن حال به فال «:به معناي تصور کردن گرفتن

  ).همان(»ز جانان شدم و قریب یک ماه ببودماز آنجا به جو«:به معناي رفتن شدن

وقت که آفتاب فرو  آنجا بایستند و دعا کنند تا آنبر«: به معناي غروب کردن تنفرو رف

  ).139همان، ص(»رود

  پژوهش) اهداف(هدف- 1-5

  هاي موجود در سفرنامه؛هاي فعلنشان دادن ویژگی - 1

  بررسی کارکرد وجوه افعال در سفرنامه ناصرخسرو؛ - 2

  نامه؛در سفرشخص کردن ساختمان افعالم - 3

  خسرو؛مشخص کردن زمان افعال در سفرنامه ناصر- 4

  .نامهکاربرد معانی افعال در سفرررسی ب- 5

  ضرورت و اهمیت پژوهش- 1-6

ویژه براي این تحقیق با توجه به اهمیتی که فعل در جمله دارد؛ براي محققان به - 1

حوزة فعل در  ،هاي مختلفت فارسی که باید با تعاریف و دیدگاهدانشجویان زبان و ادبیا

  .رسدآشنا باشند، مبحثی ضروري به نظر می

این پژوهش با توجه به وجوه افعال به کار رفته در نثر سفرنامه ناصرخسرو، از جهت  - 2

  .تعیین میزان قطعیت یعنی درستی و نادرستی نثر مذکور داراي اهمیت است

  پژوهش پیشینه  - 1-7

 تاکنون، پژوهشی) خسروفرنامه ناصرررسی وجوه افعال در سب(در زمینه موضوع حاضر 

و نامهیک  پایان ،هاي فعل در زبان فارسیولی در خصوص ویژگی: ت نگرفته استصور

ا اشاره ههاي فعل نوشته شده است که به برخی از آنچند مقاله در مورد تک تک ویژگی

  :شودمی
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، پایان نامه  »نشنامه تحلیلی فعل در زبان فارسیدا«، )1391(رفیعی سلوط، فاطمه - 1

، به راهنمایی دکتر اسماعیل تاج بخش، پژوهشگاه علوم انسانی شهید کارشناسی ارشد

  .رجایی

فعل در ترجمه  هايبررسی ویژگی«، )1391(احمد، محمدرضا؛ حیدري، نجاریان - 2

  .، دانشگاه اصفهانپژوهشی –، فنون ادبی علمی »تفسیر طبري

، فصلنامه »ارکردهاي نمود فعل در زبان فارسیها و کجلوه«، )1388(مجیدي، مریم- 3

  .پژوهشی زبان و ادبیات فارسی–علمی 

نامه کارشناسی ارشد، به ، پایان»وجه فعلی در فارسی امروز«، )1381(شیران، لیال- 4

  .راهنمایی دکتر محمد دبیر مقدم، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

، علوم اجتماعی و انسانی »وجه فعل در فارسی امروز«، )1378(رحیمیان، جالل - 5

  .1378دانشگاه شیراز، بهار 

شود وجه بررسی می نویسان مشهور زبان فارسی در زمینۀدر این مقاله ابتدا نظر دستور 

کلی  وجه از نظر صورت به دو دستۀ ،از آنشود و بعد و سپس تعریفی از وجه ارائه می

طی این مقاله، وجه از نظر صوري و از نظر . شودیاخباري و غیر اخباري تقسیم م

  .شودشود و ایجاد تمایزي روشن بین این دو بعد ضروري دانسته میمعنایی توصیف می

، »هی در زبان فارسی و بیان وجهیتافعال وج«، محمدهرحیمیان جالل و عموزاد - 6

  .1391، بهار و تابستان 1، شمارة4، دورةهاي زبانیپژوهش

ادب  ،»نقد و تحلیل انواع وجه فعلی در فارسی«، پور موناولی ، منوچهر؛اکبري - 7

  .1395، بهار و تابستان1، شمارة6فارسی، سال

 سی وجه فعل در زبان فارسی بر پایۀ نظریۀبرر«، زهرا ،یعباس زاده، فردوس؛آقاگل - 8

  .1391تابستان  ،20، شمارةادب پژوهی ،»فضاهاي ذهنی

نگاهی به کاربرد وجوه افعال در اشعار سلمان «، قاسم ،آورمهر مدرسی، فاطمه؛ - 9

ادبیات پارسی معاصر، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال چهارم،  ،»هراتی

  .1393پاییز  شمارة سوم،
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  و روش پژوهش) هاداده(مواد - 1-8

ختاري، هاي مختلف فعل اعم از سامراد از وجوه افعال در این پژوهش، بررسی ویژگی

به  هاي فارسیافعال که در دستور زبان و معانی افعال است و به وجوه ، وجهزمانی

 است، بحث شده» وجه فعل«تحت عنوان  تقسیم شده،... ي و التزامی و اخباري، امر

دستور تاریخی زبان «کار ما در این پژوهش، بر اساس کتاب  روِش. باشدمنحصر نمی

کتاب مذکور  و تعاریف است و در فصل سوم طبق عنواینپرویز ناتل خانلري » فارسی

و ایمهایی از سفرنامه ناصرخسرو ذکر کردهو براي این تعاریف، مثال ایمپیش رفته

هاي همسو نیز استفاده شده است و در همچنین براي تکمیل بحث، از سایر دستور زبان

در حد بضاعت، به قلم البه الي متن هر جا که الزم بوده، توضیحی هر چند مختصر و 

آوري این پژوهش و روش جمعنگارنده آورده شده است؛ بنابراین بهترین روش در 

تحلیلی خواهد بو -اي و توصیفیبرداري از منابع کتابخانهاطالعات در آن از طریق فیش
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Abstract:

Research Aim: In this research we have tried to provide an analysis of how to 
use the verb on Naser Khosro's book. Each word has its own characteristics 
and privileges, which is a graph of the identity of that word, and with which 
features and scores are re-opened from other words. In order to distinguish 
verbs from other words, we can say verbs, attributes, and points and 
messages that None of the seven categories of grammar have such points and 
messages. The study of the verb features in Naser Khosrow's travelogue 
prose, which was written in accordance with the standard prose of that day, 
can clearly reflect the prose language of the fifth century.
Researcch method: In this research, we examine the four characteristics of the 
verb (structure, meaning, time and aspect) of this prose.
Findings: The verb building, the division based on the construction and the 
number of its constituent parts is one of the most important types of verbs; in 
the textbook, simple verbs have the highest frequency, and the author's 
particular tendency is seen in a variety of prepositions. Regarding the 
meanings of verbs, simple verbs with multiple prefixes have different 
meanings. It is seen in the text of a large workbook that a simple verb has 
not been used in its original meaning and has several meanings that despite 
the fact that the appearance of the verb remains constant, its meaning and 
application is different, and the reader, according to the context of the 
sentence, means It looks like The verb has been used in Naser Khosrow's 
travelogue for all three major dates. Fading time is most used, but the mere 
form of these times is sometimes not according to contemporary prose. The 
verb forms the speaker's view of the content of what he is saying.
Conclusion: In the journey's prose, all three major aspects of the verb (news, 
subjectivity, and affirmation) have been used, but there are a lot of news 
outlets, including plots and tufts, which indicate the degree of certainty and 
authenticity of this prose.
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