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فعلهاي يکشناسه
فردوسي مشهد(
تقي وحيديان کاميار )دانشگاه
ِ
در زبان فارسي ٬فعلهايي هست که برخالف ديگر فعلها فاقد صـيغههاي شـناسهدار
است .به عبارت ديگر ٬در آخر اين فعلها فقط شناسه سوم شخص مفرد ) َــد در مضارع
يا صفر در ماضي( ميآيد و لذا ارزش شناسه را ندارد .به همين دليل ٬آنها را يکشناسه
ميناميم .در اينگونه افعال ٬نهاد ٬به جاي مطابقت با شناسه ٬با ضمير متصل مـطابقت
ميکند.
ظاهرًا اولين کسي که فعلهاي يکشـناسه را بـررسي کـرده خـانلري است .وي بـه
بررسي آنها در متون پرداخته و بر آن است که ٬در اين نوع ٬فعل به ظاهر »ـگذرا«ست يعني
مفعول ميپذيرد؛ اما مفعول ظاهر در معني فاعل است .در اينگونه فعلها ٬شناسه ٬يعني
ساخت ديگـر
جزء حرفي که بر شخص داللت ميکند ٬نيست و فعل هميشه يکسان با
ِ
)غايب ( مفرد ميآيد؛ اما ٬بهجاي شناسه ٬ضمير مفعولي جدا يـا پـيوسته بـه کـار
ـکس
ِ
ِ
ميرود .اين ضمير )يا اسم در ديگر کس( از نظر دستوري مفعول است اما از جنبه معنوي

يا منطقي جانشين نهاد )يا فاعل( جمله است :وي را خوش آمد ...فعلهاي ناـگذر هـميشه
يکي از حاالت انفعالي را بيان ميکنند و از اين جهت ميتوان آنها را فعلهاي بيان خواند.
)ناتل خانلري  ٬١٣٤٩ص(٩٨ - ٩٧
خانلري اينگونه فعلها را مرکّب و همکردهاي آنها را شش تا ميداند :آمدن ٬بـودن٬

شدن ٬گرفتن ٬بردن ٬زدن) .همو ٬ص(٩٨
در دستور آموزش متوسطه عمومي ٬فرهنگ و ادب ٬نـوشته عـلياشـرف صـادقي و
٢٩
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غالمرضا ارژنگ ٬نيز اينگونه فعلها تحت عنوان جملههاي چهارجزئي بـررسي شـده
است .در اين دستور  ٬از ديدگاه فارسي امروز  ٬به بررسي اينگونه فـعلها پـرداخـته شـده
است .نکاتي که در اين دستور درباره اينگونه فعلها آمده چنين است:
ــ اين جـملهها داراي نـهاد نـيستند و ٬از ايـن رو ٬جـملههاي غـيرـشـخصي نـاميده
ميشوند.
ــ اين جملههاي کوتاه داراي چهار جزء اصلي هستند :اسم )يا صفت(ـ +ضمير متصل+

فعل +شناسه.
ــ شمار اينگونه جملهها نسبتًا محدود است و نميتوان جملههاي تازهاي شبيه آنچه
هماـکنون در زبان وجود دارد ٬ساخت.
ــ از نظر ساختمان دستوري ٬اينگونه جملهها بر دو دستهاند:
 (١جملههايي که ضمير متصل آنها را نميتوان حذف کرد ٬هرچند در ابتدا چيزي جز
متم مي نبودهاند :خندهام گرفت .اين ضميرها اشخاصي را نشان ميدهند
ضمير مفعولي يا ّ

ـکه فعل مربوط به آنان است.

 (٢جملههايي که ضمير متصل آنها را ميتوان حذف کرد .اين جملهها بيشتر با فعل
بودن ساخته شدهاند :سردم است ) ...ارژنگ و صادقي  ٬١٣٦١ص- ١٣ـ  (٥در اين دسـتور ٬
فعلهايي که در ساخت اينگونه جمله بهـکار ميرود همان شش فعلي است که خانلري
آورده است) .همان ٬ص(١٥
نکاتي که درباره فعلهاي يکشناسه در دستور زبان مذکور آمده ٬هـرچـند مـهم و
ارزنـده است تـوصيف دقـيق و جـامعي دربـاره ايـنگونه فـعلها بـه دست نـميدهد و
اشکالهايي هم دارد.
ما ٬در اين گفتار ٬ضمن توصيف دقيق اينگونه فعلها ٬به اين اشکـالها نـيز اشـاره
خواهيم کرد.
در اين بحث ٬فرمولي را که در دستور متوسطه آمده بررسي و تحليل ميکنيم:
اسم )يا صفت(  +ضمير متصل  +فعل  +شناسه

در اين فرمول ٬نهاد وجود ندارد
ديديم که در دستور متوسطه تصريح شده بود که اين جملهها داراي نهاد نيستند و ٬از اين
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رو ٬جملههاي غيرشخصي ناميده ميشوند .واقعيت اين است که در اينگونه جـملهها
)جملههايي که فعلشان يکشناسه است( نهاد وجود دارد و آنها غيرشخصي نيستند:
من خوابم ميآيد.

همين دو نفر تشنهشان بود.

چه کسي گريهاش گرفت؟

غذا کمشان

بود .فراموشم شده که نامه را پست کنم )نهاد بهصورت جمله آمده است(.
در اين نوع جملهها ٬در هر سه شخص )اول شخص ٬دوم شخص ٬سوم شخص( نهاد
هست منتها اين نهاد با فعل مطابقت ندارد بلکه با ضمير پيوسته مطابقت دارد:
من سردم بود

ما سردمان بود

تو سردت بود

شما سردتان بود

او )آن ٬کبوتر( سردش بود

ايشان )آنها ٬کبوترها( سردشان بود

چنانکه مالحظه ميشود ٬اينگونه جملهها داراي نهاد هستند و با جملههاي بينهاد و
غيرشخصي
مـانند مـيتوان رفت  ٬مـيشد ايسـتاد تـفاوت دارنـد .بـراي جـملههاي بـينهاد
ِ
نميتوان نهاد آورد .در حالي که ٬در مثالهاي باال ٬نهاد )من ٬تو ٬او ٬ما ٬شـما ٬ايشـان(
وجود دارد .جملههايي که با فعل يکشناسه ميآيند نهتنها نهاد دارند بلکه حذف نهاد در
ميس ر نيست .مثًال ٬در جمله گرسنهاش بـود ٬
آنها جز به قرينه ذـکري يا حضوري يا ذهني ّ
»ـ ـش« ٬نهاد او يا آن است که مرجع آنها براي گوينده و شنونده مشخص
باـوجود ضمير َ
است )به قرينه حضوري يا ذهني( و اـگر قرينه نباشد حتمًا بايد نهاد بهصورت اسم بيايد:
فرهاد گرسنهاش بود.

کبوتر گرسنهاش بود.

گوسفند گرسنهاش بود.

بنابراين ٬جملههايي که فعلشان بيشخص است ٬همانند ديگر جملهها ٬نهاد دارند:
من گرسنهام است.

)من( کتاب ميخوانم.

به هر حال ٬به دليل نبودن شناسه در آخر اينگونه فعلها يا بهعبارت دقيقتر فقط با
شناسه سومـشخص مـفرد بـودن آنـها ٬نـميتوان آنـها را بـينهاد و غـيرشخصي خـوانـد؛
همانگونه که ٬در همين دستور دوره متوسطه ٬براي جملههاي اسمي )بيفعل( هـرچـند
شناسه يعني فعل ندارند ٬نهاد ذـکر شده :سيگار کشيدن ممنوع.
در اين فرمول جزء اول اسم )يا صفت( است
اوًال صفتي که در اين فرمول آمده است ٬صفت در کاربرد نحوي آن نيست؛ چه صفت را
وابسته اسم ميدانند و حالـآنکه ٬در اينگونه جملهها ٬اسم يا موصوف و نشانه اضافه
صفت به موصوف وجود ندارد.
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ثانيًا تنها اسم يا صفت نيست که قبل از ضمير پيوسته ميآيد بلکه ضمير پرسشي چه

هم )با فعلهاي بودن و شدن( ميآيد:
چهش بود )چهاش بود(؟

چهش شده؟

چتونه؟

ثالثًا صفت پرسشي و موصوف نيز ميتواند پيش از ضمير پيوسته بيايد:
چه خبرتان است؟

چه بالش زده؟

چه مرگتان است؟

رابعًا صفت شمارشي و معدود نيز پيش از ضمير پيوسته ميآيد:
پرويز ده سالش بود که به دبستان رفت.

خامسًا واژههاي کار و چيز بهصورت نکره نيز پيش از ضمير پيوسته ميآيد:
ـکاريت شده؟

چيزيش ميشد؟

معموًال »يک« نيز قبل از اين دو واژه ميآيد:
يک کاريت شده؟

يک چيزيش ميشد؟

يک چيزيش هست.

سادسًا بعضي صفتهاي تفضيلي )راحتتر ٬بهتر( پيش از ضمير متصل ميآيد:
بهترش بود که به مسافرت بره.

در دستورها ٬درباره نقش اين »اسم« يا »صفت« که در فرمول باال ذـکر شده سـخن
نگفتهاند .اينک به بررسي آنها ميپردازيم.
 .١اـگر پيش از ضمير پيوسته »اسم« بيايد دو حالت ميتوان مشاهده کرد:
الف( در اصل ٬يعني در گذشته ٬نقل نهادي داشته است:
خوابم آمد .يعني »خواب بر من عارض شد) «.خواب نهاد بوده است (.دردش ميآيد.
)درد نهاد است .درد گاه ميآيد يعني عارض ميشود (.دردم گرفت) .درد گاه
ميگيرد و گاه رها ميکند(.

خوابت برد )خواب نهاد است .توجه کنيد به اين

مَثَل که هماـکنون نيز رايج است و نشان ميدهد که خوابـــ اسم در فرمولـــ
نهاد است :اـگر دنيا را آب ببرد تو را خواب ميبرد(.

در بعضي از فعلهايي که صورت گفتاري دارد ٬بهويژه آنها که در اين اواخر ساخته
شده است ٬هنوز کاربرد غير يکشناسهاي آنها غيرعادي نيست ٬مثًال:
حرص برش داشته) .صورت عادي آن يعني او را حرص برداشته غيرعادي نيست(.
در گذشته ٬در مثالهاي غير يکشناسه نيز نهاد چنين وضعي داشته :مرا کتابي است.
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متم مي داشته:
ب( در بعضي از مثالها ٬اسم نقش ّ
يادم رفت )= از يادم رفت(.

خاطرم نيست )= در خاطرم نيست(.

 .٢اـگر پيش از ضمير پيوسته »صفت« بيايد و فعل اسنادي باشد صفت معموًال نقش
مسندي دارد:
غذا بسم بود) .بس مس ند اس ت(
ـ

بـچ ه يک سالش بود کـه حرف مـيزد.
اين ّ

ـ

)چيزي( حاليش نيست.

در بعضي از مثالها ٬تعيين نقش اسم يا صفت يا ...ميسر نيست:
حيفم آمد.

هوسش کرد.
َ

بحثمان شد.

ضمير پيوسته )متّصل(
 .١در متنهاي گذشته ٬بهجاي ضمير پيوسته امکان داشته که ضمير ناپيوسته )منفصل( با
اسم بيايد:
خوابش آمد.

او را خواب آمد.

علي را خواب آمد.

اما ٬در فارسي امروز ٬بهـجاي ضمير پيوسته ٬ضمير ناپيوسته يا اسم کاربرد ندارد.
در گذشته ٬نقش اين ضمير در فعلهاي متعدّ ي مفعول بوده است:
مرا خواب گرفت )= خوابم گرفت( يعني »مرا خواب درربود«.

)متم م قيدي( دارد بـا
متم مي ّ
 .٢اين ضمير پيوسته ٬در فعلهاي الزم ٬معموًال نقش ّ

حرف اضافه براي :

ـکمم است )= براي من کم است( سختش است )= براي او سخت است( )همان ٬ص(١٥
ٌ
مضاف اليهي داشته است :خوابم
 .٣در بعضي از مثالها ضمير پيوسته در اصل نقش
آمد که در اصل بوده است :مرا خواب آمد =
خواب من آمد.
ِ

راه تشخيص فعل يکشناسه
در اينجا بد نيست اشاره کنيم که جملههاي با فعل يکشناسه از نـظر سـاخت هـمانند
جملههايي است که در آنها اضافه گسسته بهـکار رفته باشد.
علي خوابش ميآيد.

علي صدايش ميآيد.

براي تشخيص اين دو کافي است که ضمير پيوسته را حذف کنيم و بهـجاي آن اضافه
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ـگسسته )علي( را بياوريم .اـگر جمله درست نباشد ٬فعل يکشناسه است وـگرـنه فـعل
عادي است:
*
ـخواب علي ميآيد ) .علي خوابش ميآيد فعل يکشناسه است(
ِ

صداي علي ميآيد ) علي صدايش ميآيد فعل يکشناسه نيست(

فعل
ديديم که خانلري شش فعل يکشناسه را آورده بود .در دستور صادقيـ ارژنگ نيز فقط
همان شش فعل ) آمدن ٬بردن ٬بودن ٬زدن ٬شدن ٬گرفتن( را نقل کردهانـد .نگـارنده ٬پس از
بررسي فارسي نوشتاري و گفتاري امروزي ٬چهارده فعل يکشناسه تشخيص داد :آمدن٬

افتادن ٬باال آمدن ٬برداشتن ٬بردن ٬بودن ٬درآمدن ٬زدن ٬رفتن ٬شدن ٬کردن ٬کشيدن ٬گرفتن ٬نشستن.
البته اين فعلها تنها در يکي از کاربردها يکشـناسهانـد .در کـاربرد عـادي ٬از ايـن
فعلها ٬آمدن ٬افتادن ٬باال آمدن ٬بودن ٬درآمدن ٬رفتن ٬شدن ٬کشيدن )= تمايل داشتن( ٬نشستن

الزم؛ بودن ٬شدن اسنادي؛ برداشتن ٬بردن ٬زدن ٬کردن ٬کشيدن ٬گرفتن متعدّ ياند.
يکي از ويژگيهاي فعلهاي يکشناسه اين است که با هر اسم يا صفت يا ضميري
ب هـکار نميروند .يعني ٬در فرمول اسم يا صفت يا ...فهرست باز ندارند بـلکه فـهرست
محدود و مشخص دارند که بايد در دستورهاي زبان و فرهنگها ذـکر شود .نکته ديگر
اينکه بعضي از فعلها با اسمها و صفتهاي بيشتري کاربرد دارند و برخي کمتر .فعل
رفتن تنها با ياد بهـکار ميرود :يادم رفت.
بعضي از فعلها فقط با اسم کاربرد دارند مانند گرفتن  :دردم گرفت .بعضي هم با اسم و
هم با صفت مانند آمدن  :خوابم آمد .بدم آمد ؛ و بعضي ديگر مانند بودن با اسم و صفت و
ضمير و :...سردش بود.

حواسش نبود.

چهش بود؟

چه مرگش بود؟

دستور زباني که در آن نکاتي درباره فعلهاي يکشناسه ذـکر شده تنها براي بعضي از
اين فعلها چند مثال به دست داده است.
ما ٬براي تکميل فايده ٬هر يک از فعلهاي چهاردهـگـانه را بـا اسـمها و صـفتها و
ضميرها و ديگر مقوالت صرفي که با آنها ميآيند فهرست ميکنيم ٬هرچند اين فهرست
محصول استقراي تام نيست.
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آمدن
باور ٬بد ٬حسودي ٬حرص ٬حيف ٬خنده ٬خوش ٬درد ٬رحم ٬رقص ٬زور ٬سرفه ٬شوخي ٬شرم
)با فعل منفي( ٬عار ٬عطسه ٬غلغلک ٬گريه ٬لج ٬لرز ٬نفرت ٬ننگ ٬ياد.

تبصره :چنان که گفته شد ٬همنشينهاي آمدن به معني »تمايل داشتن« فهرست باز
دارد:
آواز خواندنت مياد؟

بازيت مياد؟

تنبليش اومد .رقصش مياد.

چاي خوردنت مياد.

دلت مياد با او بدـرفتاري کني؟
افتادن
خنده ٬سرفه ٬گريه ٬لرز ٬ياد.
باال آمدن
حرص ٬لج ٬کفر.
برداشتن
ترس ٬حرص ٬غرور ٬وهم ٬هول ٬تو ّه م ٬خياالت.

در اين فعل ٬ضمير پيوسته بعد از پيشوند فعلي ميآيد :ترس برم داشته.
بردن
چرت ٬خواب ٬مات.
بودن
بس ٬بد ٬بهتر ٬خوبتر ٬پيدا ٬تشنه ٬چه )چته؟ چش بود؟( ٬چه خبر )چه خبرته؟( ٬چه مرگ
)چه مرگته؟( ٬حواس )حواست هست؟( ٬حيف ٬حالي )حاليش نيست( ٬خوب ٬خوش ٬دير٬
راحتتر ٬زحمت ٬زياد ٬سخت ٬سختتر ٬سرد ٬صرف )صرفش نيست( ٬قحط ٬کـم ٬کـافي٬
ـگرسنه ٬گرم ٬ياد.
درآمدن
حرص ٬شور ٬لج.
رفتن
ياد.
زدن
شدن

ُب هت ٬خشک ٬غيب ٬قحط ٬مات ٬مرگ )چه مرگش زده؟(.
ادعا ٬باور ٬بحث ٬بس ٬پيدا ٬تشنه ٬چه ٬چه خبر ٬چه کار ٬چه مرگ ٬حسودي ٬حرف ٬حيف٬
حالي ٬دير ٬دعوا ٬رو ٬زحمت ٬زهر مار ٬زياد ٬سرد ٬صرف ٬عضو ٬غلغلک ٬فراموش ٬کـاري
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)ـکاريش شده؟( ٬کوفت ٬کافي ٬گرسنه ٬گرم ٬مورمور.
ـکردن
حسودي ٬سردي ٬صرف )صرفش نميکنه( ٬گرمي ٬ننگ ٬نااميدي ٬هوس.
ـکشيدن
عشق ٬عقل ٬ميل.
ـگرفتن
ُچ رت ٬حرص ٬خنده ٬خواب ٬درد٬رقص ٬سرفه ٬شوخي ٬عطسه ٬عق ٬غريبي ٬گريه ٬لج ٬لرز٬
نفرت ٬وير.
نشستن
عق )عقم نشست(.

لهجهها از نظر فعلهاي يکشناسه ويژگيهايي خاص خود دارند .مثًال ٬در گويش
شيراز ٬خسته با بود بهـکار ميرود :خستهم بود .يا در گويش تهران :فالني بچهش نميشه .يا در
ـگويش مشهد :سوزش برداشت.

سيرش برداشت...

به طوري که در فهرست باال ديده ميشود ٬بعضي از واژهها با چند فعل يکشناسهاي
همنشين مـيشوند .از ايـن رو ٬خـالي از فـايده نـديديم کـه فـعلهاي يکشـناسهاي و
همنشينهاي آنها را در فهرستي بياوريم تا بهروشني نشان داده شود که هر واژه با چـه
ميس ر گردد .مثال :خوابم آمد.
فعلهايي ميآيد ضمن آنکه بررسي تفاوت
معنائي آنها نيز ّ
ِ

خوابم برد.

خوابم گرفت .که نشان ميدهد خواب با سه فعل آمدن ٬بردن ٬گرفتن هـمنشين

ميگردد و به آنها کاربرد يکشناسهاي ميدهد.
بعضي از واژهها فقط با يک فعل همنشين ميشوند؛ مانند ترس  :ترس برم داشت.
بعضي با دو واژه ٬مانند تشنه  :تشنهام بود.
بعضي با سه واژه ٬مانند عطسه  :عطسهام آمد.

تشنهام شد.
عطسهام افتاد.

عطسهام گرفت.

اين فهرست کامل نيست و احتماًال با استقصاي بـيشتر واژههـاي جـديدي بـر آنـها
افزوده خواهد شد.
ادعا )شدن (؛ باور )شدن (؛ بحث )شدن(؛ بد ) بودن ٬آمدن(؛ بس ) بودن ٬شدن (؛ بهت ) بردن٬
زدن (؛ بهتر ) بودن ٬شدن (؛ پيدا ) بودن ٬شدن (؛ ترس ) برداشتن (؛ تو ّهم ) برداشتن (؛ تشـنه

) بودن ٬شدن(؛ ُچرت ) بردن ٬گرفتن(؛ چه ) بودن ٬شدن (؛ چه خبر ) بودن ٬شدن (؛ چهـکـار
) بودن ٬شدن (؛ چه مرگ ) بودن ٬شدن (؛ حالي ) بودن ٬شـدن (؛ حـرف )شـدن (؛ حسـودي

) آمدن ٬شدن ٬کردن (؛ حرص ) باال آمدن ٬برداشتن ٬درآمـدن ٬گـرفتن (؛ حـواس ) بـودن٬
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ـگرفتن (؛ حيف ) آمدن ٬بودن ٬شدن (؛ خنده ) آمدن ٬افتادن ٬گرفتن (؛ خشک )زدن (؛ خواب
) آمدن ٬بردن ٬گرفتن (؛ خوب ) بودن (؛ خوبتر ) بودن (؛ خياالت ) برداشتن (؛ درد )آمـدن٬
ـگرفتن (؛ دعوا ) افتادن ٬شدن ٬گرفتن (؛ دير ) بودن ٬شدن (؛ راحتتر ) بودن (؛ رقص ) آمدن٬
ـگرفتن(؛ رحم )آمدن(؛ رو )شدن (؛ زحمت ) ـکشيدن (؛ زور )آمدن (؛ زهر ) شدن ٬گرفتن (؛ زهر
مار ) شدن ٬گرفتن (؛ زياد ) آمدن ٬بودن ٬شدن (؛ سخت ) آمدن ٬بودن (؛ سـختتر ) بـودن (؛
سرد ) بودن ٬شدن (؛ سردي ) ـکردن (؛ سرفه ) آمدن ٬افتادن ٬گرفتن (؛ شرم )آمدن (؛ شـوخي
) آمدن ٬گرفتن (؛ صرف ) بودن ٬کردن (؛ عار )آمدن (؛ عشق ) بودن ٬کشيدن (؛ عطسه ) آمدن٬
افتادن ٬گرفتن (؛ عقل ) ـکشيدن (؛ غرور ) برداشتن(؛ عق ) آمدن ٬نشستن (؛ غلغلک )آمـدن٬
شدن (؛ غيب )زدن (؛ فراموش )شدن (؛ قحط ) بـردن ٬زدن (؛ کـاري ) بـودن ٬شـدن (؛ کـافي
) بودن (؛ کفر ) باال آمدن ٬درآمدن(؛ کم ) بودن (؛ کوفت ) بودن ٬شدن (؛ گرسنه ) بودن ٬شدن (؛
ـگرم ) بودن ٬شدن (؛ گرمي ) ـکردن (؛ گريه ) آمدن ٬افتادن ٬گرفتن(؛ لج ) آمـدن ٬بـاال آمـدن٬
درآمدن ٬گرفتن (؛ لرز ) ـگرفتن (؛ مات ) بردن ٬زدن (؛ ميل ) ـکشيدن ٬بودن (؛ مورمور )شدن (؛
نااميدي ) ـکردن (؛ نفرت )آمدن (؛ ننگ ) آمدن ٬بـودن ٬کـردن (؛ وهـم ) بـرداشـتن (؛ هـوس
) ـکردن (؛ هول ) برداشتن (؛ وير ) ـگرفتن (؛ ياد ) آمدن ٬افتادن ٬بودن ٬رفتن(.
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