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چکیده
در زبان فارسی ،فرايندی وجود دارد كه درآن تکصیغههای دورة میانه ديگر به عنوان
صیغة فعل شناخته نمی شوند ،بلکه به عنوان عنصری بسیط ،نه مشتق ،در دستگاه فعلی یذيرفته و
دوباره صرف میشوند
دلیل فرايند مذكور اين است كه با از بین رفتن برخی امکانات فعلی زبان فارسی ،مانند
شناسههای فعلی ،صیغههای مختلفی كه با استفاده از آن امکانات ساخته شدهاند و هنوز در زبان
باقی ماندهاند به صورت لغات بسیط و قالبی درمیآيند زيرا امکاناتی كه آن صیغهها بر آن اساس
ساخته شدهاند ،ناشناختهاند از سوی ديگر تحت تأثیر قاعدة قیاس نیز صیغههای بیقاعده ،به
تدريج به سوی قاعدهمند شدن ییش میروند
اين فرايند تاريخی را میتوان در دو سطح مشاهده كرد /4 :سطح وا گانی  /0سطح ساختی در
سطح وا گانی دو تکصیغة سوم شخص مفرد و فعل امر مفرد از مصدر «بودن» در دورة نو ماده
ینداشته و مجدداه صرف شدهاند /4 :هست  /0باش در سطح ساختی دو ساختمان فعلی به
صورت كلی ،نه از مصدری خاص ،مجدداه صرف شدهاند /4 :صیغة سومشخص مفرد فعل
التزامی (فعل دعا)  /0فعل تمنايی

*تاريخ ارسال مًاله 4311/23/32 :
 -1استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بیرجند (نويسندة مسئول)
 -2دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس

تاريخ یذيرش نهايی مًاله 4311/21/00 :
E-mail: hd_noruzi@birjand.ac.ir
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واژههای کلیدی :فارسی (نو و میانه) ،فعل ،ماده ،صیغگان ،قیاس

-1مقدّمه
زبان فارسی در خهل عمر بسیار طوالنی خود دچار تحوالت فراوانی شده است يکی
از مهم ترين تحوالت ،كاسته شدن امکانات زبان فارسی در برخی سطوح زبانی است
برای مّال تحوالتی كه در سطح آوايی زبان فارسی روی داده ،سبب حذف چند صامت
و مصوت از دستگاه آوايی زبان فارسی شده است (در اين مورد ر

 :هوبشمان:4316 ،

 )11-64در برخی از سطوح زبانی هنگامی كه يکی از امکانات از بین میرود ،امکانات
جديدی جايگزين آن میشود برای مّال در سطح صرفی زبان فارسی از دورة باستان تا
امروز تحوالت چشمگیری رخ داده كه سبب از میان رفتن بسیاری از امکانات صرفی
زبان فارسی و ايجاد امکانات جديد شده است (در اين مورد ر

 :ويندفور-31 :4313 ،

)34
يکی از عناصر زبان فارسی كه تحوالت گستردهای در آن رخ داده ،فعل است تحول
دستگاههای فعلی در گذر از دورة باستان به میانه بسیار چشمگیر است (قلعهخانی و
طاهری )12 :4311 ،اين تحوالت ،شاملِ كاهشِ تعداد جنس ،شمار ،زمان ،وجه و
بسیاری ديگر از امکانات دستگاه فعلی زبانهای باستان (اوستا و فارسی باستان) میشود
اما تحوالت دستگاه فعلی در گذر از دورة میانه به دورة نو كمتر بوده است اين تحوالت
بیشتر در زمینة تحول ساخت ارگاتیو (نوروزی ،)40 :4314 ،مترو

شدن مادههای ثانويه

(مانند مادة مجهول) و تحول یسوندهای ماتی (باقری )1 :4311 ،بوده است
-1-1بیان مسئله
يکی از تحوالتی كه در فعل از دورة میانه تا دورة نو رخ داده است اين است كه

برخی از تک صیغههای صرفشدة ( )inflectional paradigmدورة میانه ،در در
دورة نو دوباره صرف شدهاند برای مّال در دورة میانه ،صیغههای اول شخص (مفرد و
جمع) ،دوم شخص (مفرد و جمع) و سوم شخص (جمع) (يعنی صیغههای )6 ،1 ،1 ،0 ،4
از مصدر «هستیدن »4يعنی « 4هستم 0 ،هستی 1 ،هستیم 1 ،هستید و  6هستند» اصهه وجود
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ندارد بدين معنی كه در دورة میانه تنها صورت «هست» در صیغة سوم شخص مفرد ديده
میشود و به جای «هستم ،هستی ،هستیم ،هستید ،هستند» صیغههای «بَوِم ،بَوی ،بَويم،
بَويد ،بَوِند» استفاده میشود
در نمونهای ديگر فعل دعايی فارسی نو (مّال« :باد») در دورة میانه يک صیغه از شش
صیغة فعل التزامی بوده است اما در دورة نو همین يک صیغه ،صرف شده و به صورت
«بادم»« ،بادی»« ،باديم»« ،بادند» درآمده است غیر از اين دو نمونه ،تکصیغههای ديگری
نیز در دورة میانه وجود داشتهاند كه در دورة نو مجدداه صرف شدهاند
مسئلة اصلی تحًیق حاتر بر اساس مًايسة تکصیغههای دورة میانه و صورت صرفی
آنها در دورة نو شکل گرفته است :آيا ارتباطی میان انواع تکصیغههای دورة میانه كه
در دورة نو صرف شدهاند ،وجود دارد؟ به عبارت ديگر آيا میتوان انواع فعلهای
صرفشدهای را كه در دورة میانه تکصیغه بودهاند در يک گروه گنجاند و از آن
نتیجهای واحد گرفت؟ اگر چنین است ،دلیل اين تحول چیست؟
-2-1پیشینه تحقیق
تا كنون در هی كتاب و مًاله فارسی چنین فرايندی مطرح و بررسی نشده است تنها
ابوالًاسمی ( )31 :4303در مورد فعل «است» اشاره میكند كه اين فعل در فارسی میانه
ماده نبوده است احمدی گیوی ( ،4312ج )610 :4نیز بدون اشارهای به دلیل چنین
فرايندی ،صورت های صرفی و غیرصرفی فعل دعايی فارسی را به صورت جدای از هم
بررسی میكند
-3-1ضرورت و اهمیّت تحقیق
تحوالت تاريخی زبان يکی از حوزههای بسیار مهم در حوزه زبانشناسی و
متنشناسی است بويژه تحوالتی كه از يک دورة زبانی به دورة ديگر رخ میدهد زيرا
بیانگر اين نکته است كه چگونه كاربران زبان برخی امکانات زبانی را رها كرده و به
امکانات ديگر روی میآورند فرايندهای مؤثر در گزينش اين امکانات میتواند كلید
حل بسیاری از ابهامهای زبانی باشد در اين مًاله آنگونه كه در نهايت خواهیم ديد،
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مهمترين عامل در صرف مجدد تکصیغهها ،فرايند قیاس ( )analogyاست كه در زبان
فارسی توجه چندانی به آن نشده است در صورتی كه با بررسیهای ما در اين مًاله
روشن خواهد شد كه قیاس میتواند يکی از مهمترين فرايندها در تحوالت زبانی فارسی
باشد
 -2بحث
فرايند صرف مجدد تکصیغههای دورة میانه در دورة نو را میتوان در چهار مورد
مشاهده كرد 4 :تکصیغة سوم شخص مفرد فعل «هستیدن» (هست /است)  0فعل امر
مفرد از مصدر «بودن» (باش)  3صیغة سومشخص مفرد فعل التزامی دورة میانه (فعل
دعا)  1فعل تمنايی دورة میانه در موارد  4و  0تکصیغههايی مشخص از دورة میانه
(يعنی هست و باش) در دورة نو مانند يک مادة فعلی مستًل صرف شدهاند بنابراين
روشن است كه با تکصیغه ای خاص از يک مادة فعلی مشخص ،يعنی صرف مضارع
فعلِ «بودن» (هست و باش) سر و كار داريم اما در موارد  3و  1با يک يا چند مادة فعلی
خاص و مشخص روبهرو نیستیم بلکه يک صیغه از نوعی ساختمان فعلی خاص كه
فعلوا هها و مادههای فعلی زيادی را شامل میشود مورد بحث ما است اين تک صیغه به
داليلی كه در ادامه مطرح می شود ،در دورة نو مجدداه صرف شده است بر همین اساس
دو مورد اول را ذيل عنوان مادههای مضارع فعل «بودن» و دو مورد دوم را نیز ذيل
عنوانهای همان ساخت (فعل التزامی و فعل تمنايی) بررسی میكنیم
-1-2مادههای مضارع فعل «بودن»
«هست» و «باش» امروزه به عنوان جايگزينهای مادة مضارع فعل «بودن» استفاده
میشوند در دورة میانه زبان فارسی ،مفهومِ «بودن» در زمان حال به دو شیوه بیان میشده

است /4 :صیغههای فعل «هـ» ( h-زمان مضارع فعل «بودن»،hēm ،hast ،hē ،hēm :

 /0 )hēnd ،hēdصیغههای ماده مضارع «بو،bawēd ،bawē ،bawēm( baw- »-

 )bawēnd ،bawēd ،bawēmاما در دورة نو مفهومِ «بودن» در زمان حال به چهار

شیوه بیان میشود /4 :صیغههای فعل «هـ» كه به دو صورت به فارسی نو رسیدهاند :0الف/
بدون تحول آوايی (هم ،هی ،هست ،هیم ،هید ،هند) ب /با تحول آوايی (-اَم- ،ای،
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است- ،ايم- ،ايد- ،اند)  /0صیغههای ماده مضارع «بُو( »-بُوَم ،بُوی ،بُوَد ،بُويم ،بُويد،
بُوَند)  /3صیغههای مصدر «هستیدن» (هستم ،هستی ،هست ،هستیم ،هستید ،هستند) /1
صیغههای مصدر «باشیدن» با ییشوند استمراری «می» (میباشم ،میباشی ،میباشد،
میباشیم ،میباشید ،میباشند)
صیغههای مختلف فعل «هـ» (گونة  4دورة نو) كه بدون تحول و با تحول آوايی

(حذف  hآغازی) به فارسی نو رسیدهاند ،بازمانده از صیغههای فعل «هـ» ( h-گونة 4
دورة میانه) هستند گونة بدون تحول اين فعل ،تنها در متون كهن فارسی ديده میشود 3و
امروزه در گويشها كاربرد دارد صیغههای ماده مضارع «بُو( »-گونة  0فارسی نو) نیز با
تحول آوايی اندكی بازمانده از صیغههای ماده مضارع ( baw-گونة  0دورة میانه) هستند

صیغههای مختلف فعل «بو »-نیز تنها در متون كن فارسی ديده میشود 1و امروزه در
گويشها كاربرد دارد اما همانگونه كه ییداست صیغههای مصدر «هستیدن» و «باشیدن»،
گونة مت نارری در دورة میانه ندارند اين افعال به صورت قیاسی در دورة نو صرف
شدهاند در ادامة مًاله فرايند شکلگیری اين صیغهها بررسی میشود
-1-1-2صرف قیاسی فعل «هستیدن»

در بخش قبل ديديم كه صرف اصلی فعل  h-يعنی ،hēd ،hēm ،hast ،hē ،hēm

 hēndدر فارسی میانه با همان قاعده به دو صورت بی تحول (هم ،هی ) ،و با تحول

آوايی (-اَم- ،ای ) ،به فارسی نو رسیده است صیغة سوم شخص مفرد فعل  h-يعنی
 hastدر اصل سومشخص مفرد گذرای مضارع در دورة باستان بوده است و به صورت

يک تکصیغة بیقاعده و استّنايی از دورة باستان به دورة میانه رسیده است در اصل به

جای  hastبايد  *h-ēdبه كار میرفت كه صیغة قاعدهمند سومشخص مفرد فعل h-

است  astاز ريشة ( *ah-بودن) است در ايرانی باستان  astبه صورت  *as-tiو در
فارسی باستان به صورت  as-tiبوده است اين فعل در اصل دو جزء دارد ah /4 :به

عنوان ماده كه به  asتبديل شده است  sدر  asهمان  hدر  ahاست كه قبل از  tتبديل
به  sشده  -ti /0كه شناسة سومشخص مفرد گذرای مضارع در دورة باستان بوده است
(منصوری )11 :4311 ،بنابراين روشن است  astبه عنوان صیغة سوم شخص مفرد
مضارع فعل  ahبه صورت بیقاعده از دورة باستان به دورة میانه رسیده است «است/
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هست» به همان صورت به فارسی نو نیز راه يافته است اما تفاوت فارسی میانه و فارسی نو
در مورد فعل «است» اين است كه در فارسی میانه  astماده ینداشته نشده اما در فارسی

نو ( astاست /هست) ماده ینداشته شده و بًیة شناسهها به آن اتافه شدهاند به عبارت
ديگر به تدريج قاعدة صرف اين فعل عوض شد و تحول ییدا كرد و به صورت «هستم،
هستی ،هست ،هستیم ،هستید ،هستند» نیز درآمد اين صرفها قیاسی هستند و براين
اساس شکل گرفته اند كه به جای مادة  ، h-صیغه سوم شخص مفرد مضارع فعل  h-يعنی

 hastماده فرض شده و شناسهها به آن افزوده شده است (ر

 :ابوالًاسمی)14 :4303 ،

مجموعة اين تحولها را میتوان در جدول زير مشاهده كرد:
فارسی نو

فارسی نو
با تحول آوايی

بیتحول آوايی

هستـ يم

-يم

هیم

>

هستـ يد

-يد

هید

> hēd

0

هستـ ند

◌َ -ند

هند

hēn

3

>

m

d

با تحول آوايی

فارسی میانه
hē

4

بیتحول آوايی

قیاسی

قیاسی

فارسی میانه

اصلی

اصلی

هستـ ـم

◌َ -م

هم

>

هستـ ـی

-ی

هی

>

هست

هست

>

هست

hē

4

m
hē

0

has

3

t

همان گونه كه در جدول باال نشان داده شده است صیغة سوم شخص مفرد فعل ، h-

يعنی ( hastهست) ،در فارسی نو ماده ینداشته و به صورت قیاسی صرف شده است اين
قیاس با افعالی نظیر «رَفت ،جَست ،چفت» صورت گرفته كه در آنها ماده با سوم شخص
مفرد يکسان است مّهه «رفت» هم صیغة سوم شخص مفرد ماتی است و هم ماده ماتی
كه در صیغههای اول شخص و دوم شخص به كار میرود :رفتـ-م ،رفتـ-ی ،رفتـ-يم،
رفتـ-يد همینطور «جَست» نیز هم صیغة سوم شخص مفرد است و هم ماده ماتی كه
صیغههای ديگر از آن ساخته میشود :جَستـ-م ،جَستـ-ی ،جَستـ-يم ،جَستـ-يد بدين
ترتیب «هست» نیز به دلیل شباهت آوايی به افعالی كه گفتیم ماده فرض شده و مانند
«رفت و جست» صرف شده است اما بايد توجه داشت كه «هست» يک تفاوت اساسی
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با «رفت ،جست و چفت» دارد «ت» در «رفت ،جست و چفت» یسوند ماتی است يعنی
«ت» به عنوان یسوند ماتی به ماده مضارع «رو ،-جه ،-چم »-اتافه شده و ماده ماتی
«رفت ،جست و چفت» را ساخته است اما در «هست» «ت» یسوند ماتی نیست بلکه
شناسة صیغة سوم شخص مفرد گذرای مضارع است كه از دورة باستان در اين فعل باقی
مانده است اما با وجود اين مانند يک ماده ماتی با آن رفتار شده و مانند يک فعل
ماتی صرف شده است زيرا صیغة سوم شخص مفرد آن شناسه ندارد و همان ماده
ماتی است دو نشانه برای چنین فرض غلطی وجود دارد 4 :كاربرد مصدرهای «هستن/
استن» است ابوالًاسمی ( )14 :4303در اين مورد مینويسد« :اين فرتی است نادرست
چون «ـَ ن» از مادة ماتی مصدر میسازد اما هست و است فعل مضارع سوم شخص مفرد
هستند»  0اگر مانند يک مادة مضارع با «هست /است» رفتار میشد بايد مطابق قاعده،
شناسههای مضارع نیز به آن افزوده میشد و فعل «هست» به اين صورت صرف میشد:
هستم ،هستی* ،هستَد و غیره مانند رَوَم ،رَوی ،رَوَد و غیره بر اين اساس روشن است كه
«هست» به قیاس افعالی مانند «رفت» ماده ماتی فرض شده ،در حالی كه به عنوان يک
فعل مضارع در زبان فارسی كاربرد يافته است
 -2-1-2ساخت قیاسی فعل «باشیدن»

در بخش قبل ديديم كه صیغههای مختلف ماده مضارع ،bawē ،bawēm( baw-

 bawēnd ،bawēd ،bawēm ،bawēdدر فارسی میانه با اندكی تحول آوايی به
صورت «بُوَم ،بُوی ،بُود ،بُويم ،بُويد ،بُوند» به فارسی نو رسیده است اما به تدريج
صیغه های اين فعل مترو

شدند و جای خود را به «باشم ،باشی ،باشد ،باشیم ،باشید،

باشند» دادند صرف مادة فعلی «باش» در دورة نو قیاسی است زيرا  bāšدر دورة میانه
صیغة امر دوم شخص مفرد از  baw-بوده است و هی صیغة صرفشدهای از  bāšدر

دو رة میانه وجود ندارد و اين فعل تنها به صورت مفرد و برای دوم شخص به كار رفته

است اما در دورة نو شناسهها به آن افزوده شده است  bāšدر دورة میانه هم برای امر و
هم برای نهی به كار میرفته است:
از زن ديگران یرهیختار باشد (یرهیز كن)
(مینوی خرد)12 :0 :

zan ī kasān pahrēxtār bāš az
)(menog-i xrad: ii:50
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pad xwadāy ud sālār mard,
wastār ud wistāx ma bāš (handarz ī
)Ādurbād: 58: 4

( bāšباش) لغتی است كه در دورة باستان ساخته شده و به همان صورت و بر خهف
قاعده وارد دورة میانه شده است چراكه در دورة میانه نیز مانند دورة نو مادة مضارع و

فعل امر يکسان بوده است «باش» در ايرانی باستان مركب از دو جزء استbāw- /4 :

كه صورت باالنده از ريشة  baw-است  -šya /0كه نشانة ماده آينده است اين دو جزء

روی هم  *baw-šya-را میسازند كه در دورة باستان ماده آينده از ريشة  baw-است

( *baw-šya- )Cheung, 2007: 29كه در دورة باستان به عنوان ماده آينده به كار
میرفته ،در دورة میانه به صورت  bāšدرآمد و به عنوان فعل امر مفرد رواج ییدا كرد اما
صیغة جمع امر قاعدهمند اين فعل همینان از مادة  baw-و به صورت ( baw-ēdبويد:
باشید) يا با تحول آوايی به صورت ( b-ēdبید :باشید) به كار میرفته است:

از گناهی كه كردهايد به توبه بید
(باشید ،توبه كنید)

az wināh ī-tān kard estēd pad patīt bēd
)(čīdag ī handarz ī prōyōtkēšān, 48:51

روشن است كه در دورة میانه  bāšكامهه جايگاه معین خود را به عنوان صیغة امر
دوم شخص مفرد داشته است و صرف نمیشده است اما در فارسی نو از آنجا كه در همة
افعال ،مادة مضارع با فعل امر يکسان است (مانند «رو« ،»-خور« ،»-كُن »-و نظیر آن كه
هم ماده مضارع هستند و هم فعل امر) «باش» نیز كه در اصل فًط فعل امر خهف قاعده
بوده است ،به عنوان ماده مضارع ینداشته شده و با اتافه كردن شناسههای مضارع به آن
صیغههای مضارع «باشم ،باشی ،و » و با اتافه كردن یسوند گذشتة «-يد» به آن
صیغههای ماتی «باشیدن» شکل گرفته است به عبارت ديگر «بودن» تنها فعلی بوده است
كه ماده مضارع آن «بو »-با فعل امر آن «باش »-متفاوت بوده است اما به تدريج و به
قیاس همة فعلهای ديگر زبان فارسی «باش »-كه فعل امر بوده ،جايگزين «بو »-شده كه
ماده مضارع بوده است بنابراين ماده مضارع و امر فعل «بودن» نیز مانند همة فعلهای
ديگر زبان فارسی يکسان شدند
 -2-2فعل التزامی
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فعل التزامی در دورة میانه مانند دورة نو در دو زمان مضارع و ماتی صرف میشده
است در اين مًاله تنها به زمان مضارع آن خواهیم یرداخت (برای ماتی التزامی ر

:

ابوالًاسمی 401 :4314 ،و منصوری :4311 ،سی وچهار و آموزگار و تفضلی01 :4310 ،
و راستارگويوا )466 :4301 ،فعل مضارع التزامی معلوم در دورة میانه با ییوستن
شناسههای خاص فعل مضارع التزامی به ماده مضارع به وجود میآمده است شناسههای
فعل مضارع التزامی در فارسی میانه و یهلوی اشکانی ترفانی متفاوتند و از آنجا كه در
فارسی نو متًدم از هر دو گونة زبانی صیغههايی باقی مانده است ،هم صیغههای مضارع
التزامی فارسی میانه و هم صیغههای مضارع التزامی یهلوی اشکانی ترفانی در زير آورده

میشود شناسههای فعل التزامی در كنار ماده مضارع ( baw-بودن) به نًل از ابوالًاسمی
( )401 :4314در دورة میانه عبارتند از:
فارسی

اشکانیترفانی

فارسی

فارسیمیانه

نو

باشیم

باشید

باشند

اشکانیترفانی

فارسیمیانه

نو

baw-

baw-

ām

ām

baw-

baw-

ād

ād

baw-

baw-

ānd

ānd

4شج

باشم

baw-ān

baw-

4شم

ān
0شج

باشی

)baw-ā(h

baw-

0شم

āy
3شج

باشد

)baw-ā(h

baw-

3شم

ād

روشن است كه از صیغههای باال تنها صیغة سومشخص مفرد فارسی میانه  -ādبه فارسی
نو رسیده است همین تک صیغه است كه یاية ساخت دعايی فارسی رسمی نیز قرار
گرفتهاست برای مّال :خدای [ترا] بر توفیق نیکو داراد (بلعمی )461-6 :4314 ،همی
گفت :خرم زياد آنکه گفت /كه مازندران را بهشت است جفت (فردوسی)11 /0 :4163 ،
تا جهان باشد خسرو به سهمت ماناد /ايزد از ملکت او چشم بدان دور كناد (منوچهری،
 )463 :4310ايزد عز ذكره ما را نگاه داراد و توفیق اصلح دهاد (بیهًی)334 :4316 ،
به عًیدة ابوالًاسمی عهوه بر یسوند شناسة سوم شخص مضارع التزامی فارسی میانه

يعنی  ، -ādشناسة سوم شخص مضارع التزامی یهلوی اشکانی ،يعنی ) -ā(hنیز بدون
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تغییر و البته ندرتاه به فارسی نو رسیده است ابوالًاسمی ( )042 :4314در مورد اين ساخت

مینويسد« :شناسه فعل سوم شخص مفرد التزامی در یهلوی اشکانی ) -ā(hاستāsāh :
 tu gyān ud mas ma tirsāhبه نظر میرسد بزيا و مگردا از ماده مضارع و « -ا»

(> یهلوی اشکانی )-ā(h) :ساخته شده باشند» نمونههايی كه ابوالًاسمی (همانجا) نًل
می كند از مولوی است :برو ای غصه دمی زحمت خود كوته كن /بادة عشق بیا زود كه
جانت بزيا مسلمانان مسلمانان شما دلها نگه داريد /مگردا كس به گرد من نه نظاره نه
دلداری
از میان دو ساخت باال تنها ساخت اول كه دارای یسوند «ـ اد» است ،در فارسی نو
مجدداه صرف شده است بدين ترتیب ساخت آن به صورت زير درآمده است:
ماده مضارع  - +اد (ساخت التزامی دورة میانه)  +شناسه (مانند بـ ـ اد -م ،زيـ -
اد -ی)
به نظر میرسد تلًّی قدما از ساخت التزامی دورة میانه (ماده مضارع - +اد) ،سبب
شده است كه اين ساخت در فارسی نو مجدداه صرف شود بدين معنی كه به نظر میرسد
قدما ساخت التزامی را سوم شخص مفرد از فعلی ماتی و به عبارتی همان ماده ماتی
دانسته و آن را قابل صرف ینداشتهاند به عبارت ديگر «-اد» در فعل التزامی را یسوند
ماتی فرض كرده و افعالی مانند «كناد» را كه دارای ساخت التزامی هستند با ماده ماتی
(سوم شخص مفرد) افعالی مانند «افتاد» قیاس كردهاند بر همین اساس برخی شناسههای
صیغههای ماتی را به آن افزوده و افعال التزامی -دعايی را بدين گونه صرف كردهاند:
«مبادم ،مبادی ،مباد ،مباديم ،مباديد ،مبادند» (قابل قیاس با «افتادم ،افتادی ،افتاد ،افتاديم،
افتاديد ،افتادند») به اين دلیل نگارنده براين عًیده است كه با اين ساخت مانند فعل
ماتی رفتار شدهاست كه صورت «*بادد» (قابل قیاس با «افتد») در متون ديده نمیشود
در صورتی كه اگر با اين فعل مانند فعل مضارع رفتار میشد اين صورت نیز دور از ذهن
نبود در زير شواهدی از ساخت اول فعل التزامی -دعايی به تفکیک اشخاص نشان داده
شده است:
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اول شخص مفرد :شنیدم همین باد بر تاج و تخت /مبادم مگر شاد و ییروز بخت
(فردوسی )320 /1 :4163 ،امروز من زِ دی بس و بسیار بدترم /فردا مباد ،گر بُوَد او ،من
مبادمی (سنايی)4424 :4314 ،
دوم شخص مفرد :یشیمان مبادی ز كردار خويش /به تو باد روشن دل و داد و كیش
(فردوسی )013 /0 :4163 ،بدو گفت ییران كه ای شهريار /انوشه بدی 1تا بود روزگار
(همان )00 /3 :شاد زیادی ز تن و جان خويش /وان كه به تو شاد به شادی زياد
(فرخی )31 :4311 ،همواره همیدون به سهمت بزیادی /با دولت و با نعمت و با
حشمت و شادی (همان)416 :
سوم شخص مفرد :دارای شواهد متعدد است

اول شخص جمع :تا بستة بند اجل خويش نگرديم /از بند غم عشق تو آزاد مبادیم
(انوری )301 /4 :4300 ،ديديم كه بی عشق رخش زندگیی نیست /بی عشق رخش زنده
مبادیم دگر بار (عراقی)013 :4331 ،
دوم شخص جمع :همیشه بادید اندر جهان چو گل خندان /چو بخت وارون بر حال
دشمنان خنديد (مسعود سعد سلمان )410 :4360 ،سهمٌ علیکُم ،طُبتُم سهم باد بر شما،
خوش بادی( 6ابوالفتوح رازی )310/46 :4304 ،ابن يامین تو و قوامالدين /صدر دريا
دل عطاگستر-

– هر دو بادی همیشه رخشنده /زآسمان علو چو شمس و قمر (جمال

الدين اصفهانی)400 :4302 ،
سوم شخص جمع :مشايخ

كه باقی بادند بسیار سالها (محمد بن منور/4 :4314 ،

 )12به حرق و غرق تن و جان دشمنت بادند /تو را همیشه مطیع و مسخر آتش و آب
(مسعود سعد )16 :4360 ،از طرب بادند همیون بلبل و گل ییش تو /مطربان رودساز و
ساقیان میگسار (امیر معزی)016 :4341 ،
 -3-2فعل تمنایی

مضارع تمنايی دورة میانه از افزودن شناسة فعل تمنايی ) -ē(hبه مادة مضارع ساخته

میشود برای مّال( wēn-ē(h) :وينیه) ماتی تمنايی نیز از مادة ماتی بهعهوة صیغة
سوم شخص مفرد مضارع تمنايی فعل  h-يعنی  hēساخته میشود (آموزگار و تفضلی،
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 )01 :4312برای مّال( kard hē :كرد هی :كرده باشد)( rust hē ،رست هی :رُسته
باشد) ( kardكرد) و ( rustرست) مادة ماتی و  hēفعل كمکی (صیغة سوم شخص
مفرد مضارع تمنايی) است

 hēو ) -ē(hدر اصل «صیغة سوم شخص مفرد وجه تمنايی» در فارسی باستان

هستند فعل كمکی  hēاز صیغة سوم شخص مفرد تمنايی فعل  h-در فارسی باستان ،يعنی

 haitباقی مانده است ( )Lazard, 1963: 328یسوند ) -ē(hنیز بازمانده از یسوند -

 aitاست a :نشانة مادة مضارع  aدار -i- ،نشانة وجه تمنايی خاص مادههای  aدار و -t
شناسة خاص فعل تمنايی سوم شخص مفرد است( 6ابوالًاسمی )404 :4301 ،صیغههای
ديگر فعل تمنايی فارسی باستان به دورة میانه نرسیده است و همین تک صیغه ،فعل ماتی
تمنايی یهلوی را شکل داده است برای بررسی بیشتر نمونههايی از وجه تمنايی ماتی
دورة میانه نًل میشود:

اگر –م آن چیز نکرد هی (نکرده بودم) ،اهريمن بر دام agar-i. ān čiš nē kard hē,
.... . .. abar dām ī tō pādixšā
تو یادشاه بود هی (شده بود) (= اگر آن كار را نکرده
)آموزگار و تفضلیbūd.hē (01 :4312 ،
بودم اهريمن بر آفريدگان تو مسلط میشد)

از نمونة باال دو نکتة مهم دريافت میشود 4 :فعل كمکی ( hēسوم شخص مفرد)

برای فاعل منطًی  -mكه اول شخص مفرد است و برای فاعل منطًی  ahremanكه
سوم شخص مفرد است به صورت يکسان به كار رفته  0تماير متصل و اسامی هستند
كه شخص جمله را تعیین میكنند نه شناسه اين گونه ساخت نحوی در ماتی متعدی
دورة میانه نیز ديده میشود (در اين مورد ر

 :ابوالًاسمی 026-0 :4314 ،و رتايی،

 )411-462 :4311در نمونههای ديگر نیز به همین نحو مشاهده میشود كه فعل تمنايی
برای همة اشخاص به صورت يکسان به كار میرود:
كه-م كرد هی (= كه من كرده باشم)

)راستارگويواkē-. ….. .. hē (402 :4301 ،

و-مان نی ایايد كو وزرگ مرد چون شما u-mān nē apāyet ku vazurg mart
راستارگويواčiγōn šmāh bē ōzat hē ( ،
بیاوزدهی (= ما نبايد كه مرد بزرگی چون شما را
)402 :4301
بکُشـ ـهی (بکُشیم))
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در دو نمونة باال فعل كمکی  hēبرای فاعل منطًی ( -mاول شخص مفرد) و (اول
شخص جمع) به صورت يکسان به كار رفته است
همین نوع از فعل است كه در متون نادری از دورة نو به صورت افعال بیشناسة با
یسوند «-ی» ديده میشود برای مّال« :اگر تو شدی كشته در چنگ اوی /من اين گرز و
اين مغفر جنگجوی -چگونه كشیدی به مازندران /كمند كیانی و گرز گران» (فردوسی،
« )10 /0 :4331مرا بر عاشًان ،ملکت ز دست شاه بايستی /كه تا من از ره حکمت

بدادی داد آفاقش» (منوچهری« )11 :4301 ،مرا بايستی كه او زنده بديدی» (تاريخ
سیستان )333 :4341 ،در شواهد باال «من كشیدی»« ،من

بدادی» و «من

بديدی»

هرسه دارای همان ساخت تمنايی دورة میانه هستند
اما در برخی از متون بسیار كهن فارسی به اين نوع فعل ،تماير متصل ،ییوسته و
مجدداه صرف شده است حاصل اين صرف مجدد چنین ساختی است :ماده ماتی  +ـ ـی
 +تمیرهای متصل (مانند :رفتـ ـ ـیـ ـ ـمان ،خورد ـ ـیـ ـ ـتان) در موازات اين ساخت
گونهای از افعال نیز با ساخت« :ماده ماتی  +تمیرهای متصل  +ـ ـی» ديده میشود
(مانند :رفتـ ـ ـمـ ـ ـانی ،خوردـ تانـ ـ ـی) برخی از محًًان در مورد اين ساخت ارهار
نظرهايی كردهاند (ر

 :قزوينی 416-0 /4 :4330 ،و عطار /4 :4301 ،كا و همان/0 :

 6-0و خواجه نظامالملک 362-4 :4361 ،و بهار 410 /0 :4301 ،و همان 311 /4 :و
یندییران :4310 ،هشتاد و حًوقی 324-6 /4 :4311 ،و تفضلی 4316 ،در رواقی:4316 ،

 310-3و صادقی 36 :4310 ،و ايوب طبری :4311 ،سی و چهار و Lazard, 1963:

 )330از دو ساخت باال تنها ساخت اول در حوزة مًالة حاتر جای میگیرد (در اين

مورد ر

 :صادقی )30 :4310 ،برای روشن شدن مطلب شواهدی از اين ساخت در زير

نًل میشود البته از همة صیغههای اين ساخت نمونههای واتح و روشن در دست نیست:
اول شخص مفرد (شاهدی ندارد)
دوم شخص مفرد :عُمر يکدو بار گفت :يارسولاهلل! اگر بفرموديت تا زنان تو
محتجب شدندی بهتر بودی (ابوالفتوح رازی ،4304 ،ج)41 :46
سوم شخص مفرد (شاهدی ندارد)
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اول شخص جمع  :اگر ماتی خاستیمان شدن (بلعمی )066 :4314 ،مربع
متساویاالتهع گر خواستیمان كه قطرش بدانیم ترب كرديمان ده را در ده ،گرد
آورديمان دويست بودی جذرش بازگرفتیمان (ايوب طبری )411 :4311 ،فرمان
برديمان (= اطعنا) (فرهنگنامة قرآنی )406 /4/ :دانستیمان (= نَعْلَمُ) (همان)4101 /1 :
دوم شخص جمع (ی +تان) :اگر ايشان را بسیار با تو نمودی ،لَفَشلْتُمْ بددل و تعیف
شديتان و منازعت و خصومت كرديد بايکديگر( ،ابوالفتوح رازی)403 /1 :4304 ،
بسوديتان (مَسَّکُم) (فرهنگنامة قرآنی)4364 /3 :
سوم شخص جمع (شاهدی ندارد)
با توجه به آنیه گفته شد به نظر میرسد در زبان فارسی نو به تدريج ساختهای
بیشناسة تمنايی دورة میانه كه به عنوان تکصیغه از دورة باستان بازمانده بودند ،به قیاس
با ساختهای شناسهدار بايد دارای شناسه میشدند به همین دلیل تماير متصلِ تعیین
كنندة شخص به انتهای فعلهای تمنايی چسبید و نوعی از ساخت فعلی را شکل داد كه
مورد بحث ماست برای مّال میتوان تحول وجه تمنايی فعل «ديدن» را از دورة میانه تا
امروز به صورت زير نشان داد:
دورة نو
مرحلة 3
ديد-م
ديد-ی
ديدØ -
ديد-يم
ديد-يد
ديد-ند

>
>
>
>
>
>

مرحلة 0
ديديـ-ـم
ديديـ -ـت
ديديـ -ـش
ديديـ -ـمان
ديديـ-ـتان
ديديـ-ـشان

دورة میانه
>
>
>
>
>
>

مرحلة 4
م  /من ديدیت  /تو ديدیش  /او ديدیمان /ما ديدیتان  /شما ديدی-شان  /آنها ديدی

>

-m dīd hē

>

-t dīd hē

>

-š dīd hē

>

-mān dīd hē

>

-tān dīd hē

>

-šān dīd hē

مطابق جدول باال وجه تمنايی دورة میانه نخست به همان صورت و با تحول آوايی

(حذف  hآغازی فعل كمکی) به فارسی نو رسیده است در مرحلة  0فعل تمنايی
(ديدی) ماده ماتی فرض و با ییوستن تماير متصل به انتهای فعل ،صرف شده است در
مرحلة سوم ،تماير متصل جای خود را به شناسههای دادهاند و به جای وجه تمنايی نیز
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ماده ماتی فارسی نو (ديد) نشسته است بنابراين مرحلة  0مرحلهایاست كه در آن يک
تکصیغه ،مجدداه صرف شده است

 -3نتیجهگیری
با از بین رفتن برخی امکانات فعلی زبان فارسی صیغههای مختلفی كه با استفاده از آن
امکانات ساخته شدهاند و هنوز در زبان باقی ماندهاند به صورت لغات بسیط و قالبی
درمیآيند به عبارت ديگر با از بین رفتن ساختمان مادههای زبان فارسی ،بسیاری از
شناسههای مربوط به آن مادهها نیز از میان میروند اما بعضاه صیغههای نادری از اين
مادهها در زبان باقی میمانند ولی شناسههای آنها ديگر معنای قبل را ندارند زيرا در
تًابل با شناسه های ديگر آن ساختمان فعلی نیستند بنابراين كاربران زبان اين صیغة
بازمانده را به هر ترتیب ممکن در ساختمان موجود زبان جای میدهند و با آن مطابق
يکی از عناصر زندة زبان رفتار میكنند
يکی از راه هايی كه زبان فارسی برای گنجاندن اين عناصر بازمانده از ساختمان
مادههای از میان رفته در ساختمان مادههای موجود يافته ،صرف مجدد آنهاست به
عبارت ديگر برخی از فعلهای دورة نو در اصل تکصیغهای از يک ساخت فعلی دورة
میانه بوده اند كه در دورة نو مجدداه صرف شده اند از سوی ديگر در دستگاه فعلی ،اصل
قیاس نیز مطرح است كه طبق آن صورتهای باقاعده بر صورتهای بیقاعده يا كمتر
قاعدهمند تأثیر میگذارند بر طبق اين اصل تکصیغههايی كه به صورت بیقاعده از
دورة میانه به دورة نو رسیدهاند در قیاس با افعال و صیغههای ديگر به نوعی در دستگاه
فعلی زبان فارسی گنجانده و مجدداه صرف میشوند
به نظر میرسد فرايند صرف مجدد تکصیغه ،يکی از راههايی بوده كه كاربران زبان
فارسی برای گنجاندن تکصیغهها در دستگاه فعلی داشته است اين فرايند تاريخی را
میتوان در دو سطح مشاهده كرد :سطح وا گانی و سطح ساختی
در سطح وا گانی دو تکصیغة سوم شخص مفرد و فعل امر مفرد از مصدر «بودن»
در دورة نو ماده ینداشته شده و مجدداه صرف شدهاند /4 :هست  /0باش «هست»
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تکصیغهايست كه از دورة باستان به میانه رسیده و به صورت بیقاعده به عنوان صیغة
سوم شخص مفرد مضارع فعل «بودن» به كار رفته است اما در دورة نو همین تکصیغه به
عنوان مادة فعل صرف شده است «باش» نیز مادهای بوده كه از دورة باستان به دورة میانه
رسیده و در دورة میانه تنها به عنوان صیغة امر مفرد فعل «بودن» به كار میرفته است اما
در دورة نو همین تکصیغة فعل امر مجدداه به عنوان صرف شده است
در سطح ساختی ،دو ساخت به صورت كلی ،نه از مصدری خاص ،مجدداه صرف
شدهاند /4 :صیغة سومشخص مفرد فعل التزامی (فعل دعا)  /0فعل تمنايی صیغة سوم
شخص مفرد فعل التزامی تنها صیغهای بوده كه از فعل التزامی دورة میانه به دورة نو
رسیده است به همین دلیل كاربران زبان آن را مجدداه صرف كردهاند ،زيرا شناسة آن در
تًابل با شناسة ديگری قرار نمیگرفته و بنابراين نمیتوانسته يک صیغه تلًی شود یس
كاربران زبان شناسههای جديدی به آن افزوده ،مانند ماده ،صرفش كردهاند همین اتفاق
برای فعل تمنايی دورة میانه نیز روی داده است ،با اين تفاوت كه فعل تمنايی
تکصیغهای بوده كه در دورة میانه هم تکصیغه بوده است اما در دورة میانه برای همة
اشخاص به صورت يکسان به كار میرفته و در دورة نو به گونهای خاص برای اشخاص
مختلف صرف شده است يعنی در جايگاه مادة فعل قرار گرفته و صرف شده است اما
در هر دو مورد اين ساختها خود از ماده و شناسههای خاصی ساخته شدهاند كه ديگر
كاربرد خود را از دست دادهاند

یادداشتها
 4برای توجیه كاربرد «استیدن» و «هستیدن» به جای «استن» و «هستن» ر ( :ابوالًاسمی،
 14 :4303و منصوری) 12 :4311 ،
 0صیغههای مختلف فعل  h-به صورت شناسههای فعل ماتی (َ-م- ،ی- ،Ø ،يم- ،يد- ،ند)
نیز در فارسی امروز رواج دارند
 3برای مشاهدة نمونههايی از اين كاربرد (ر  :قرآن قدس 61 /4 :4361 ،و همان 0 :و همان:
 62و همان 0 :و فردوسی 060 /1 :4310 ،و نَسَفی)441 /4 :4306 ،
 1برای مشاهدة نمونههايی از اين كاربرد (ر  :فخرالدين اسعد گرگانی 124 :4311 ،و قصص
قرآن مجید 021 :4310 ،و نصراهلل منشی 14 :4316 ،و جمالالدين اصفهانی 12 :4302 ،و
فردوسی 430 4 :4331 ،و اخوينی)411 :4311 ،
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 1در شاهنامه «بدی» به جای «بادی» با حذف «ا» بسیار به كار رفته است
 6در مورد حذف «د» از یايانه صرفی جمع مخاطب ر( : .ترجمة قرآن ری ،4361 ،ديباچه
مصحح :شانزده)
فهرست منابع
الف) کتابها
 4ابوالفتوح رازی ( )4304روض الجنان و روو الجنان فی تیسیرالقرآن 02
جلد به كوشش محمّد جعفر ياحًی و محمّد مهدی ناصح مشهد :بنیاد یژوهشهای
اسهمی
 0ابوالًاسمی ،محسن ( )4303مادههای فعلهای فارسی دری تهران :قًنوس
 3ابوالًاسمی ،محسن ( )4301دستور تاریخی زبان فارسی چاپ اول تهران:
سازمان تهیه و تدوين كتب علومانسانی دانشگاهها (سمت)
 )4314( ___________ 1دستور تاریخی زبان فارسی چاپ سوم تهران:
سازمان تهیه و تدوين كتب علومانسانی دانشگاهها (سمت)
 1احمدی گیوی ،حسن ( )4312دستور تاریخی فعل  0جلد تهران :قطره
 6اخوينی ،ابوبکر ربیع بن احمد ( )4311هدایة المترلمةن فیالطب مشهد :انتشارات
دانشگاه مشهد
 0امیرمعزّی ( )4341دیوان به كوشش عباس اقبال آشتیانی تهران :اسهمیه
 1انوری ابیوردی ،اوحدالدين ( )4300دیوان  0جلد به تصحیح محمد تًی مدرس
رتوی تهران :زوار
 1انوری ،حسن و احمدی گیوی ،حسن ( )4310دستور زبان فارسی  2تهران:
انتشارات فاطمی
 42ايوب طبری ،محمد ( )4311میتاوالمعامالت به تصحیح محمد امین رياحی
تهران :انتشارات بنیاد فرهنگ ايران
 44آموزگار ،اله و تفضّلی ،احمد ( )4310زبان پهلوی :ادبیات و دستور آن
تهران :انتشارات معین
 40بلعمی ،ابوعلی ( )4314تاریخ بلعمی به تصحیح ملک الشعراء بهار به كوشش
محمّد یروين گنابادی تهران :انتشارات وزارت فرهنگ
 43بهار ،محمّدتًی ( )4301سبکشناسی  3جلد تهران :مؤسسة انتشارات امیركبیر
 41بیهًی ،ابوالفضل ( )4316تاریخ بیهقی به تصحیح علی اكبر فیاض مشهد:
انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
 41پند پیران ( )4310به تصحیح جهل متینی تهران :بنیاد فرهنگ ايران
 46تاریخ سیستان ( )4341به تصحیح ملک الشعرای بهار تهران :مؤسسه كهله خاور
 40جمالالدين اصفهانی ( )4302دیوان به تصحیح وحید دستگردی بینا
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 41چگنی ،ابراهیم ( )4310فرهنگ دایرة المعارفی زبان و زبانها لرستان:
41

02
04
00
03
01
01
06
00
01
01
32
34
30
33
31

انتشارات دانشگاه لرستان
حًوقی ،عسگر ( )4311تحقیق در تیسیر ابوالیتوو رازی (سبک ادبی و
روش تیسیری) 3 .جلد مجموعه آثار كنگرة بزرگداشت شیخ ابوالفتوحرازی 1قم:
دارالحديث
خواجه نظامالملک ( )4361سیرالملوک (سیاستنامه) .به تصحیح هیوبرت
دار تهران :شركت انتشارات علمی و فرهنگی
راستارگويوا ،و س ( )4301دستور زبان فارسی میانه ترجمه ولیاهلل شادان
تهران :انجمن آثار و مفاخر فرهنگی
سنايی غزنوی ،ابوالمجد مجدودبن آدم ( )4314دیوان مصحح مدرس رتوی
تهران :ابن سینا
صادقی ،علی اشرف ( )4310تکوین زبان فارسی تهران :دانشگاه آزاد ايران
عراقی ،فخرالدين ( )4331کلیات مصحح سعید نفیسی تهران :سنايی
عطار نیشابوری ،فريدالدين ( )4301تذکرهاالولیاء  0جلد به تصحیح رينولدالن
نیکولسون مطبعه بريل :لیدن
فخرالدين اسعد گرگانی ( )4311ویِ و رامین به تصحیح ماگالی تودوا و
الکساندر گواخاريا تهران :انتشارات بنیاد فرهنگ ايران
فرخی سیستانی ،ابوالحسن علی بن جولوغ ( )4311دیوان مصحح محمد
دبیرسیاقی تهران :زوار
فردوسی ،ابوالًاسم ( )4163شاهنامه  1جلد زير نظر ی ا برتلس مسکو
___________ ( )4331شاهنامه  0جلد به تصحیح محمد دبیرسیاقی
كتابفروشی حاج محمد علی علمی و ابن سینا
___________ ( )4310شاهنامه  0جلد به كوشش جهل خالًی مطلق تهران:
دايرة المعارف بزرگ اسهمی
فرهنگنامة قرآنی ( 1 )4300جلد با نظارت دكتر محمدجعفر ياحًی مشهد :بنیاد
یژوهشهای اسهمی آستان قدس رتوی
قرآن قدس ( 0 )4361جلد به تصحیح علی رواقی تهران :مؤسسة فرهنگی شهید
محمد رواقی
قزوينی ،محمد ( )4330یادداشتهای قزوینی  42جلد به كوشش ايرج افشار
انتشارات دانشگاه تهران
قصص قرآن مجید برگرفته از تیسیر ابوبکر عتیق نیشابوری ( )4310به
تصحیح يحیی مهدوی تهران :انتشارات دانشگاه تهران
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محمدبن منوّر ( )4314اسرالتوحید فی مقامات شیخ ابیسعید 0جلد به
تصحیح محمدرتا شفیعی كدكنی تهران :انتشارات آگاه
مسعود سعد سلمان ( )4360دیوان به كوشش رشید ياسمی تهران :مؤسسة
انتشاراتی امیركبیر
منصوری ،يداهلل ( )4311بررسی ریشهشناختی فعلهای زبان پهلوی (فارسی
میانه زردشتی) .تهران :فرهنگستان زبان و ادب فارسی
منوچهری دامغانی ،ابوالنجم ( )4310دیوان به تصحیح محمد دبیرسیاقی تهران:
زوار
________________ ( )4301دیوان به تصحیح محمد دبیرسیاقی تهران:
زوار
نسفی ،امام ابوحفص نجمالدين عمر بن محمد ( )4306تیسیر نسیی  0جلد به
تصحیح عزيزاهلل جوينی تهران :انتشارات سروش
نصراهلل منشی ،ابوالمعالی ( )4316کلیله و دمنه به تصحیح مجتبی مینوی تهران:
انتشارات دانشگاه تهران
هوبشمان ،هاينريش ( )4316تحول آوایی زبان فارسی (از هند و اروپایی تا
فارسی نو) .ترجمة بهزاد معینی سام تهران :مؤسسة انتشاراتی امیركبیر

ب)مقالهها
باقری ،مهری (« )4311اختهفات واجی مادههای مضارع و ماتی در زبان فارسی»
4
نامة انجمن سال ششم شمارة  03یايیز صص1-42
رواقی ،علی (« )4316ساختمانی از فعل ماتی» مجلة دانشکدة ادبیات و علوم انسانی
0
دانشگاه تهران سال شانزدهم شمارة چهارم بهار ص313 -314
قلعهخانی ،گلنار و اسفنديار طاهری (« )4311ساختار فعل در فارسی میانه ترفانی و
3
یهلوی اشکانی ترفانی» مجلة علوم اجتماعی و علوم انسانی دانشگاه شیراز دورة بیست
و سوم شمارة اول بهار ییایی 16صص11-420
نوروزی ،حامد (« )4314تحول ساخت كنايی در فارسی نو» دستور ويژهنامة نامة
1
فرهنگستان س 3شمارة  1اسفند صص 42-64
ويندفور ،گرنوت (« )4313حالت در زبانهای ايرانی» ترجمة اسفنديار طاهری نامة
1
یارسی س 1ش اول بهار صص 00-16
ج)منابع التین
1. Cheung, Johny. (2007). Etymological Dictionary of the
Iranian Verb. Leiden: Boston.
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