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افعال آغازی ،افعالی هستند که داللت بر شروع یک عمل میکنند .این افعال در زبانهای دیگر از جمله زبان عربی نیز ،معاادل دارد.
معادل افعال آغازی فارسی در زبان عربی ،افعال شروع است .افعال آغازی در زبان فارسی از ابتدا وجود داشته و ساعدی نیاز در ن ار
خود از این افعال ،بسیار استفاده کرده است .در این مقاله ،ضمن بررسی افعال آغازی در ن ر سعدی به مقایسه آن با افعال شاروع در
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زبان عربی میپردازیم .ما در این مقاله ،ابتدا به بررسی تحول ن ر فارسی از دورههای نخستین پیدایش ن ر فارسای تاا زماان ساعدی
پرداخته ایم ،سپس تاثیر زبان عربی بر ن ر فارسی را بررسی نمودیم و پس از آن ن ر و ادب سعدی و تااثیر زباان عربای بار ادب او را

A

مورد مطالعه قرار دادیم ،سپس افعال آغازی در زبان فارسی را توضیح داده و با افعال شروع عربی بار اساان ن ار تلساتان ،مقایساه
نمودیم و به این نتیجه رسیدیم که فعل آغازی در ن ر سعدی ،بیشتر با مصدر فارسی یا عربی همراه است ،اما در زبان عربی باا فعال
مضارعی همراه میشود که معنای مصدری دارد .همچنین فعل "ترفتن" پر بسامدترین فعل آغازی در ن ر سعدی است.
کلمات کلیدی :افعال آغازی ،سعدی ،افعال شروع ،تلستان.
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Abstract:

Inchoative aspect is a grammatical aspect, referring to the beginning of a state or an action. This verb
has equivalent in other languages such as Arabic language. This verb called “Aghazi” in persain
language and called “shorou” in Arabic language. This kind of verb has been existed since earliest
period up to now. Saddi shirazi has used these verbs in his prose. We want to compare between this verb
in Arabic and Persian language based on Saddi’s work “Golestan”. We first studied the development of
Persian prose until now then we studied the impact of Arabic language to Persian then we focused on
Saadi’s prose then we studied Inchoative aspect in Arabic and Persian language and compered between
them. So we would have concluded that an inchoative aspect in Saddi’s prose comes with a Persian or
Arabic infinitive but it in Arabic language comes with a present tense verb that is the meaning of
infinitive. Also the verb “Gereftan: Taking “in Saddi’s prose is most usable than other inchoative aspect
verbs.
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مقدمه:
تلستان سعدی تلفیقی از نظم و ن ر است .تقریبا یک سوم این کتاب ،به نظم است و مابقی به ن ار .ن ار ساعدی ،آمیختاهای از ن ار
مصنوع و مرسل است .یکی از افعالی که در ن ر او کاربرد زیادی دارد ،افعال آغازی فارسی است .افعاال آغاازی فارسای را مایتاوان،
معادل افعال شروع در زبان عربی دانست .افعال شروع در زبان عربی ،جزء افعال مقاربه به شمار میرود که در تروه افعال ناقصه قرار
میتیرد .افعال ناقصه را می توان به نوعی افعال کمکی در نظر ترفت .افعال آغازی در زبان فارسی نیز زیار مجموعاه افعاال نماودی
است و به نوعی فعل کمکی محسوب میشود.
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در این مقاله سعی شده تا افعال آغازی در زبان فارسی با افعال شروع در زبان عربی بار اساان ن ار ساعدی در تلساتان ،مقایساه و
بررسی شود .همچنین تحوالت ن ر فارسی از ابتدا تا دوره سعدی نیز مورد مطالعه قرار خواهد ترفت و در ضمن آن ،اشارهای هم باه
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ویژتیهای ن ر سعدی خواهیم داشت.
سابقه پژوهش:

o
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تا کنون کتاب ها و مقاالت بسیاری در مورد ن ر سعدی ،به رشته تحریر در آمده اما هیچ کدام ،افعال آغازی را در ن ار ساعدی ماورد
بررسی قرار نداده است .مقاالت زیر ،به بررسی کلی افعال آغازی در زبان فارسی پرداختهاند:
مقاله «فعلهای آغازی فارسی در مقایسه با افعال مقاربه عربی» ،دکتر محمدرضا نجاری .1931 ،نویسنده در این مقالاه باه بررسای
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تاریخی افعال آغازی و تعریف آنها پرداخته و اشارهای تذرا نیز به افعال مقاربه عربی ،داشته است.
اسماعیل حاکمی نیز در مقالهای با عنوان «افعال مقاربه در زبان فارسای» ،اشاارهای خالصاه و مختصار باه افعاال آغاازی داشاته و
م الهایی نیز در این زمینه ،آورده است.
سؤاالت اصلی پژوهش:

ما در این پژوهش در پی یافتن پاسخهایی برای سؤاالت زیر هستیم:
 -1تأثیر نحو عربی در نگارش ن ر فارسی در عصر سعدی چگونه بوده است؟
 -2سعدی از افعال آغازی تا چه اندازه در ن ر خود استفاده کرده است؟
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فرضیه های پژوهش:
 -1زبان عربی از ابتدای شکلتیری زبان فارسی در این زبان تاثیرتذار بوده است .این تاثیرات در ابتدا در واژتان و اصاطالحات
دینی منحصر می شود ،اما در دوره سعدی و پیش از آن ،این تاثیرتذاری به اوج خود میرسد ،چنانکه از حد واژتان فراتار
رفته و در دستور زبان فارسی نیز ،اثر میتذارد.
 -2افعال آغازی در ن ر سعدی به وفور به چشم می خورد و پار بساامدترین فعال آغاازی کاه در ن ار او دیاده مایشاود ،فعال
"ترفتن" است.
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اهداف پژوهش:
ما در این پژوهش در پی بررسی افعال آغازی در ن ر سعدی و مقایسه آن با افعال شروع عربی هستیم .همچنین تحول افعال آغاازی
را در ن ر فارسی به صورت خالصه ،بررسی خواهیم کرد.
روش تحقیق:
روش ما در این تحقیق کتابخانه ای و توصیفی است و با مراجعه به تلستان سعدی و تطبیق آن با نحو عربی صورت میپذیرد.
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تحول نثر فارسی
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خاستگاه ن ر فارسی را می توان خراسان و نواحی شرقی ایران دانست .این ن ر تحت تاثیر دیگر زبانها خاصاه زباان عربای ،تحاوالت
بسیاری را به خود دیده است .دوره سعدی یعنی قرن ششم و هفتم ،یکی از مهمترین دوران تحول ن ر فارسی است .از ویژتایهاای
بارز این دوره ،تاثیر زبان عربی بر ادب فارسی به ویژه ن ر است.
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«دوره نفوذ عربی در فارسی را باید به چهار دوره تقسیم کرد:
-1از قرن اول تا پنجم
-2از قرن پنجم تا قرن هفتم
-9از قرن هفتم تا قرن دوازدهم
-1از قرن دوازدهم تا امروز
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از قرن اول تا پنجم تنها کلماتی از عربی وارد زبان فارسی شد که در زبان فارسی وجود نداشت .ولای از قارن پانجم باه بعاد دروازه
زبان برای لغات بیگانه به ویژه عربی باز شد و دسته دسته لغات بیگانه از روی تفنن و تقلیاد و اههاار فضال ،بادون جاواز و رعایات
اعتدال و حدود ،وارد زبان فارسی تردید( .ر.ک :بهار ،1931 ،ج)231-232 ،1
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از قرن پنجم ب ه بعد تفنن در تقلید ادبای ایرانی از تازی زیادتر از اندازه و حد طبیعای رواج ترفات و موازناه و ساجج و جملاههاای
مترادف که در ن ر بلعمی یا دیگران به زحمت و به ندرت میتوانستیم نمونهای از آن پیدا کنیم در این دوران به حد وافر پیادا آماد،
خطبههای طوالنی با موازنه و سجج و قافیه و عباراتی دارای جملههای مترادف و اطنابهایی مالل آور به وجود آماد و ن ار نویساان
برای محقق کردن این مقاصد و به حصول پیوستن این تقالید ناتزیر شدند که از کلمات و لغات و ام ال و اشعار و جملههاای عربای
وام تیرند( .ر.ک :همان)901 ،
از اواسط قرن ششم هجری تا قرن هفتم و هشتم در آن واحد دو سبک و طریقه در ن ر ههور میکند؛ یکی ن ر مرسال و سااده کاه
دارای مترادفات و موازنه است و دیگر ،ن ر مسجج و فنی مطلق که عالوه بر مترادفات و موازنات زیااد ،دارای ساجعهای فاراوان نیاز
است( .ر.ک :شمیسا )151 ،1933 ،عمده آثار ن ر خوب این دوره از سججهای متوالی و تکلفات فنی و التزام به صنایج لفظای خاالی
است .تلستان سعدی کاملترین نمونه این شیوه است( .ر.ک :بهار ،ج )919 ،1ن ر فنی در قرن ششام آغااز شاد و آغاازتر آن هام،
"نصر اهلل منشی" (ت  )539است« .دوره ن ر فنی ،دورهایست که در آن ،لغات ،اصطالحات و ضربالم لها و اشعار عربی بارای ورود
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به زبان فارسی احتیاجی به روادید نداشتند .مرزها باز باود و نویساندتان ن ار فنای بارای خوشاامدتویی باه آنهاا بایتاباناه انتظاار
می کشیدند .از ترکیب زبان فارسی و عربی در ن ر فارسی ،زبان عربی به وجود آمد که نه فارسی است و نه عربی و نه هیچ ایرانای باه
درستی آن را در مییابد و نه هیچ عربی( ».شمیسا )30 ،1933 ،باید توجه داشت که رکن رکین ن ر فنی ،توجه باه زباان و ادبیاات
عربی بوده است .در حقیقت اتر شاهکارهای شعر فارسی ،ن ار مرسال در دوره اول و برخای پیشاامدهای تااریخی نباود ،ن ار فنای
همچنان ادامه مییا فت ،چنانکه امروزه دیگر نشانی از زبان فارسی ،باقی نمی ماند .زیرا از طریق همین ن ر باود کاه لغاات مهجاور و
شعر غریب عربی در زبان فارسی راه یافتند و به این طریق ،مقداری از قواعد دستوری و اطالعات تاریخ ادبیات عربای بارای همیشاه
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جزء علوم ادبی زبان فارسی شدند .چون نویس ندتان ن ر فنی منشیان و دبیران درباری بودند که طی تحصیالت خود ،آشنایی کاافی
با زبان و ادبیات عربی پیدا کرده بودند( .ر.ک :شمیسا 33 ،و )33
ن ر موزون دو نوع است؛ ن ر موزون مرسل که نمونه آن "مناجات خواجه عباداهلل انصااری" و دیگاری ن ار ماوزون فنای اسات کاه
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نمونهاش "مقامات حمیدی" است اما این دو شیوه ،هر دو ابتر ماند تا آنکه در قرن هفتم سعدی با در آمیختن آن دو ،سابک خاا
خود را در تلستان به وجود آورد( .ر.ک :همان)31 ،
تاثیر زبان و ادبیات عربی بر نثر فارسی
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در عالم هیچ زبانی نیست که با زبان دیگری آمیخته نشده باشد ،مگر زبان مردمی که هرتز با مردم دیگر آمیزش نکنناد و ایان نیاز
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محال است زیرا به طرق توناتون مانند؛ تجارت ،سفر ،معاشرت و حتی به واسطه شنیدن افسانهها و روایات ملل دیگار ،لغااتی از آن
مردم در این مردم ،نفوذ میکند و همه زبانهای عالم از این رو دارای لغتهای دخیل است( .ر.ک :بهار ،1931 ،ج)233 ،1
ملک الشعرای بهار ،تاثیر پذیری یک زبان از زبانهای دیگر را به چند شیوه تقسیم میکند:
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 -1یک زبان برای غنی کردن خود ،واژههای زبان دیگر را وام میتیرد و در آن تغییر ایجاد میکند.
 -2یک زبان برای غنی کردن خود ،واژههای زبان دیگر را وام میتیرد و آن را بدون تغییر استفاده میکند.
 « -9طریقه دیگر کاری است که از قرن هفتم و هشتم هجری نویسندتان آغاز کرده و یکباره محو زبان عرب شادند و آن ایان

A

بود که لغات عرب را بجای آن که به وام بستانند و به قدر احتیاج خرج کنند و با آم م ل ملک شخصی معامله کنند -م ل
خوان یغما غارت کردند و هر کس تعجیل داشت که بیش از رفیقش برتیرد و سپس آن لغات را مانند تاج مرصج یا قاالده
زرین آویزه سر و تردن ن ر و نظم ساختند و هفت اندام کالم به زیورهای بیگانه چنان آراساتند کاه اثاری از خاود انادام،
برجای نماند! و صرف و نحو فارسی را پیرو لغات و ترکیبات عربی کردند و قواعد عربی را در زبان فارسی به کار بساتند تاا
کار به جایی رسید که کلمات فارسی را با روابط و حروف جر و اسماء اشاره تازی و افعال را به صیغه های اصلی عربی وارد
کالم ساختند و قواعد اعراب و تذکیر و تانیث و صفت و موصوف را مانند صرف و نحو عربی ،متابعت کردند تا از این میاناه
تلگرافخانه مبارکه و همشیره نورچشمه و خبر واصله و غیره  ...و بجای تواند بود" ،یمکن از باب امکان و عوض شاید ،لعال
و بجای نابود شد ،جمله کأن لم یکن ،به کار افتاد( ».همان)232 ،

www.SID.ir

کنفرانس بین المللی شرق شناسی ،تاریخ وادبیات پارسی
»Պարսից գրականություն և պատմություն` ի մեծարումն Սաադի Շիրազիի
միջազգային արևելագիտական գիտաժողով
International Conference On Oriental Studies, Persian Literature And History
دانشمندان و درباریانی که با زبان عربی انس و الفت یافته بودند در زبان فارسی تاثیر بسیاری تذاشتند .در واقج فراوانی لغات عربای
در نوشته های فارسی ،بیشتر نتیجه کارهای همین دسته از افراد است .یکی دیگر از مسائل تاثیرتذار در زبان فارسی ،ترجمه علاوم
دینی ،متون مربوط به تصوف ،علوم قرآنی و نقلی از عربی به فارسی است .زیرا نویسندتان اصطالحات این فنون را جاز در ماواردی
خا  ،عینا در زبان فارسی به کار میبردند( .ر.ک :خانلری ،1923 ،ج)919 ،1
نثر و ادب سعدی
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ن ر سعدی ،آمیختهای از ن ر مرسل و فنی است( .ر.ک :ذوالفقاری« )50 ،1933 ،تویا سعدی باا تتباج در آثاار ادبای پایش از خاود
دریافته بود که این دو شیوه ابتر مانده است و جای آن دارد که کسی آنها را ادامه دهد .از طرفی دیگار ،ساعدی اقامات طاوالنی در
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کشورهای عربی زبان داشته و در مدسه نظامیه بغداد تحصیل کرده بود و به همین دلیل ،او عالقمند به ادبیات عرب و مقامات باود.
(ر.ک :شمیسا )155 ،1933 ،راهی که سعدی میتشاید آمیزش ن ر مرسل و مصنوع و رعایت حد اعتادال اسات .در واقاج او مبادع
نوعی ن ر است که در آن ،ن ر مرسل و مصنوع با هم پیوند خوردهاند( .ر.ک :ذوالفقاری 51 ،1933 ،و  )52به این معناا کاه او تااهی
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نمایان تر ن ر فنی مسجوع غیرمتکلف است ،اما بیشتر ،ن ر فنی مرسل را به کار برده که با اسلوبی ساده ،دو نوع ن ر مرسل و فنای را
جمج کرده است( .ر.ک :ابراهیم محمد)13 ،2000 ،

خصوصیت آشکار شیوه تلستان ،سادتی و روشنی است .مجاز و مبالغههای آن ،زیاده از حد نیست و صنعت و پیرایه جاز باه نادرت
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دیده نمیشود .تکرار و اطناب را دوست نمیدارد و به همین دلیل کالمش مالل انگیز نیست( .ر.ک :زرینکوب)123 ،1933 ،
سعدی و ادب عربی
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سعدی از دوران کودکی با زبان و ادبیات عربی ،آشنایی داشته زیرا در مکتبخانههای آن زمان ،معارف اسالمی و زبان و ادبیات عربای
به دانش آموزان ،تعلیم داده می شد .پس از آن نیز در دوران جوانی به بالد عربی سفر کارد و در نظامیاه بغاداد باه اداماه تحصایل

A

مشغول شد .او سالها خطیب و واعظ بوده و به همین جهت بر زبان عربی ،کامال تسلط داشته است( .ر.ک :موید شیرازی 2 ،1932،و
 )3تسلط سعدی بر زبان و ادبیات عربی« ،بخش مهمی از خمیر مایه هنری شعر او را تشکیل داد و مستقیما در شعر او و از راه شعر
او در شعر فارسی ،سخت موثر افتاد( ».همان)92 ،

او عالوه بر اینکه در ن رش تحت تاثیر زیان عربی است تاهی نیز متنهای عربی که بدان استشهاد کرده را دقیقا ترجمه می کند کاه
این مساله نشان دهنده توانایی او در زمینه زبان عربی است .در تلستان میخوانیم« :عرب تویاد :جاد وال تمانن ان الفائاده الیاک
عائده یعنی ببخش و منت منه که نفج آن به تو باز تردد» (سعدی )123 ،1931 ،ساعدی در تلساتان از ن رنویساان عارب و شایوه
نگارش آنها ،مانند جاحظ (ت  255ق) تاثیر پذیرفته است( .زرین کوب )123 ،1933 ،او با عرب و زندتی و زبان و ادب عربی ،اناس
ترفته بود .اشعار متنبی و شاعران حماسه را خوانده بود و از آنها بسیار چیزها در خاطر داشت .او خود اشعاری نیاز باه عربای دارد
که اندیشهها و دردهایش را به زبان متنبی ( )951-909و بحتری ( )231-202بیان کرده بود( .ر.ک :همان)32 ،
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در دوره حم له مغول نواحی شیراز و اطراف آن ،از مرکز ادبی ایران ،یعنی خراسان دور بودند و باه ایان سابب فارسای دری هار روز
میان عموم طبقات ،رواج و انتشار نیافته بود .تویش های متعدد محلی در هر قسمت ،زبان عامه مردم بود و تنها کسانی که اهل علم
و ادب بودند فارسی دری را می آموختند و در آثار دیوانی ،اداری ،علمی و ادبی به کار میبردند ،اما همین کسان در خانه و باازار باه
تویش محلی خود صحبت می کردند بنابراین فارسی دری زبان مادری و طبیعی ایشان نبود و تنها از راه درن خواندن این زباان را
میآموختند .وجود بیتها و مصراعهایی در کلیات سعدی شیرازی که به تویش محلی شیراز است و نیز غزلی ملمج در دیاوان حاافظ
با مصراعهایی به زبان شیرازی ،شواهد صریحی است بر آنکه زبان تفتار روزانه این شاعران با زبانی که در آثار خود به کار مایبردناد
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یعنی فارسی دری یکسان نبوده است( .ر.ک :خانلری ،1923 ،ج930 ،1و )931
افعال آغازی در زبان فارسی
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در دستور زبان فارسی ،افعالی همچون افعال آغازی ،نزدیکی و آرزویی دیده میشود که با افعال عربی قابل قیان است افعال شاروع
عربی و فعل آغازی فارسی از جهت داللت معنایی بر آغاز کار و رویداد با هم برابرند .فعل آغازی به فعلی تفته می شود که عالوه بار
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معنای اصلی خود ،بر انجام ترفتن و دادن عمل هم داللت کند .افعال آغازی ،بر شروع جریان فعلی داللات مای کنناد و فعلای کاه
منظور اصلی است ،غالبا به صیغه مصدر است( .ر.ک :نجاریان 913 ،1931 ،و  )913این دسته از افعال« ،همراه مصدر یا اسم مصادر
یا حاصل مصدر فعل اصلی میآیند و آغاز کار یا حالت را می رسانند .فعال هاای آغاازی معاروف ،عبارتناد از :تارفتن ،آغااز کاردن،
آغازیدن ،شروع کردن و ( »...احمدی تیوی)915 ،1931 ،
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خانلری فعل "ترفتن را یکی از افعال آغازی در نظر میتیرد .ویندفور ( )1333اشارهای به ایان مضامون دارد کاه فعال «تارفتن»
میتواند دو معنی داشته باشد :جنبه کامل و جنبه آغازی .از فعل "ترفتن" در فارسی امروز در ساختهای ترکیبی سااختی جدیاد
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پدید آمده که به صورت «نمود کامل» با فعل اصلی هاهر میشود و معنی آغاز فعل اصلی را میرساند:
بگیر بخواب / .ترفتند خوابیدند / .ترفتم حسابی کتکش زدم.

A

فعل «از سر ترفتن» ،نیز که از «ترفتن» مشتق شده است ،فعلی نمودی است .بنابراین ،مانند «آغاز کردن» در تمامی ساخت هاای
فعل نمودی شرکت میکند:

علی کار را از سر ترفت / .علی دیدار را از سر ترفت / .علی نوشتن را از سر ترفت( .ابوالحسنی چیمه ،1939 ،ج)5 ،1
پیش از آنکه ب ه بررسی و مقایسه افعال آغازی فارسی با افعال شروع عربی ،بپردازیم ،مختصری درباره افعال شروع در زباان عربای و
معادلهای فارسی آن ،سخن میرانیم:
افعال شروع در زبان عربی و معادل های فارسی آن
افعال شروع ،بخشی از افعال مقاربه و زیر مجموعه آن محسوب می شود .افعال مقاربه ،افعال ناقص هستند ،به ایان معناا کاه فاعال
ندارند .افعال مقاربه در زبان عربی به "کاد و اخواتها" معروف هستند .این افعال ،یک اسم مرفوع و خبر منصاوب دارناد .خبار افعاال
مقاربه حتما باید فعل مضارع باشد که تاهی با «أن» و تاهی بدون آن می آید .این افعال به سه دسته تقسیم می شود:
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الف -افعال مقاربه :نشان دهنده نزدیکی وقوع خبر است که عبارتند از؛ "کاد ،کرب و أوشک" ()213
ب -افعال رجاء :امید به وقوع خبر را نشان می دهد که عبارتند از "عسی ،حری و اخلولق"
پ -افعال شروع :نشان دهنده شروع خبر .این افعال بسیار زیاد است که همه آنها به معنای شاروع شادن اسات .مهمتارین آنهاا
عبارتند از "شرع ،أخذ ،طفق و أنشأ" (مغالسة)221-213 ،1333 ،
از آنجایی که فعل اصلی و مهم این دسته از افعال" ،أخذ" است که معادل فعل آغازی "ترفتن"در زباان فارسای اسات و ایان فعال
آغازی در ن ر سعدی نیز کاربرد زیادی دارد ،ما نیز در این مقاله ،بیشتر به این فعل خواهیم پرداخت.
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برخی از پرکاربردترین افعال شروع عربی ،عبارتند از:
أ -أخذ :اصل آن «أخذ الشیء» به معنای ترفتن چیزی است .فعل أخذ در قرآن نیز به کار رفته« :فإذَا انسَلَخَ ااَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُواْ
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الْمُشْرِکِینَ حَیْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ( »1توبه )5/در این آیه فعل أخذ در معنی شروع به کار نرفته است.
در واقج ،فعل "أخذ" هر وقت با یک فعل مضارع بیاید ،به معنای شروع کردن به انجام کاری است .مانند جمله ذیل که أخاذ هماراه
با یک فعل مضارع آمده و معنی شروع کردن دارد :إخذ الطفلُ یَبکِی :کودک شروع کرد به تریستن
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ابن فارن (933ت) در ذیل کلمه (أخذ) می توید« :ااصل هو حوز الشیء وجمعه» این فعل از پرکاربردترین افعال شروع محساوب
می شود چنانکه دکتر یاقوت معتقد است« :عرب زبانان معاصر از میان افعال شروع ،تنها این فعل را به کار می برند و باقی افعاال در
زبان عربی معاصر ،مهجور مانده است( ».ابن فارن ،1332 ،ج)23 ،1
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ب -جعل و أنشأ :در اصل به معنای به وجود آوردن است .برای م ال در قرآن آمده« :أَأَنتُمْ أَنشَأْتُمْ شَاجَرَتَهَا أَمْ نَحْانُ الْمُنشِاؤُونَ»2
(واقعة )32/در این آیه ،أنشأ فعل مقاربة نیست ،چون اسم و خبر ندارد ،بلکه فعل تام است و به جای اسم و خبر ،فاعال ترفتاه.
(ر.ک :سامرائی ،بیتا  ،ج )253 ،1این دو فعل نیز هرتاه با یک فعل مضارع بیایند ،بر مفهوم شروع ،داللت میکنند:
جعل الالعبون یتدربون  :بازیکنان شروع به تمرین کردند.
أنشأ الشاعرُ یلقی قصیدته :شاعر شروع به خواندن قصیدهاش کرد.
افعال آغازی در نثر سعدی
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A

در ن ر سعدی ،افعال آغازی کاربرد و نمود بسیار زیادی دارد و شکل به کار رفته این افعال در ن ر سعدی ،شکل قدیم آن است یعنی
از افعالی مانند "ترفتن" به عنوان فعل آغازی استفاده شده .نکته مهمی که در ن ر سعدی قابل توجه است ،آنکاه او بیشاتر از فعال
"ترفتن" به عنوان یک فعل آغازی استفاده کرده است .فعل آغازی در ن ر فارسی در ادوار پیش از سعدی هم رواج داشته و چنادین
فعل از جمله «انداختن ،افتادن ،درآمدن ،ترفتن» را به عنوان فعل آغازی نام بردهاند که در این میان فعل "تارفتن" پرکااربردتر از
باقی افعال بوده است( .ر.ک :نجاریان )959 ،1931 ،برای نمونه ،ابوالفضل بیهقی ( )130-935در کتابش "تاریخ بیهقی از این دسته

 1هنگامی که ماههای حرام پایان ترفت مشرکان را هر کجا بیابید به قتل برسانید و آنها را اسیر سازید و محاصره کنید.
 2آیا شما درخت آن را آفریدهید یا ما آفریدهایم؟
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افعال آغازی ،بسیار استفاده کرده است« :قوم بجمله بپراتندند و ساختن ترفتند» و «قوم ،سوی هرات به خادمت رفاتن ،ترفتناد».
(بیهقی ، 1933،ج 3 ،1و )13
أ -فعل گرفتن :همانطور که تفتیم فعل "ترفتن" از جمله پرکاربردترین افعال آغازی در ن ر سعدی است و همچنین قابال تفتایم
که فعل "ترفتن" دقیقا معادل فعل شروع "أخذ" در عربی است .در اینجا به بررسی این فعل آغازی در ن ر سعدی میپردازیم:
سعدی در حکایت بیست و هشتم از باب سوم تلستان میتوید« :بعد از شبان روزی ،بر کنار افتااد از حیااتش رمقای ماناده ،بار
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درختان خوردن ترفت و بیخ تیاهان برآوردن تا اندکی قوت یافت( ».سعدی )129 ،1931 ،وی همچنین در حکایات سای و دوم از
باب دوم تلستان میگوید« :عابد طعامهای لطیف ،خوردن ترفت و کسوتهای نظیف پوشایدن و از فواکاه و مشاموم وحاالوت تمتاج
یافتن و در جمال غالم و کنیزک نگریستن» (همان )101 ،در م ال مذکور ،چنانکه مشهود است ،فعل ترفتن در سایر جمالتای کاه
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به جمله اول عطف شده ،به قرینه حذف شده است ،زیرا حذف فعل یا به قرینه فعلی است که در جمله قبل ذکر شده یاا باه قریناه
فعلی است که در جمله بعد می آید .اما نوع اول ،یعنی حذف فعل به قرینه جمله قبل ،بیشتر کااربرد دارد( .ر.ک :صادیقیان،1939 ،
)153
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او همچنین در حکایت بیست و یکم از باب سوم می توید« :شنیدم که سر از فرماان ملاک بااز زد و حجات آوردن ترفات و شاو
چشمی کردن» (همان )113 ،او در حکایت بیست و سه از باب سوم میتوید« :دست دعا برآورد و فریاد بی فایده خوانادن ترفات»
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(همان )113 ،معادل فعل آغازی "ترفتن" فارسی در زبان عربی ،فعل "أخذ" است که در میان افعال شروع عربی ،بسیار پرکااربرد و
حتی پرکاربردترین است ،همانطور که این فعل در ن ر سعدی نیز بسیار پرکاربرد است .فعل آغازی ترفتن ،هم از لحاظ معنا و هم از
لحاظ کاربرد با فعل شروع أخذ در زبان عربی ،برابری میکند.
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ب -فعل افتادن :فعل "افتادن" یکی از افعال آغازی فارسی باه شامار مایرود( .ر.ک :نجاریاان )959 ،1931 ،ساعدی در حکایات
بیست و هشت از باب سوم تلستان از فعل افتادن به عنوان یک فعل آغازی استفاده کرده است« :به حکام ضارورت ،خساته و

A

مجروح در پی کاروانی افتادن» (سعدی )121 ،1931 ،در حکایت دوازدهم از باب هفت آماده« :ساالی نزاعای میاان پیادتاان
حجاج ،افتاده بود و داعی در آن سفر هم ،پیاده بود( ».همان )153 ،در م ال مذکور ،مصدر به کار رفته همراه باا فعال آغاازی،
یک مصدر عربی است که این یکی از شیوه های به کارتیری فعل آغازی در زبان فارسی است که در آن ،فعل آغازی هماراه باا
یک مصدر عربی میآید( .ر.ک :نجاریان )951 ،1931 ،فعل آغازی "افتادن" در زبان عربی به عنوان یاک فعال شاروع ،برابار و
معادلی ندارد.
ت -در آمدن« :این فعل یکی از افعال آغازی در زبان فارسی محسوب می شود .مانند :پرچم ایاران باه اهتازاز درآماد( ».نجاریاان،
 )959 ،1931سعدی در باب هشتم تلستان میتوید« :زر از معدن به کان کندن به درآید و از دست بخیال باه جاان کنادن»
(سعدی )133 ،1931،فعل آغازی "درآمدن"در زبان عربی به عنوان یک فعل شروع ،برابر و معادلی ندارد.
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افعال شروع در زبان عربی و مقایسه آن با افعال آغازی در زبان فارسی
فعل شروع در زبان عربی از دو فعل تشکیل شده؛ یک فعل شروع و یک فعل مضارع که بعد از آن میآید کاه فعال مضاارع در ایان
ترکیب ،همیشه معنای مصدری می دهد( .ر.ک :فاتحی نژاد )39 ،1932 ،مانند :أنشأت الحکومةُ تبنی مصانجَ جدیدةَ :دولت شروع به
ساختن کارخانه های جدیدی کرد.
در فارسی نیز افعال شروع از دو بخش تشکیل می شوند؛ یک فعل شروع و یک مصدر یا اسم مصادر (ر.ک :احمادی تیاوی،1931 ،
 )915مانند« :بفرمودش تا حاضر آوردند و مالمت کردن ترفت» (سعدی )111 ،1931 ،چنانکه مالحظه شد چه در زباان فارسای و
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چه در زبان عربی ،فعل (عمل) اصلی به صورت مصدر میآید که از لحاظ نوشتاری در زبان عربی ،واقعا یک فعل اسات اماا مصادری
ترجمه میشود و مفهوم مصدری دارد ولی در زبان فارسی ،یک مصدر است.

S
f

تفاوت دیگر آنکه عمل اصلی در زبان عربی ،بعد از افعال شروع میآید( :أخذ الشاعر ینشد) اما در زبان فارسی ،ساختار متفاوت اسات
و ابتدا عمل اصلی و در پایان فعل آغازی میآید« :بازرتانان تریهزاری کردن ترفتند» (سعدی)119 ،1931 ،
نکته قابل توجه اینکه ،فعل آغازی در زبان فارسی قدیم ،به این صورت بوده که ابتدا عمل اصلی بیان میشده و بعد فعال آغاازی در

o
e

انتهای جمله به کار میرفته است .مانند(« :این ملک به کشتن ترفت) ( /هر دو ،زمین به کندن ترفتند) » (احمدی تیاوی،1931 ،
 )915اما در زبان فارسی معاصر ،مانند زبان عربی ،ابتدا فعل آغازی میآید ،سپس عمل اصلی کاه معماوال باه شاکل مصادر اسات،
نوشته میشود .مانند :باران شروع به باریدن کرد.

iv

فعل آغازی در ایران باستان به تونه های ماضی ،مضارع و امر در متون دیده شده ،اما فعل شروع عربی تنها به صورت ماضی میآید.
(ر.ک :نجاریان)951 ،1931 ،

h
c

افعال شروع عربی ،غیر از داللت بر شروع یک فعل ،کاربردهای دیگری هم دارند .م ال فعل أخذ ،بر مفاهیمی چون ترفتن ،برداشاتن
و غیره داللت می کند .مانند :أخذ علیٌ الکتابَ :علی کتاب را برداشت .این افعال با رعایت دو شرط در شمار افعال شروع باه حسااب

r
A

می آیند .یکی اینکه حتما باید در صیغه ماضی باشند و دیگر آن که فعلی که پس از آن میآید حتما باید در صیغه مضارع باشاد کاه
در اینصورت اینگونه افعال ،ناقص به شمار میروند یعنی به جای فاعل ،اسم و خبر میتیرند و اتر جزء افعال شروع محسوب نشوند،
فعل تام هستند و فاعل میتیرند( .ر.ک :حلوانی )125 ، 2000،
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نتیجه:
 افعال آغازی در دورههای پیش از سعدی هم وجود داشته .سعدی نیز از آن افعال در ن ر خود ،بارها استفاده کرده است.
 افعال آغازی فارسی همراه با مصدر میآید اما در زبان عربی باید با فعل مضارع همراه شاود هرچناد کاه معناای مصادری
میدهد.
" ترفتن" به عنوان یک فعل آغازی ،بیشترین کاربرد را در ن ر سعدی دارد و از لحاظ کااربرد و معاادل ،دقیقاا برابار فعال
شروع "أخذ" در عربی است.
 مصدر همراه با فعل آغازی در ن ر سعدی ،تاهی فارسی و تاهی هم عربی است.
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