
  

  

  

  

  

  در زبان فارسي ساخت ماضي نقلي

  

  دكتر محرم اسالمي

  ت علمي دانشگاه زنجانئعضو هي

   پردازش هوشمند عالئم ةپژوهشگر پژوهشكد

  
  

  مقدمه

ها يا همان   حاصل تعامل حوزه، اهل زبانةاي دارد و رفتار زباني پيچيد زبان ماهيت حوزه
 زبان است، كه  )صرف، نحو، معناشناسي و كاربردشناسيشناسي،  واج(مستقل ) تقريباً(هاي  سطح

ها با  اين حوزه). ٨: ١٩٨٨هارلو و وينسنت (هر كدام از آنها اصول و اعمال خاص خود را دارند 
 ديگر واقع ةاي، درونداد حوز اي است كه برونداد حوزه گونه  آنها بهةهم در ارتباطند و رابط

   ). ٣٧٦: ١٣٧٨مقدم  دبير(گويند  اي مي ش حوزهشود كه اين نگرش به دستور را نگر مي
سازي  سازي تقسيم كرد كه واژه توان به دو نظام اصلي تصريف و واژه  صرف را ميةحوز  

تصريف ناظر بر ). ٣٥: ١٩٨٩بائر (گيرد  خود به دو روش اشتقاق و تركيب صورت مي
و ) ١٤٢  :١٩٩٣ تراسك(هاي نحوي آن در جمله  هاي مختلف كلمه با توجه به نقش صورت

تكواژهاي زبان را در . استهاي جديد با استفاده از امكانات زبان  سازي ناظر بر ساختن كلمه واژه
توان به دو گروه اصلي آزاد و مقيد تقسيم كرد و تكواژهاي مقيد نيز با توجه به   صرف ميةحوز
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. شوند في تقسيم مي اشتقاقي و تصريةكنند، به دو گروه عمد نقشي كه در نظام زبان ايفا مي
به عبارت ديگر با . ند و وندهاي تصريفي در خدمت نحوا سازي وندهاي اشتقاقي در خدمت واژه

 واژگاني آن متفاوت ةشود كه معموالً مقول  جديدي درست ميةافزودن وند اشتقاقي به ستاك، كلم
عنوان  به» توانش«. رگركا = گر+ توانش، كار = ـِـ ش + توان :  واژگاني ستاك است؛ مانندةاز مقول

 ةبا افزودن وند تصريفي به ستاك كلم.  مشتق استة جديد و در عين حال يك كلمةمثال يك كلم
 به  »...شخص، شمار، نمود، وجه، زمان، و «شود، بلكه مفاهيم تصريفي مانند  جديدي درست نمي

ون تصريفي هاي گوناگ  جديد نيست، بلكه صورتةشود و حاصل تصريف كلم ستاك اضافه مي
= ـَـ م +  خوبم، خورد = ـَـ م + ها، خوب  كتاب= ها + كتاب : كلمه در درون جمله است؛ مانند

هاي مذكور تفاوت بين وندهاي اشتقاقي و تصريفي را به خوبي نشان   مثالةمقايس. خوردم
  .دهد مي

ن يك تكواژ عنوا است كه به» استن«هاي مقيد فعل   يكي از صورت »خوبم«در » ـَـ م«تكواژ   
هاي مقيد فعل  اگر صورت. شود  اول شخص نيز محسوب مية، نمايند)portmanteau (مشترك 

توان  اند، بنابراين طبق آنچه پيشتر در اين نوشته گفته شد، نمي  وندهاي تصريفية در زمر »استن«
)  ماضي نقليمثالً فعل( جديد ةكلم) مثالً صفت مفعولي(انتظار داشت كه با افزودن آنها به ستاك 

 ١٣٢ : ١٣٤٨باطني (شناسان   دستورنويسان و زبانةكه نگارنده به ياد دارد هم ييتا جا. درست شود
 ١٣٧٤، ارژنگ ٥٤، ١٣٧١الديني  ة، مشكو١٦   :١٣٦٥، صادقي و ارژنگ ٨٠ : ١٣٦٣، شفائي ١٢٨ -
 ماضي نقلي را با اندك تفاوتي در بيان مسئله، ساخت) ... و ٤٣ : ١٣٧٤زاده  ، غالمعلي١٣٦: 

 كه در آن  »ام رفته«دانند؛ مانند  مي» استن«هاي مقيد فعل ربطي  گونه+ متشكل از صفت مفعولي 
  .دانند مي» استن« مقيد فعل ةرا تكواژگون» ـ ام« صفت مفعولي و» رفته«

 ساخت ةاين مقاله در پي آنست تا با طرح چند پرسش، ديدگاه پژوهشگران پيشين را دربار  
ي مورد ارزيابي قرار دهد و در ادامه ساخت جديدي براي ماضي نقلي و به دنبال آن ماضي نقل
شود  اي مطرح مي ها در بخش جداگانه هر كدام از اين پرسش. هاي كامل ارائه كند  زمانةبراي كلي

عنوان بخش   حاضر با احتساب مقدمه بهةبنابراين مقال. شود و پاسخ الزم در همان بخش داده مي
  . هشت بخش تشكيل شده استنخست از
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  يسازي با وندهاي تصريف واژه

 از سوي »فعل ماضي نقلي= » استن«هاي مقيد فعل  تكواژگونه+ صفت مفعولي « ساخت ةارائ
هاي  چگونه است كه تكواژگونه. خالي از ايراد نيستنظري شناسان به لحاظ  دستورنويسان و زبان

 جديدي ةاضافه شوند و كلم) مفعولي(وانند به صفت ت اند، مي مقيد فعل استن كه وندهاي تصريفي
 يوندهاي تصريفي در نظام زبان. درست كنند) ماضي نقلي(فعل   واژگاني متفاوت يعنيةبا مقول

از سوي ديگر آيا در زبان . رود شمار مي هاي زبان به ساري ندارند و اين يكي از جهاني نقش واژه
سازي است؟   واژهة يك قاعد فعل ماضي نقلي= ستن هاي ربطي ا بست واژه+  صفت ةفارسي قاعد

بينيم  اند؟ چنانچه مي هاي ماضي نقلي  فعل...هاي خوبم، خوبي، خوبه،  به عبارت ديگر آيا عبارت
طور عام و   ساخت فوق براي ماضي نقلي با اصول حاكم بر زبان بهةلذا ارائ. پاسخ منفي است

نقش مسند را ايفا » خوب«، »خوبم«در . ر نيستطور خاص سازگا روح حاكم بر زبان فارسي به
كند، به عبارت ديگر آيا از نظر  نقش مسند را بازي مي» خورده« نيز،  »ام خورده«كند، آيا در  مي

خوب هستم، ولي  =بينيم كه خوبم  ام معناي يكساني دارد؟ مي  در خوبم و خورده/am-/ معنايي
هاي   خورده داراي مقوله وخوب گيريم كه جه مي نيست و نتي،معناي خورده هستم ام به خورده

  .اند و از يك جنس نيستند واژگاني متفاوتي
هاي فعل   فعل است و از سوي ديگر گونهةكه كل ساخت ماضي نقلي داراي مقول از آنجا  
گيريم آنچه نقش ستاك  اند، نتيجه مي نيز وندهاي تصريفي )هاي پيشين مورد ادعاي پژوهش(استن 

 واژگاني ستاك را ةتوانند مقول ، زيرا وندهاي تصريفي نمياست فعل ةكند، داراي مقول را ايفا مي
 واژگاني فعل است و نه صفت، كه وندهاي تصريفي به آن ة داراي مقول تغيير دهند؛ مثالً خورده

 با تكيه بر همين. ماند  نيز فعل باقي مي ام  واژگاني خوردهةاند مقول شود و چون تصريفي اضافه مي
 وندهاي تصريفي ةنيز در ساخت ماضي نقلي از زمر/ e-/توان نتيجه گرفت كه تكواژ  اصل مي

اضافه شده و حاصل تركيب آنها نيز ) خورد: مثالً( واژگاني فعل ة به ستاك داراي مقولزيرااست، 
به عبارت ديگر در ساخت ماضي نقلي دو نوع وند تصريفي ). او غذا خورده: مثالً(فعل است 

، »xord + e +]am«مثالً در . رود كه هر كدام از آنها جايگاه مشخصي در آن ساخت دارند ر ميكا به
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اند كه در ادامه به نقش نحوي هر كدام از آنها  وندهاي تصريفي/ am[-/و / e-/تكواژهاي 
  ).ييد ادعاي اين مقاله استأاستدالل باال شاهدي صرفي در ت(پردازيم  مي

 است /... و [e-/ + /am+ /بن ماضي  در فارسي داراي ساخت  نقليماضيبه اعتقاد نگارنده   
به . كنند ها، نقش شناسه را بازي مي  نمود كامل و گروه دوم وابستهةتكواژ نمايند/ e-/كه در آن 

  .هاي زير توجه كنيد مثال
  آنها غذا خورد * )الف   . ١

  خورده آنها غذا  *  )ب  
  آنها غذا خوردند)     ج  
  اند نها غذا خورده آ )    د  
   او غذا  خورد     )هـ  
        او غذا  خورده )و  
  خورد         غذا   )ز  
  خورده   غذا  )      ح  
در زبان فارسي جمله داراي دو نوع نهاد است كه نهاد اول حداقل يك واحد واژگاني است   

ها نهادهاي   ولي شناسه ) حز،. ١: مانند(نهاد واژگاني اختياري است . ها هستند و نهاد دوم شناسه
حذف نهاد اجباري در آنهاست و اگر ) الف، ب. ١(هاي  دليل بدساختي جمله. اند اجباري جمله

گيريم كه آنچه باعث  لذا نتيجه مي. ساخت خواهند بود شناسه به آنها اضافه شود، خوش
. ١(وان گفت در ت اند و نمي شده، از يك جنس و مقوله) ج، د. ١(در ) الف، ب. ١(ساختي  خوش

فعل ربطي است و اگر فعل ربطي است پس شناسه يا  ) د. ١(در / and[-/شناسه و / and -) /ج
 باعث بدساختي جمله شده  )ب. ١(حذف نهاد اجباري در درنتيجه . نهاد اجباري آن كدام است

  ) ـ حهـ. ١(بينيم كه در  كه نهاد اجباري در سوم شخص مفرد تهي است لذا مي از آنجا. است
اند و نه فعل ربطي  شناسه/ ...، am[/دهد كه  همين مطلب نشان مي. ساختند ها خوش جمله

در ادامه در ). كند ييد ميأاستدالل باال شاهد ديگري از سطح نحو است كه ادعاي اين مقاله را ت(
  . باره مفصل بحث شده است  در اين٣بخش 
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تنها تفاوت آنها در وجود وند .  نقلي استماضي) و. ١( ماضي ساده و در  )هـ. ١(فعل در   
 نمود كامل ةتنها عنصر زباني نمايند/ e-/گيريم كه  نتيجه مي. است) و. ١(در / e-/تصريفي 

)perfect aspect(  در ماضي نقلي )بنابر . هاي كامل در زبان فارسي است  و ديگر زمان )حال كامل
شود و ماضي نقلي يا   به بن ماضي افزوده مي )-e( نمود كامل ةآنچه گفته شد وند تصريفي نمايند

ها جهت نمايش شخص و شمار به ساخت ماضي  آيد و بعد از آن شناسه دست مي حال كامل به
به عبارت ديگر ابتدا مفهوم تصريفي كامل بودن و سپس مفهوم شخص و . شود نقلي افزوده مي

  .شود شمار به فعل اضافه مي
 آن ةكند كه ريشه در گذشته دارد و در زمان حال دربار  بيان مينمود كامل اساساً وضعيتي را  

 مفهوم حال را ،كار رود عالوه بر مفهوم كامل تكواژ نمود كامل اگر به تنهايي به. شود صحبت مي
هاي  اگر بخواهيم مفهوم كامل را در زمان گذشته بيان كنيم از صورت. نيز به همراه خود دارد

در . آيد دست مي به)  كاملةگذشت(كنيم كه درنتيجه زمان ماضي بعيد  مي استفاده  مختلف فعل بودن
 نمود كامل با مفهوم ةو يك تكواژ نمايند) بن ماضي(ساخت ماضي نقلي يك فعل با زمان گذشته 

كار رفته است و به همين دليل زمان ماضي نقلي داراي دو مفهوم گذشته و حال  زمان حال به
  . است
هاي دستوري در دو مفهوم كامالً  در تحليل» نمود كامل«ري است كه عبارت  الزم به يادآو:نكته

 ناظر بر زمان خاص است و در مفهوم دوم  )perfect(در مفهوم اول لفظ كامل . رود كار مي مجزا به
 در آن وشود   ناظر بر ساخت دروني يك فعاليت است كه با فعل بيان مي )perfective(نمود كامل 

اي، تداومي و  هايي مانند لحظه در مفهوم دوم از عبارت. كامل شدن فعل مدنظر است انجام و ةنحو
داشت «اي است و در  لحظه /داراي نمود كامل» شيشه شكست«شود؛ مثالً فعل در   استفاده مي...

  .تداومي است /داراي نمود ناقص» خورد مي
  

  »استن«هاي مقيد فعل  شناسه يا گونه

 كه عناصري كه در دومين جايگاه وندهاي تصريفي در ساخت در اين بخش پرسش اين است
  ؟ »استن«هاي مقيد فعل  اند يا گونه شوند شناسه ماضي نقلي ظاهر مي
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  خوبم، خوبي، خوبه، خوبيم، خوبيد، خوبند) الف  .٢
   رفتم، رفتي، رفت، رفتيم، رفتيد، رفتند )ب  
  اند   ايد، رفته ايم، رفته ، رفته اي، رفته ام، رفته رفته) ج  
  رفته بودم، رفته بودي، رفته بود، رفته بوديم، رفته بوديد، رفته بودند) د  
  كهورط همان. كار رفته است فعل استن به) clitic (هاي بست  صفت با واژه )الف. ٢(در   

ها و   شخصةبه عبارت ديگر فعل استن در هم.  فعل استن كامل استةگان بينيم صيغگان شش مي
هاي ماضي ساده و ماضي  عنوان تصريف به) د. ٢(و ) ب. ٢(در . اهر عيني استشمارها داراي تظ

 شناسه در سوم شخص مفرد فاقد تظاهر عيني است؛ يعني جايگاه شناسه در دوساخت تهي ،بعيد
بينيم كه شناسه در سوم شخص مفرد  هاي ماضي نقلي مي عنوان تصريف به) ج. ٢(در . است

اين توزيع يكسان نشان .  تظاهر روساختي در گفتار و نوشتار استهمانند ماضي ساده و بعيد فاقد
 است  )د. ٢(و ) ب. ٢(از جنس عناصر تصريفي در ) ج. ٢(دهد كه عناصر تصريفي موجود در  مي

» ، ايم، ايد، اندφ اي، ام،«به عبارت ديگر ). الف. ٢(و نه از جنس عناصر تصريفي موجود در 
در سوم ) الف. ٢(رفت كه همانند  ند و نه فعل ربطي و اگر فعل ربطي بودند انتظار ميا شناسه

استدالل باال شاهد . (مفرد نيز در ساخت ماضي نقلي شاهد تظاهر عيني فعل ربطي باشيمشخص 
شايد گفته شود كه در ساخت ماضي .) كند ييد ميأنحوي ديگري است كه ادعاي اين مقاله را ت

دليل كه همانند اين نيز فعل ربطي ظاهر شده است، اما به ) ج. ٢(ص مفرد در سوم شخنقلي 
باره بايد گفت اگر  در اين. بينيم  آن را نميءازا آخرين واج ستاك است، در گفتار و نوشتار مابه

اي به ستاك مختوم به همان واكه اضافه شود، در چارچوب نظام آوايي زبان فارسي حتماً يك  واكه
در ساخت . شود  پاياني حدوداً دو برابر ميةشود و يا كشش واك ي بين آنها درج ميهمخوان ميانج

دهد و همين واقعيت مهر تأييد بر شناسه بودن آنها  كدام از اتفاقات باال رخ نمي ماضي نقلي هيچ
  : باال به مثال زير توجه كنيديعنوان شاهدي ديگر در تأييد ادعا به. زند مي

3.  a)  ΄mardam , ΄mardi , ΄marde , ... 
     b) raf΄te ]am,  raf΄te ]i , raf΄te , ... 

كه به ستاك افزوده شوند تكيه  اند و وقتي بينيم كه افعال مقيد ربطي فاقد تكيه مي) 3a(در   
جايگاه تكيه تغيير كرده است و / raf΄te/ماند، اما در  بر ستاك باقي مي  همچنان در هجاي تكيه
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/ e-/ظاهر شده باشد نبايد ) 3b(در / e-/اگر فعل ربطي در قالب . ار گرفته استقر/ e-/روي تكواژ 
/ marde΄/در / e-/دهد كه  نشان مي/ raf΄te/و / marde΄/شد، تفاوت تكيه در  دار مي تكيه) 3b(در 

  . غير از آن است/ raf`te /فعل ربطي و در 
اند، پس چرا  شناسه» ...، φاي، ـ ام، «شود اين است كه اگر  پرسشي كه در اينجا مطرح مي  

هاي زير توجه  براي اين منظور به مثال. ها است ها در ديگر زمان تظاهر عيني آنها متفاوت از شناسه
  .  كنيد

  )زنده هستم(ام  ،   زنده)    در خانه هستم(ام  خانه) الف  .٤
  )            ام  من؛ مثالً در دائي زندهةزند(م ا            ،   زنده )خانه من(ام    خانه )ب  
  )خوب هستم(،   خوبم ) در كالس هستم(   كالسم  )ج  
  )خوب من(  ،   خوبم       )كالِس من ( كالسم )   د  
  )  ام من رفته(ام               ،   رفته )من رفتم (رفتم )  هـ  
پذير نيست و  در مجاورت هم امكاندر چارچوب نظام آوايي زبان فارسي همنشيني دو واكه   

براي همين منظور اهل زبان در صورت مجاورت دو واكه، بين آنها يك همخوان ميانجي درج 
به واكه ختم شده است و چون وندي به آن اضافه شده كه ) x/ne( ستاك  )الف. ٤(در . كنند مي

  »ام خانه «ةمقايس. ده استبين آنها درج ش) [(با واكه شروع شده است، به همين منظور يك همزه 
 چون ستاك به واكه ختم نشده، لذا وند  »كالس«در . كند تر مي  اين مسئله را روشن »كالسم«با 

نيز شرايط و محيط آوايي باعث شده كه ) هـ. ٤(در . بدون درج همخوان به آن اضافه شده است
كه در گفتار و نوشتار بين ستاك و شناسه در ساخت ماضي نقلي يك همخوان ميانجي درج شود 

 ، am–«بينيم و اال در هر دوي ماضي ساده و ماضي نقلي، شناسه  تظاهر آن همخوان ميانجي را مي
-i ، φ ،...«دليل محدوديت آوايي يك همخوان درج شده است كه  تنها در ماضي نقلي به.  است

دليل  راين وجود همزه در ساخت ماضي نقلي بهبناب. شود درج همخوان محدود به ماضي نقلي نمي
ها در ماضي نقلي و  شرايط آوايي است و همزه در چنين ساختي فاقد ارزش زباني است و شناسه

هاي مربوط به كشش واكه و درج همخوان ميانجي از يك سو  استدالل( ساده شكل يكساني دارند
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ييد نظر ارائه شده در أشناختي در ت  واجهاي ربطي از سوي ديگر شواهد بست تكيه بودن واژه و بي
   ).باشند اين مقاله مي

  
  شناسه يا فعل كمكي

در برخي . در بخش پيش شواهدي ارائه شد» ...، φام، اي، « شناسه بودن وندهاي تصريفي ةدربار
 پيشينيان ةاگر به گفت. اند  مطرح كرده )كمكي(مطالعات پيشين وندهاي باال را با عنوان فعل معين 

مشاركت دارند آيا نبايد ) مقيد(در ساخت ماضي نقلي يك صفت مفعولي و يك فعل كمكي 
كه   وقتيد؟پرسيد كه در صورت درست بودن اين ادعا وندهاي مورد نظر معين كدام فعل هستن

 فوق توان پذيرفت كه وندهاي تصريفي گيرند آيا مي  در نظر مي )مفعولي(آنها ستاك را صفت 
شوند و موجب تصريف  عنوان فعل كمكي در جمله ظاهر مي  هستند و به هاي فعل استن گونه

  :هاي زير  ونه فعل؛ در مثال؟شوند كه در آن صورت معين صفت خواهند بود صفت مي
  روند    آنها دارند مي)  الف  .٥

      آنها خواستند بروند )ب  
  اند آنها رفته)     ج  
 نقش فعل  »برود « و  »رود مي«كنند و  نقش فعل كمكي را بازي مي» دخواستن« و  »دارند«  

) رفته(گيريم كه باقي  فعل كمكي است، نتيجه مي»  اندـ « اگر  »اند رفته«در . اصلي را بر عهده دارند
فعل اصلي است و اين مسئله خود شاهد نحوي ديگري در رد صفت مفعولي بودن ستاك در 

توان از   بحث باال و در تأييد آنچه در كل مقاله گفته شده است ميدر تأييد. ماضي نقلي است
 هر گروه نحوي به كل گروه ة واژگاني هستةشاهد نحوي ديگري بهره برد و آن اينكه مقول

با . گيرد  واژگاني هسته ميةيعني گروه نحوي عنوان دستوري خود را از مقول. كند گسترش پيدا مي
 ةداراي مقول) روند مي( آن ةيك گروه فعلي است كه هست» روند د ميدارن«) الف. ٥(اين مقدمه در 

كه ( فعل كمكي است  »ـ اند« گروه فعلي است كه در آن اگر  »اند رفته«) ج. ٥(در . فعل است
 گروه فعلي را ايفا ة فعل باشد تا بتواند نقش هستةبايد حتماً داراي مقول» رفته «، بنابراين )نيست
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را براي ماضي نقلي » شناسه+  نمود كامل ةتكواژ نمايند+ بن ماضي «  ساختةاين نيز ارائ. كند
  .كند تأييد مي

 فعل كمكي با فعل اصلي در آن است كه فعل ةهاي عمد دانيم يكي از تفاوت چنانچه مي  
 گروه فعلي است كه با ة هست »رفت « )ج. ٥( گروه نحوي واقع شود، لذا در ةتواند هست كمكي نمي
  . تصريفي تركيب شده و زمان ماضي نقلي را ايجاد كرده استدو نوع وند

  
   در زبان فارسي/e-/انواع تكواژ 

  /)e-(/در زبان فارسي در ارتباط با موضوع اين مقاله سه تكواژ جداگانه با ساخت واجي واحد 
هاي  اند كه نقش كنند كه يكي از آنها وند اشتقاقي و دوتاي ديگر وندهاي تصريفي آفريني مي نقش

  :مثال. متفاوت دارند
  خط شكسته و زيبا) الف  .٦

   حالش خوبه   )ب  
  او شيشه را شكسته  ) ج  
  /-e / ة جديدي با مقولةيك وند اشتقاقي است كه از تركيب آن با فعل كلم) الف. ٦(در 

» شكسته«دهد كه  نشان مي) الف. ٦( در  »زيبا«با » شكسته«همپايه شدن . صفت درست شده است
. توانند با هم همپايه شوند ت، چراكه تنها واحدهاي زباني داراي مقوله و نقش يكسان ميصفت اس

بن ماضي «سازي   واژهةقاعد.  تكيه روي آن قرار گرفته است »شكسته«بر است و در  اين وند تكيه
/+-e /زايا در زبان فارسي است، اگرچه ة يك قاعد»صفت= اشتقاقي /-e /هاي  در ساخت كلمه

 .٦(در . هاي متفاوت نيز شركت دارد، مانند ورقه، سپيده، هزاره، چكيده و شماره ا ستاكديگري ب
كار رفته است و در تصريف كلمه  بست ربطي فاقد تكيه به در نقش يك واژه/ e-/تكواژ ) ب

كار رفته كه   نمود كامل بهةعنوان يك وند تصريفي نمايند به/ e-/تكواژ ) ج. ٦(در . مشاركت دارد
به گمان نگارنده . شرح داده شد) ب، ج. ٦( تفاوت دو نوع تكواژ تصريفي موجود در پيشتر

. ٦(مشكل مطالعات پيشين در آن است كه آنها بين دو نوع تكواژ متفاوت؛ يعني تكواژ اشتقاقي در 
اند و به همين دليل  با ساخت واجي يكسان تمايز قائل نشده) ب. ٦(و تكواژ تصريفي در ) الف
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از سوي ديگر آنها بين دو . اند دليل شكل ظاهري آنها خلط كرده نقلي را با صفت بهفعل ماضي 
و ) ج. ٦(نوع تكواژ تصريفي متفاوت داراي ساخت واجي يكسان، يعني تكواژ نمود كامل در 

همين مسئله تحليل آنها را دچار مشكل كرده . اند تمايز قائل نشده) ب. ٦در (بست ربطي  واژه
  .    است

  
   تاريخي ساخت ماضي نقلي تحليل

ماضي . هاي متفاوتي داشتند هاي الزم و متعدي در ساخت ماضي نقلي شكل در فارسي ميانه فعل
 ماضي ساخته ةبه ساد) ايستادن/ (estādan/هاي مضارع اخباري فعل  نقلي الزم با افزودن صيغه

  :؛ مثال)٧٨: ١٣٧٥آموزگار، تفضلي (شود  مي
  a)  raft              est + ēm  .7ام                رفته

                        b)  raft             est + ēاي  رفته
                 c)  raft             est + ēdرفته         

        d)  raft              est + ēm     ايم         رفته
                  e)  raft               est + ēd     ايد رفته
                   f)  raft               est + ēndاند  رفته

آيد،   ماضي ميةصورت عامل قبل از ماد براي ساختن ماضي نقلي متعدي، فاعل واقعي به  
  ؛ مثال )همان(گردد   ماضي افزوده ميةبه ماد/ estādan/بعد سوم شخص مضارع اخباري فعل 

  um    dīd     estēd (a  .8                 ام   ديده) او را(

              ut      dīd     estēd (b     اي     ديده )او را (تو 

ترتيب از اول شخص مفرد   به -aya- مختوم بهةهاي فعل در فارسي ميانه از ماد شناسه  
.  )٥٤ -٨: ١٣٧٧، ابوالقاسمي ١٩٤: ٣؛ ج١٣٦٦خانلري ( »ēnd, ēd, ēm, ēd, ē(h), ēm «:عبارتند از

شويم كه در ساخت ماضي نقلي در   فارسي ميانه و نو متوجه ميةها در دو دور  شناسهةبا مقايس
» ها شناسه) + estādanاز مصدر  (est+ بن ماضي «سه عنصر ) ٧(هاي   ميانه با توجه به مثالةدور

 /-est/ ري كرد كهگي توان نتيجه  ساخت ماضي نقلي در اين دو دوره ميةشركت داشتند و از مقايس
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/ -e/ به  )جديد( نو ة نمود كامل در ساخت ماضي نقلي بوده كه در دورة ميانه تكواژ نمايندةدر دور
تكواژ آزاد بوده / est/ ميانه ةظاهراً در دور. رود كار مي هجاي آن ب به/ -e-/تبديل شده است يا شايد 

به ساخت ماضي نقلي در دو دوره . ودر كار مي صورت مقيد به به) جديد (  نو ةاست، كه در دور
  :توجه كنيد

  شناسه / + est+ /       بن ماضي  :  ميانهةدور
  شناسه + e+ بن ماضي ): جديد( نو ةدور

 ساخت ماضي نقلي ةتحليل تاريخي نيز در راستاي تأييد نظري است كه در اين نوشته دربار  
 ةستفاده از متون موجود دست به مقايسارائه شده است، البته نگارنده در حد توان خود و با ا

 در يك اي وجه فرد شايسته  تاريخي زده است و خود را به هيچةساخت ماضي نقلي در دو دور
  .داند  زبان فارسي نميةبررسي تاريخي و در زماني دربار

  
  در ماضي نقلي» است«داستان 

» است «ة كلم،نمود كامل ةدر سوم شخص مفرد در ماضي نقلي گاهي بعد از فعل و تكواژ نمايند
هاي دستوري آن را بخشي از تصريف فعل ماضي نقلي در سوم  رود و در برخي از كتاب كار مي به

 ةكه پيشتر در بخش سوم اين نوشته گفته شد در هم  طوري همان. دانند شخص مفرد مي
هي  تظاهر عيني ندارد و در اصل ته شناس،هاي تصريفي فعل ماضي در سوم شخص مفرد صورت

در ماضي نقلي نيز وضع بدان منوال است و به همين دليل گاهي اوقات اهل زبان از . است
كنند تا با توجه به شخص و شمار  استفاده مي» استن«صورت تصريفي سوم شخص فعل كمكي 

تر  دهند و تمايز بين صفت و فعل را شفاف فعل كمكي، شخص و شمار فعل اصلي را نشان 
در سوم شخص مفرد در ماضي نقلي بخشي از ساخت فعلي اصلي نيست، » است«بنابراين . سازند

  .بلكه در حكم يك فعل كمكي نقش تصريفي بر عهده دارد
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  گيري نتيجه

 براي ماضي نقلي از  »فعل معين/ هاي ربطي بست واژه+ صفت مفعولي « ساخت ةدر اين مقاله ارائ
گرفت و گفته شد كه چنين ساختي شناسان مورد ارزيابي قرار  سوي دستورنويسان و زبان

توانند به  اند، نمي علت كه وندهاي تصريفياين هاي ربطي به  بست واژه. تواند موجه باشد نمي
از .  واژگاني آن را تغيير دهند و ستاك را به فعل تبديل كنندةبپيوندند و مقول) مفعولي(صفت 

ت آنها معين كدام فعلند، چرا كه كمكي هستند، در آن صور/ سوي ديگر اگر اين وندها فعل معين
شواهد فوق و شواهد واجي، صرفي، نحوي و معنايي . شوند شود آنها به صفت افزوده مي گفته مي

دهد كه ساخت مورد نظر صاحبنظران پيشين  ديگر كه در متن مقاله به آنها اشاره شده نشان مي
  .براي ماضي نقلي مورد ترديد است

 ةتوان به اين نكته اشاره كرد كه در يك مطالع حاضر مي ةاز جمله دستاوردهاي مقال  
تكواژه / -e-/كه در آن است » شناسه/ + -e-+ /بن ماضي « ماضي نقلي داراي ساخت ،همزماني

هاي ربطي و يا افعال كمكي مورد ادعا در مطالعات گذشته تنها  بست  نمود كامل و واژهةنمايند
هاي آوايي در روساخت نمايش متفاوتي پيدا  حدوديتدليل شرايط و م هايي هستند كه به شناسه

  . اند كرده
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