
 

 نشرية ادب و زبان

  و علوم انسانيادبياتدانشكدة 

 ـــد باهنر كرمانهيدانشگـــــاه ش

  94، بهار و تابستان 37، شمارة 18سال 

  

  دو منشأ مختلف براي عدم انطباق شناسة فعل و نهاد در فارسي نو

* ) پژوهشي–علمي (  
 

  

  دكتر حامدنوروزي

  ه بيرجند فارسي دانشگاادبياتاستاديار گروه زبان و 

  دكتر كلثوم قرباني جويباري                                           

   فارسي دانشگاه بيرجندادبياتاستاديار گروه زبان و 

 

   چكيده              
اما در . هاي زبان فارسي امروز است انطباق شناسة فعل با فاعل يكي از ويژگي

 در قرون اولية پيروزي اسالم در ايران، در فارسي نوي متقدم، يعني فارسي رايج

ها شناسة فعل با فاعل  شود كه در آن هاي فعلي مشاهده مي برخي از ساخت

ها فعل بدون شناسه به كار رفته  به عبارت ديگر در اينگونه ساخت. منطبق نيست

افعالي كه بدون شناسه . 1: شوند اينگونه افعال به دو دستة كلي تقسيم مي. است

به كار » ي-«افعالي كه بدون شناسه اما همراه پسوند تمنايي . 2اند؛  رفتهبه كار 

بسياري از دستوريان فارسي ريشة اين دو ساخت را ماضي متعدي . اند رفته

ها در انواع  اگر چه منشأ هر دوي اين ساخت. اند دورة ميانه دانسته) ارگاتيو(

د دارد، اما نگارندگان اين وجو) يعني فارسي ميانه و پارتي(انطباق دورة ميانه 

مقاله نشان خواهند داد كه منشأ اين دو ساخت با هم متفاوت است؛ بدين معني 

هاي  هاي بدون شناسه، ساخت ارگاتيو دورة ميانه و منشأ ساخت كه منشأ ساخت

 .ساخت تمنايي دورة ميانه است» ي-«بدون شناسة با پسوند 

   . تمناييانطباق، فعل، ارگاتيو، : هاي كليدي واژه

                                                 
*
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kolsoomghorbani@birjand.ac.ir            
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   مقدمه-1

بندي و  ، يكي از عوامل مهم در طبقه)agreement(شناختي، انطباق  از ديدگاه رده
هاي مختلف، در زمينة انطباق با هم متفاوت  قواعد زبان«هاست زيرا  تجزيه و تحليل زبان

مقصود از انطباق، هماهنگي شناسة فعل ) Dabir-Moghaddam, 2012: 31(» .است
)determinative (با يك يا چند عنصر دستوري در جمله است) .ك.در اين مورد ر :.

انطباق پيدا ) subject) (نهاد(در فارسي نو، شناسة فعل با فاعل ) 1-19: 1392دبيرمقدم، 
انطباق / 2انطباق عنصر شخص، / 1: شود شناسة فعل از دو جهت با فاعل منطبق مي. كند مي

: فعال است) system( افعال فارسي نو، دو دستگاه به عبارت ديگر، در شناسة. عنصر شمار
به همين دليل، انطباق شناسه و فاعل نيز بر اساس شخص و شمار صورت . شخص و شمار

گيرد؛ براي مثال، اگر فاعل جمله از نظر شمار، يك نفر و از نظر شخص، غايب باشد،  مي
صفر يا  (Øو در زمان ماضي ) رود، كَُند، خورد: مانند(» ـَد«شناسة فعل در زمان مضارع 

اما اگر فاعل از نظر شمار، چند نفر و از ) Ø  ، خوردØ  ، كردØ رفت: مانند(است ) تهي
» ـيم«نظر شخص، متكلم وحده باشد، شناسه چه در زمان مضارع و چه در زمان ماضي، 

  ) خورديم/ كرديم، خوريم/ رفتيم، كنيم/ رويم: مانند. (است
در طول تاريخ زبان . زبان فارسي، هميشه به همين گونه نبوده استاما قواعد انطباق در 

هاي ديگري از انطباق نيز قابل مشاهده است؛ براي مثال  ، گونه)باستان، ميانه و نو(فارسي 
هم فعال ) مذكر، خنثي و مؤنث(هاي فارسي باستان و اوستايي، دستگاه جنس  در شناسه«

ها عالوه بر شخص و شمار،  همين دليل، شناسهبه ) Jackson, 2004: 127(» .بوده است
به عالوه قواعد پيچيدة ديگري نيز در زمينة . اند شده از نظر جنس نيز با فاعل منطبق مي

طلبد  انطباق فعلي در دورة باستان و ميانه وجود دارد كه بررسي آنها، مقاالت متعددي مي
.  صورت امروزين آن نبوده استاما حتي در دورة نو نيز انطباق زبان فارسي، همواره به

دورة تكوين زبان فارسي، به . هاي زبان فارسي نو، دورة تكوين است ترين دوره يكي از مهم
در اين دوره، زبان فارسي دچار تحوالت . شود قرون اولية پيروزي اسالم در ايران گفته مي

ة ميانه به دورة نو گردد آن را مرحلة گذار زبان فارسي از دور شود كه سبب مي اي مي عمده
شود كه انطباق و قواعد كاربرد شناسه در آنها  در متون اين دوره، شواهدي ديده مي. بدانيم

  :توان در دو جملة مثالي نشان داد گونه شواهد را مي اين. مانند امروز نيست
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كه در متون حوزة هرات و شرق ) »من گفتم«به جاي (» من گفت«جمالتي مانند / 1
  .شود يده ميايران كهن د

كه ) »من همي گفتم/ من گفتمي«به جاي (» من گفتيد/ من گفتي«جمالتي مانند / 2
دهند و مانند گروه اول، در متون حوزة هرات و  عادت يا احتمال را در انجام كار نشان مي

  .شود شرق ايران كهن ديده مي
در فارسي نو معيار روشن است كه قواعد انطباق در اين دو جملة مثالي، با قواعد انطباق 

در هر دو جمله، فعل بدون شناسه، يعني به صورت مادة ماضي به كار رفته : متفاوت است
در فعل : توان يك تفاوت عمده در اين دو جملة مثالي يافت است اما با يك نگاه كلي مي

ا ب. شود ديده مي» ي-« ، پسوند 2به كار نرفته است اما در فعل جملة » ي-«، پسوند 1جملة 
  هاي مشترك براي اين دو ساخت فعلي يافت؟ توان ريشه يا ريشه وجود اين تفاوت، آيا مي

   بيان مسئله-1-1

به عقيدة برخي از پژوهشگران، هر دو جملة مثالي باال، از يك ساخت واحد مشتق شده 
براي ديدن آراي برخي از اين (كم از نظر انطباق، يك شيوة واحد دارند  اند يا دست

  ابوالقاسمي،  و392- 3 :1346به نقل از رواقي، : 1346تفضلي، : ان رجوع كنيد بهپژوهشگر
 و نوروزي، 59 - 160: 1388بيست و نه و رضايي، : 1، ج1353 و نسفي 206- 7: 1381
به عقيدة اين پژوهشگران، ساخت فعلي هر دو ). Lazard, 1963: 328 و  30: 1391

  .است ورة ميانه باقي مانده جملة مثالي باال، از الگوي ماضي متعدي د
ترديد، ريشة مشترك انواع انطباق در هر دو جمله، به امكانات انطباق در دورة ميانه  بي
زيرا همان گونه كه پيشتر گفتيم، قواعد انطباق در دورة ميانه با قواعد انطباق . گردد بازمي

بات اين امر هستند در دورة نو متفاوت بوده است  اما نگارندگان مقالة حاضر، درصدد اث
هاي فعلي اين دو جمله با هم متفاوت است، بلكه شيوة انطباق آنها و  كه نه تنها ريشة ساخت

من (در جملة اول . ها نيز با هم متفاوت است دليل وجود نداشتن شناسه در اين ساخت
گردد و دليل به كار  ، ريشة ساخت فعلي، به ساخت ماضي متعدي دورة ميانه بازمي)گفت

رفتن شناسه، اين است كه در ساخت ماضي متعدي دورة ميانه، شناسة فعل با مفعول منطبق ن
، ريشة ساخت فعلي، به ساخت )من گفتيد/ من گفتي(شده است  اما در جملة دوم  مي

گردد و دليل به كار نرفتن شناسه، اين است كه ساخت تمنايي دورة  تمنايي دورة ميانه بازمي
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شود كه  ، در اصل شناسة اين ساخت محسوب مي»يد- / ي-« بوده و شناسه ميانه اصالً تك
  . شده است ها تكرار مي در همة صيغه

بنابراين، در مقالة حاضر با اين سؤاالت اصلي مواجهيم كه ريشة انواع مختلف انطباق در 
متون دورة تكوين چيست؟ چه عامل يا عواملي سبب شده است كه در برخي از متون دورة 

نواعي از انطباق ديده شود كه با انطباق در فارسي امروز متفاوت است؟ به عبارت تكوين، ا
، ريشه در كدام )هاي باال جمله (2 و 1هاي مثالي  ديگر، قواعد انطباق در ساخت افعال جمله

  قواعد انطباق فارسي ميانه دارند؟ 
   پيشينة تحقيق-1-2

متفاوت افعال بدون شناسة فارسي هاي  تا كنون در ايران، تحقيق مستقلي دربارة ريشه
انجام نشده است اما تحقيقاتي در مورد عدم انطباق شناسه با فاعل، در تحقيقات 

، در مورد وجود نداشتن يك شناسي سبكبهار در شود؛ براي مثال  پراكنده ديده مي
عنوان . قاعدة ثابت و كاربرد مشوش ضماير در عهد سامانيان و غزنويان مطالبي دارد

، »افراد فعل معطوف به جمع مغايب«، »الغير حذف ضمير در متكلم مع«ب وي ، مطال
آوردن ضمير متكلم مع الغير يا «و » حذف ضمير از فعل معطوف به متكلم وحده«

-6: 1، ج1375بهار، .: ك.ر(است » متكلم وحده به جاي ضمير مفرد يا جمع مغايب
ها به قرينه يكديگر  را كه شناسهصديقيان نيز در كتاب خود، برخي از مواردي ). 365

صديقيان، . رك.(هاي عدم مطابقت فعل و فاعل آورده است اند، جزء نمونه حذف شده
- 7: 1337معين، (هاي صرفي مطالبي دارد  معين نيز در مورد حذف پايانه )44: 1383

الزار نيز . اما همة مطالب وي دربارة كاربرد شناسة مفرد براي فاعل جمع است )146
 تاريخ بلعمي و تفسير عتيقاز برخي افعال در » ـ ند«دار شناسه   مورد حذف قرينهدر

)Lazard1963, 329 (  تاريخ جهانگشاو قزويني در مقدمه)  ،1، ج1382جويني :

 احمدي گيوي نيز در بخشي از كتاب خود، در مورد حذف.  اند مطالبي نوشته )132
)  137- 43: 1، ج1380ي گيوي، احمد.: ك.ر. (ها اظهار نظر كرده است شناسه

هاي ماضي  دهد كه به روش فعل ابوالقاسمي نيز چهار نوع فعل را در فارسي نو نشان مي
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و رضايي ) 206- 7 :1381ابوالقاسمي ،.: ك.ر(اند  متعدي ايراني ميانه ساخته شده
ر نيز به تبع ابوالقاسمي، همين اظها) 30: 1391(و نوروزي ) 159 -160: 1388(بيدي  باغ

كتايون مزداپور نيز . نظر را تكرار كرده اند كه در اين مورد، مفصالً بحث خواهد شد
نيبرگ نوشته است، اين مصراع از فردوسي را  دستورنامة پهلوياي كه بر  در مقدمه

 :Nyberg, 1388(كه اين گفت را من ز مادر شنود : داند داراي ساخت ارگاتيو مي

هاي نخست ما   سؤال همچنانهاي باال، ت و كتاباما با وجود مراجعه به مقاال ؛)8
ماند زيرا همان طور كه ابتدا گفتيم، در هيچ مقاله و كتابي مستقالً به  جواب مي بي

هاي عدم انطباق در فارسي نو پرداخته نشده است يا اگر هم  بررسي ريشه يا ريشه
 از ساخت ارگاتيو شناسه، بازمانده هاي بي مطالبي در اين مورد نوشته شده، همة ساخت

بنابراين، وجود تحقيقي مستقل در اين زمينه . دورة ميانه دانسته شده كه نادرست است
  .رسد الزم و ضروري به نظر مي

   ضرورت و اهميت تحقيق-1-3

ترين تحولي كه از فارسي ميانه به  تواند به روشن شدن مهم هاي باال مي پاسخ پرسش
 به انتهاي تمامي  ين تحول، اضافه شدن شناسها. فارسي نو رخ داده است، كمك كند

در دورة ميانه، تنها افعال مضارع و ماضي الزم، شناسه . افعال در دورة نو است
گرفتند اما روشن نيست كه به چه دليل در دورة نو، در اثر فروپاشي ساخت ارگاتيو  مي

)ergative(دار شدن  ورد شناسهالبته نظرياتي در م. اند ، تمامي افعال داراي شناسه شده
اما ) 21- 26: 1391نوروزي، .: ك.در اين مورد ر(افعال در دورة نو، ارائه شده است 

بنابراين، بررسي ريشه يا . اين مسئله هنوز به درستي بررسي و روشن نشده است
تواند فروپاشي مرحله به مرحلة ساخت  هاي مختلف عدم نطباق در فارسي نو مي ريشه

. ها به افعال ماضي متعدي دورة نو را تا حدي روشن كند شدن شناسهارگاتيو و افزوده 
بدين ترتيب، در اين مقاله گامي هرچند كوچك در جهت روشن شدن  يكي از  

  .شود هاي تاريخي زبان فارسي برداشته مي ترين ابهام مهم
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   بحث-2

هن فارسي و نظاير شناسه در متون ك هاي فعلي بي در اين پژوهش با توجه به شواهد ساخت
هاي واقعي عدم انطباق  ها در دورة ميانه، بررسي خواهيم كرد كه ريشه يا ريشه اين ساخت

   .شناسه و نهاد در دورة نو چيست
  شناسه هاي فعلي بي هاي ساخت  يا ريشه  بررسي ريشه-2-1

افعال پس از ذكر مقدمات بحث، در اين بخش از مقاله بررسي خواهيم كرد كه 
) 2جملة : من گفتيد/ من گفتي(هايي مانند  و جمله) 1جملة : من گفت(يي مانند ها جمله

گونه كه در مقدمة مقاله ذكر شد تا  همان. ريشه در كدام قواعد انطباق فارسي ميانه دارند
براي يافتن پاسخي براي اين مسئله . كنون پاسخ روشني براي اين مسئله  ذكر نشده است

شناسة  هاي فعلي بي ساخت/ 1: ر دو گروه بررسي خواهيم كردهاي فعلي باال را د ساخت
  . 1»ي- «شناسة با پسوند  هاي فعلي بي ساخت/ 2، »ي- «بدون پسوند 

  » ي-«شناسة بدون پسوند  هاي فعلي بي  ساخت-2-2

در زبان امروز به ) من گفت (1هايي مانند جملة  گونه كه پيش از اين گفتيم، جمله همان
ر گونة زباني هروي، با بسامد باال به كار رفته است و در برخي نواحي رود ولي د كار نمي
در اين جمله، فعل . شود نيز به ندرت ديده مي) احتماالً حوالي سورآباد و نيشابور(خراسان 

+ مادة ماضي «به كار رفته، در صورتي كه بايد به صورت ) گفت(به صورت مادة ماضي 
رفت اما پس از مادة ماضي، شناسه به كار  به كار مي) َم- + گفت (» شناسة اول شخص مفرد

. كند فاعلِ مادة فعل، كيست و شخصِ آن كدام است است كه معين مي» من«نرفته و ضمير 
هايي واقعي از اين نوع جمله كه در متون كهن به كار رفته  براي روشن شدن مطلب، نمونه

) گيرم كه تو را به علم يافتم: دلنسخة ب(» بيافت تو به علم مگيرم ك«: شود است، نقل مي
از دنيا بيامدي : نسخة بدل(» نشناخت من تاز دنيا بيامدي و ا«، )167: 1360خواجه عبداهللا ،(

؟ )او را به چه بشناختي: نسخة بدل(» بشناخت به چه تاو«، )644: همان) (و مرا نشناختي
  ). 636: همان(

كند؛ يعني، فعل جمله به  بازي ميها، يك ضمير متصل، نقش شناسه را  در اين نمونه
كند كه فاعل فعل  صورت مادة ماضي به كار رفته است و يك ضمير متصل، مشخص مي

هاي بعدي،  در نمونه. رفت اي به كار مي چه شخص و شماري دارد و فعل بايد با چه شناسه
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باه ، او تفراكرد منهرچه «: دهد ضمير منفصل به جاي ضمير متصل اين كار را انجام مي
زدند ايشان  ميرانيد كافران را فريشتگان، مي  آن وقت كه ميبديد توار «، )636: همان(» كرد

  ). 33): اهللا زاده آيت(، بخشي از تفسيري كهن(» را بر روي ها
  »ي-«شناسة بدون پسوند  هاي فعلي بي يابي ساخت  ريشه-2-2-1

ناميده » شرقي) ارگاتيو(ي شبه كناي« را 1ساخت فعلي جملة شمارة ) 30: 1391(نوروزي 
.: ك.ر. (داند و ابوالقاسمي نيز اين ساخت را مشابه ساخت ماضي متعدي دورة ميانه مي

براي ادامة مطلب، الزم است كه توضيح مختصري در مورد ) 206 -207: 1381ابوالقاسمي، 
  . ساخت ارگاتيو يا ماضي متعدي دورة ميانه داده شود

فاعل منطقي ) (= agent( با استفاده از مادة ماضي و عامل ماضي متعدي در دورة ميانه،«
» .تواند ضمير يا اسم باشد آيد و مي فاعل معموالً پيش از مادة ماضي مي. شود ساخته مي) 2
در جملة قبل، اين است » مادة ماضي«مقصود از كاربرد ) 76: 1382آموزگار و تفضلي، (

نطبق با فاعل، در انتهاي مادة ماضي ديده كه در ساخت ماضي متعدي دورة ميانه، شناسة م
توان به شخص و شمار ماده پي برد؛ براي مثال، صرف  شود بلكه تنها از طريق فاعل مي نمي
  :در فارسي ميانه چنين است» گفتن«فعل 
 جمع  مفرد 

1 man guft من گفت  amā guft ما گفت 

2 tō guft تو گفت  ašmā guft شما گفت 

3 ōy guft فتاوي گ  awēšān guft ايشان گفت 

اگر مفعول، اول شخص «در تمامي اين شش صيغه، مفعول، سوم شخص مفرد است اما 
من «؛ براي مثال، جملة )77: همان(» شود يا دوم شخص باشد، شناسة فعل با آن هماهنگ مي

  : شد در دورة ميانه، به اين صورت بيان مي» تو را زدم
 man tō zad hē ) من تو زده شديتوسط: من تو زدي(من تو زد هي 

    اين امر، ريشه در مجهول بودن ماضي متعدي دورة ميانه دارد كه به فارسي باستان 
-13: 1391نوروزي، .: ك.در اين مورد ر. (گردد و از حوصلة اين مقاله خارج است بازمي

ن، بنابراي) Cardona, 1970: 1 و Payne, 1998: 555 و 42: 1383 و ويندفور، 12
دورة ميانه، به اين امر ) ارگاتيو(عدم انطباق شناسه با فاعل در ساخت ماضي متعدي 

روشن است كه ساخت ماضي . شده است گردد كه شناسة فعل با مفعول منطبق مي بازمي
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متعدي دورة ميانه در صورتي كه مفعول آن سوم شخص مفرد باشد، تا حد زيادي با ساخت 
هايي نيز با ساخت  ، تفاوت1البته ساخت فعلي جملة . مثالي ما هماهنگ است1جملة 

ارگاتيو يا همان ساخت ماضي متعدي دورة ميانه دارد كه از موضوع مقالة حاضر خارج 
هاي اصلي اين ساخت را  اما ويژگي) 15-17: 1391نوروزي، .: ك.در اين مورد ر(است 

از نظر / 2ل انطباق ندارد، بدون شناسه به كار رفته است؛ يعني شناسة آن با فاع/ 1: دارد
البته ويژگي انطباق با مفعول نيز اصالً به فارسي نو . متعدي است/ 3زمان ماضي است، 

  . شود نرسيده و در هيچ متني ديده نمي
يا همان » ي- «هاي فعلي بدون پسوند  توان ريشة ساخت بنابراين، روشن است كه مي

 2دورة ميانه جستجو كرد اما آيا جملة ) يوارگات( را در الگوي ماضي متعدي 1جملة مثالي 
  .پردازيم نيز ريشه در همين الگو دارد؟ در بخش بعد به اين مطلب مي

  »ي-«شناسة با پسوند  هاي فعلي بي  ساخت-2-3

، در 1نيز مانند ساخت فعلي جملة ) من گفتيد/ من گفتي (2ساخت فعلي جملة 
و سيستاني به ) سوراياني( سورآبادي هاي شرقي ايران و بويژه گويش هروي قديم، گويش

هايي از اين ساخت در آثار فردوسي، منوچهري و  البته گاهي نيز نشانه. شود كرّات ديده مي
هايي از اين نوع جمله كه در متون كهن به كار رفته  نمونه. خورد ناصرخسرو به چشم مي

خواجه (»  خواستي كه توخواستي آن منالهي اگر تو مرا خواستي، «: شود است، نقل مي
 اين گرز و اين مغفر من/ اگر تو شدي كشته در چنگ اوي«، )651 : 2، ج1377عبداهللا، 

: 2، ج1335فردوسي،(» كمند كياني و گرز گران/  به مازندرانكشيديجوي، چگونه  جنگ
 داد بدادي از ره حكمت منكه تا / مرا بر عاشقان، ملكت ز دست شاه بايستي«، )92

: 1314، تاريخ سيستان (»بديديرا بايستي كه او زنده م«و )58: 1375ي، منوچهر(» آفاقش
، تحت تأثير »يد«پسوند «. شود جايگزين مي» يد-«با » ي-«در اغلب موارد، پسوند ). 333

لهجة هرات، در برخي آثار برجاي مانده است زيرا آثاري را كه اين پسوند در آنها ديده 
ار نه «): Lazard, 1963: 329(» اند زيسته هرات ميشود ، كساني نوشته اند كه در  مي

گر «، )93 : 1360خواجه عبداهللا ، (»بسوختيد همه بغداد ما  گويي كه اهللا، آنستيد كه تو مي
 :Ivanow, 1923 (»بسوختيدتو را : من در تو عاصي شديد، تو با من چه كرديد؟ گفت

: 1385، بخشي از تفسيري كهن (» جز از او هيچيزنپرستيد ماار خداي خواستيد، «، )350
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تشوير  از آن برادرانو ... ها پيش پدر ياد كرديد يوسف از كرم خود نيافت آن حال«، )281
  ).184: 1347، قصص قرآن مجيد(» خورديد

هاي باال، فعل به صورت مادة ماضي  ، مانند همة جمله2روشن است كه در جملة مثالي 
شناسة اول + مادة ماضي «ورتي كه بايد به صورت به كار رفته، در ص) گفت: براي مثال(

پس از مادة ماضي نيز شناسه به كار نرفته . رفت به كار مي) گفتم: براي مثال(» شخص مفرد
تا اينجا، . و شخص آن كدام است» كيست«كندكه فاعل مادة فعل  معين مي» من«و ضمير 

شود كه برخي   است و همين شباهت سبب مي1 مانند جملة 2ساخت فعلي جملة 
، از الگوي ماضي متعدي دورة ميانه 1پژوهشگران، ساخت فعلي اين جمله را مانند جملة 

چهار دسته فعل در فارسي نو هستند «: نويسد بدانند؛ براي مثال، ابوالقاسمي در اين مورد مي
هايي كه به جاي  دستة دوم، فعل: ... كه به شيوة ماضي متعدي دورة ميانه ساخته شده اند

 ...اي كاشكي كه ]: مريم[گفت : كند شناسه، ضمير منفصل، كنندة آنها را مشخص مي
دهد كه  اين شاهد، نشان مي) 207: 1381ابوالقاسمي، (» . چيزي فراموش كردمن بودي

الزار نيز در .  تمنايي است مقصود ابوالقاسمي، ساخت مورد بحث ما، يعني ساخت
رود كه  هاي ماضي به كار مي  در برخي ساختماني- «: نويسد مي» ي- «توضيحاتي در مورد 

جويني نيز پس از ) Lazard, 1963: 329(» .از بقاياي ماضي متعدي دورة ميانه هستند
اند كه  متأخرين بر اين عقيده«: نويسد  ميتفسير نسفيهايي از ساخت تمنايي در  ذكر نمونه

فعل رفتن و بودن متعدي نيست  گرچه ...  اين طرز استعمال فعل، از بقاياي نثر پهلوي است
» .ليكن اين روش از فعل ماضي متعدي پهلوي به فعل الزم دري نيز سرايت كرده است

  ) بيست و نه: 1، ج1353نسفي، (
 را اين گونه توجيح 2رسد كه اين محققان، ساخت جملة مثالي  بدين ترتيب، به نظر مي

تعدي دورة ميانه اضافه شده است  تمنايي به الگوي ماضي م» ي- «اند كه يك پسوند  كرده
شناسة با پسوند  هاي فعلي بي انتهايي ساخت» ي-«اما از نظر نگارندگان مقالة حاضر، نه تنها 

هاي وجه  از وجه تمنايي دورة ميانه بازمانده است، بلكه كل اين ساخت ويژگي» ي-«
ايد در مورد براي روشن شدن مطلب، نخست ب. تمنايي را دارد و ادامة همان ساخت است

  .تمنايي در وجه تمنايي توضيح دهيم» ي-«نقش 
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  تمنايي در وجه تمنايي » ي- «-1 -3 -2

ساخته كه بر  پيوسته و از آن فعلي مي تمنايي، به فعل ماضي مي» ي- «در دورة نو، پسوند 
اين نوع ماضي را . كرده است انجام يافتن كاري به طور عادت در گذشته داللت مي

آن را ) 30: 1391(و نوروزي ) 244، 1381ابوالقاسمي،(ي پياپي ناميده است خانلري، ماض
باز ) 328 :1963(اين نامگذاري به توضيحات الزار .  احتمالي ناميده است-عادتي» ي-«

دهندة عادت يا  بيند كه فعل، نشان را تنها در مواردي مي» ي-«گردد كه كاربرد اين نوع  مي
اما به دليل ابهامي كه در كاربرد اين ساخت وجود دارد، اتفاق احتمال در انجام كاري باشد 

» ي-«براي توضيحات بيشتر در مورد كاركرد و معناي (نظري در مورد كاربرد آن نيست 
 و 236 -235: 1386 و زوندرمان، 284 -283: 1، ج1380احمدي گيوي، .: ك.تمنايي ر

   ) Brunner, 1977: 205-209 و 170: 1379راستارگويوا، 
 تمنايي دورة ميانه است كه با پيوستن به مادة ē(h)-تمنايي، بازمانده از پسوند » ي-«

در ادامة مقاله، نخست . داده است مضارع و مادة ماضي، وجه تمنايي دورة ميانه را شكل مي
  .پردازيم به بررسي وجه تمنايي از نظر زمان و سپس از نظر انطباق مي

   نظر زمان بررسي وجه تمنايي از-2 -3 -2

هاي زبان فارسي ميانه، داراي دو زمان ماضي و  وجه تمنايي، مانند بسياري از وجه
  . مضارع است

   وجه تمنايي مضارع -1 -2 -3 -2
 به مادة مضارع ساخته ē(h)-مضارع تمنايي دورة ميانه، از افزودن شناسة فعل تمنايي 

) باشد كه): (بويه (baw-ē(h)د، ببين) باشد كه): (وينيه (wēn-ē(h)شود؛ براي مثال،  مي
: كه (ka، )اگر (agar، )كاش كه (kāč ka، )كاش (kāčاين فعل، بعد از ادات «. بشود

مبادا كه، نباشد : مه كَه (ma ka، )چون، گويي كه: چيون (čiyōn، )كه اگر، در صورتي
 به كار شود و خصوصاً در موردي و مانند آن استعمال مي) مگر: مه اگر (ma agar، )كه
)  75: 1380آموزگار و تفضلي، (» .كند رود كه آرزو يا شك و ترديد گوينده را بيان مي مي

براي ساختن مضارع شرطي، از مضارع تمنايي «: نويسند آموزگار و تفضلي با اينكه مي
به نظر . كنند جدا مي» مضارع تمنايي«را از » مضارع شرطي«، )همان جا(» شود استفاده مي

 مضارع تمنايي و مضارع شرطي، يك ساخت باشند زيرا در كاربردهاي مضارع رسد كه مي
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و اين ) همانجا(» دارد اين وجه، شك و ترديد و احتمال را بيان مي«اند كه  شرطي ذكر كرده
نكتة مهم در مورد ساخت تمنايي دورة ميانه، اين است كه . كاربردهاي وجه تمنايي است

 همة اشخاص، تنها صيغة سوم شخص مفرد آن به كار ؛ يعني برايتنها يك صيغه دارد 
  :شود هايي از وجه تمنايي مضارع در دورة ميانه نقل مي براي بررسي بيشتر، نمونه. رفته است

م كاش بيش توان هي -: و او را اين آرزوست كه
  ) كاش من توان بيشتري داشتم) (= باشد(
 

u-š pad kāmag ōwōn kū: -m kāč wēš 

tuwān hē ( 75: 1380وزگار و تفضلي، آم ) 
 

، به مادة مضارع ē–پسوند تمنايي سوم شخص مفرد .  است-hدر اين نمونه، مادة مضارع 
  .  ، انطباق نداردm-پيوسته و با فاعل منطقي جمله، يعني ضمير اول شخص مفرد 

خيزاند؟  اما چه كسي سر آنان را از گور بر
 )434: 1376برونر، : ترجمه به نقل از(

kē bēz-išān sar az hayān ul 

hannārēh
3
? (Brunner, 1977: 206) 

 كه سوم شخص مفرد است به kē براي فاعل منطقي -hēدر نمونة باال، پسوند تمنايي 
  .كار رفته

ت منوهمد برد –ت خواهي كه –تو نيز خنك هي كه خواهي كه 
سالمتي و درود بر تو و بر هر كسي كه آرزو دارد تو آگاهي (كني 

 )434: 1376برونر، : ترجمه به نقل از) (ات را افزايش دهي

tō-iz xunak hē kē 

xwāhēh kū-t manohmed 

burd kunē
4
 (idem) 

 كه دوم شخص مفرد است، به كار tō ، براي فاعل منطقي ēh-در نمونة باال، پسوند 
  .رفته
   وجه تمنايي ماضي-2 -2 -3 -2

عالوة صيغة سوم شخص  به) 5مادة ماضي(ولي وجه تمنايي در زمان ماضي، از صفت مفع«
؛ )79: 1380آموزگار و تفضلي، (» شود  ساخته ميhē يعني -hمفرد مضارع تمنايي فعل 

 kard). رسته باشد: رست هي (rust hē، )كرده باشد: كرد هي (kard hēبراي مثال، 
م شخص صيغة سو( ، فعل كمكي hēو ) مادة ماضي(صفت مفعولي ) رست (rustو ) كرد(

وجه تمنايي ماضي نيز مانند مضارع، تنها يك صيغه، يعني سوم . است) مفرد مضارع تمنايي
هايي از وجه تمنايي ماضي دورة ميانه نقل  براي بررسي بيشتر، نمونه. شخص مفرد دارد

  :شود مي
) kē-m…kart hē )كه من كرده باشم(= كرد هي ...م-كه 170: 1379راستارگويوا،  ) 
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 m-. ، با فاعل منطقي آن هماهنگ نيستē– در مثال باال، شناسة فعل روشن است كه
  :نمونة ديگر. فاعل منطقي جمله و در حالت غير فاعلي است

مان ني اپايد كو وزرگ مرد چون شما -و
ما نبايد كه مرد بزرگي چون شما را (= اوزدهي  بي

 ))بُكشيم(بُكشـ ـهي 

u-mān nē apāyet ku vazurg mart 

čiγōn šmāh bē ōzat hē ( ،راستارگويوا
1379 :170 ) 

 فاعل  mān-. ، با فاعل منطقي آن هماهنگ نيستē–  در نمونة باال نيز شناسة فعل 
  :نمونة ديگر. منطقي جمله و در حالت غير فاعلي است

كه من بعداً (= م پس وهيه و فراروني كرد هي -كه
 )) بكنم(خوبي و نيكي كرد هي 

kē-m pas wehīh ut frārōnīh kart hē 

( 171-170: 1379راستارگويوا،  ) 

 فاعل منطقي  m-.  ، با فاعل منطقي آن هماهنگ نيستē-در نمونة باال نيز شناسة فعل 
  . جمله و در حالت غير فاعلي است

، اهريمن بر )نكرده بودم(م آن چيز نكرد هي –اگر 
اگر آن كار را ) (= شده بود(دام تو پادشاه بود هي 

 ) شد م اهريمن بر آفريدگان تو مسلط مينكرده بود

agar-im ān čiš nē kard hē, ahreman 

abar dām ī tō pādixšā būd hē 

( 79: 1380آموزگار و تفضلي،  ) 

 كه اول شخص مفرد است، به m- هم براي فاعل منطقي hēدر نمونة باال، فعل كمكي 
  .  است كه سوم شخص مفردahremanكار رفته و هم براي فاعل منطقي 

   بررسي وجه تمنايي از نظر انطباق -3 -3 -2

با ) گفت= مادة ماضي(= گفتيم كه در فارسي ميانه، وجه تمنايي از تركيب اسم مفعول 
 در زمان مضارع ē(h)- در زمان ماضي و مادة مضارع با پسوند  hē(h)/hēδفعل كمكي 

 سوم شخص مفرد ، صيغةē(h)-و هم پسوند ) هي (hēهم فعل كمكي . شود ساخته مي
 و 74: 1380 و آموزگار و تفضلي، 170: 1379راستارگويوا، (مضارع وجه تمنايي هستند 

  . پس ساخت وجه تمنايي، تنها يك صيغه دارد). 235: 1386زوندرمان، 
گيرند، به  در نظر مي» صيغة سوم شخص مفرد وجه تمنايي« را ē(h)- و hēاينكه چرا 

 ، از صيغة سوم شخص hēفعل كمكي «. گردد كي باز ميريشة فارسي باستان اين فعل كم
 :Lazard, 1963(» . باقي مانده استhait در فارسي باستان، يعني -hمفرد تمنايي فعل 

 نشانة -i- دار، a نشانة مادة مضارع a«:  استait- نيز بازمانده از پسوند ē(h)-پسوند ) 328
 6».فعل تمنايي سوم شخص مفرد است شناسة خاص t- دار و aهاي  وجه تمنايي خاص ماده
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هاي ديگر فعل تمنايي فارسي باستان، به دورة ميانه نرسيده  صيغه) 171: 1375ابوالقاسمي، (
  .  است و همين يك صيغه، فعل ماضي تمنايي پهلوي را شكل داده است

رفته است؟ به  اما آيا اين فعل در دورة ميانه فقط براي سوم شخص مفرد به كار مي
 ديگر، با توجه به اينكه ساخت فعل ماضي تمنايي پهلوي، تنها داراي صيغة عبارت

  رود؟  شخص مفرد به كار مي شخص مفرد است، آيا تنها با اسامي و ضمير سوم سوم
وجه تمنايي در متون پهلوي و مانوي فقط به صيغة «كند  راستارگويوا با اينكه تأكيد مي

افزايدكه  ،در جاي ديگر مي)168: 1379گويوا، راستار(»سوم شخص مفرد به كار رفته است
نظر رابطه بين فاعل و مفعول، به صورت مجهول  اگر فعل متعدي باشد، اين صورت از نقطه«

)  170: همان(» .تواند به صورت ضمير متصل باشد شود و فاعل منطقي آن مي ساخته مي
رد دارد اما سپس، يادآور گويد كه اين فعل تنها صيغة سوم شخص مف برونر نيز در ابتدا مي

تواند براي همة اشخاص به صورت يكسان به كار رود و در اين  اين ساخت مي«شود كه  مي
برونر ) Brunner, 1977: 205(» .صورت، تقريباً مانند وجه اخباري آن شخص است
) agent(» عامل«، )subject(» فاعل«شخص كنندة كار در اين ساخت را نيز به جاي 

؛ يعني تعيين كنندة شخص در ساخت ارگاتيو )Brunner, 1977: 206-208(خواند  مي
كنند كه  نيز تأكيد مي) 70: 1380(آموزگار و تفضلي . داند و ساخت تمنايي را يكسان مي

گردد و طبق قاعده،  در صورتي كه فعل متعدي و معلوم باشد، عامل در اول جمله ذكر مي«
  » .كند  مطابقت مي)فاعل دستوري( با مفعول منطقي hēفعل 

يا به (شناسه  توان گفت كه فعل تمنايي ماضي در پهلوي، نوعي ساخت بي بنابراين مي
  . كنند است كه در آن ضماير، شخص فعل را مشخص مي) »شناسه تك«تر  عبارت دقيق

  
-«شناسة با پسوند  و بي» ي-«شناسة با پسوند  هاي بي  آيا ساخت-4 -3 -2

  اند؟ از يك ريشه» ي

هاي  اين بخش سعي خواهيم كرد به اين سؤال اصلي مقاله پاسخ دهيم كه آيا ساختدر 
اند؟ پيش از اين گفتيم كه  از يك ريشه» ي- «شناسة با پسوند  و بي» ي-«شناسة با پسوند  بي

» من گفتي«با جملة ) 1جملة (» من گفت«به عقيدة برخي از محققان، قواعد انطباق در جملة 
تفضلي .: ك.در اين مورد ر(دانند  اند و هر دو را ساخت ارگاتيو مي هاز يك ريش) 2جملة (
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 و 1391 و نوروزي، 206 -207: 1381ابوالقاسمي،  و 392-3، 1346به نقل از رواقي : 1346
Lazard, 1963: 331 ( در 1 را در اساس، همان جملة 2بدين ترتيب كه جملة مثالي 

نيز به انتهاي آن » ي-«نه بازمانده است و پسوند اند كه از ماضي متعدي دورة ميا نظر گرفته
 و ساخت 2برخي فعل جملة / 1: شود اين اظهار نظر از دو امر ناشي مي. الحاق شده است

تمنايي را مختص زمان ماضي در نظر گرفته اند زيرا اين ساخت، از نظر انطباق، تا حد 
اس شباهت اين ساخت به بر اس/ 2زيادي به ساخت ماضي متعدي دورة ميانه شبيه است؛ 

 و ساخت تمنايي را به ماضي بودنشان 2ماضي متعدي، ويژگي عدم انطباق فعل جملة 
 و وجه تمنايي 2فعل جملة /  1: بنابراين، بايد به اين دو سؤال پاسخ گفت. اند ارتباط داده

و ساخت  1دورة ميانه، از نظر زمان چه شرايطي دارند و از اين نظر، تا چه حد با فعل جملة 
 و وجه تمنايي، تا چه اندازه 2ويژگي عدم انطباق در فعل جملة / 2ارگاتيو شباهت دارند؟ 

   و ماضي متعدي شبيه است؟1به فعل جملة 
شناسان را در مورد زمان وجه تمنايي بررسي  در پاسخ به سؤال اول، نخست نظر زبان

شناسان، ريشة هر دو پسوند  زبانبه گفتة الزار، ايوانف، آموزگار و تفضلي و ديگر . كنيم مي
 دورة ميانه است كه در hē(h)/hēδكه در باال گفته شد، فعل كمكي » يد- «و » ي-«

 و Lazard, 1963: 328.(رفته است  ساخت وجه تمنايي ماضي پهلوي به كار مي
 دانسته hē(h)/hēδ، فعل كمكي »ي-«اينكه ريشة پسوند ) 79: 1380آموزگار و تفضلي، 

الزار . ة اين است كه اصوالً وجه تمنايي ساختي در زمان ماضي فرض شده استشده، نشان
به مادة مضارع كه » يد-«واسطه  پيوستن بي«: نويسد نيز در مورد ماضي بودن وجه تمنايي مي

» .به مادة ماضي به وجود آمده است» يد- «شود، به قرينه پيوستن  هم ديده مي» ي-«در مورد 
)Lazard, 1963: 331 (كند كه به اين نكته اشاره مي» يد-«يوانف نيز در مورد پسوند ا :
گونه  اما همان) Ivanow,1923: 349(» .پيوندد معموالً به ماده ماضي مي» يد-«پسوند «

. هاي قبل ديديم، وجه تمنايي با بسامد بسيار باال در زمان مضارع كاربرد دارد كه در بخش
هاي اين  نمونه.  زمان مضارع به كار رفته استنيز به كرات در) من گفتي (2فعل جملة 

» .، ديرستي تا تو را ببرديدداريد نميار، ما ديدن تو دوست «: شود كاربرد در پي نقل مي
: همان (».آريد  نمي وخوانيد مي، نخواهيد نميگر من تو را «،)70- 71 :1360خواجه عبداهللا،(

 طرفة عين نداريدازپس نيايم، درنگ كه من از گفتة خويش ب) آن ايد(ار نه آنيد «، )291
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رد كرده  ايمايا كاشكي «، )113: 1385 ، از تفسيري كهنبخشي (» .تا ايشان را جدا كرديد
) نكونَ(=  بيد ها خداوند ايما و به آيت) و النَُكذِّب (= دروزن نگيريدو ) يا ليتنا ُنرِد (= شيد

ي به مادة مضارع و - پيوستن پسوند البته در) 27/انعام: 1364قرآن قدس، (» .از مؤمنان
در فعل مضارع، : يد به مادة ماضي، يك تفاوت وجود دارد- /ي- پيوستن پسوند 

چسبد اما  ، به مادة فعل مي)morphological change( بدون تحول واجي ē(h)پسوند
 حذف شده و سپس، به صورت hē(h)/hēδ آغازي از فعل كمكي hدر فعل ماضي، ابتدا 

اين حذف واجي، در تحول ساخت ماضي كامل ناگذر «. چسبد مادة فعل ميپسوند، به 
هاي زمان حال ساده دورة ميانه به حال  دورة ميانه به ماضي مطلق دورة نو و تحول صيغه

  ) Noda, 1999: 52(« .شود سادة دورة نو نيز ديده مي

و چه ) تمن گف (1اما همان گونه كه پيش از اين نيز ديديم، چه ساخت فعلي جملة 
روند؛ كما اينكه  ماضي متعدي دورة ميانه، تقريباً هميشه در زمان ماضي به كار مي

نوروزي، (» .شود هاي نادري از اين ساخت در زمان مضارع و در جهت الزم ديده مي نمونه«
1391 :34 (  

، از نظر انطباق، )وجه تمنايي (2توان گفت كه ظاهراً  جملة  در پاسخ به سؤال دوم مي
 و وجه 2دورة ميانه است زيرا شناسة فعل جملة ) ماضي متعدي  يا ارگاتيو (1يه جملة شب

است و يك ضمير، فاعل جمله را مشخص ) ي- (شخص مفرد  ها، سوم تمنايي در همة صيغه
شود، مگر  ها، شناسة فعل ذكر نمي  و ساخت ارگاتيو نيز در همة صيغه1در جملة . كند مي

 و ساخت ارگاتيو هم 1به عالوه، در جملة . خص مفرد باشداينكه مفعول غير از سوم ش
كند اما برخالف شباهت ظاهري، عدم انطباق شناسه يا  ضمير، فاعل جمله را مشخص مي

به كل متفاوت ) ساخت ارگاتيو (1و جملة ) وجه تمنايي (2وجود نداشتن شناسه در جملة 
و يا شناسة آن با مفعول هماهنگ رفته  است زيرا در ساخت ارگاتيو، يا شناسه به كار نمي
رفته است اما چون براي همة اشخاص  بوده است اما در ساخت تمنايي، شناسه به كار مي

  .رسد شناسه به نظر مي رفته، فعل از نظر انطباق بي تنها شناسة سوم شخص مفرد به كار مي



278  37                                                                      نشرية ادب و زبان                                                  شماره

 1ملة يك تفاوت عمده ديگر نيز با ساخت ج) وجه تمنايي (2به عالوه، ساخت جملة 
  و وجه تمنايي، به صورت فعل 2و آن اينكه ساخت فعلي جملة ) ماضي متعدي يا ارگاتيو(

هايي كه در باال نقل شده  هاي الزم وجه تمنايي، به مثال براي نمونه(اند  الزم نيز به كار رفته
هاي الزم ساخت  براي روشن شدن مطلب، نمونه). hē و būd hēمثالً : رجوع كنيد

ار نه ابوبكر كسائي ايد من در عراق «: شود در پي نقل مي) 2جملة (» ي- «ا پسوند شناسة ب بي
ار تو «، )279: همان(» . تو با من چه كرديدشديد،گر من در تو عاصي «). 326: همان (».نبيد

، )Ivanow1923, 356(» .ازو كه من آگاهم، حال تو بر هم بگردد) آگاه ايد(= آگاهيد 
، )بيست و نه : 1، ج1353نسفي(» . تا من نيز مال بسيار گرفتيفتيركاشكي من با ايشان «
» ماتمي بودي كه در وي مرد و زن بگريستي/ پرداز آمدي نوحهگر من از درد جدايي «
كز پي او آفريد گيتي / زهره كجا بودمي به مدح اميري«؛ )60: 1346الدين فراهي، معين(

رودكي، (»  را گرفته چامه به دندانخدمت او/  به سان پيك مرتببدويدي خود -يزدان
1319 :1080 (  

با ساخت ) »ي-«شناسة با پسوند  هاي فعلي بي ساخت (2بنابراين، ساخت فعلي جملة 
/ 1: ، سه تفاوت عمده دارد) »ي- «شناسة بدون پسوند  هاي فعلي بي ساخت (1فعلي جملة 

در بسياري از / 3روند،   ميبه كرات در زمان مضارع به كار/ 2اند،  گرفته» يد-/ ي- «پسوند 
تواند با الگو و ريشة   نمي2بنابراين، الگو و ريشة افعال شمارة . موارد الزم هستند، نه متعدي

  .  يكسان باشد و قطعاً اين دو ساخت، از دو ريشة متفاوت هستند1افعال شمارة 
  گيري  نتيجه-3

اند كه ويژگي عدم  كردهگونه كه پيش از اين نيز گفتيم، برخي از محققان تصور  همان
انطباق در ساخت تمنايي مضارع، به قياس ساخت تمنايي ماضي ساخته شده است؛ مانند 

اين . ساخت ارگاتيو مضارع و الزم كه به قياس فعل ارگاتيو ماضي متعدي ساخته شده است
تصور به اين دليل پيش آمده كه اين محققان، عدم انطباق شناسه با مفعول را مختص فعل 

پس طبق نظر اين . گيرد دانند و فعل ارگاتيو نيز در زمان ماضي شكل مي رگاتيو ميا
. پژوهشگران، ساخت تمنايي، ويژگي عدم انطباق خود را از زمان ماضي به ارث برده است

 را ē(h)-شود كه كساني مانند راستارگويوا و نيبرگ، پسوند تمنايي  همين تصور، سبب مي
 بگويند كه در اواخر دورة ميانه، وجه تمنايي زمان حال نيز به مختص زمان ماضي بدانند و
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در پي آن نيز محققان بعدي، ويژگي عدم . شود قياس وجه تمنايي زمان گذشته ساخته مي
انطباق در ساخت تمنايي را مختص زمان ماضي و برگرفته از ساخت ماضي متعدي دورة 

  . ميانه بدانند
شناسة با  ساخت بي (2باق شناسه با فاعل در جملة گونه كه گفتيم، عدم انط اما همان

و وجه تمنايي مضارع، تحت تأثير ماضي متعدي در آن ايجاد نشده است  ) »ي-«پسوند 
ها در خود ساخت تمنايي فارسي ميانه وجود داشته است و به فارسي دورة  بلكه اين ويژگي

  . تكوين نيز منتقل شده است
رة ميانه از همان آغاز هم در زمان ماضي به كار به عبارت ديگر، ساخت تمنايي دو

، داراي ويژگي )ماضي و مضارع(ها  رفته و هم در زمان مضارع و در هر دوي اين زمان مي
عالوه، ساخت تمنايي در  به. جمله بوده است) عامل(عدم انطباق شناسه با فاعل منطقي 

گاتيو، ويژگي عدم انطباق هاي الزم و ربط نيز كاربرد دارد اما بر خالف ساخت ار فعل
شناسه در افعال الزم و ربط تمنايي، از فعل متعدي به آن سرايت نكرده است  بلكه اين 

به عبارت ديگر، در ساخت ارگاتيو . ويژگي در خود ساخت تمنايي وجود داشته است
من «شود، فعل حتماً بايد متعدي باشد؛ براي مثال  چون فعل كمكي با مفعول هماهنگ مي

اما در اواخر دورة ميانه، به جاي ويژگي انطباق شناسه با مفعول، ). من تو را زدم(» زد هيتو 
رفته است اما در فعل تمنايي، هيچ الزامي در متعدي بودن  فعل بدون شناسه به كار مي

ساخت وجود نداشته است بلكه مبناي عدم انطباق يا بدون شناسه بودن ساخت تمنايي، اين 
بنابراين، ساخت تمنايي كه در اصل سوم شخص .  شخص مفرد استاست كه تنها سوم

من بوديد، تو رفتيد «تواند هم متعدي باشد و هم الزم و هم ربط؛ براي مثال،  مفرد است، مي
به ديگر سخن ، مبناي عدم انطباق با فاعل واقعي در ساخت ارگاتيو، با ساخت . »و غيره

ناي عدم انطباق با فاعل واقعي، انطباق با مفعول در ساخت ارگاتيو، مب. تمنايي متفاوت است
اما در ساخت تمنايي، مبناي عدم انطباق، تك )) من تو را زدم(» من تو زد هي«مانند (است 

)  »من گفتي، تو گفتي، او گفتي، ما گفتي و غيره«مانند . (شناسه بودن ساخت تمنايي است
هاي فعلي فارسي نو را يكسره در  توان ريشة عدم انطباق در همة ساخت بنابراين، نمي

 به كل 2 با 1ساخت ماضي متعدي دورة ميانه دانست؛ يعني، ريشة انطباق در فعل جملة 
  . متفاوت است
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شناسة  ساخت بي: من گفت (1ترديد، ساخت فعلي جملة  در نهايت، بايد گفت كه بي
اما ساخت .  استدورة ميانه برجاي مانده) ارگاتيو(، از ماضي متعدي )»ي- «بدون پسوند 
از وجه تمنايي دورة ). »ي-«شناسة با پسوند  ساخت بي: گفتيد/ من گفتي (2فعلي جملة 

  .ميانه باقي مانده است
  ها نوشت پي

توان آن را به صورت كلي و در  بندي موضوعات مقالة حاضر انجام شده است و نمي اين نامگذاري تنها براي روشن شدن طبقه.  *
  . سي به كار بردگفتمان دستوري فار

در ماضي متعدي دورة . ، فاعل دستوري جمله است)subject(شود اما فاعل  ، فاعل منطقي جمله محسوب مي)agent( عامل .2
  .ها سخني به ميان نيامده است ميانه، اين دو نقش به كلي متفاوت است اما براي پيچيده نشدن بحث، در اين مقاله از تفاوت آن

  : نويسي شده است  صورت زير حرف در اصل ،كتاب به.3
 k[y] bycws’n sr �(z) h’y[�n �w] [hn]�ryh  

  :در اصل ،كتاب به صورت زير حرف نويسي شده است.  4
twyc [xwn]q hy ky xw’hyh [kwt] mnwhmyd bwrd qwn’y 

  .در دورة ميانه، مادة ماضي، معناي صفت مفعولي داشته است.  5
.: ك.كه اصطالحاتي خاص دورة باستان است، ر» دارaمادة «و » مادة مضارع« جمله، مانند براي معاني اصطالحات اين.  6

  .151-143: 1375ابوالقاسمي، 
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