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8  

 بودلف بر اساس علم معانی کارکرد بالغی افعال در داستان افشین و
 

  1سمیه آقابابایی

 چکیده

داستان . گیردتاریخ بیهقی یکی از جاودانه هاي تاریخ و زبان ادبیات فارسی است که وقایع تاریخی معین و دقیقی را در بر می
ي این  وقایع تاریخی است، که نویسنده براي گزارش آن از شگردهاي داستانی هنرمندانه، بهره جسته افشین وبودلف از جمله

در این مقاله  به داللت و معانی ثانویه افعال در متن . ی توان به بسامد باالي فعل اشاره کردي این شگردها ماز جمله . است 
اي و تداومی، از این رو ابتدا تعداد انواع افعال را از حیث زمان ، ساخت، معلوم و مجهول، وجه فعل، لحظه. شودپرداخته می

پس بر اساس علم معانی داللتمندي هر یک را در داستان با مشخص کرده و س...نفی و اثبات، خبري و پرسشی،عام وخاص و 
هاي پژوهش بیانگر آن است که داستان مذکور ساختاري روایی دارد و افعال موجود در متن سبب یافته. ایمذکر مثال بیان کرده

  .تر شدن جنبه روایتی، حقیقت مانندي داستان و تاریخی بودن آن شده استمحسوس

  

  

  علم معانی، داستان افشین وبودلف، تاریخ بیهقی    کارکرد فعل، روایت،: ها کلید واژه

  

    

                                                        
 دانشجوي کارشناسی ارشد دانشگاه عالمه طباطبایی - ١
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  مقدمه

ما در دستور زبان فارسی ). 17:1386شمیسا،(» ی ثانویه کلمات بیان معان است و علم بیان، ثانویه جمالت بیان معانی معانی علم«
هاي  علم معانی هر یک از اجزا زبان کارکرد و داللتاز دیدگاه . با معناي اولیه و روساخت کلمه و کالم سر و کار داریم

ترین  دانیم در بخش جمله، اصلی پردازد اما همان طور که می اگرچه علم معانی به بررسی معانی ثانویه جمالت می. گوناگونی دارند
باشد و کارکرد فعل با قرار  تواند داللت و کاربردي متمایز داشته اي می لذا فعل در هر جمله)  123:همان(قسمت گزاره، فعل است

مند  ها در هر کالمی داللت افعال بر اساس نوع ساخت، زمان،شخص و دیگر مشخصه. شود گرفتن در جمله است که مشخص می
هاي منحصر به فرد آن روایت گونگی  تاریخ بیهقی از جمله آثار ماندگار تاریخ و ادبیات فارسی است که یکی از ویژگی.باشند می

از . کند  بیهقی به عنوان نویسنده اي مورخ استادانه از شگردهاي داستانی در بیان حوادث تاریخی استفاده می. باشد می ها داستان
باشد باید سعی کرد تا به چگونگی استفاده بیهقی از شگردهاي داستانی پرداخت و از  آنجایی که این داستان ،روایت تاریخی می

بیهقی در . رسی کنیم که نویسنده دربیان این رویداد تاریخی چگونه افعال را به کار برده است این رو در این مقاله برآنیم تا بر
. ها را در چهار چوب خاص ومنطقی آورده است و از افعال براي القاي مفاهیم خاصی بهره برده است  داستان افشین وبودلف فعل

که ما در این میان تا حدودي به علم نشانه شناسی و روایت شناسی بنیاد پژوهش ما بر اساس علم معانی است البته ناگفته نماند 
  .دهیم  در ابتدا تعاریفی را ازفعل ،روایت ، علم معانی و نشانه شناسی ارائه می. ایم نیزتوجه داشته

  

  فعل  

ه اسناد را اشغال توان گفت فعل در جمله جایگا می. باشد  اي است که داراي مفهوم مستقل است و مقید به زمان می فعل کلمه
دهد که غالبا به چهار مفهوم زمان، شخص، افرادوجمع  شود یا کلمه اي را به نهاد اسناد می کند که خود به نهاد اسناد داده می می

توان به چند نوع متمایز  بر اساس مفاهیم گوناگون هر فعلی را می). 18:1385احمدي گیوي،(کند  ،مثبت و منفی بودن آن داللت می
  .م کرد که کاربردي داللت مند داشته باشد تقسی

  

  علم معانی  

در واقع علم معانی به بررسی کاربردها و معانی ثانویه جمالت . »علم یبحث عن معان ثان «:توان گفت در تعریف علم معانی می
ستفاده شده و سخنی موثر شود بنا بر مقتضاي حاالت مختلف از امکانات زبان ا فایده علم معانی آن است که سبب می.پردازد می

  ). 33-31: 1386شمیسا،(گفته شود

 

  روایت  

دارد که هم )راوي (کند و قصه گویی  توان متنی دانست که قصه اي را بیان می ترین بیان می روایت را در ساده
در روایت، وقایع با یک توالی زمانی نقل . تواندحضورش محسوس وآشکار وهم ناپیدا و ضمنی باشد می
توان به دو نوع  روایت را می).38:همان(باشد میرایج ترین زمان براي روایت یک متن زمان گذشته ).49:1383قریشی،(شوند می

روایت داستانی روایتی است که در جهان رخ نداده است هرچند که، .روایت تاریخی. 2روایت داستانی . 1: تقسیم بندي کرد 
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گویدو قطعیت وقوع آن را  امکان وقوع آن وجود دارد وروایت تاریخی از وقایع رخ داده در تاریخ سخن می
داستان افشین وبودلف بافتی روایتی دارد که نویسنده آن را از زبان اول شخص در زمان گذشته  بیان کرده ).148:همان(رساند می

باشد که بیهقی آن را در چهارچوب  از آنجایی که این داستان در جهان واقع رخ داده است از نوع روایت تاریخی می. است 
  . داستانی آورده است 

  

  نشانه شناسی 

هایی هستند که براي شناخت روحیات  شود واحد علم نشانه شناسی آنچه در داستان با عنوان نشانه مطرح می براساس
در واقع نشانه در سر . روند  به کار می....هاي داستان،اطالعاتی مربوط به هویت آنها، توصیف محیط و فضاي داستان و  شخصیت

ها جزءنشانه زبانی محسوب  در علم نشانه شناسی واژه. کند تر می ن را محسوستاسر داستان جریان یافته و روند داستان و فضاي آ
تواند  توان با علم معانی تطبیق داد که در آن تکراریک جزء ازکالم می شناسی را می این بخش از نشانه). 241:همان(شوند می

درواقع براساس این دو علم هر بخشی از ).  144:1386شمیسا،(اي رادر بربگیرد مند باشد و جداي از معناي اولیه معناي ثانویه داللت
  .اي باشد که معناي ثانویه اي دارد تواند نشانه شود می کالم که تکرار می

یابد که بیهقی آن را با دو  داستان افشین و بودلف در زمان گذشته روایی به صیغه ماضی آغاز شده و در همین زمان نیز پایان می
  ).2:1386عباسی،(کند واسطه از گذشته روایت می

 550کلمه را در برمی گیرد و از این میان حدود  1700با تکیه بر آمارهاي به دست آمده قابل ذکر است که این داستان حدود 
کند که این افعال در داستان مذکور به صورت  کاربرد پر بسامد افعال در این داستان ما را متوجه این نکته می.باشد کلمه فعل می

ها و القاي  توصیف صحنه. کند تر می اند بلکه مانند ابزاري هستند که نویسنده از طریق آنها داستان را روایی بیان نشده تصادفی
باشند که  از جمله مواردي می...مفاهیم موجود درآنها، عینی کردن توصیفات، تاثیر درکاهش و افزایش سرعت روند داستان و

  . کند ي آنها بیان می ثانویهبیهقی با استفاده از افعال و معانی 

   

  کارکرد بالغی فعل ماضی 

فعل مربوط به زمان آینده  30بینیم و تنها  فعل مضارع می 90باشد و حدود  فعل ، فعل ماضی می 430فعل حدود550از میان 
موارد کابرد ماضی ترین  یکی از مهم. از میان این افعال ماضی بسامد باالیی از افعال از نوع ماضی مطلق هستند. باشد می

پردازد،یعنی به نزدیکی  این افعال به بیان صاف و ساده عملی در گذشته می.بیان وقوع فعل در زمان گذشته است)گذشته ساده(مطلق
باید یادآورشویم که ماضی مطلق ) 1389(بنا بر گفته الزار). 46:1385احمدي گیوي(زمان یا تکرارو استمرار آن بی توجه است 

  .شود  براي شرح و روایت و براي روایت یک داستان در زمان گذشته از افعال ماضی مطلق استفاده می اي است صیغه

که ) 1:1386عباسی،(بیهقی در این داستان از سه ابزار مهم روایی چون گفتگو،توصیف نظري و نشان دادن استفاده کرده است
افعال ماضی مطلق به طور متوالی در داستان تکرار شده اند که نشانه . کاربرد افعال با زمان گذشته در این مواردکامال محسوس است

ما در تمامی صفحات داستان فعل ماضی مطلق . کند اند که ماجرایی را از زمان گذشته نقل می شوند ودال بر روایتی اي محسوب می
  . سازد تقل میبینیم که کنار هم قرار گرفتن آنها حالتی از گذشته و روایت را به خواننده من را می
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  . سازد فعل ماضی مطلق به کار رفته است که توالی کاربرد آنها داستان را روایی تر می 10براي مثال در سطور آغازین داستان 

در روزگار معتصم : گفت، احمد  خدمت کردو سه خلیفه را  بودمحتشم  داشتبا قضاوتی که  بودومردي  شنیدماز احمد -
  )220:ص....( دست یافتو ضجرتی بر من  وابم نیامدخ،حیلت کردم ، بیدار شدم

  :ودر دیگر صفحات داستان 

  )221:ص...(گفت و  جواب دادو سالم کردم .........سخت اندیشمند ودیدم ،معتصم را در رفتم-

و درجه اي  بنواختیم، ما او را از حد اندازه بگرفت ،تا او را  پیوست،به روزگار دراز جنگ  بر انداختبابک خرم دین را -
  )221:ص...(بود ،همیشه وي را از ما حاجت آن  بنهادیمسخت بزرگ 

  )221:ص.......(به محلت وزیري  روي کردمو برنشستم و  بازگشتمو  شدعقل از من زایل -

بوسه و  آمدمو باز به دستش  بوسه داد اما اجابت نکردو بار دیگر کتفش  نداشت، سود  کردمو بیقراري  بوسیدمسرش را -
  )223:ص.......( بدیدو  دادم

اي عمل کرده که داللتی ضمنی دارندو  توان گفت که این افعال ماضی همچون نشانه هاي ذکر شده از متن می براساس مثال
متن  اي براي بیان داستانی از گذشته به کار برده است درواقع داستان را با این افعال که براي بیان یک نویسنده آنها را به عنوان وسیله

  . روند، روایت کرده است  روایی به کار می

  

  کارکرد بالغی فعل مضارع 

تواند  یکی از موارد کاربرد صیغه مضارع این است که می. گیرد  صیغه مضارع بیانگر عملی است که در زمان حال انجام می 
  ). 175:1389الزار،(ترکردن روایت به جاي زمان گذشته به کار رود  براي محسوس

ي خود با افعال  دافعال مضارع موجود در متن در مقایسه با تعداد افعال ماضی اندك است واین افعال درداللت  ثانویهتعدا
  . تر سازند  باشند و تنها در این صیغه آمده اند تا جنبه روایتی داستان را ملموس ماضی هم معنا می

  )220:ص....(داد که کاري افتاده است  م گواهی مییافتم ،دل اما قرار نمی گوید راست میخاموش شدم که دانستم -

. رساند در عبارت فوق یک فعل مضارع اخباري در کنار پنج فعل ماضی آمده است ،که در واقع آن نیز معناي گذشته را می
پس »ه است داد کاري افتاد گفت اما قرارنمی یافتم و دلم گواهی می خاموش شدم که دانستم راست می«:توانست بگوید  بیهقی می

  .مضارع براي این است که نویسنده خواسته است جنبه روایتی داستان را تقویت بخشد» گوید  راست می«کاربرد فعل 

  )220:ص.( روم میتا در وقت بیامدم و جامه در پوشیدم و خري زین کرده بودند برنشستم و براندم و البته ندانستم که کجا -

اگر آن را به . رساند شش فعل ماضی به همراه یک فعل مضارع اخباري آمده است، که آن هم معناي ماضی گذشته را می
  . شود  حالت ماضی برگردانیم به لحاظ زمانی خللی در معناي جمله ایجاد نمی
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  »رفتم  که کجا می)دانستم  نمی(ستمتادر وقت بیامدم، جامه در پوشیدم، خري زین کرده بودند، برنشستم، براندم و البته ندان«-

ومگر این  باز گردمخود بها و نعم و اگرنه یابمی ، اگر بار استآخر با خود گفتم که بدرگاه رفتن صواب تر هر چند پگاه -
  ..و براندم تا درگاه و چون آنجا رسیدم ،حاجب نوبتی راآگاه کردند  شودوسوسه از دل من دور 

  . دهند  به همراه چهار فعل ماضی آمده است که معناي ماضی و گذشته می  در جمله فوق چهار فعل مضارع

گشتم مگر این  ترهرچند پگاه بود ،اگر بار یافتمی خود بها و نعم و اگر نه باز می آخر با خود گفتم ،که بدرگاه  رفتن صواب«-
  )220:ص(»....شد  وسوسه از دل من دور می

در چنان وقت آمدن من نزدیک وي و مرا به سراي فرود آوردند و پرده برداشتند و من  آیدافشین را سخت ناخوش و هول -
  )222:ص..(چون بسراي برسیدم یافتم دارندو گوش به آواز من بنشینند قوم خود را مثال دادم تا به دهلیز 

  کنند  دراین جمله سه فعل مضارع در معناي ثانویه ي خود به زمان گذشته داللت می

را سخت ناخوش و هول آمد در چنان وقت آمدن  من نزدیک وي و مرا به سراي فرود آوردند و پرده برداشتند و من افشین «-
  )222:ص(»قوم خود را مثال دادم تا به دهلیز نشستند و گوش به آواز من داشتند چون بسراي برسیدم یافتم 

بیهقی در این داستان افعال مضارعی را به کار ) 175:1389زار،ال(تواند براي بیان عملی درآینده به کار رود  فعل مضارع نیز می
  . رسانند  برده است که این افعال بر اساس مقتضاي متن داستان معناي مستقبل را می

من این پیغام : گویدو امیر المومنین  در رسدتر کردم که هم اکنون افشین بر اثر من  کشتن آن را محکم:همه با خود گفتم -
  )224:ص(بکشد گرد وقاسم را  ندادم ،باز

تر کردم که هم اکنون افشین بر اثر من در خواهد رسید و امیر المومنین خواهد گفت  کشتن آن را محکم:هم با خود گفتم «-
  »من این پیغام ندادم و باز خواهد گشت و قاسم را خواهد کشت :

باشد به زمان  را که متعلق به زمان گذشته و با حالت روایی میي آنها داستان  بیهقی با کاربرد این افعال مضارع و معانی ثانویه
در واقع وجود زمان حال و آینده در داستانی که از زمان گذشته روایت .تر شود کند تا روایی بودن آن ملموس حال تبدیل می

 . پوشاند  ا زمان  خواننده میکند خود حس مشارکت خواننده را در داستان تقویت کرده و شکاف میان زمان رخداد داستان را ب می

  

  داللتمندي وجه فعل 

در واقع وجه اخباري در .یابیم که وجه اخباري بسامد بیشتري در داستان دارد اگر به وجه افعال موجود در متن دقت کنیم در می
تان افشین و بودلف که این با تاریخی بودن داس)17:1385؛احمدي گیوي176:1389الزار،(رساند هر فعلی وقوع عمل قطعی را می

  .گیرد  ساختمان یک متن روایی اساسا با افعال خبري است که شکل می. سازگار است

و اگر )81:1386شمیسا،(قصد اولیه و اصلی از ایراد افعال با وجه اخباري در جمالت خبري منتقل کردن پیامی است به مخاطب 
اصوال متون روایی تا حدودي . کنند تند داللت بر قطعیت وقوع آن میمتنی روایت تاریخی باشد این افعال که رساننده ي خبري هس
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از آرزو و شک و تردید به دورند و این ویژگی وجه التزامی افعال است که براي بیان وقوع حالتی همراه با احتمال و تردیدیا شرط 
اگر سراسر متنی با افعالی که وجه آنها .ردو به این سبب هم در این داستان نمود کمتري دا)17:1385احمدي گیوي،(رود به کار می

همان طور که ذکر شد داستان مورد بحث داستانی روایی . دهد التزامی است ، بیان شود حالت روایت گونگی خود را از دست می
ی آن است و وجه اخباري که ناشی از بسامد باالي افعال ماضی است ، بازتاب بیشتري در داستان دارد وبه روند روایت گونگ

کمک کرده است چرا که داستان به طور قطع وقوع یافته و قاعدتا کاربرد پر بسامد این افعال توسط نویسنده نیز در همین راستا بوده 
  . است 

  

  داللتمندي فعل لحظه اي و تداومی  

دهند و در مقابل افعال  ان میاي را به صورت شروع نش اند که جریان یا امتداد عمل یا حالت کوتاه و لحظه اي افعالی افعال لحظه
نویسنده براي القاي هدفش در جمالت داستان از ). 75:همان(کنند  اند که جریان عمل یا حالت را با تداوم بیان می تداومی افعالی

وایت  جز ءبه در واقع بیهقی در این داستان با استفاده از این نوع فعل در روند سرعت و کندي داستان و ر. کند این افعال استفاده می
  . جزءآن تاثیر گذاشته است 

بیهقی در بخش رویارویی احمد با خلیفه از جمالت کوتاه فعل داري استفاده کرده است که سبب تندي روند داستان شده 
ط چون عدم استفاده از حرف رب(هایی که براي القاي این حس از آنها بهره گرفته است  در کنار سایر شیوه).4:1386عباسی،(است 

  . اند که این افعال با توجه به کاربردشان در افزایش سرعت داستان موثرند  افعال موجود در این بخش افعال لحظه اي.....)و 

کردم ،جواب داد،بشنیدم ،متحیر شدم ،پنداشتم ،به گمان بودم ،ندارم  آمد،گفت ،رفتم ،دیدم ،سالم افعالی چون ؛بازگفت ،بیرون
  )221:ص(افتادن ، ،بنشین ،چشم داشتن ،اتفاق

  . دهد و این خود سبب افزایش سرعت روند داستان شده است   این افعال هر کدام وقوع عملی را در مدت زمان اندك نشان می

بیهقی در آغاز داستان از افعال و جمالتی استفاده کرده است که به یاریشان کندي گذر زمان و لحظات را نشان داده است و 
در این بخش افعال به کار برده شده از نوع افعال . افعال گویا قصد داشته است داستان را جزءبه جزء روایت کند با این عبارات و 

توالی افعال تداومی در این بخش خود سبب کند شدن روند . اند که خود بر تداوم رویداد عمل یا حالتی داللت دارند تداومی
حیلت کردن ،اسب زین کردن ،مشغول شدن ،بار دادن ،گواهی دادن ،شمع خدمت کردن ،:داستان شده ست مثال افعالی چون 

یابیم که در  اند که با دقت در این افعال در می از افعال تداومی).220:1385بیهقی،....(برافروختن ،گرمابه رفتن ،دست و رو شستن و
خود مراحلی داردکه »اسب زین کردن « مثال. ست معناي هر کدام از این افعال مرحله اي از آغاز انجام کار تا پایان آن نهفته ا

نویسنده به کمک افعال . هر کدام از چندین مرحله ي وقوع شکل گرفته است »گرمابه رفتن و دست و رو شستن « طوالنی است و یا
افشین رفته و  براي مثال در بخشی که احمد نزد. لحظه اي و تداومی طول زمان روایت را با طول زمان واقعه هماهنگ کرده است 

، مدت زمانی که بیهقی این حالت را باافعال تداومی )223:همان(کند  سر وي را می بوسدو بعد آهنگ کتف و دست و زانو می
  .باشد کند با مدت زمانی که این حالت نیاز به وقوع دارد یکسان می روایت می

  

  کارکرد بالغی فعل جمع و مفرد  

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 نخست جلد   هفتمین همایش انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

١١٨ 
 

باید توجه . کابرد پر بسامد افعال مفرد داللت مند است . فعل جمع داریم  32مفرد و 468حدود در این داستان ما به طور تقریبی 
زند که  هایی می نویسنده از زبان قهرمان داستان دست به حدیث نفس. داشت که زاویه دید داستان اول شخص شرکت کننده است 

تواند بیانگر این مطلب باشد که داستان بین افراد  جمع باشد میاگر در متنی افعال مفرد بیشتر از .در این موارد افعال مفردند 
هاي موجود در داستان افشین و بودلف مطابقت  گیرد نه در میان تعداد زیادي از افراد ، که این با تعداد شخصیت محدودي شکل می

بر  نوعی  اتحاد و رابطه مسالمت  هاي فعل جمع  این است که یکی از داللت. گیرد کند چرا که  بین دوشخصیت اصلی شکل می می
فعل جمع حالتی از احترام و پرهیز از  هر گونه تفرقه را در . کند در واقع خود واژه جمع هم بر همین معنا تاکید دارد  آمیز داللت می
داد افعال مفرد با تع. کند  کند در حالی که یکی از معانی ثانویه  فعل مفرد داللت بر جدایی و خودرایی و تفرقه می خود حمل می

محتوي و درون مایه داستان هم خوانی دارد چرا که داستان حول محورهایی چون خونریزي ناحق ،جدال آزادي خواهی و زیاده 
ها حاکی از وجود یک فضاي  تفرقه برانگیز است  چرخد و این مضمون می....طلبی ، نابرابري عرب و عجم و دروغ مصلحت آمیز و

.  

عهد کرده و .....ناحق  استاهللا اهللا که خونی  گفتم، رد کردمو چند بار  گفتافشین :د بر معناي ثانویه ي جدالداللت افعال مفر
بوسه کتفش  نداشتسود  بیقراري کردم. نبخشمو  نبخشیدمکه  نشناسمدرمان چیست ؟گفت جز آن  نستانم گفتماز دست افشین  ام

  )221:ص. (اجابت نکرد، دادم

،  برداشتندو پرده فرود اوردند ،مرا به سراي  دویدندحجاب و مرتبه داران پیش من :معناي ثانویه ي اتحاد داللت افعال جمع بر
.  باشیدگفتندگواهیمایشان را گفتم گواه  دراییدقوم خویش را گفتم .  دارندو گوش به آواز من  بنشینندقوم خویش را گفتم تا 

  )222:ص(

در علم نشانه شناسی نشانه . اي چند معنایی اند که داللت ضمنی دارند نه داللت صریح در واقع افعال مفرد و جمع چون نشانه 
در داللت صریح با مدلولی رو به رو هستیم که به صورت عینی و چنان که هست به . تواند تک معنایی و یا چند معنایی باشد  می

تند که به واسطه صورت و کارکرد نشانه به آن منسوب هاي ذهنی هس در حالی که داللت ضمنی بیانگر ارزش. تصور درامده است 
در واقع هر واژه ممکن است عالوه بر معناي تحت .)47:1380گیرو،(ها داللتی ضمنی داردند از دیدگاه این علم واژه. شوند  می

حقیقت مفاهیمی در نشانه شناسی معناي صریح و معناي ضمنی در .معانی ضمنی نیز داشته باشد )به اصطالح صریح(اللفظی اش 
هاي زبانی گفته شده است که معناي صریح همان است که در  هستند که با رابطه ي دال ومدلول سر وکار دارند در مورد نشانه

عواملی  .نشانه اشاره دارد...فرهنگی و شخصی و_هاي اجتماعی  و عبارت معناي ضمنی به تداعی.هاي لغات داده شده است فرهنگ
: 1390سجودي، (و تعلق قومی و نژادي مخاطب و مشابه آن در شکل گیري معانی ضمنی دخالت دارند چون طبقه ،سن ،جنسیت

هم چنان که در علم معانی آمده است کالم و اجزاء آن جداي از معناي اولیه معناي ثانویه اي دارد که مطابق مقتضاي ). 71-72
افعال این داستان از انجایی که  داللتی ضمنی دارند هر )32:1386شمیسا،.(حال مخاطب و موضوع و مقام از متن در یافت  شوند

  .توانند در داستانی دیگر معنایی دیگر را منتقل کنند  یک می

هاي سوم شخص و اول شخص مفرد بسیار است که کاربرد آنها در مونولوگ هاي داستان جنبه روایتی  دراین داستان صیغه 
برد اول شخص به عنوان زاویه دید درونی سبب شده حقیقت مانندي داستان دو چندان مخصوصا کار. کند  داستان را عینی تر می

  .شده و احساس صمیمیتی بین خواننده و راویی شکل گیرد 

دهد  هاي زاویه دید اول شخص  این است که راوي با این زاویه دید داستان را به شکل زنده نمایش می در واقع یکی از داللت 
  ).105:1383قریشی،.(برد  حسوس تر کردن از زبان خود به پیش میو داستان را براي م
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  کارکرد بالغی فعل معلوم ومجهول 

استفاده از افعال مجهول چندان در زبان فارسی رایج نیست و به جاي آن از سوم شخص فعل جمع معلوم استفاده  
ال مجهول است با توجه به علم معانی کاربرد این افعال از در این داستان بسامد افعال معلوم بیشتر از افع). 96:1386شمیسا،(شود می

در این داستان بیهقی از افعال معلوم استفاده .لحاظ حذف و عدم حذف مسند الیه داللت مند است و معانی ثانویه اي در خود دارد 
واقع تمام گفتگوها و مکالمات  گیرد و در کرده است چرا که داستان همان طور که از عنوان آن پیداست بین افراد خاصی شکل می

در جمله اصل بر . در واقع مسند الیه ها وفاعل هاي داستان ذکر شده اند . بین افرادي است که از آنها در داستان نام برده شده است 
نداشته است تا در این داستان نویسنده دلیلی ). 97:همان(ذکر مسندالیه است و در علم معانی ذکر مسند الیه دال بر اهمیت آن است 

در واقع . گرفت  کرد و داستان دیگري شکل می شد  کل داستان تغییر می از اصل سرپیچی کند چرا که اگر مسند الیه  ها ذکر نمی
ها به خواننده دست  ذکر مسند الیه هاي جمله و پر بسامد بودن افعال معلوم در این داستان سبب شده اطمینانی از وجود شخصیت

. ها در کنار مسندها ذکر شده اند و تاکید بر هر دو است  تان تاریخی حالت قطعیت و یقین پیدا کند چراکه مسندالیهدهد و این داس
  .یابد ها در داستانی باال باشد داستان حالت غیر تاریخی و غیر واقعی می در حالی که اگر بسامد جمالت مجهول و حذف مسندالیه

  ).124:همان(شود یا در آن شک و شبه باشد از ساخت مجهول استفاده می در واقع هر گاه مسند خبر ضعیفی باشد

و گویی هدف نویسنده از آوردن افهال مجهول تنها القاي نوعی پیام  بوده است چنان که بسیاري از حکایات  گلستان این گونه 
  . ها افعالی مجهول  ها محذوف اند و فعل است ، فاعل

گفت .جوانی بخواه ،چون مکنت داري :چرا زن نکنی گفت با پیر زنانم عیشی نباشد وگفتند : پیرمردي را گفتند: اندکه آورده_
سعدي،گلستان،باب ششم ....(مرا که پیرم با پیرزنان الفت نیست پس اورا که جوان باشد با من که پیرم چه دوستیصورت بندد؟ :
کرد داستان حالت تاریخی و قطعیت خود  اسمی خاص بیان نمی ها را ذکر نمی کردو یا به براي مثال اگر بیهقی فاعل)حکایت هشتم:

فردي گفت یک شب در روزگار معتصم بیدار شدم و «:شد که  مثال داستان این گونه شروع می. داد  را از لحاظ وقوع از دست می
موارد که مسند الیه ها  در روزگار معتصم بیدار شدم ، در این:فردي یک شب گوید که :گفته شده «یا »....هر چند حیلت کردم 

کند که  و در علم معانی مسندالیه نکره داللت بر فرد غیر معینی می.  ذکر نشده اند داستان حالت قصه گونه دارند نه روایت تاریخی
  .تواند ازدرصد تاریخی و حقیقی بودن داستان بکاهد  که این می) 97:1386شمیسا،(بیانگر عدم اهمیت و تعظیم مسندالیه است 

فعال مجهول موجود در داستان ازنظر ساخت فعل سوم شخص جمع اند که از نظر دستوري و منطق دستور ،فعلی معلوم اند اما ا
  .بیهقی در کاربرد این افعال مجهول به معناي ثانویه آنها توجه داشته است . شوند  فعل مجهول محسوب می

  )220:ص.(ین کنندبگوي تا اسب ز:آواز دادم غالمی را نام وي سالمه گفتم -

نه فاعل، فعل ) گزاره (فعل سوم شخص جمع معلوم که معناي مجهولی دارد بر اساس علم معانی اگر تکیه بر نفس خبر باشد 
از جمله ي گفته شده زین شدن اسب )احمد (در مثال باال هدف گوینده )123:1386شمیسا،(گیرد  شود و حالت مجهول می جمع می

کند مهم زین شدن اسب است بنابر این تاکید بر خبر است و فعل شکل جمع  سی اسب را آماده میاست و مهم نیست که چه ک
  . گیرد  مجهولی می

  )220:ص(چون آنجا رسیدم حاجب را آگاه کردند در ساعت نزدیک من آمد-
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  )221:ص(نفرمایم که او را بستانند . هیچ شک نیست که او را چون روز شود بگیرند-

  )222:ص).(باشند(باشند و کشته بودلف را اورده -

  )222:ص(بودلف به شلواري و چشم ببسته و آنجا بنشانده -

  )225:ص(معتصم گفت حاجبی را بخوانید بخواندند بیامد -

  . تاکید بر گزاره سبب حذف مسندالیه شده وفعل مجهول آمده است 

قصد تاکید بر گزاره را داشته است آنها را به کار  تعداد افعال مجهول در داستان اندك است که نویسنده تنها در مواردي که
  . برده است 

  

  کارکرد بالغی فعل پرسشی و خبري 

در حالی که در فعل خبري هدف رساندن ) .135:1386شمیسا،(طلب اخبار است)جمله پرسشی (غرض اصلی از فعل پرسشی 
دارد و افعال خبري بیشتر است که این افعال در کنار  فعل پرسشی وجود14در این داستان تنها حدود ) 79:همان(باشد  اخبار می

افعال خبري در داستان داللتی صریح دارند و آن همان اطالع رسانی نویسنده به خواننده .سازند  یکدیگر معانی ثانویه اي رامنتقل می
نویسنده با کمک آنها داستان را از زمان اگر چه این افعال با توجه به متن و قرائن متن معناي ثانویه اي دارند اما در نهایت . است 

داد واز  کرد داستان حالت روایتی خود را از دست می در حالی که اگر بیهقی از افعال انشایی استفاده می. کند  گذشته روایت می
یهقی داستان ب) 85:همان(شد براي داستان وجمالت آن احتمال صدق و کذب داد باشد پس  نمی آنجایی که این داستانی تاریخی می

در مقابل افعال خبري . رساند چنان که ویژگی یک متن روایی است  را با جمله خبري آغاز کرده و با جمله خبري نیز به پیان می
عدم تکرار . رسانند  افعال پرسشی موجود در داستان  اندك است که هر یک با توجه به جایگاه خود در متن معناي ثانویه اي را می

  .باشد  داستان دال بر روایی بودن آن می این افعال در

  

  کارکرد بالغی فعل امري و دعایی 

غرض اصلی از امر بستگی به موقعیت . فعل امر به کار برده است  14بیهقی در این داستان بنا بر محتوي داستان تقریبا حدود 
ین طلب امر واگر مقامی پایین تر داشته باشد دعا اگر طلب کننده مقامی باالتر از مخاطب داشته باشد به ا.گوینده به مخاطب دارد

عدم تکرار افعال امر در داستان سبب شده آن را به عنوان نشانه محسوب نکنیم یعنی کاربرد این افعال در ). 149:همان(گویند  می
الزم به ذکر است هر یک . داستان داللت مند نیست بلکه تنها نویسنده در شرایطی بر حسب روند داستان آنها را به کار برده ا ست

  .از این افعال معناي ثانویه اي دارند

  )220:ص(آواز دادم غالمی را نام وي سالمه گفتم بگوي تا اسب زین کنند-

از مقام غالم برتر بود در واقع هدف از طلب امر بوده است که همان معناي )که وزیر محتشم بود (از آن جایی که مقام احمد 
  .اصلی فعل امر است 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 نخست جلد   هفتمین همایش انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

١٢١ 
 

  

  کارکرد بالغی فعل مثبت و منفی 

دانیم فعل منفی بر انجام نگرفتن کار یا  همان طور که می. فعل منفی در داستان افشین و بودلف به کار رفته است  40حدود 
م خواب: فعل نفی استفاده کرده است  10در پاراگراف اول داستان بیهقی از )71:1385احمدي گیوي،(کند  نداشتن حالتی داللت می

  یافتم ،قرار نبود ،ندانستم ،جاي تو نیست ، نبرد ،سبب ندانستم ،فردا نوبت تو نیست ،بار نخواهد داد ،وقت بر نشستن نیست ،قرار نمی

قهرمان داستان احمد شبانه دچار . شود  داستان با یک احساس نگرانی و اضطراب و ترس درونی در شخصیت اصلی شروع می
کاربرد افعال منفی در متن .  کند تا به درگاه خلیفه رفته و دلیل اضطرابش را بیابد  تالش می شود و اضطراب و بی قراري می

تکرار فعل منفی در این بخش در کنار گفتگوهاي .خصوصا در بخش آغازین سبب شده فضاي پر اضطراب داستان مشوش تر شود 
وقایع است که تمامی این موارد جزءمعانی ثانویه افعال  درونی احمد بیانگر احساس عجز و ناتوانی و بی اطالعی از سسب رخداد

در پرسش و پاسخی که بین احمد و سالمه رخ . یابیم  باشد که ما آنها را بنا بر مقتضاي حال داستان و گوینده در می منفی می
  .شود  منتقل میافزاید به گونه اي که این حس به خواننده نیز  دهد افعال منفی بر اضطراب و آشفتگی داستان می می

  )220:ص(خلیفه بار نخواهد داد و باري وقت بر نشستن نیست ....فردا نوبت تو نیست و:سالمه گفت -

کند تا با رفتن به در گاه خلیفه  این آشفتگی را کمتر کند اما  گوید خوابم نبرد و هیچ سبب ندانستم  بعد سعی می احمد ابتدا می
سالمه گویی مانعی بر سر راه احمد قرار می دهدکه خود سبب مشوش تر شدن احمد و خواننده  بیهقی با آوردن افعال منفی از زبان

کرد تا داستان به سرعت به  شد افعال مثبتی بودند نه  تنها کمک می در حالی که اگر جمالتی که از زبان سالمه بیان می.شود  می
اي خداوند :شد که  براي مثال اگر این افعال آورده می. شد  میروند خود ادامه دهد بلکه اضطراب موجود در فضاي داستان کمتر 

در این صورت داستان از آن فضاي »و خلیفه هم بار خواهد داد که وقت برنشستن است )من همراه تو می ایم (نیم شب است 
درگاه خلیفه رفته و شود که احمد به  کند و به نوعی خیالش راحت می یابد وگویی خواننده احساس آرامش می مشوش رهایی می

در مقابل .کند  به طور کلی هر یک از این افعال منفی در این بخش چون مانعی عمل کرده روند داستان را کند می. یابد  دلیل را می
ها  به یک میزان و  باشد از آن جایی که احساس اضطراب بخش اغازین داستان در سایر بخش بسامد افعال مثبت در داستان زیاد می

هایی شکل گرفته است که  چرا که داستان از صحنه.ها متوالی  نیست  باشد پس کاربرد افعال منفی نیز در دیگر بخش وم نمیمدا
تعداد فراوان . پردازد  نویسنده  در یکی گره افکنی  و ایجاد اضطراب کرده و  در صحنه دیگر به گره گشایی و رفع اضطراب می

ا ي داستان به روند خود ادامه دهند ، درست بر خالف افعال منفی که مانع پیشروي داستان ه شود این صحنه افعال مثبت سبب می
  .کند  شده و از روایت شدن آن توسط راوي جلوگیري می

  

  کارکرد بالغی فعل عام و خاص 

رك فیزیکی است که این افعال بیشتر همراه با تح. کنند  افعال خاص افعالی اند که بیشتر بر کنش، روي دادن حالتی داللت می
کند و فرد در حالت بی تابی و هیجان به صورت ناخوداگاه این افعال را به کار  با هیجان درون و حرکت اعضا تناسب پیدا می

در حالی که افعال عام افعالی بی تحرك اند و به مطاوعه و پذیرش .برد در واقع این افعال بر کار وعمل مخصوصی داللت دارند  می
  )283:1371قریب،(کنند همانند افعال اسنادي قوع و وجود مطلق داللت میحالتی یا و
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خدمت کردن ،بیدار شدن ،حیلت کردن «:افعالی که در پارگراف آغاز داستان به کاررفته است افعال خاص اند افعالی چون 
ن ،جامه پوشیدن ،رفتن ،راندن ،آواز دادن ،اسب زین کردن،نشستن ،برخاستن ،شمع برافروختن ،به گرمابه ذفتن ،دست و رو شست

کنار هم قرار گرفتن این افعال در جمله سبب ایجاد نوعی تحرك و جنب و جوش در داستان شده )220:ص(».....،دست یافتن و
باشد و این افعال خاص در کنار دیگر موارد داستان را مهیج تر  است که الزمه ي صورت گرفتن این افعال تحرك فیزیکی فرد می

  .تکرده اس

شود از افعال خاص استفاده شده که به تحرك  رود و با حاجبان رو به رو می یادر بخشی که احمد به سمت منزل افشین می_
بازگشتن ،برنشستن ،بردن ، فرستادن ،تاختن اسب ،آوردن ،کشتن ،دویدن ،باز «:افعالی چون .بیشتر در داستان کمک کرده ست 

  )222:ص(»....،آواز دادن  گرداندن ،فرود آوردن ،پرده بر داشتن

در حالی که در بخش دیدار احمد با خلیفه و گفتگوهاي آن دو افعال آورده شده افعال عام اند که داللت بر نوعی سکون و بی 
  .تحرکی در داستان را دارند 

همین مفهوم وجود داشتن در واقع این افعال بیشتر اسنادي اند  و در واقع بر پذیرش یا عدم پذیرش حالتی داللت دارند و در  
 اندیشیدن ،شک کردن،روز شدن،خبر«:افعالی مانند ) 169:1389الزار،. (باشد نشانه اي از تحرك نمی

  .»....دادن،است،پسندیدن،خواندن،نمودن،عهد کردن،

  

نیاز دارد تا افعال متعدي نیز چنان فعل خاص عمل کرده و داللت بر تحرك  در داستان را دارد چراکه فعل متعدي به مفعول 
از این رو جزئی به اجزاءجمله اضافه شده و هم از )66:1385احمدي گیوي،.(معناي خود را تمام کند و از فاعل به مفعول گذر کند 

ها ي فیزیکی قهرمانان از طریق افعال خاص و  در واقع حرکت. شود لحاظ ظاهرساختاري و معنایی سبب نوعی تحرك در  جمله می
  .است متعدي  بیان شده 

در اکثر جمالت داستان این فعل .هاي مختلفی از داستان تکرار شده است  در بخش»گفتن «از میان افعال موجود در داستان فعل 
واژه . به دو صیغه ي اول شخص و سوم شخص مفرد در کنار هم تکرار شده است که نشانه اي صریح است بر روایی بودن متن 

  . کند  که این با تعریف روایت و متن روایی مطابقت می. باشد ان کردن چیزي میخود رد معناي لغوي بر بی»گفتن «

آید و راوي با این نشانه به تغییر مخاطب از  در ابتدا می»گفت«هر گاه راوي داستان اول شخص باشد داستان بیشتر با نشانه متنی 
 ).376:1383قریشی،(پردازد سوم شخص به اول شخص می

  

  نتیجه گیري 

نویسنده این . باشد در بررسی داستان افشین و بودلف به این پرسش پاسخ داده شدکه بسامد باالي فعل در داستان داللت مند می
همان طور که ذکرشددرعلم نشانه شناسی افعال .سازند به کار برده است  افعال را هنرمندانه به مانند ابزاري که داستان را روایی تر می

با بررسی عنصر فعل در .یابد ه خواننده آن را  با توجه به قرائن موجود در متن و بر اساس مقتضاي حال در میداللت ضمنی دارند ک
استفاده بیهقی از افعال فراوان در متن امري تصادفی و حاصل داستان نویسی نبوده است بلکه یکی از .1:داستان روشن شد که 
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کاربرد پر بسامد فعل ماضی که داللت بر .2.ادتاریخی از ان بهره جسته است شگردهاي داستان نویسی وي بوده که در بیان روید
اگر چه داستان روایتی . 3.  زمان گذشته داردو وجود افعال خبري و عدم کثرت افعال انشایی  سبب روایی تر شدن متن شده است

در کنار افعال ماضی جهت محسوس تر کردن )لقبا معناي ثانویه ماضی مط(است از گذشته اما نویسنده هوشیارانه افعال مضارع را 
از افعال تداومی براي روایت جزءجزء ماجراي داستان و افعال لحظه اي جهت افزایش سرعت داستان و . 4. روایت آورده است 

دن آن شده و هاي آنها دال بر تاریخی بو کاربرد فراوان افعال معلوم و ذکر مسندالیه. 5عدم ایجاد مکث و سکون استفاده شده است 
هایی که فضاي داستان دچار آشفتگی است  استفاده متوالی از فعل منفی در صحنه. 6حقیقت مانندي متن را دو چندان کرده است

هاي فیزیکی  افعال عام جهت کند شدن روند داستان و افعال خاص در تندشدن آن و توصیف حرکت. 7آن را تشدید می کند
سبب ایجاد صمیمیت بین راوي و خواننده )به ویژه اول شخص و سوم شخص (ربسامد بودن افعال مفرد پ. 8قهرمانان به کار رفته اند 

شده است افعال مفرد باتعدادشخصیت هاي داستان که بین تعداد محدودي اتفاق می انتد و محتوي آن که متنی است تفرقه 
  .باشد برانگیزمتناسب می

توانیم بگوییم که این داستان  مذکور را بسته در تاریخ و زمان خود فرض نکنیم میباتوجه بررسی کارکرد بالغی افعال اگر متن 
  .تواند با مخاطب امروزي گفت و شنود داشته باشد به عنوان اثري است که می
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