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 چكيده
و ميانه دو جهتو شمار،، شخصنمودزمان، هاي ايراني باستان بر مبنايل در زبانفع بررسي اكتيو
با ديدگاهاين. است ناگذربه هاي گذرا ريشهوسيلة تبديل جهت ميانه رايج، ديدگاه بنابر.شوديم

و در جهت ميانه ناگيفعليهايريشهةمشاهد در، ذر هستندشكل گرفته است كه در جهت اكتيو، گذرا
ميهاي باستاني ايران، ويژگيتر متون بازمانده از زبانكه بررسي دقيقي حال كند هاي ديگري را آشكار

مي. كشدكه اعتبار نظرية فوق را به چالش مي و مقدمهاين مقاله به تحليل ساختار افعال ميانه اي پردازد
و بازنگري در طبقه بندي فعل ماست براي بررسي يانه در زبان اوستايي كه در مقاله ديگري مورد هاي

. بررسي قرار خواهد گرفت

.بافت، گذرا، ناگذر، اكتيو، ميانه:هاي كليديواژه

         amoqadam@ut.ac.ir: نشاني پست الكترونيكي نويسندة مسئول.١
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 مقدمه-1
،1مانند زمانييها اروپايي، در كنار دارا بودن مقولهو باستاني هنديها فعل در زبان

و شمار، داراي دو جهت2نمود رايج دربارة ديدگاه. نيز هست5و ميانه4تيواك3، شخص
اين8)32: 1993كمر(دانديم7هاي گذراريشه6جهت ميانه، اين جهت را ناگذرسازِ

دراييهاي فعلريشهةبا مشاهد ديدگاه و شكل گرفته است كه در جهت اكتيو، گذرا
اروپاييو هنديها ولي بررسي افعال ميانه در زبان 10.هستند9جهت ميانه، ناگذر

و مانع در مورد جهت ميانه نيست ديدگاه مزبور ديدگاهيمشخص كرده است كه  . جامع
 از اين گذشته،. استناقض اين نظريه»گذراي ميانه«و افعال»فقط ميانه«وجود افعال

مهايبررس مو هنديها كه افعال ميانه در زبان دهندينشان با توانياروپايي را
.دسته بندي كرد»ناگذر بودن«نسبت به معيار كليريتيمعيارهاي جزئ

-13: 1984( فعل اوستاييكلنس تنها پژوهشگريست كه در فصل نخست كتاب خود،

م،)81 دو جهت بينتمايز، اين بخش را به بررسي اوستايي پرداختهةافعال ميانوضوع به
م و دا يانهاكتيو و بندي وي از افعبررسي دسته. ده استاختصاص ال ميانة زبان اوستايي
شدارائة طبقه .بندي نوين از افعال ميانه در اوستاي جديد، در مقالة دوم ارائه خواهد

1.time 
2.aspect 
3.voice 

.شداستفادههواژ هميناز به ناچار در اين مقاله، وجود نداردارسي مناسبيپ برابر activeةبراي واژكه از آنجا.4
5.middle 
6.detransitivizer 
7.transitive 

و ديگري)2-2رك( كنندهفعلي است كه دو شركت) transitive( فعل گذرا.8 ، يكي با نقش معنايي كننده
. كننده با نقش معنايي كنندة فعل را دارندتنها ظرفيت يك شركت(intransitive)افعال ناگذر. پذيرندة فعل دارد

و ميانه فعليها فعل كهييها اكتيو و ميانه باشندبه ترتيب داراي پايانههستند با اين تعاريف، منطقاً. هاي اكتيو
م م گذرا يا ناگذر باشد، همان تواندييك فعل اكتيو و همين توانديگونه كه يك فعل ميانه نيز گذرا يا ناگذر باشد

مييها هاي پيشين در مورد تعريف فعلناقض نظريه و paca-ta )Yيها فعل. است انهاكتيو پايانة ميانهبا)9.11

ييها نمونهبه ترتيب»رفتن«-gamبا پايانة اكتيو روي ريشة ناگذر jasa-itiو»پختن«-pacروي ريشة گذراي 
و اكتيو ناگذر هستند و ميانه در بسياري از زبان. از افعال ميانة گذرا ازيها تمايز ميان دو جهت اكتيو ايراني ميانه،

م و پارسي . يانه، از بين رفته استجمله پارتي
9.intransitive 

و ناگذراً، عمومديدگاهبنا بر همين. 10 و ميانه به ترتيب گذرا .شونديم برگرداندهجهت اكتيو
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جهت، بافت بخش نخست با عنوانِ: اندهاي زير تنظيم شدهمطالب اين مقاله در بخش
ة زبان بنياد ديدگاهي را كه افعال ميان اروپاييو هنديها ميانه در زبانيهاو فعل

براي اين كار، تعريفي از بافت ارائه. كنديماند، ارائه اوستايي بر اساس آن بررسي شده
ها بافتدار كردن هاي نشاندر بخش دوم راه. شونديممعرفيها بافتشده، سپس انواع 

مييممعرفي و بخش سوم نيز به بررسي افعال ذاتاً ميانه اين مطالب. پردازدشوند
و موضوع مقالة دوم خواهند بودمقدمة برر . سي افعال ميانه در اوستاي جديد

و فعل-2  اروپاييوهاي هند هاي ميانه در زبانجهت بافت
يبنددسته پيشينة-2-1

بهيبنددسته پيشينة دستورنويسان. گردديمازب باستانيدستور زبان يونان جهت افعال
يبه معنا) διάθεσις )diathesisاصطالح،1يفعلةدر مواجهه با دو دسته پايان

ένέ�γειαبافتيهاها را پايانهيك دسته از پايانه آنان. را وضع كردند»بافت«
)energeia ( ديگر را پايانهةو دست2»كنش«به معنايهاي بافت πάθος pathos)(به

به نوينيدر زبانشناسيفعلةاين دو دسته پايان. ناميدند3»تجربه«به معناي به ترتيب
م»ميانههاي پايانه«و»اكتيويهاپايانه«نام  تعداد در زبان يوناني4.شونديخوانده

و يا با پايانه تنهاهاي فعلي از ريشه اندكي -مي هاي ميانه ظاهربا پايانهتنها هاي اكتيو
مريشهةبقيكهيشوند درحال و هم پايانههم پايانه تواننديهاي فعلي هاي هاي اكتيو
يك:فعلي روبرو بودندةبا دو دسته پايانهم دستورنويسان زبان التين.ميانه بگيرند

ادسته از پايانه .شديمايجاد ديگرةهاي دستپايانهانتهايبه r- صامت فزودنها با
. وجود دو بافت مختلف فعلي را پذيرفتند انديشة نيزبنابراين، دستورنويسان زبان التين

م اروپايي از اين بخشو هنديها فعل در زبان.1 -ستاك فعلي-}فعلي) هاي(پيشوند/ادات{: شوديها تشكيل
. پايانة صرفي-}شناسة وجه{

2 .performance 
3.experience 

م شخص دواكتيوو مفردل شخصاكتيو اويهاپايانهيبه ترتيب داراti-thê-sو ti-thê-miافعالِ براي نمونه.4
ميانةو مفردل شخصاوةبه ترتيب ميان، ti-thê-saiو ti-thê-maiافعال هايپايانهكهيدر حال،مفرد هستند

اندم شخص مفرددو.
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را آنها اين دو 1و activumبافت passivum د2.ناميدند ر همچون يوناني باستان،
باو هاي اكتيو فعلي وجود دارند كه همواره با پايانهة تعدادي ريش نيزالتين يا همواره
مپايانه مريشهةكه بقييدر حال شوند،يهاي پسيو همراه -هم با پايانه تواننديهاي فعلي

و هم با پايانه كه. هاي پسيو ظاهر شوندهاي اكتيو اصطالح برابراصطالح ديگري
م»بافت« درهااين اصطالح بود كه بعد. بود3»بيان شيوة«به معنايvox، رفتيبه كار

بهيها دستور زبان و فرانسه شد voixو voiceانگليسي .)368: 2011كوليكوف( تبديل

ساختار نحوي عملكرد4بافت روشي براي تعيين ساختار نحويِ جمله است-2-2
هاي كنندهشركت. نياز دارد5كنندههر فعل به تعدادي شركت: طلبديماجزاي خاصي را 

م الي تواننديمرتبط با هر فعل .7و نحوي6معنايي: زباني مورد توجه قرار بگيرندةدر دو
مكنندهمعنايي، شركتةدر الي كنندةحس،9پذيرندة فعل،8كنندة فعل تواننديها
و محرك3فعل، مسئول انجام2فعل مسبب،1دة فعلننكدريافت، 11از فعلورهبهر، 10فعل

دلدر اين مقاله، مجدداً.1 استفاده passivumبراي»پسيو«يل نبود برابر مناسب در زبان پارسي، از اصطالح به
.خواهد شد

و فعل اكتيو سوةداراي پايانoccidi-t فعلِ براي مثال.2 م پسيو سوة داراي پايان occidi-turم شخص مفرد
.مفرد است شخص

3 .expression 
 .Leningrad/ St( پترزبورگسن/شناسي لنينگرادگروه گونهدر اين مقاله از روش بافت تعريفدر.4

Petersburg Typology Group (پيروي شده است)369: 2011كوليكوف.(
5. participant 
6 .semantic 
7 .syntactic 

م استايكنندهشركت،)actor( كنندة فعل.8 مكاندانام: نمونه. دهديكه فعل را انجام .خرديتاب را
ماست اي كنندهشركت)undergoer(پذيرندة فعل.9 را كتاب، ماندانا: نمونه. شوديكه فعل بر روي او انجام
.خوانديم

و»لمس كردن«مانند(در افعالي كه بيانگر مفاهيم حسي يا احساسي هستند. 10 دوست«كه يك فعل حسي
مكننده، شركت)كه يك فعل احساسي است»داشتن حسكندياي كه حس  كننده، نقش معنايي

)experiencer(مي، صدانداناما: نمونه. را دارد فعل( ترسديم شيراز ماندانايا،)فعل حسي(شنوديمادرش را
 ). احساسي

مكنندهشركت) beneficiary(بهره ور از فعل. 11 ، ماندانا: نمونه. رساندياي است كه انجام شدن فعل به او سود
.خرديم رامبدب را براي كتا
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دركنندهشركت. باشند4محرك فعل از نحويةالي ها و6مستقيم، مفعول5فاعل: عبارتند
ويمي نحوي بر مقولة نام متصورها حالتاز طرف ديگر،.7يا مفعول غيرمستقيم شوند

بهيها حالتكردن سه راه عمده براي منسوب صرف)1: وجود دارد اين مقولهنحوي
و)2، نام كهيصرتيها در زبان. ها در جمله ترتيب قرار گرفتن نام)3مطابقت با فعل في،

م هرببنابراين. شوديزبان اوستايي هم جزء آنهاست، راه نخست برگزيده بستهوا نام،ه
اپايانه،اشيبه حالت نحو با تصوير كردن بافت، در واقع. شوديم فزودههاي صرفي

م نحوييها ها بر روي حالتكنندهنقوش معنايي شركت به عبارت ديگر،. گيرديشكل
ازيها بافت كردن نقوش معنايي بر روييرتصو گوناگونهاي شيوهمختلف ناشي
،9، ناگذر8گذرا/اند، از جمله خنثيداراي انواع گوناگونها بافت. نحوي هستنديها حالت

 17، جمعي16، وارونه15، ضدواداري14، واداري13، متقابل12، بازتابي11، ضد مجهول10جهولم
 . 18ايو زنجيره

را: نمونه. كنديماي است كه نتيجة فعل را دريافت كنندهشركت) recipient( دة فعلنكندريافت.1 ماندانا كتاب
. دهديم رامبدبه 
ماي است كه شركتكنندهشركت)causer(مسبب فعل.2 : نمونه. كنديكنندة ديگر را وادار به انجام كاري

.داردرا به درس خواندن وامي، رامبدآموزگار
را انجام، كاريبه سبب وجود عاملي غير از خوداي است كه كنندهشركت)causee(انجام فعل مسئول.3
. داردرا به درس خواندن وامي رامبد، آموزگار: نمونه. دهديم

لذت بردن، يا مانند ترسيدن، عصباني شدن در افعال احساسياي است كه كنندهشركت)stimulus( محرك.4
مباعث تحريك حس و برقماندانا: نمونه. شوديكننده .ترسيد از رعد

5.subject 
6.direct object 
7.indirect object 
8.neutral/transitive diathesis 
9.intransitive diathesis  
10.passive diathesis 
11.anti-passive diathesis 
12.reflexive diathesis 
13.reciprocal diathesis 
14.causative diathesis 
15.anti-causative diathesis 
16.conversive diathesis 
17.collective diathesis 
18.chaining diathesis 
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بهي ميانه داراي اهميت نيستند، از اينها فعلاز ديدگاهها بافتتمامي اين رو در اينجا
اي كوتاه خواهد شد تا خواننده را در موارد اصلي پرداخته شده، به ساير موارد تنها اشاره

. رك مطلب ياري كندد
ازي ميانه حائز اهميتها فعليي كه از ديدگاهها بافت مجهول، بازتابي: اند، عبارتند

و خودبهر( و(، متقابل)شامل بازتابي مستقيم، غيرمستقيم شامل متقابل مستقيم
و وارونه)غيرمستقيم  ين آنها،تر مهمنخست راي روشن شدن تعريف بافت،ب1.، ضدواداري

با آنها، .پردازيميمداده، سپس به ساير موارد فت خنثي را مورد بررسي قرار يعني

كه گذرا/بافت خنثي-2-2-1 برةكننددر آن بافتي است و حالت نحوي فعل فاعل
برة پذيرند محالت نحوي فعل بي.شوديمفعول مستقيم تصوير اين بافت در واقع
وةبافت براي بيان يك فعل ساد2تريننشان در نتيجه، بافت خنثي ناميده گذرا است

برةنحو1نمايه. كارگران، خانه را ساختند: مثال. شوديم تصوير كردن نقوش معنايي
.دهديمرا نشان نحوي در يك بافت خنثييها حالت

 بافت خنثي:1نمايه
 كارگران خانه را ساختند

� فعلة پذيرند�كنندة فعل�الية معنايي

 مفعول مستقيم فاعل�الية نحوي

 شدهمفعول غيرمستقيم تصويريفعل بر حالت نحوةكنند در بافت مجهول-2-2-2
م يا اصالً متصور فعل بر حالت نحويِ فاعلةو پذيرند شودياز ساختار جمله حذف

شد) توسط كارگران(خانه: مثال3.گردديم اين جمله بافت خنثاي متناظر.ساخته
)2نمايه(.كارگران خانه را ساختند: عبارت است از

 بافت مجهول در كنار بافت خنثاي متناظر:2نمايه

ركيها براي تعريف بافت.1 و گزارشي بازتابي، .بخش دوم مقالهو همچنين3- الف-1-4ديگر، مانند گزارشي
2 .unmarked 

نك.3 و وارونهها بافتهمچنين .ي ضدواداري
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شد خانه) توسط كارگران(. كارگران خانه را ساختند: خنثاي متناظر .ساخته
 فعلة پذيرند كنندة فعل فعلة پذيرند دة فعل كنن�الية معنايي
 فاعلØ/مستقيمغيرمفعول مفعول مستقيم فاعل�الية نحوي

و يكي ديگر- داردكه در حالت نحويِ فاعل قرار- فعلةكنند،بافت بازتابي-2-2-3
و1دو نوع بافت بازتابي مستقيمدر اينجا. هاي فعل، يكي هستندكنندهاز شركت
م2خودبهر :شونديمعرفي

و ترينيجرابافت بازتابي مستقيم-2-2-3-1 و در آن فاعل نوع بافت بازتابي است
م اندانام: مثال. مفعول مستقيم يكي هستند  فت خنثاي متناظربا.بينديخود را در آيينه

م ماندانا: اين جمله عبارت است از )3نمايه(.بينديدوستش را

 بافت بازتابي مستقيم در كنار بافت خنثاي متناظر:3نمايه
.بينديمماندانا خود را در آيينه. بينديمماندانا دوستش را: خنثاي متناظر

م  فعلة پذيرند=كنندة فعل فعلة پذيرند كنندة فعل�عناييالية
 فاعل مفعول مستقيم فاعل�الية نحوي

وةكنندغيرمستقيم بافت بازتابيدر-2-2-3-2 يكي كنندة فعلدريافتفعل
خو: مثال.هستند بافت خنثاي متناظر با آن عبارت است. كنديمد دور ماندانا پشه را از

(كنديمماندانا پشه را از فرزندش دور: از )4نمايه.

 مستقيم در كنار بافت خنثاي متناظرغيربافت بازتابي:4نمايه
پ. ماندانا از فرزندش پشه را دور مي كند:خنثاي متناظر .شه را دور مي كندماندانا از خود
 فعلدريافت كنندة= كنندة فعل فعلدريافت كنندة كنندة فعل�الية معنايي
 فاعل مستقيمغيرمفعول فاعل�الية نحوي

و بهرهةكنند بافت بازتابي خودبهردر-2-2-3-3 به؛يكي هستنداز فعل ور فعل
مكنندهعبارت ديگر، در اين بافت شركت يا در حالت بردياي كه از انجام عمل سود

 
1 .direct reflexive diathesis 
2 .self-beneficient diathesis 
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مة، نتيجتريكل انتخاب از زبان سنسكريتزير مثال.، خود فاعل استرسديفعل به او
»كنديمبرهمن قرباني را قرباني«: شده است

brāhman=ah  prayājam = yaja- te1

رامرا در جملة باال برهمن مبراي خود سم قرباني چنين خنثاي متناظر بافت.كندياجرا
ازجمله را«: اي عبارت است »كنديمقرباني) براي راجه(برهمن قرباني

brāhmaṇah  (rāj~e) prayājam = yaja- ti2

را در جملة دوم، برهمن )5 نمايه(. دهديمنجامااز طرف راجه به نيابتمراسم قرباني

 بافت بازتابي خودبهر در كنار بافت خنثاي متناظر:5نمايه

.كنديمقرباني) براي راجه(برهمن قرباني را:خنثاي متناظر
ور فعلپذيرندة كنندة فعل�الية معنايي  بهره
 مستقيمغيرمفعول مستقيم مفعول فاعل�الية نحوي

.كنديمقرباني) براي خود(برهمن قرباني را
ور= كنندة فعل�الية معنايي  فعلةپذيرندبهره
 مفعول مستقيمفاعل�الية نحوي

ازي قرينه استبافت متقابل داراي دو بافت خنثا-2-2-4 :و انواع آن عبارتند
وةمحور تقارن دو بافت خنثي، رابط مستقيم بافت متقابلدر-2-2-4-1 ميان فاعل

م ةكنند(اولةكنندبه عبارت ديگر، در يك بافت متقابل شركتباشد؛يمفعول مستقيم
ام انج) مفعول مستقيم/فعلةپذيرند(دومةكنندكاري را بر روي شركت) فاعل/فعل
مةكننددوم همان كار را بر روي شركتةكنندو شركت دهديم . دهدياول انجام

از دو بافت خنثاي متناظر.همديگر را ديدندبدو رام اندانام: مثال : اين جمله عبارتند
و رامبد، راماندانام مبدرا ديد )6نمايه(.را ديد اندانا،

1 .brāhman=ah (در حالت فاعلي) prayājam= (مفعول رايي) yaja-te ( فعل مضارع، سوم شخص مفرد،
 .(ميانه
2 .brāhman=ah (در حالت فاعلي) prayājam= ( راييمفعول ) [rāj~e مفعول برايي] yaja-ti ( فعل مضارع،
 .(سوم شخص مفرد، اكتيو
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خ:6نمايه  نثاي متناظربافت متقابل مستقيم در كنار بافت
و رامبد ماندانا را ديد:خنثاي متناظر و رامبد همديگر را ديدند. ماندانا رامبد را ديد . ماندانا
علفةپذيرند& فعلةكنند فعلكنندة فعل پذيرندة فعلپذيرندة كنندة فعل�الية معنايي
 فاعل مفعول مستقيمفاعل مفعول مستقيم فاعل�الية نحوي

ميان فاعلةمحور تقارن دو بافت خنثي، رابط غيرمستقيم بافت متقابلدر-2-2-4-2
و/اي متقابل ميان كنندة فعلدر اين بافت، رابطه. استمستقيم غيرو مفعول  فاعل
-وجود دارد؛ به عبارت ديگر، كنندة فعل، دريافت مفعول غيرمستقيم/كنندة فعلدريافت

دويماين بافت. كنندة فعل نيز هست تواند پيرامون افعالي شكل بگيرد كه بيش از
و رامبد: مثال. كننده دارندشركت (را معاوضه كردندها كتابماندانا )7نمايه.

 مستقيم در كنار بافت خنثاي متناظرغيربافت متقابل:7نمايه
و رامبد كتاب را به ماندانا داد: اي متناظرخنث . ماندانا كتاب را به رامبد داد

 فعلكنندة دريافت فعلپذيرندة فعلةكنند فعلكنندة دريافت فعلپذيرندة كنندة فعل�الية معنايي
م فاعل�الية نحوي  مفعول مفعول مستقيمفاعل مستقيمغيرمفعول ستقيممفعول

 مستقيمغير
و رامبد  را معاوضه كردندها كتاب ماندانا

 فعلةپذيرند فعلو دريافت كنندة فعلةكنند
 مفعول مستقيم فاعل

نمةكنند بافت ضدواداريدر-2-2-5 يفعل در حالت نحوةو پذيرند شوديفعل ذكر
م دو. اين بافت شباهت زيادي با بافت مجهول دارد. گيرديفاعل قرار فعلةكنند،در هر

م فته،يا جايگاهنسبت به بافت خنثاي متناظر تنزل  و شودياز ساختار جمله حذف
ا. يابديم جايگاهفعل به فاعل جمله ارتقاءةپذيرند درينتفاوت اين دو بافت در است كه

نمةبافت مجهول اگرچه كنند اي ضمني به وجود او اشاره اما به گونه شوديفعل ذكر
هم فعل، حتي به صورت ضمنيةبه كنند در بافت ضدواداري اصالًكهيدرحالود،شيم

شد«ةجمل مثالً. شودياشاره نم و جمل»شيشه شكسته شيشه«ة داراي بافت مجهول
از بافت خنثاي متناظر( داراي بافت ضدواداري است»شكست بهرام،: آن عبارت است

فعل از جمله حذفةري نقش معنايي كننددر واقع، در بافت ضدوادا.)شيشه را شكست
ويم م گونهينا شود كهيفعل است، درحالةفعل همان كنندةكه پذيرند شودينمايانده

ا )8نمايه(.نيست گونهيندر بافت مجهول
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 بافت ضدواداري در كنار بافت خنثاي متناظر:8نمايه
.شيشه شكست.ستبهرام شيشه را شك:خنثاي متناظر
� فعلةپذيرند فعلپذيرندة كنندة فعل�الية معنايي

 فاعل مفعول مستقيم فاعل�الية نحوي

لذت بردن، يا عصباني شدن در افعال احساسي مانند ترسيدن، بافت وارونه-2-2-6
مكنندهشركت حسكندياي كه حس كه باعثچهآنوكننده، داراي نقش معنايي

متحريك حس  پيرامونبافت وارونه.، داراي نقش معنايي محرك استشوديكننده
م حس گيرديافعال احساسي شكل بريكننده بر حالت نحوو در آن و محرك فاعل

ممفعول غيرمستيحالت نحو و برق ترسيد اندانام: مثال1.شوديقيم تصوير بافت.از رعد
از خنثاي متناظر ما: آن عبارت است و برق، )9نمايه(.را ترساند ندانارعد

 بافت وارونه در كنار بافت خنثاي متناظر:9نمايه
و برق ماندانا را ترساند:خنثاي متناظر و برق ترسيد ماندانا. رعد .از رعد
 محرك فعلة حس كنند فعلة حس كنند محرك�الية معنايي
Ø/مستقيمغيرمفعول فاعل مفعول مستقيم فاعل�الية نحوي

مبافت خنث در نظر گرفتنبا را يكي از انواعآن توانياي متناظر با اين بافت، در واقع
تفاوت اين دو بافت در اين است كه در بافت مجهول. بافت مجهول به حساب آورد

مةپذيرند و شوديفعل كه بر حالت نحوي فاعل تصوير در انجام فعل هيچ نقشي ندارد
ب. كامالً منفعل است حسه گونهاما از آنجا كه ذات افعال احساسي كننده اي است كه

م م كنديابتدا توجه خود را به محرك معطوف ، در شوديو سپس توسط محرك تحريك
محس،بافت وارونه ، خود به نحوي در انجام شوديكننده كه بر حالت نحوي فاعل تصوير

و همانند پذيرند .منفعل نيست فعل كامالًةفعل مشاركت دارد

و احساسي يكسان هستند، اما افعال حسي در بافت كنندهمعناييِ شركتيها اگرچه نقش.1 ها در افعال حسي
بي. شونديوارونه ظاهر نم حسدر بافت منشان براي بيان افعال حسي، و محرك بر فعول مستقيم كننده بر فاعل

م گذراةها در مورد افعال حسي بدين گونه است كه آنها را به عنوان افعال ساد در واقع رويكرد زبان. شوديتصوير
م مةمانند جمل. برنديدر بافتي شبيه به بافت خنثي به كار كه در آن يك بافت خنثي بويميمن اين گل را

.يك فعل حسي شكل گرفته است پيرامون
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درها بافت-2-2-7 يي كه در ساختارها بافتدرك:ساختار ميانه نقشي ندارند يي كه
خواهدتر روشني نامرتبط با اين ساختارها بافتميانه نقش مهمي دارند با شناخت ديگر 

پيرامون اين بافت. در اين ميان بافت ناگذر از بيشترين بسامد برخوردار است. شد
. سادة ناگذر استيها بيان فعل بافت برايينتر ناگذر شكل گرفته، بي نشانيها فعل
؛كننده با نقش معنايي كنندة فعل را دارندناگذر تنها ظرفيت يك شركتيها فعل

مكنندهشركت رف: مثال. شودياي كه بر حالت نحوي فاعل تصوير (تماندانا )10نمايه.

. بافت ناگذر:10 نمايه
.رفت ماندانا

 فعلة كنند�الية معنايي
 فاعل�الية نحوي

در به طورتوانيمراها بافتعملكرد ساير :ي زير ارائه دادها نمايهخالصه

 ضد مجهولبافت:11 نمايه

ميسگ. گيردسگ رهگذر را گاز مي:خنثاي متناظر .گيردگاز
 فعلپذيرندة كنندة فعل فعلپذيرندة كنندة فعل�الية معنايي
Ø/مستقيمغيرمفعول فاعل مفعول مستقيم فاعل�الية نحوي

 واداري بافت:12 نمايه
.داردماندانا رامبد را به درس خواند وامي. خواندرامبد درس مي:خنثاي متناظر
 مسبب مأمور انجام فعل... كنندة فعل�الية معنايي
 غيرفاعل فاعل ... فاعل�الية نحوي

1جمعيبافت:13 نمايه

و ميترا گردآمدند. ميترا آمد. رامبد آمد. ماندانا آمد:خنثاي متناظر و رامبد .ماندانا
و كنندة فعل كنندة فعل كنندة فعل�الية معنايي  همراهي كنندة فاعل ديگر كنندة فعل

و زنجيرهها بافتبراي1 اي الزم است خواننده به مبحث افعال ميانه در اوستاي جديد در بخش دوم ايني جمعي
.مقاله رجوع كند
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 فاعل فاعل فاعل فاعل�الية نحوي

ايزنجيرهبافت:14نمايه
مي. ماندانا او را دنبال مي كند:خنثاي متناظر .كننددختران همديگر را در يك صف دنبال

مي رامبد .آورداو را به دنبال
و� كنندة فعل�الية معنايي  پذيرندة فعل�كنندة فعل
 فاعل فاعل�الية نحوي

 دار كردن يك بافتهاي نشانراه-3
متمايز. غيرخنثي بايد به نحوي از بافت خنثاي متناظرِ خود متمايز شونديها بافت

مكردن هر بافت از بافت خنثاي متناظر، نشان يها زبان. شوديدار كردن آن بافت ناميده
ممتفاوتي نشانيها مختلف را با روشيها مختلف، بافت در زبان مثالً. كننديدار

كپ ممك ضمير انعكاسي نشانارسي، بافت بازتابي مستقيم به به عبارت ديگر،. شوديدار
مپبافت بازتابي در زبان1ضمير انعكاسي نشانگرِ  نداناماةجمل. آيديارسي به شمار
در. داراي بافت بازتابي است خودش را در آيينه ديد اگر بافت خنثاي متناظر با آن را

م دوستش را ديد، اندانامنظر بگيريم، يعني  ارسي برايپكه در زبانمشوييمتوجه
كه همان فاعل{متمايز كردن بافت بازتابي از بافت خنثاي متناظر، مفعول مستقيم 

م} را در آيينه ديدماندانا ماندانا،� است و شوديبا يك ضمير انعكاسي جايگزين
نمةواژ- ساخت م. كنديفعل تغييري ارسي،پكه در زبان شوديبه همين دليل گفته
و زائد( تابي به صورت غيرصرفيبافت باز منشان)2يا با حشو 3.شوديدار

و وارونه از ديدگاه افعال ميانه داراي بازتابي،پنج بافت مجهول، متقابل، ضدواداري
هاي كه داراي دو گروه پايانه، يعني پايانهييها در واقع در مورد زبان. اهميت هستند

ك و ميانه هستند، اين قاعدة ماكتيو - بيان كرد كه صرف شدن فعل با پايانه توانيلي را
و هنگامي كه فعل در هاي ميانه، بيانگر قرار گرفتن فعل در يكي از اين پنج بافت است

از اين پنج بافت نامبرده. گزيندهاي اكتيو را برميها نباشد، پايانه هيچ يك از اين بافت
م»ميانهيها بافت« پس، .شونديخوانده

1 .marker 
2 .periphrastically 

شد دار كردن بافت بازتابينشان چگونگي.٣ و نيز سنسكريت در بخش دوم مقاله بررسي خواهند .در زبان اوستايي
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1ميانه ذاتاً افعال-4

كند؛يماي از افعال وجود دارند كه معناي آنها ذاتاً بافت خاصي را در خود حمل دسته
حمام«دهد، ماننديممثالً در افعالي كه كنندة فعل كاري را بر روي بدن خود انجام 

از آنجا كه پذيرندة فعل در واقع همان كنندة فعل است،.»ريش تراشيدن«يا»كردن
همچنين افعالي. كننديمافعال بافت بازتابي مستقيم را در معناي خود حمل گونهينا

كنند،يم، از آنجا كه متقابل بودن عمل را تداعي»دعوا كردن«يا»مالقات كردن«مانند 
يا واضح است كه در مبحث ميانه. در واقع بافت متقابل را در معناي خود مستتر دارند

ميها در معناي خود يكي از بافتاكتيو بودن فعل، افعالي كه بايد كنند،يميانه را حمل
گ م در واقع، اين گروه از افعال كه افعال ذاتاً. يرندمورد بررسي قرار ، شونديميانه ناميده

در. هاي ميانه هستندكه دو گروه پايانه دارند، مستعد صرف شدن با پايانهييها در زبان
بةميان ادامه افعال ذاتاً ميانه به طور مختصر معرفييهاا هر يك از بافتمرتبط

2.شونديم

 افعال ذاتاً ميانة مرتبط با بافت بازتابي-4-1
و در كنار5، خودگزارشي4، فكري3فعال بدنياگروهسه، مستقيم در كنار بافت بازتابي

ت خودبهر وجود دارند كه به طور ذاتي بافي ميانةها فعلخودبهر، گروه بافت بازتابي
م از به طورگروه ها اين. كننديبازتابي را در خود حمل :خالصه عبارتند

 مستقيم افعال ذاتاً ميانة مرتبط با بافت بازتابي-4-1-1
، كنندة فعل كاري را بر روي بدن خود انجام اين گروهدر: افعال بدني-4-1-1-1
و يا قسمتي از بدن استدهديم  افعالاين هاي يرگروهز.؛ پس پذيرندة فعل، كل بدن

ازها نمونههمراه با : يشان عبارتند

1 .inherently middle verbs 
نويسنده در اين كتاب، ابتدا با بررسي تعداد. صورت گرفته است)1993(پژوهش كمربندي بر اساس اين دسته.2

و غيرهندو، هنديها زباناز زيادي مها را جمع ميانه در اين زبان اروپايي، افعال ذاتاًو اروپايي و سپس كنديآوري
مبه دسته مبندي اين افعال بر اساس .پردازديعنا

3. body actions 
4 .mental events 
5 .logophoric 
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 گروه هاي مختلف افعال بدني:15نمايه
: مثال. بخشي ديگر: بخشي از بدن؛ پذيرندة فعل: كنندة فعل.1ي آراستن بدنها فعل-

.ريش تراشيدن، به بدن روغن زدن، خود را آرايش كردن، لباس پوشيدن
: بخشي از بدن مؤثر در انجام فعل؛ پذيرندة فعل:ة فعلكنند.2حركات غيرانتقالي-

و قوس سر تكان: مثال. همان بخش از بدن دادن، چرخيدن، تعظيم كردن، خود را كش
.دادن

نشستن،: مثال. كل بدن: كل بدن؛ پذيرندة فعل: كنندة فعل.3تغيير در وضعيت بدن-
كشبلند شدن، ايستادن،  .يدندراز

رفتن، دويدن،: مثال. كل بدن: كل بدن؛ پذيرندة فعل: نندة فعلك.4حركات انتقالي-
.پرواز كردن، فرار كردن

و ناگذر در يك طيف قرار دهيم،ها بافتاگر چهار گروه نامبرده را همراه با ي خنثي
گيرد كه تمايز بينيمخنثي قرار بافتمشاهده خواهيم كرد كه در يك سوي طيف

و پذيرندة فعل در آن  آمد كه سپس زيرگروه آراستن بدن خواهد. حداكثر استكننده
و تمايز نامبرده در آن بيشتر از گروه هاي حركت غيرانتقالي، تغيير در وضعيت بدن

و كمتر به تدرهاي اخير اين تمايز در گروه. حركات انتقالي است در. شوديميج كم
ميها فعلي ديگر طيف سو كننده با نقش يك شركت گيرند كه در آنها تنهاي ناگذر قرار

و  نتمعنايي كنندة فعل وجود دارد . باشديميجه تمايز نامبرده در آنها در كمترين حد در
)16نمايه(

و كنندة فعل از بافت خنثي تا ناگذر:16نمايه  طيف نمايانگر كاهش تمايز بين پذيرنده
د�حركات غيرانتقالي�آراستن بدن�بازتابي مستقيم�خنثي  ناگذر�حركات انتقالي�ر وضعيت بدنتغيير

در اين افعال، كنندة فعل كاري را بر روي فكر خود انجام: افعال فكري-4-1-1-2
و پذيرندة فعل بسيار اندك است،يم و تمايز بين كننده توان تنهايمي كه به طوردهد

 
1. grooming verbs 
2 .non-transitional motion verbs 
3 .change in body posture 
4 .transitional motion verbs 
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. شونديمد اين افعال در زمرة افعال اكتيو ناگذر قلمدا. به وجود كنندة فعل قائل بود
.است»انديشيدن«اي از افعال اين گروه فعل نمونه

براي تعريف اين گروه از افعال ابتدا بايد بافت: افعال خودگزارشي-4-1-1-3
و پيش از آن اساساً بافت گزارشي ي گزارشيها بافت. تعريف شود1گزارشي بازتابي

اس يا انديشة فرد را اين افعال سخن، احس. گيرنديمپيرامون افعال گزارشي شكل
»اعتقاد داشتن«مانند3و افعال شناختي»گفتن«مانند2افعال گفتاري. دهنديمگزارش 

هر بافت گزارشي داراي يك ساختار. توانند به عنوان يك فعل گزارشي بكار رونديم
و يك جملة پيرو است در جملة پايه، كه دربرگيرندة. مركب، متشكل از يك جملة پايه

در واقع. است4فاعل داراي نقش معنايي منبع انديشه/ارشي است، كنندة فعلفعل گز
ويماش بيان اي است كه سخن، احساس يا انديشهكنندهمنبع انديشه، شركت شود

اي از يك بافت گزارشي نمونه. جملة پيرو دربردارندة آن سخن، احساس يا انديشه است
در بافت. شوديمگويد كه رامبد در مسابقه پيروزيمماندانا: توان در اين جمله ديديمرا 

اي نمونه. هاي جملة پيرو يكسان استكنندهگزارشي بازتابي، منبع فكر با يكي از شركت
كه: شوديماز بافت گزارشي بازتابي در اين جمله ديده  ) ماندانا=او(ماندانا اعتقاد دارد

. شوديمدر مسابقه پيروز
گها بافتدر كنار معناي. شونديمزارشي بازتابي، افعال خودگزارشي مطرحي
اي است كه يك بافت گزارشي بازتابي خود به خود پيرامون آنها شكل اين افعال به گونه

و»تصميم گرفتن«توان به دو فعليميي از اين افعالها نمونهبه عنوان. گيرديم
در. اشاره كرد»قول دادن« دوهاتبافاين افعال از يك طرف ي گزارشي متشكل از

و پيرو به كار كسيمجملة پايه و از طرف ديگر، از آنجا كه هر تواند براي خوديمروند
و يا از طرف خود كنندة رود كه شركتيمقول به انجام كاري بدهد، انتظار تصميم بگيرد

ت گزارشي در نتيجه، اين افعال در واقع يك باف. اصلي جملة پيرو همان منبع فكر باشد
.كننديمبازتابي را درون خود حمل

 خودبهر ذاتاً ميانة مرتبط با بافت بازتابييها فعل-4-1-2

1.reportive diathesis 
2.speech actions 
3.cognitive actions 
4.mental source 
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در كنار بافت بازتابي خودبهر، افعال ذاتاً ميانة خودبهر هستند كه ذاتاً: فعال خودبهرا
كهطليمگونهينادر واقع، معناي افعال خودبهر. كننديماين بافت را در خود حمل  بد

در. كنندة اين افعال آنها را براي نفع خود انجام دهد اين افعال داراي سه طرف درگير
و بهرهشركت: عمل هستند ور، اما از آنجا كه معناي فعل يكي كنندة فعل، پذيرندة فعل
و كنندة فعل را در خود مستتر دارد، شركت كنندة بهرهبودن بهره . شودينمور ذكر ور

.است»انتخاب كردن«افعال خودبهر اي از نمونه

در كنار بافت1:متقابل افعال ذاتاً:مرتبط با بافت متقابلة ميان افعال ذاتاً-4-2
به. شوديممتقابل، گروه فعلي افعال ذاتاً متقابل مطرح  در افعال ذاتاً متقابل، معناي فعل

و»رقابت كردن«،»گرفتن در آغوش«. طلبديماي است كه متقابل بودن عمل را گونه
.متقابل هستند ذاتاًيي از افعالها نمونه»موافق بودن«

گروه افعال2:افعال خودجوش: افعال ذاتاً ميانة مرتبط با بافت ضدواداري-4-3
خودجوش شامل آن دسته از افعالي است كه بر رخ دادن تغييري در فاعل داللت 

كهيم ،»مردن«،»پوسيدن«. نگرفته است ارادة فاعل صورت بر اساسكنند، تغييري
ها نيز چنانكه از نمونه. يي از اين افعال هستندها نمونه»شدنيرتبخ«و»رشد كردن«

و اين تغييرات به طور خودجوش رخ مشخص است، فاعل اراده اي بر انجام تغيير ندارد
يها بافتمياندر. شوديمدهند، به همين دليل اين گروه از افعال به اين نام خواندهيم

در. گيرنديمميانه، افعال خودجوش در ارتباطي نزديك با بافت ضدواداري قرار چنانكه
تعريف بافت ضدواداري گفته شد، در اين بافت فاعل كنندة فعل نيست اما كنندة فعل 

. شودينماي حتي به طور ضمني به كنندة اصلي فعل شود، زيرا هيچ اشارهيمنمايانده 
و بافت ضدواداري در اين است كه در افعال خودجوش نيز وجه شباهت افعال خودجوش

اي براي ايجاد تغيير در خود وجود ندارد، ولي فاعل كنندة فعل نيست، زيرا در فاعل اراده
تفاوت. شوديمدهد، فاعل كنندة فعل نماياندهيمچون به هر حال تغيير در فاعل رخ 

ا و بافت ضدواداري در اي ين است كه اگرچه در بافت ضدواداري اشارهافعال خودجوش
بهينمحتي ضمني به كنندة فعل  اي متصور توان براي فعل كنندهيم هر حالشود، اما

 
1.inherently reciprocal verbs 
2.spontaneous verbs 
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اي ولي در گروه افعال خودجوش، چنانكه از نامش هم مشخص است، اساساً كننده. شد
.براي فعل وجود ندارد

نهميانة مرتبط با بافت وارو ذاتاًافعال-4-4
بافت وارونه، چنانكه ديديم، پيرامون افعال احساسي شكل: افعال احساسي-4-4-1
رايمبه طور معادل. گيرديم كه جزء- توان گفت، افعال احساسي در خود بافت وارونه

پس، بنا بر تعريف افعال ذاتاً ميانه، افعال احساسي. كننديمحمل-ي ميانه استها بافت
ازيمذاتاً ميانه محسوب در واقع جزء افعال درها بافتشوند، چون يكي ي ميانه را

ازها نمونه. معناي خود مستتر دارند ،»تعجب كردن«يي از افعال احساسي عبارتند
،»خنديدن«،»گريستن«افعالي مانند.»نگران بودن«و»كينه داشتن«،»لذت بردن«
حسها اكنشورا، كه در واقع متضمن»غرغر كردن«و»آه كشيدن« -ي عمدتاً فيزيكي

دريمكننده نسبت به يك حس دروني هستند، نيز و توان در زمرة افعال احساسي
.نتيجه افعال ذاتاً ميانه محسوب كرد

گروهي ديگر از افعال كه در ارتباط نزديكي با1:افعال گفتاري احساسي-4-4-2
و در نتيجهيمافعال احساسي قرار  افعال ذاتاً ميانه تلقي شوند، توانند جزءيمگيرند

كه. افعال گفتاري احساسي نام دارند اين گروه شامل آن دسته از افعال گفتاري هستند
. كننديمكنند، بلكه حس دروني گوينده را نيز منتقلينمداللت»گفتن«بر عمل صرفاً

ا(بنابراين، فاعلِ اين افعال داراي نقش معناييِ حس كننده و) حساسيهمانند افعال
ازها نمونه. است) همانند افعال گفتاري(كنندة فعل شكايت«: يي از اين افعال عبارتند

.»اعتراض كردن«و»تأسف خوردن«،»كردن

 نتيجه-6
ها از ديدگاه بافت به كالبدشكافي دقيق ساختار گونه كه ديده شد، بررسي فعلهمان

هاي ميانه در هستند براي بررسي فعلايمطالب فوق مقدمه. معنايي آنها نياز دارد
هاي ميانه در اوستاي نو با بررسي فعل. اوستاي جديد كه موضوع مقالة دوم است

 
1.emotive speech action 
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شناسي ها از ضروريات مطالعات ايرانمشخص خواهد شد كه بازنگري ساختار اين فعل
-گيهاي فعلي برمبناي مطالعات ناكافي قرار داشته، تمامي ويژبنديكه طبقه است، چرا
. هاي اوستايي را آشكار نمي كندهاي فعل
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.نويسندة با بزرگواري اين مقاله را پيش از چاپ در اختيار نگارندگان قرار دادند1




