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چکیده

«معینشدگی» ،از جمله رایجترین نمونههای دستووریشتدگی در ییتتور زیتا هتا

است .این واژة تخصصی ،گونهای از فعلهای واژگانی را در یر میگیرد کته در

یرخی کاریردهایتا  ،نقش فعل معین را یر عهده دارند .در زیا فارسی نیز ،ییتور

فعلهایی که امروزه نقش کمکی دارند ،پیش از پیدایش فارسی دری ،اغلب فعلِ
واژگانی یوده و یکی از کاریرد دوگانة آ ها یه مثایه فعل معین ،نویجه فرایندِ معین

شدگی است .از این رو ،در مقالة حاضر یرآنیم تا روندِ تحولِ سه فعل «استوید »،

«یاشید » و «یود » -که در فارسی امروز یه ترتیب در ساخت ماضی نقلی ،ماضی
الوزامی و ماضی یعید یه کار میروند ،را مورد یررسی قرار دهیم .یر ایتن مننتا ،در

پی یررسی پاسخگویی یه این پرسش هسویم که آیا این گونته فعتلهتا ،از ایوتدای
پیدایش و کاریردشا در فارسی یاسوا  ،نقش کمکی داشوهاند و یتا اینکته نقتش
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آ ها یه عنوا فعل کمکی در ساخوارهای اشتارهشتده ،پیامتدِ معتینشتدگی ایتن

افعال ،در دورههای زیانی پسین است .یر این مننا ،ناگزیر شدیم چگتونگیِ انوقتالِ

مفاهیم ماضی نقلی ،ماضی الوزامی و ماضی یعید از فارسی یاسوا تا فارستی نتو را
مورد یررسی قرار می دهیم .یر اساس شواهد موجود در پیوند یا کاریرد این گونه
افعال و نحوة ییا مفتاهیم ماضتی نقلتی ،ماضتی الوزامتی و ماضتی یعیتد ،پتیش از

فارسی دری ،این نویجه یه دست آمد که شکلگیریِ این سه ساخوار یا استوفاده از

سه فعل «اسوید »« ،یاشید » و «یود » ،در نویجة معینشدگیِ این افعال در ساخت

دسووریشدهای از فارسی میانه یه یعد یودهاست.

واژههای کلیدی :دسووریشدگی ،معینشدگی ،افعال کمکی ،ساخت کامل،
گذشوه الوزامی

 .1مقدمه

 .1 .1دستوریشدگی
«دسووریشدگی» 1پدیدة مهمی در گسورة دگرگونی زیا است .از اینرو همواره جایگتاه ویتههای

در منحثهای ردهشناسی زیا داشوهاست .دسووریشدگی معموالً یه فرآیندی گفوته متیشتود کته
یک مقوله یتا تتوالی از مقولتههتای واژگتانی ،در هنگتا ِ تنتدیل شتد یته یتک تکتواژ دستووری،

دستخوش دگرگونیهایی مانند تغییر در چگونگی توزیع نحوی آ شود .یتر پایتة تعریت
( ،)Bybee, 2003, p. 2فرایند دسووریشدگی یته محت

یتاینی

ِ شترو  ،رونتدی یتکستویه را در پتیش

گرفوه که قایلِ پیشیینی است .مقولههای واژگانی مانند اسمهتا و فعتلهتا یتا از دستت داد مقولتة

اصلیِ خود یه حرف اضافه ،فعل کمکی و دیگر صورتهای دسووری تندیل میشوند ویا یته ییتانی

مقولهزدایی 2میشوند .عنصرهای دسووری ممکن است دسووریتر شده و عنصترهای آزاد مقیتدتر

میشوند و یا عناصر دیگر پیوند میخورند ،روندی که در زیا هتای گونتاگو یتهنتدرت نمایتانگر
نمونهای است که یر عکس آ عمل کند .واژهها و عنارتهای دسووریشده ،معموالً دستختوش

کاهشِ آوایی مانند تخفی

واجی ،3ادغا و حذف مصوتها و واکهها میشوند و زنجیرهای تولید

میشود که تلفظ آ آسا تر است .فرایند دسووریشدگی یا تغییرات معنتایی نیتز همتراه استت ،یته
طوری که تکواژهای دسووری مؤلفههای معنایی واژگانی اصلیشا را از دست متیدهنتد و معتانی
1
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ویهه و عینی طی این فرایند تعمیم
 )2003تخفی

1

مییایند و انوزاعتیتتر متیشتوند .ایتن تغییتر را یتاینی ( Bybee,

معنایی 2مینامد که یه موجب آ تکواژهای دسووریشده در گسورة وستیعتتری از

یافتهای زیانی یه کار میروند.

زیا شناسا  ،اصول و فرآیندهای حاکم یتر دستووریشتدگی را از جننتههتای گونتاگو متورد

یررسی قرار دادهاند و در یین منحثهای آ

ها یسیار همپوشانی وجود دارد؛ یاینی ( Bybee, 2003,

 )p. 19معوقد است که اصولیترین فرآیندها در روند دسووریشدگی ،فرآینتدهای شتناخوی استت
یهوتر آ هتا و چگتونگی عملکردشتا در موقعیتتهتای

که فقط منحصر یه زیا نیستوند امتا در

ارتناطی میتواند پاسخگوی یسیاری از پرسشهای زیتا شناستا یاشتد .یته یتاور وی ،زنجیترههتا و

عناصر زیانی که پیشتر مسوقل یودند ،یا کاریرد مکرر یهتدریج ،یهصورت یک قطعة واحد در ذهن

پتردازش متیشتوند .لمتا ( )Lehmann, 2002, p. 109عامتلهتای تثییرگتذارِ گونتاگونی یترای

دسووریشدگی یر شمردهاست که یا محوریت اسوقالل3ایجاد شدهاند .وی یهجای تخفیت
اصطالح فرسایش واجی 4و یهجای تخفی

واجتی،

معنایی ،اصتطالح معنتازدایی/تغییر معنتایی 5را یته کتار

مییرد و آ هتا را یته ترتیتب کتاهشِ تمامیتت واجتی و تمامیتت معنتایی توصتی

متیکنتد .هتاپر

( )Hopper, 1991, p. 22پنج اصل پیتنهاد میکند کته یته یتاور وی منحصتر یته دستووریشتدگی

نیسوند ،یلکه دریرگیرندة اصول معمول در کل فرآیند تغییترات زیتانی استت .یکتی از ایتن اصتول،

مقولهزدایی یه معنای تغییر نتانگرهای صرفی و ویهگیهای نحوی خاصِ مقولههای واژگانی اصلی

و کسب ویهگیهای مقولههای یانویه است .در این میا  ،یک صتورت واژگتانی کته طتی فرآینتد

دسووریشدگی نقش یانویهای یه خود میگیرد ،ممکن است یه حیات خود در معنای واژگانی اولیته،

در کنار نقش یانویهاش در زیا ادامه دهد .هاپر ( )Hopper, 1991این فرآیند را واگرایی 6مینامد.
یک فرآیند مهم دیگر در دسووری شدگی ،یازتحلیل 7استت کته از جملته لمتا (

Lehmann,

 ،)2002هاپر و تروگات ( )Hopper & Traugott, 2002و ویتر ( )Wischer, 2011یه آ پرداخوهاند.

در فراینتد یازتحلیتل ،یتر پایتة تعریت

هتاپر و تروگتات (،)Hopper & Traugott, 2002, p. 51

ویهگیهای دسووری – نحوی ،صرفی و معناییِ صورتهای زیانی دستختوش تغییراتتی از جملته

تغییر در تعنیر و تفسیر صورتهای زیانی مانند تقطیع نحوی و معنتایی متیشتود امتا لزومتاً در ایوتدا
1
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تغییری در صورت پدیدار نمیگردد .هاینه ( )Heine, 1993یه فرآیندهایی مانند تغییر مقوله و معنتا

و تغییرات صرفی  -نحوی و واجتی یته عنتوا عامتل تثییرگتذارِ عمتدة دستووریشتدگی از جملته

معینشدگی 1میپردازد .یر مننای اسودالل وی ،هر چه یک صورت زیانی دسووریتتر شتده یاشتد،
قایلیت جایهجایی نحوی آ کمور شده و از جننة معنتایی ،صترفی  -نحتوی و آوایتی یتا واحتدهای
زیانی دیگر پیوند میخورد .در نویجه الگوی صرفی -نحوی که عنصر دستووریشتده موعلتب یته آ

یودهاست ،کوچکتر میشود .در واقع ،در ستاختهتایی کته مفهتو واژگتانی ختاصترشتا را از

دست می دهند ،احومتال آنکته معنتای استونواجی و دستووری یته ختود گیرنتد ،ییتتور استت .یتاینی
( )Bybee, 2003, p. 27در این زمینه یه عنارت منفی « »ne(verb)pasدر زیا فرانسه اشاره میکند

که در اصل هم شامل عنصر منفی « »neیود و هم « »pasیه عنوا استم و یته معنتی «قتد » و فقتط یتا

افعال حرکوی یه کار میرفت «( not (go)a stepیه معنای :یک قد یرندار) » .اکنو  ،/pas/یه کلی

معنای مسوقل خود را در این ساخت از دست داده و مفهو منفی یته ختود گرفوتهاستت .یتا حتذف
تدریجی  /ne/در ساخت منفی در فرانسه /pas/ ،یه تنها نتانگرِ منفی ،تندیل شدهاست.

 .2 .1پیشینة مطالعاتِ دستوریشدگی
اصطالح «دسووریشدگی» نخسوین یار توسط زیا شناس فرانسوی ،آنووا میه ( )Meillet, 1912در
مفهومی که امروز از آ مورد نظر است ،یه کار گرفوه شد .اما دیدگاههتای وی دریتاره ریتتههتای

صورتهای دسووری و شکلگیری تکواژهای دسووری از صورتهای واژگانی اولیه ،یته روشتنی

در آرای زیا شناسا دیگری که پیش از وی یه این منحثها پرداخوتهانتد ،پنهتا شتدهاستت .ایتن

دیدگاهها ،اغلب ریته در فرضیاتی دارند که دریارة تحول زیتا انستا مطترح شتدهاستت .پتس از

یررسیهای میه ( )Meillet, 1912در زمینه دستووریشتدگی در دو دهته نخستت قتر ییستوم ،ایتن

موضو اغلب یه وسیلة زیا شناسانی مطترح شتد کته یتر روی زیتا هتای هنتد و اروپتایی پتهوهش

میکردند .در دهه  ،1970تمایتل یته کاریردشناستی و ردهشناستی افتزایش یافتت و ایتن تمایتل یتر
تغییرات قایل پیشیینی در انوا زیا ها مومرکز شد ( .)Hopper & Traugott, 2002, p. 19گیتو

( )Givón, 1971, p. 413در مقاله «نحو تاریخی و صرف همزمانی :سفر میدانی یک یاسوا شناس»،

عنارت معروف «صرف امروز ،نحو دیروز است» را ارائه کرد و یا شواهدی از زیتا هتای آفریقتایی
نتتتا داد کتته در یستتیاری متتوارد ،ستتاختِ واژه ،ریتتته در یتتک ستتاخت نحتتوی پیتتتین دارد و

صورتهای موتکل از سوا

و وند یه مجموعهای از اسمها و فعلهای مسوقل یاز میگردند (یرای
auxiliation

1
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نمونه ،تصری های فعلی از افعال معین سایب یته وجتود آمتدهانتد) .ینتایراین متیتتوا از آ یترای
یازسازی ویهگیهای نحوی مراحل تاریخی یک زیا (مانند ترتیب اولیه واژهها) یهره گرفت.

در دهه  1980و  1990دسووریشدگی جایگاه چتمگیری -یه عنوا یک موضو مسوقل -در

پهوهشهای یرخی از زیا شناسا یافت ،اگر چه یسیاری از مطالعتات یتر مستائل صترفی – نحتوی
مومرکز یود و در آ ها یه معنی ،کمور توجه شده یود .یهتدریج معناشناسی و کاریردشناستی ییتتور
متتورد توجتته قتترار گرفتتت و پهوهتتتگرا فرضتتیة گیتتو ( )Givón, 1979, p. 209در زمینتته

دسووریشدگی را در قالب الگوی (گفوما > نحو > صترف > واژ-واجشناستی > صتفر) مننتای
کار خود قرار دادند و یه یررسی منانی شناخوی تغییرات معنایی پرداخونتد (

Hopper & Traugott,

 .)2002, p. 29هاینه و همکارا ( )Heine et al., 1993تحول زیا های آفریقایی را متورد یررستی

قرار دادند و یه دننال آ  ،این تحلیل توسط هاینه و کوتوا ( )Heine & Kuteva, 2002در ارتناط یا

دیگر زیا ها یه کار گرفوه شد.

یا توجه یه اخوالف نظر زیا شناسا در مورد چگونگی مراحل دستووریشتدگیِ هتر صتورت

زیانی ،هاپر و تروگات ( )Hopper & Traugott, 2002, p. 7طیفی از دسووریشدگی را در قالتب

الگویِ (کلمه قاموسی /واژگانی آزاد > کلمه نقتی > واژهیست > وند تصریفی) ارائه کردند کته

ییتور زیا شناسا یر آ اتفاقنظر دارند .در این نمودار هر چه یه سمت چپ میرویم ،عناصر زیانی

دسووریتر می شوند و هر یک از عناصر زیانی نسنت یه عنصر سمت راست خود دسووریتر استت.

همچنین ،دسووریشدگی یک روند اغلب یک سویه و تدریجی فرض متیشتود و نمتیتتوا مترز

متخصی یین مقولههای دسووری در این نمودار متخص نمود .این امکتا نیتز وجتود دارد کته در

نهایت صورت آوایی وندهای تصریفی ،یا از دست داد متخصههای ختود تنتدیل یته صتفر شتود

( .)Lehmann, 2002, p. 153در پایا  ،یاید اشاره نمود ،مطالعة روند دسووریشدگی افعال کمکی

از جمله رایجترین منحثها در ردهشناسی زیا است که یرخی زیا شناسا در تحلیل آ یه یررسی

همزما عوامل شناخوی ،معنایی و کاریردی پرداخوهاند .این فرایند که معینشدگی نامیده میشتود،
یحث اصلی مقالة حاضر است.

 .3 .1معینشدگی
اصطالح «معینشدگی» که نخسوین یار ،یه وسیلة ینویست ( )Benveniste, 1968یه کار گرفوه شد،

یه فرآیندی گفوه میشود کته یتر استاس آ  ،افعتال واژگتانی یته موجتب دستووریشتدگی نقتش

یانویهای یه عنوا فعل معتین یته ختود متیگیرنتد .از ایتنرو همته اصتول و فرآینتدهای حتاکم یتر
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دسووریشدگی در مورد معینشدگی نیز کاریرد مییاید .طی فرآیند معینشدگی ،افعال واژگتانی

در یرخی کاریردهایتا یا از دست داد معنا و مقوله اصلی خود ،یه عنوا یک عنصر دسووری در

ساخت دیگر ترکیبهای فعلی نقش کمکی یر عهده دارنتد .لمتا ( )Lehmann, 2002, p. 140یتا

تثکید یر درجات موفاوت پیوند یین سازههتا در ستاخوار دستووری زیتا  ،یازتحلیتل نحتوی را یتک

مرحله ضروری در روند دسووریشدگی توصی

میکند .یر این استاس ،تنتدیل شتد یتک فعتل

واژگانی یه جزء کمکی ،یرای یک فعل دیگتر در یتک ترکیتب فعلتی نمونتهای یتارز از یازتحلیتل

نحوی است .یه موجب این فرایند ،قرار گرفون دو فعل اصلی در کنار یکدیگر منجر یته یازتحلیتل
یک فعل یه عنوا فعل معین در یک ترکیب فعلی میشود .در زیا فارسی نیز در ترکیبهای فعلی

موتکل از دو فعل پتتِسرهم ،یکی از آ ها نقش فعل کمکی را دارد.

تاکنو زیا شناسا گوناگو یا رویکردهای گوناگو یه تحلیل این فرایند پرداخوهاند .از جمله

متیتتوا

یته آیتار هاینته ( ،)Heine, 1993کوتتوا ( )Kuteva, 2001و هاینته و کوتتوا ( & Heine

 )Kuteva, 2002اشاره کرد .هاینه ( )Heine, 1993رویکردی کلی و فرازیانی ،دریارة افعال معین و

فرایند معینشدگی ارائه کردهاست .رویکرد وی یر خاسوگاه و نیروهای شتناخویای مومرکتز استت
که یه نظر میرسد نقش مهمی در شکلگیری مفاهیم دسووری زمتا  ،1نمتود ،2وجهیتت)TAM( 3

دارند که در قالب افعال معتین ییتا متیشتوند .هاینته ( )Heine, 1993در پتهوهش ختود یته عامتل

کالمی-کاریردی دخیل در فرایند معینشدگی نمیپردازد.

کوتوا ( )Kuteva, 2001یا توجه یه ایتر هاینته ( ،)Heine, 1993امتا یتا رویکتردی موفتاوت یته

تحلیل و توصی

فرایند معینشدگی پرداخوهاست .وی عالوه یر عوامل شناخوی یته طتور ویتهه یتر

نقش عوامل کاریردی-کالمی در فرایند معینشدگی تثکید دارد و یه یررسی معینشدگی یه عنوا

فرایندی میپردازد که در شرایط کالمی-کاریردی طنیعی و عینی رخ میدهد و ستعی کتردهاستت

رایطه موقایل یین نیروهای کالمی-کتاریردی و نیروهتای کلتیتتر معنتایی  -شتناخوی را در فرآینتد

معینشدگی روشن سازد .کوتوا ( )Kuteva, 2001یا توجه یته زنجیتره معتینشتدگی « فعتل -یته –
زما  ،نمود ،وجهیت ( ،» )TAMمجموعه کوچکی از معانی فعلی را در نظر گرفوهاست که معمتوالً

در همه زیا ها یه صورت دستووری ییتا متیشتوند .دستووریشتدگی واژههتای قاموستی از جملته

«معینشدگی» در ساختهای ویههای انجا میشود و دسووریشدگی یه ایجاد ساخت های جدیتد
میانجامد.

1

tense
aspect
3
modality
2
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یاینی ( )Bybee, 2003, p. 5در تتریح این مسئله یه معینشدگی فعل « »goدر زیا انگلیسی در

قالب ترکیب « »to be going toمیپردازد .اینکه ،ترکیب « »to be going toکته یتا حفتظ کتاریرد
اصلیاش یه نتانگر زما آینده نیز تندیل شدهاست ،در ساخوی ماننتد «»I am going to the store

دسووری نمیشود ،یلکه دسووریشدگی این ترکیب فقط در ساخوی از قنیل « I am going to help

 »youصورت متیگیترد کته در آ یتک فعتل پتس از « »toقترار دارد .در چنتین فرآینتدی یرختی

متخصههای عمده دسووریشدگی که پیشتر اشاره شد ،از جملته تغییتر معنتا و مقولته ،یته ختویی
أشکار است .همچنین ترکیب « »to be going toدر ساخت دسووریشده جدید تندیل یه «»gonna

میشود و حوی در یرخی یافتهای زیانی یا سایش واجی ییتتوری یته صتورت « »I'm (g) onnaیته

کار میرود .یاینی ( )Bybee, 2003, p. 5یتا سته جملته ( )1تتا ( )3نتتا متیدهتد چگونته مفهتو

« »going toیه تدریج تعمیم مییاید و انوزاعیتر میشود و یه ترتیب مفهو حرکت ،قصتد و آینتده
را منوقل میکند:

(حرکت)

(قصد)

(آینده)

We are going to Windsor to see the king.

1.

We are going to get married in June.

2.

These trees are going to lose their leaves.

3.

این تحول منونی یر یازتحلیل نحوی است که درواقع در زیرساخت اعمال میشود و فقط وقوتی

در روساخت نمود مییاید که این تغییر از طریب قیاس 1یه ساختهای مخول

گسورش مییاید.

کلی در دسووریشدگی نا می یرند کته منونتی یتر فرآینتدهای تولیتد و در

معنتی استت .ویتتر

هاپر و تروگات ( )Hopper & Traugott, 2002از یازتحلیل و قیاس یه عنوا ستاز و کارهتای

( )Wischer, 2011, p. 6این دو فرآیند را در مورد ترکیب « »to be going toتتریح میکند:
4.

همراه شد

(a) [She is
going] [to ask the policeman].
S
AUX
V
COMP
(b) [She [is going to] ask the policeman].
S
AUX
V
OBJ
ِ فعل « »askیا ترکیب « »is going toهم میتواند معنی حرکوی داشوه یاشد و هتم یتا

یازتحلیل یه عنوا فعل کمکی ،مفهو قصد و آینده را یرستاند .در حتالیکته ترکیتب ستازهای سته

جمله زیر یته –گونتهای استت کته فقتط مفهتو یازتحلیتلشتده آینتده از آ قایتلِ یرداشتت استت
(:)Wischer, 2011, p. 6

She is going to receive a letter.
It is going to rain.
The letter is going to be written.

5.
6.
7.
analogy

1
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در جمله ( )5دریافت یک نامه ،رویدادی نیست که یووا از یک فعل حرکوی اسومراری یترای

منظور و هدفی ویهه اسوفاده کرد .در جمله( »it« )6یک ضمیر ارجاعی نیست و ینایراین نمتیتوانتد
نقش کنتگر را یرای یک حرکت عمدی داشوه یاشد .در جملته ( »the letter« )7یتیجتا استت و

ینایراین قادر یه حرکت عمدی نیست و همچنین ساخت مجهول را نمیتوا یتر حستب یتک قصتد

هدفمند تعنیر کرد .این یدین معنی است که ساخت این جملهها فقط پس از یازتحلیل « »goاز یتک
فعل واژگانی یه یک فعل کمکی در قالب ترکیتب « »be going toو یستط آ از طریتب قیتاس یته

ساختهای جدید امکا پذیر است .یر این مننا ،معینشدگی سه فعل «اسوید »« ،یاشتید » و «یتود »
و کاریرد آ ها در ساخت کامل و الوزامی از فارسی میانه یه یعد نیز نویجه یازتحلیل و دسووریشد

نوعی ساخت اسنادی در زیا فارسی یودهاست.

 .2معینشدگی در زبان فارسی
پیتینة مقولههای گوناگو زیانی در فارسی امتروز از جملته افعتال ،حتروف نتتانه ،اضتافه و ریتط،

پیتوندها و پسوندهای فعلی از دیدگاه دسووریشدگی قایل یررسی است .از جملته یستیاری افعتال

معین فارسی امروز در دوره فارسی یاسوا یا میانه فقط نقتش واژگتانی داشتوند و کتاریرد امتروزی

خود را یه عنوا فعل معین یر عهده نداشوند .در نویجه فرآیند معینشدگی نقتی دسووری یته ختود
گرفوهاند یا یه نحوی دسووریتر شدهاند .فعل معین یا کمکی از آ جهت یه این نا خوانده میشود
که یه صرف افعال دیگر از جننة زما  ،نمود و وجه خاص کمک میکند.

مقالة حاضر یه یررسی روند معینشدگی سه فعل «اسوید »« ،یاشید » و «یود » در زیتا فارستی

میپردازد .همچنین این پهوهش ،یر این فترض استووار استت کته سته فعتل «استوید »« ،یاشتید » و

«یود » ،عالوه یر کاریرد کمکیِ شا  ،یه ترتیب در ساختهای ماضی نقلی ،ماضی الوزامی و ماضی

یعید ،میتوانند در نقش فعل کامل یه معنی «وجود داشون» و در نقش فعل ریطی (اسنادی) ،یه کتار
روند .این امر خود حاصلِ نقش یانویه این فعلها یه عنوا فعل معین از فارسی میانه یته یعتد استت.

«اسوید »« ،یاشید » و «یود » از دو ریته  /ah-/و « »/bav-/baw-/یه معنی «یود » در فارسی یاستوا

نتثت گرفوهاند .گر چه در فارسی امروز فعل «است» ،صیغه مضار «یود » و «یاش» صیغة امر آ یه

شمار میرود ،این سه فعل یک ریته متور
از ریته  /bav-/است.

ندارند« .اسوید » از ریته  /ah-/و «یود » و «یاشتید »

موفتتاوت یتتود ریتتتههتتای صتتورتهتتای گونتتاگو «یتتود » ویتتهة زیتتا فارستتی نیستتت .لمتتا

( )Lehmann, 2002, p. 29سه ریتته موفتاوت یترای صتورتهتای گونتاگو « »beدر انگلیستی و

معادل آ در زیا های هند و اروپایی آوردهاست:
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( :/bhew-/شد ) در ( PIEزیا مادر یازسازیشده زیا هتای هنتد و اروپتایی) ریتتة صتورتهتای
زیانی از قنیل  /be/در انگلیسی /bin/ ،در آلمانی و  /fuῑ/در اسپانیایی است.

( :/Hes-/وجودداشون ،قرارداشون در جایی) در  PIEریتته صتورتهتایی ماننتد « »isدر انگلیستی،

« »istدر آلمانی و « »esدر اسپانیایی است.
( :/wes-/زندگیکرد ) در نیا-ژرمنی

1

ریته صورتهایی مانند « »wasدر انگلیسی و « »warدر آلمانی است.

یا توجه یه اینکه هر سه فعل «اسوید »« ،یاشتید » و «یتود » ستیر دگرگتونی ختاصِ ختود را در

فرآیند معینشدگی داشوهاند ،در این مقاله یه صورت جداگانه یررسی میشوند.

 .1 .2استیدن
صیغههای «اسوید » که در فارسی امروز عالوه یر کاریرد فعل اصلی و اسنادی (ریطی) ،نقتش فعتل

معین را در ساخت ماضی نقلی (مضار کامل) یر عهده دارد ،در فارسی یاسوا و میانه چنین نقتتی

ندارند و گرچه معینشدگی این فعل از دوره فارسی میانه آغاز شد ،کاریرد آ در ستاخت ماضتی
نقلی از دوره فارسی دری یودهاست« .است» یازمانتدة  /asti/ایترا یاستوا استت و آ از صتورت

فرضی  */as-ti/ساخوه شدهاستت /ti/ .شناسته و  /as/در اصتل  /ah/استت /h/ ،پتیش از  /t/یته /s/
تندیل شدهاست /h/ .صورت ضعی

ریته  /ah-/یه معنی «یود » است .ماده مضار آ  /ah/استت.

در فارسی میانه  /h/یه عنوا ماده مضار یرای  /būdan/یه کار میرفت و صیغههای مفترد و جمتع
آ یه ترتیب عنارت است از:

 /hēd/ ، /hēm ،/ast/ ،/h-ē/،/hēm/و .)Abolghassemi, 1994, p. 37( /hēnd/
صورتهای مخول

 /h-/فارسی میانه در فارسی دری یه صورتهای زیر درآمدهاست:

 :/hēm/ا  ،؛  :/hē/ای ،ی؛  :/ast/است ،ست ،هست؛  :/hēm/ایم ،یم؛  :/hēd/ایتد ،یتد؛ :/hēnd/
اند ،ند.

در فارسی دری «(ا) ست» و «هست» متاده فترض شتده و از آ دو «(ا) ستوم( ،ا)ستوی و  » ...و

«هسوم ،هسوی »... ،ساخوه شدهاست (.)Abolghassemi, 1994, p. 37

راسوارگویوا ( )Rastorgueva, 2000, p. 134سه فعل معین در فارسی میانه آوردهاست کته در

ساخت فعل مرکب یه کار رفوهاست:

 «هسوید  /اسوید » که ریته آ در فارسی میانه  /h-/و از ریته  /ah-/در فارسی یاسوا است.proto-Germanic

1
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« /butan/ -یود » که ماده زما حال آ  /bav/مییاشد.

« /estatan/ -ایسواد – رسید » که ماده زما حال آ  /est/است.

فعل ریط یا (ریته  )/h–/فعل ناقص است و فقط وجه اخناری زما حال و وجه الوزامی دارد.

در مونهای فارسی یاسوا  ،متوقات  /ah-/یه معنی «یتود » هماننتد «یتود » از ریتته  /bav-/در

زما ها و صیغههای مخول

یه عنوا فعل اصلی و ریطی یهکار رفوهاست و ایتن کتاریرد در فارستی

میانه ادامه یافت .اما کاریرد کمکی این افعال از فارسی میانه یه یعد شکل گرفت .یه یاور ایوالقاسمی
( ،)Abolghassemi, 1996aمادة نقلی در فارسی یاسوا اغلب ،از مضتاع کترد ریتته همتراه یتا
تغییراتی در هجای اول ساخوه میشد.

8. ā mā aišmah hazas ca ramah hišāyā drš (ca) tavišca.

یه من ختم و ختونت و سوم رساندهاست و یدرفواری و آزار.

9. … nait frasayā vahauš cāxnar manahah.
پرسش از وهومنه را آرزو نکردهاند (.)Abolghassemi, 1996a, p. 150

این در حالی است که کنت ( )Kent, 1953فارسی یاسوا را فاقد ساخت متخصی یرای زمتا

کامل میداند و یه یاور وی ،ظاهراً مفاهیم مرتنط یا زما کامل ،در همه مواردی که صفت مفعتولی
همراه یا فعل اسنادی  /āha/یه کار میرود ،وجود دارد:

هر آ چه یهوسیله پدر ساخوه شده یود…

…10. akunavam tyamaiy pica kartam āha
()Kent, 1953, p. 91

در فارسی میانه یرای ساخون ماضی نقلی ،فعل معتین  ēstātan/ēstādanیته معنتی «ایستواد ،

رسید » یه صورت مضار (اخناری) یا فعل اصلی یه صتورت استم مفعتول (متاده ماضتی) ترکیتب
میشد (.)Rastorgueva, 2000, p. 158

«ایسواد »  ēstādanکه یکی از افعال معین فارسی میانه است ،ین ماضی آ «ایسواد» /ēstād/

در فارسی میانه از صتورت فرضتی  */abi – hištā – ta/در ایترا یاستوا استت /ta/ .پستوندی

یوده که از ریته الز  ،صفت فاعلی گذشوه و از ریته موعدی ،صفت مفعولی گذشتوه متیستاخت.

 /abi/پیتوند فعلی است /hišta/ .ماده مضاع

است از ریتته  sta-یته معنتی «ایستواد »« .ایستت»

 /ēst/ین مضار در فارسی میانه از صورت فرضی  */abi – hišta/در ایرانتی یاستوا ستاخوه شتده-
است (.)Abolghassemi, 1994, p. 34
ینگر که دانایا

… 11. hangār če dānākān guft ēstēt kū
چه گفوهاند که )Rastorgueva, 2000, p. 159...

12. xwadāyῑh be ma agar – am az abargar nē brēhēnῑd ēstēd kū ērān šahr pad ēwšāyēd nēw ārastan.
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شاید یرای من از (سوی) آفریدگار مقدر نتدهاست که ایرانتهر را یه یک پادشاهی نیک آراسون.

()Brunner, 1997, p. 451

فعل «ایسواد » در فارسی میانه عالوه یر نقش فعل کمکی ،یه عنوا فعتل واژگتانی نیتز یته کتار

میرفت .یاید اشاره نمود ،فعلهایی مانند «ایسواد »« ،نتسون»« ،دراز کتید  /قرارداشون» که حالت
فیزیکی ید را ییتا متیکننتد ،در یستیاری از زیتا هتای اروپتایی و غیراروپتایی از طریتب فرآینتد

معینشدگی در یرخی ساختها نقش فعل کمکی یه خود گرفوهاند که همراه یتا فعتل اصتلی دوا ،
تداو و اسومرار عملی را ییا میکنند .کوتوا ( )Kuteva, 2001, p. 51در این زمینه مینویستد در

یسیاری از زیا هایی که از فعتلهتای ییتا کننتده حالتت فیزیکتی یتد یته عنتوا فعتل کمکتی در

ساختهای نمودی اسوفاده میشود ،کاریرد اینگونه افعال یک روش معمول و یینتا  1یرای ییتا

موقعیت اشیاء است .همچنین کاریرد صورت کمکی این فعلها ،یرای ییا نمود فعلِ اصتلی ،همتا

ساخت دسووریشدة کاریردهای رایج فعلهای اشارهشده در زیا های مورد نظر است.
ساختهای مخول

ماضی نقلی یا معینفعتل «ایستواد » یته فارستی دری نرستید و یته جتای آ

ساخت جدیدی یه وجود آمد که از صفت مفعولی یا صیغههای «اسوید » تتتکیل متیشتود .ماننتد:

ال یتا
گفوها  ،گفوهای« . ...است» از جمله افعالی است کته چته در زیتا گفوتار و چته نوشتوار معمتو ً

حذفهایی همراه است .از جمله ،همزة آ در تلفظ پس از واژهها اغلتب آورده نمتیشتود .ماننتد:

خویست ،اینجاست ،ناجوانمردیست ،نماندهست ،تتنهست ،کواب تُست (در اینجا واو «تو» و همتزه

«است» هر دو محذوف است) .در زیا گفواری عالوه یر همزه ،حرف «ت» در آخر فعل نیز معموالً

حذف میشود :کجاس؟ .این تغییرات واجی در همته کاریردهتای «استت» یته عنتوا فعتل اصتلی،

اسنادی و کمکی روی متیدهتد ،ینتایراین «فرستایش واجتی» ناشتی از دستووریشتدگی محستوب

نمیشود .یر این اساس« ،اسوید » که در فارسی امروز در ساختهای موعدد ماضی نقلی نقش فعتل

کمکی دارد ،در فارسی یاسوا و میانه چنین کاریردی نداشوهاست« .اسوید » یا منسوخ شد ساخت
ماضی نقلی دوره فارسی میانه یا اسوفاده از فعل «ایسواد »« ،اسوید » یه عنوا فعل معتین یترای ییتا
نمود کامل در ساخت ماضی نقلی یهکار گرفوهشد.

 .2 .2باشیدن
صیغههایی از «یاشید » که در فارسی امروز کاریرد دارند ،ممکن است فعل اصلی یا اسنادی یاشتند
و در ساخت الوزامی نقش فعل معین را دارند .کاریرد کمکی این فعل پس از فارسی میانته در دورة
unmarked
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فارسی دری یه تدریج طی فرایند معینشدگی پدیتد آمتدهاستت« .یاشتید » ماننتد «یتود » از ریتته

« »/baw/-/bav-/است .ین مضار آ «یاش» از  /baš/در فارسی میانه است که یته صتورت فرضتی

 */bāw-šya/در ایرانی یاسوا یاز میگردد /bāw-/ .صورت یاالنده است و  /šya/یرای ساخون ماده
آینده یه کار میرفت .صیغههای فعلی  baš-در فارسی یاسوا کاریرد نداشت و از صیغههای مضار

و امر  /ah-/و  /bav-/اسوفاده میشد« .یود »« ،یاش» و «یو» یازماندههای  /baš/ ،/būdan/و /baw-/

فارسی میانه زردشوی و آ ها خود یازماندههای  /baw-/هسوند ( .)Abolghassemi, 1994, p. 37یه

این ترتیب در فارسی میانه « /baw/یو» و « /baš/یاش» هر دو یه عنوا ماده مضار  /būdan/یه کار

میرفت ،اما «یاش» کاریرد محدودتری داشت .در دسوور زیا فارسی میانه از «یاشید » فقتط صتیغه

«یاش» آورده شدهاست و یه جای صیغههای «یاشم ،یاشی »… ،صورتهتای «یُتو  ،یُتوی »...یتهکتار
رفوهاستت .در راستوارگویوا ( /baš/ )Rastorgueva, 2000, p. 137و « »/bēh/-/bavēh/یته عنتوا

صیغه دو شخص مفرد وجه امری و  /bet/و  /bavēt/یه عنوا صیغه دو شخص جمع وجه امتری

آورده شدهاست .دو نمونة زیر از کواب ایوالقاسمی ( )Abolghassemi, 1996bآورده شدهاست:

13. …az ān kas must –abarmand ma bāš kē ǰud az ōynē wizῑrēd.

 ...یه آ کس گسواخ مناش که جز از او گریزی نیست.
و ساالر اخور شناسا

.)226 & 227

14. u š axtarmārān sālār xwāst ud guft kū zūd baš ud bē nigir.
را خواست و گفت کته زود یتاش و ینگتر… ( Abolghassemi, 1996b, p.

در فارسی امروز صیغههای «یاشید » عالوه یتر کتاریرد فعتل اصتلی و استنادی ،یته عنتوا فعتل

کمکی در ساخت ماضی الوزامی نیز یهکار میرود .مانند :دیده یاشم ،دیتده یاشتی . ...در متونهتای

مورد یررسی ،شاهدی از این ساخت قنل از دوره فارسی دری یافتت نتتد .یته ایتن ترتیتب یته نظتر

میرسد کاریرد «یاشید » در نقش معینفعل در نویجة فرایند معینشدگی از دوره فارسی دری آغاز
شدهاست .در فارسی یاسوا  ،وجه الوزامی یا اسوفاده از ماده ماضی یا مضتار و شناستههتای ختاص

فعل الوزامی ساخوه میشد ( .)Abolghassemi, 1996b, p. 152زما گذشوه وجته الوزامتی کته در

فارسی امروز از ترکیب صفت مفعولی یا صیغههای «یاشید » ستاخوه متیشتود ،در فارستی میانته از
ترکیب اسم مفعول فعل مورد نظتر یتا فعتل رایطته «استوید » از ریتته  ah-در وجته الوزامتی ستاخوه

میشد:

15. kē pad ašmāh wināst hād hān – itān dādestān kunān.

هر که علیه شما جرمی مرتکب شده یاشد ،او را یه نفع شما محاکمه میکنم.

()Brunner, 1997, p. 427

16. Pad hān čē – šan nē dῑd hād abar kas zūrgugāy ma hēb bawēnd.

فصلنامة علمی  -پژوهشی زبانپژوهی دانشگاه الزهرا(س) 19 /

(منادا) یه سنب این که ممکن است آ ها ندیده یاشند ،دریاره کستی گتواه دروغتین (عملتی) یهوتر
شود.

(هما )

یر این مننا« ،اسوید » قنل از آنکه در فارسی دری یه عنوا فعل کمکی در ساخت ماضتی نقلتی

یهکار رود ،در دوره فارسی میانه در ساخت ماضی الوزامی نقش فعل کمکی داشت .ساخت ماضتی
الوزامی یا اسوفاده از فعل «اسوید » پس از فارسی میانه یه تدریج منستوخ شتده و طتی دوره فارستی

دری یا کاریردی شد ِ صیغههای مخول

«یاشید » ،این فعل در ساخت ماضی الوزامی یهکار گرفوه

شد .یه این ترتیب ،مصدر «یاشید » که امروز فقط ساخت امر و مضار آ یه صورت فعل اصتلی،

ریطی و یا معین ماضی الوزامی زندهاست ،در دوره فارسی دری کاریرد کمکی یه خود گرفتت کته

جلوة آشکارِ معینشدگی است.

«یاشید » از آ جهت کته فقتط مضتار ستاده و اخنتاری آ در زیتا کتاریرد دارد ،از جملته

متهورترین افعال ناقص در فارسی امروز یه شمار متیرود .در زیتا محتاوره در یرختی صتیغههتای

«یاشید » یه لحاظ واجی حذف و تغییراتی صورت میگیرد« :یاشه» یه جای صیغه سو شخص مفرد
«یاشد»« ،یاشین» یه جای صیغه دو شخص جمع «یاشید»« ،یاشن» یه جای صیغه ستو شتخص جمتع
«یاشتند» .ایتن تغییترات را نمتیتتوا «فرستایش واجتی» یته عنتوا یکتی از فرآینتدهای حتاکم یتر

دسووریشدگی یه شمار آورد ،زیرا در موارد کاریرد این فعل در نقتش فعتل اصتلی و استنادی نیتز
روی میدهد .یر این اساس« ،یاشید » که در فارسی یاسوا یههتی وجته کتاریرد نداشتت ،در موتو

فارسی میانه فقط در صیغه «یاش» در کنار «یو» یه عنوا ماده مضار «یود » یهکتار رفوتهاستت و یته

عنوا فعل امر فقط نقش اصلی و اسنادی داشت و کتاریرد کمکتی آ در ستاخت ماضتی الوزامتی

خاص فارسی دری یودهاست.

 .3 .2بودن
«یود » در فارسی امروز عالوه یر کاریرد فعل اصلی واسنادی ،در ستاخت صتیغههتای ماضتی یعیتد

(ماضی کامل) نقش فعل کمکی دارد که در دوره فارسی یاسوا چنین نقتتی نداشتوهاستت.کاریرد

کمکی فعل «یود » در واقع کاریرد صورت دسووریشده این فعل از فارسی میانه یه یعد استت .یتن
ماضی «یود» در فارسی امروز یه  /būd/در فارسی میانه یاز میگردد که از صورت فرضی * /bū-ta/

در ایرا یاسوا است /ta/ .پسوندی یود که از ریته الز  ،صفت فاعلی گذشوه و از ریته موعتدی،
صفت مفعولی گذشوه میساخت /bū-/ .صورت ضعی

 /baw-/است یه معنی «یود »« .یتو» /baw/

ین مضار در فارسی میانته از صتورت فرضتی  /*baw-a/در زیتا ایرانتی یاستوا استت /a/ ،یترای
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ساخون ماده از ریته یه کار میرفت ( .)Abolghassemi, 1994, p. 37یه یاور کنت ()Kent, 1953
مضار آ /bava-/

« »baw/bavدر فارسی یاسوا یه معنای «یود » و «شد » آورده شده که سوا
است.

17. hauv utā jɪva šiyāta bavatiy utā marta artāvā bavatiy.

او هم در زما حیات خرسند است و هم یعد از مرگ آمرزیده میشود.

()Kent, 1953, p. 200

یر اساسِ شواهد موجود ،در فارسی یاسوا کاریرد «یود » از ریته  /ah-/یه ویهه ،یه عنوا فعل

اصلی گسوردهتر از «یود » از ریته  /baw-/یود .در حالی که در دوره فارسی میانه متوقات «یتود »

از ریتة  /baw-/چه در نقش فعل اصلی و چه فعل اسنادی کتاریرد گستوردهتتری یافتت« .یتود » از

ریته  /baw–/که در فارسی امروز در ساخت ماضی یعید یتهکتار متیرود ،در دوره فارستی یاستوا

چنین کتاریردی نداشتت .ایوالقاستمی ( )Abolghassemi, 1996a, p. 150ماضتی یعیتد در ایرانتی
یاسوا را موتکل از ماده نقلی و شناسههای خاص فعل ماضی توصی

از مضاع

میکند و ماده نقلتی اغلتب،

کرد ریته یهدست میآمد که در هجای آغاز ریته اغلب تغییراتی داده میشد .نمونة

زیر از زیا اوسوایی آورده شدهاست:

/dā/ :/da-darəs/هجای اول ( /darəs-/دید ) یه صورت  /dā/در آمدهاست.

اما هما طور که پیشتر اشاره شد ،یه نوشوة کنت ( )Kent, 1953, p. 91فارسی یاسوا در واقع

فاقد ساخت متخصی یرای زما کامل یود و مفاهیم مترتنط یتا زمتا کامتل در همته متواردی کته
صفت مفعولی همراه یا فعل اسنادی  /āha/یه کار می رفت ،وجود داشت( :جملة ( .))10یتر استاس

شواهد موجود ،در دوره فارسی میانه نیز  /būdan/هر چند یه طور محتدودتر در معنتای «شتد » یته

کار میرفت ،اما از این دوره یه یعد یه تدریج مفهتو «شتد » را از دستت متیدهتد و در متونهتای
فارسی دری ،شواهد کموری از آ یافت میشود .در دوره فارسی میانه ساخت متخصی یرای ییتا
مفهو ماضی یعید شکل گرفت و «یود » یه عنوا فعل معین در این ساخت یه کار گرفوه شد.

هما طور که پیشتر اشاره شد ،در فارسی میانه سته معتینفعتل «یتود »« ،هستوید  /استوید » و

«ایسواد  /رسید » یرای صرف صیغههای فعل وجود داشت:

ساخوما ماضی یعید از ترکیب اسم مفعول فعل اصتلی یتا ماضتی فعتل معتین ( /būdan/ستو

شخص مفرد که یرایر ماده ماضی فعل و اسم مفعول یود) یهدست میآمد:

18. …apāk-aš hamōkēn dam ut dahišn pat patmān frāč kart būd

 ...یا ما همه مخلوقات را یدین شکل یرای این خلب کردهیود.

()Rastorgueva, 2000, p. 157
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19. kā-š sē-ēvak-ē guft būt gannāk mēnōg hač bῑm tan andar uzῑt

هنگامی که یک سو سخنا را گفوه یود ،گنا
چو آ

مینو

از ییم ناتوا شد.

(هما )158 ،

…20. ka-š ān wāxt būd draxt asūrig buz-um passox kart
گفوهیود درخت آسوری یزهم (چنین) پاسخ کرد… ()Brunner, 1997, p. 464

این ترکیب یه فارسی دری نیز رسید و ساخت ماضی یعید در فارستی امتروز موتتکل از صتفت

مفعولی (صفت گذشوه) فعل اصلی و ماضی مطلب  /ساده «یود » و شناسههتای فعلتی استت .ماننتد:

رسیده یود  ،رسیده یودی. ...

«یود » در سه نقش فعل اصلی ،اسنادی و معین از جمله پر یسامدترین افعتال در فارستی امتروز

است .صیغههای مخول

این فعل ،در مواردی دستخوش تتراشختوردگیهتا و دگرگتونیهتایی

شدهاست که چو خاصِ موارد دسووری شده نیست ،نمیتوا این تغییرات را «فرسایش واجی» یته
عنوا یکی از فرآیندهای حاکم یر دسووریشدگی یه شمار آورد .از جمله:
 -حذف واو مصوت از «یود» :یُد

 حذف واو مصوت از ساخت دو شخص مفرد امر :یید یه جای یُوید حذف دال از آخر مضار «یود » در شعر :نمی یو یه جای نمی یُوَد -تندیل واو مصوت «یود » یه یای مصوت :یید

()Ahmadi Givi, 2001, vol. 2, p.1351

صیغههای « یُو  ،یُوی »...در فارسی دری کهن یه جای صیغههای « یاشم ،یاشی »...در فارسی نتو

یهکار میرفت .یه این ترتیب ،روند معینشدگی «یود » که در فارسی یاستوا فقتط یته عنتوا فعتل

واژگانی در نقش فعل اصلی و اسنادی کاریرد داشت ،از دوره فارسی میانه آغتاز شتد و یتا تحتولی

که در نحوه ییا نمود فعل ایجاد شد« ،یود » در نقش فعل کمکی یرای ییا نمود کامل در ساخت

ماضی یعید یهکار رفت.

 .3توصیف و تحلیل دادهها
از شواهد موجود در مورد کاریرد «اسوید » «،یاشید » و «یود » در فارسی یاستوا و میانته متتاهده

شد که این افعال یا دو ریته موفاوت ،در دوره یاسوا اغلتب فعتل اصتلی و استنادی یودنتد و رونتد

معینشدگی آ ها و کاریردشا در ساخت کامل و الوزامی از دوره فارسی میانه یته یعتد آغتاز شتد.
این روند تحول خاص زیا فارسی نیست یلکه در یسیاری از زیا های هند واروپایی رخ دادهاستت

و تندیل شد افعال وجودی 1و ملکی یه فعل کمکی در ساخت کامل یکی از گرایشهتای غالتب
existential
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در فرآینتتد دستتووریشتتدگی در یستتیاری از زیتتا هتتای دنیتتا استتت .یتتر استتاس شتتواهدی کتته لمتتا

( )Lehmann, 2002, p. 29دریاره روند معینشدگی فعل ریطی « »beدر زیا انگلیسی ارائه کترده
است ،میتوا الگوی (ج) را ترسیم کرد:

(ج) فعل اصلی در معنای «وجود داشون» > فعل اصلی یه معنی «قرار داشون /یود در جایی» > فعل

ریطی (اسنادی) در جملتههتای استمیه > فعتل کمکتی (همتراه یتا یکتی از متتوقات فعلتی) > ونتد
تصریفی

یه نظر میرسد روند معینشدگی «اسوید »« ،یاشید » و «یود » و کاریرد آ ها در ستاختهتای

کامل و الوزامتی یتا ایتن الگتو مطایقتت دارد .در شتواهد موجتود در موتو فارستی یاستوا و میانته

صیغههای گوناگو «اسوید » و «یود » ،قنل از آنکه در ساخت کامل یهکار رود ،هم یه عنوا فعل

اصلی یا مفهو «وجودداشون» و «در جایی یود  /قرار داشون» یه کار رفوهاست و هم یه عنتوا فعتل

اسنادی .همچنین کاریرد افعال اسنادی یه عنوا فعل کمکی در ساختهایی یا یک صفت مفعتولی
(ماضی نقلی ،ماضی الوزامی و ماضی یعید در فارسی) ،ترکینی است که در یسیاری زیتا هتا وجتود

دارد .در این راسوا ،یاینی و همکارا ( )Bybee et al.,1994, p. 63ساخوهایی را که «نویجهای  /پی

آمدی» 1مینامند ،منتاء ساخت کامل در تعدادی از زیا های رومنس و آلمانی از جمله استپانیایی،
فرانسوی ،ایوالیایی ،انگلیسی ،هلندی و آلمانی عنوا کتردهانتد .یتر مننتای تعریت

آ هتا ،ستاخت

«نویجهای» ییا کنندة حالوی است که یهواسطه عملی در گذشتوه حاصتل شتدهاستت و ایتن ستاخت
اغلب یا افعال تغییر حالت همراه است .این مفهو شنیه مفهتو ستاخت کامتل استت کته عملتی در

گذشوه را ییا می کند که یا زما حال ارتناط دارد .در ساخت نویجهای ،حالت موردِ توجته استت

اما در ساخت کامل ،خودِ عمل.

تفتتاوت یتتین ایتتن دو ستتاخت در انگلیستتی یتتا ستتاختهتتای موتتتکل از ( beجملتته  )aدر مقایتتل

ساختهای موتکل از «( »haveجملة  )21.bمتخص میشود:

21. a) He is gone/ the door is closed
b) He has gone/ the door has closed

در انگلیسی «« »the door is closedمجهول حالوی» نامیده میشود و ایتن همتا ستاخوی استت

که در زیا های دیگر «نویجهای» نامیده میشود (هما .)65 ،

یتاینی و همکتارا ( ، )Bybee et al.,1994, p. 68; quated from Tragott, 1979دو روش

یرای تتکیل ساختهای نویجهای در انگلیسی یاسوا آوردهاند .در مورد فعلهتای الز  ،استوفاده از

« »beo- beیا صفت مفعتولی فعتل متورد نظتر؛ در متورد افعتال موعتدی ،استوفاده از «

have, take,
resultative

1
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 habb- »getیا صفت مفعولی فعل مورد نظر .ساخت کامل در انگلیسی نو از ستاختهتای نویجتهای
اولیه یا تغییراتی در ماهیت صفوی صفت مفعولی و ترتیب اجزای جمله ،از جمله قرارگرفون پیوستوه

صفت مفعولی درست در کنار فعل کمکی ،شکل گرفت .ساختهای کامتل یتا « »haveیته تتدریج

جای ساختهای  beرا ،یهجز در مورد چند فعل محدود ،گرفونتد .یتاینی و همکتارا (

Bybee et

 )al.,1994, p. 68تاریخچة متایهی را یرای ستاختهتای کامتل در استپانیایی ،ایوالیتایی ،فرانسته و

پرتغالی گزارش میکنند .همچنین یته نوشتوه لمتا ( ،)Lehmann, 2002, p. 14ستاخت کامتل در
دوره قنل از انگلیسی نو مفهو حالوی داشت .در انگلیسی نو در مورد همه فعتلهتایی کته پتیشتتر

ساخت کامل آ ها یا  beساخوه میشد ،اکنو « »haveیهکار می رود و ساخت کامل دیگر مفهتو

حالوی ندارد .یا این حال در مورد یرخی فعلها ،ساخت کامل یا « ،»beدویاره در مفهو قتدیمی کته
ییا کننده حالوی یود ،مانند ،»is come/ gone« :یهکار گرفوه شد.

هما طور که از نمونههای ارائهشده یرمیآید ،اسوفاده از فعل وجودی در ستاختهتای کامتل،

پدیدهای است که در یسیاری از زیا های دنیا رخ دادهاست .آ چه از آ یه عنوا ساخت نویجهای
نا یرده شد ،یه نظر میرسد شنیه ساخت اسنادی در زیا فارسی یاشد که یهجتای صتفت جامتد ،از
یک صفت متوب (از یک فعتل تغییتر حالتت) یته همتراه فعتل استنادی تتتکیل شتده یاشتد ،ماننتد

خواییدها ؛ نتسوها ؛ ایسوادهاند؛ شکسوهاست .همچنین یه نقل از کنت ( )Kent, 1953, p. 91اشتاره

شد که فارسی یاسوا در واقع ساخت متخصی یرای زما کامل نداشتوهاستت و مفتاهیم مترتنط یتا

زما کامل در همه مواردی که صفت مفعولی همراه یا فعل اسنادی /āha/یه کار رفوهاستت ،وجتود

دارد.

یرداشت مفهو کامل از جمالت اسنادی نیازمند آ است که صفت مفعولی یه جتای توصتی

اسم قنل از خود ،یه عنوا جزئی از فعل اسنادی یعد از خود تعنیر یا یه عنارتی «یازتحلیتل» شتود و

ساخت دسووریشده حاصل یهجای آنکه ییا کنندة حالوی یاشد ،عملی را ییا کند که پیشتتر رخ

داده و ایرش تا زما حال یاقی ماندهاست .در نویجه ،صیغههای «اسوید » یهجای فعل اسنادی ،نقتش

فعل کمکی یه خود میگیرند .یر مننای تفسیر یتاینی و همکتارا ( )Bybee et al.,1994, p. 68یته

دننال آ  ،این ساخت یه قیاس یه فعلهای غیرحالوی نیز گسورش یافوته و یته الگتویی یترای ستاخت
ماضی نقلی تندیل شدهاست .ناتل خانلری ( )Natel Khanlari, 1996, p. 250نیز معوقد استت کته
صیغههای جدید ماضی نقلی یه قیاس یا نحوة اسوعمال صفت در پیوند یا فعل استنادی ستاخوه شتده

است .اما یر مننای تحلیل وی ،صامت آخر صفتهای مفعولی «

یا گ» در فارسی میانه ،یر مننای

قاعدة عا حذف شده و یاقیمانده در حکم یک صفت جامد (نته صتیغه استمی متتوب از فعتل) یته
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شمار آمدهاست .ینایراین صفتهای متوب مانند «آمده ،نتسوه ،خورده ،یرده »...یا صفتهای جامتد

مانند «گرسنه ،تتنه ،سفید ،سیاه و  »...یکسا شمرده شده و یه گونة یکسانی یه کار رفوهاند.
وجتته متتتور

دو تحلیتتل یتتاال آ استتت کتته ستتاخت ماضتتی نقلتتی در زیتتا فارستتی صتتورت

دسووریشده ترکیب صفت مفعولی یا فعل اسنادی است .این اسودالل در مورد نحوه شتکلگیتری

ساختهای ماضی الوزامی و ماضی یعید نیز قایلِ اجرا است ،یا این تفاوت که ماضی الوزامتی منونتی
یر ساخت اسنادی در وجه الوزامی و ماضی یعید منونی یر ستاخت استنادی در زمتا گذشتوه استت.

هما طور که پیشتر اشاره شد ،در دوره فارستی میانته کته صتیغههتای مخولت

«یاشتید » کتاریرد

نداشت ،از «اسوید » در وجه الوزامی همراه یا صفت مفعولی فعتل اصتلی یترای ییتا مفهتو ماضتی

الوزامی اسوفاده میشد که در فارسی دری جای خود را یه صیغههای «یاشتید » داد .ستاخت ماضتی
یعید نیز در دوره فارسی میانه از ترکیب اسم مفعول فعل اصلی یا ماضی فعل معین ( /būdan/ستو
شخص مفرد که یرایر ماده ماضی فعل و اسم مفعول یود) ،شکل گرفت.

یاینی و همکتارا ( )Bybee et al.,1994, p. 69تنتدیل ستاخت نویجتهای یته ستاخت کامتل را

نوعی تعمیم معنایی توصی

میکنند که یه موجب آ یرخی ویهگتیهتای معنتایی ختاص ستاخت

نویجهای که یر ادامه حالوی تثکید دارد ،تضعی

میشود و یهجای وجود حالوی که در نویجه انجتا

عملی حاصل شدهاست ،یر عملی داللت میکند که ایرش همچنا یتاقی استت .تضتعی

و تعمتیم

معنایی یکی از اصول دسووریشدگی استت .صتیغههتای «استوید » در فارستی امتروز ،نقتش ونتد
تصریفی را دارند که یا الگوی (ج) در ارتناط یا روند معینشدگی فعل ریطی همخوانی دارد.

 .4نتیجهگیری
یا توجه یه اینکه فعلهای «اسوید »« ،یاشید » و «یود » یا دو ریتة موفاوت که در فارسی امتروز در

قالب صورتهای گوناگو مصدر «یود » یه آ ها نگریسوه میشود ،هتر یتک ستیر تحتول ختاص

خود را از فارسی یاسوا و میانه تا فارسی دری یه ویهه یا توجه یته رونتد معتینشتدگی پیمتودهانتد.

همچنین یه موجب «یازتحلیل» ساخت اسنادی ،یه عنتوا فعتل کمکتی یته ترتیتب در ستاختهتای

دسووریشده ماضی نقلی ،ماضتی الوزامتی و ماضتی یعیتد یته کتار رفوتهانتد .یتا توجته یته تاریخچتة
شکلگیری این سه ساخت دسووری یا اسوفاده از سه فعل «اسوید »« ،یاشتید » و «یتود » یته عنتوا

فعل معین ،متخص میشود که «اسوید » از ریته  /ah-/در دوره فارسی میانه نقش کمکی یه ختود
گرفت و در ساخت ماضی الوزامی یه کار رفت .هر چند کاریرد «اسوید » در این ساخت یه فارستی

دری نرسید و «یاشتید » در دوره فارستی دری جتای آ را در ستاخت ماضتی الوزامتی گرفتت .یتا
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منسوخ شد ساخت ماضی نقلی دوره فارسی میانته کته موتتکل از فعتل «ایستواد » در نقتش فعتل

کمکی یود ،در فارسی دری «استوید » در ستاخت ماضتی نقلتی یته کتار رفتت .کتاریرد «یتود » از
ریته /bav-/در ساخت ماضی یعید از دوره فارسی میانه آغاز شد .یدین ترتیب روند معتین شتدگی

«یاشید » در مقایسه یا «اسوید » و «یود » دیرتر و از دوره فارسی دری آغاز شد.

یر این مننا ،هر سه فعل «اسوید »« ،یاشید » و «یود » ضمن آنکه در نقش فعل معین یا از دستت

داد مقوله و معنای واژگانی اولیهشا دستخوش «مقولهزدایی» و «معنازدایی» واقتع شتدهانتد ،در

ساختهای دیگر کاریرد واژگانی خود را یه عنوا فعل اصلی و ریطی همچنا حفظ کردهانتد کته
هما اصل «واگرایی» در فرآیند دسووریشدگی است .اگرچه صیغههای مخولت

ایتن فعتلهتا در

فارسی نو ،در مواردی یهخصوص در زیا محاوره دستخوش تغییرات و حذفهایی میشود ،این
امر ناشی از «فرسایش واجی» یه عنوا یکی از فرآیندهای دسووریشدگی نیستت چترا کته هنگتا
کاریرد آنها یه عنوا فعل اصلی و اسنادی نیز روی میدهد.
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