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 فرليال تابش2
 چكيده

 آيندفارسي و تحول دستوري آن در قالب فرزبان در » است«فعل تكوين اين مقاله 
ي نتيجهد. كنبست و داليل آن را بررسي ميشدگي تا تبديل شدن به واژهدستوري
به  ahي ي سوم شخص مفرد ريشهاز صيغه» است«د كه فعل هدان ميشنمطالعه 
ي دهدر فارسي باستان مشتق شده است. در فارسي ميانه ريشه و ما» بودن«معناي 

هاي آن يكي از صيغه» تاس«دارد.  هاي صرفي متفاوتييكسان است اما صورت  ahفعل
ي يي يعني حذف واكهبوده و پس از دو تغيير آوا ahţiشود كه در اصل محسوب مي

و به فارسي نو  تبديل شده» است«، به /s/به صوت  /ţ/قبل از  /h/پاياني و تبديل صداي 
ما بر ات گاني و فعلي آن (وجود داشتن/ حضور داشتن) اسانتقال يافته است. معناي واژ

ي روند يافته و باز در ادامه» رابطه«شدگي، معناي نقشي اثر فرآيند دستوري
بست تبديل گشته است. تر گرديده و با حفظ همين معنا به واژهپذيري، دستوريتحول

ي متفاوت دارد كه در ي سوم شخص مفرد، شش گونهبست آن در صيغهصورت واژه
ي روند دستوري شدن رسد در ادامهاند. به نظر مييگونه و در توزيع تكميلحكم تكواژ

 توانن آن را نيز ميوري شدداليل دست .باشد ند تصريفيدر حال تبديل شدن به و
 .   آن برشمرد رايش به سادگي و شرايط آواييياد، نوع ساخت، گبسامد ز

  
 بستژهوا ،شدگيدستوري ،فارسي نو ،فارسي ميانه ،فارسي باستان  كلمات كليدي:
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 مقدمه
گويي يك گرايش كوشي در گفتار و آسانتحوالت زباني همسو با تحوالت اجتماعي، كم

هاي اخير تحوالت هاي بشري امري طبيعي است. در دههي زبانعام است و در همه
گرا را به خود جلب شناسان نقششناسان بسياري از جمله زبانزبان و علل آن توجه زبان

مار گرايي به مسائل زباني، از ميان مسائلي كه مهم به شويكرد نقشدر ر كرده است.
باني زآيند، يكي تاريخ زبان و ديگري تحوالتي است كه در طول زمان براي مقوالت مي

اي دستوري يا نقشي ي واژگاني به تدريج به مقولهبدين گونه كه يك مقولهدهد. رخ مي
 برند.شدگي نام ميبا عنوان دستوري دهدر اين ديدگاه از اين پديشود. تبديل مي

همين  بهترديد ريشه در تاريخ زبان دارد. بر مبناي اين رويكرد هر تحول همزماني بي
ت. همچنين ناديده انگاشبر تحوالت زباني ي تاريخي و تأثير آن را توان پيشينهنمي دليل

 غلب موارداآورند بلكه در شمار نميدليل تغييرات زباني را صرفاً عوامل دروني زبان به 
پي  ي زبان درخارج از حوزه دانند. بنابراين معموالًعوامل غير زباني را منشأ تحوالت مي

 يافتن علل اين تحوالت هستند. 
زماني كه فرآيندي مسلم و تغييرات در :نويسدينه مي) در اين زم38: 1389مقدم (دبير

تباً تحت تأثير و ژي و نحوي زبان را مرواست نظام آوايي، تكهاي زبانحتمي در همه
جاي اين نظام بقاياي آن تغييرات مشهود است و از اين دهد و در جايدگرگوني قرار مي

 پذير است.نازماني اجتنابرو براي توصيف همزماني ساخت زبان آگاهي از تغييرات در
زباني ، بر عوامل فرار آنهاي مؤثر دگرايان در پي يافتن علل تحوالت زباني و پديدهنقش

د ط، اقتصامد وقوع، كارايي ارتبااجتماعي، عوامل فيزيولوژيكي، بسا-نظير عوامل فرهنگي
 كنند.د ميلگوهاي زباني تأكيزبان و سادگي قواعد و ا

ندهاي ها به انواع وبندي آنژهاي وابسته و دستهي تكواي بيستم، مسئلهي سدهدر نيمه
هاي شناسان بود اما در دههبست، مورد توجه گروهي از زبانقي و واژهيفي، اشتقاتصر

)، 1985( 3نس)، كالو1983( 2مو پولو 1ئيكيشناساني نظير زوپاياني و پس از آن زبان
) به طور خاص به 1389( كهن) و نغزگوي1389) و (1386مهند ()، راسخ1376شقاقي (

هايي اند. يكي از روشختلف آن را بررسي نمودهو به عناوين م بست پرداختهموضوع واژه
بست در قالب آن مطالعه گرديده، فرآيند تدريجي و تاريخي كه موضوع واژه

 گردد. بست ميشدگي است كه طي آن كلمات مستقل زبان تبديل به واژهدستوري
                                                            

1 Zwicky  
2Pullum  
3Klavans  
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و پذيري لفارسي، به روند تحوزبان در » است«فعل تكوين در اين مقاله پس از بررسي 
ن پردازيم و در ادامه داليل اين تحول و عوامل مؤثر بر آبست ميتبديل شدن آن به واژه
 دهيم. را مورد بررسي قرار مي

 
 فارسيزبان در » است«تكوين فعل 

رسي نو فا وارسي باستان في فارسي ميانه ادامه با توجه به نتايج تحقيقات پژوهشگران،
ات ت. بنابراين در بعضي مطالعفارسي ميانه اساز  يديگر يمرحلهمشخصي ي نابا واسطه

گزيريم نمايد. بر اين اساس ناي زبان ضروري ميمربوط به فارسي نو پرداختن به پيشينه
به  ي تحول و انتقال آندر فارسي باستان و ميانه و نحوه» است«صورت و كاركرد فعل 

ر ر اختيادي باستان هي از دورهفارسي نو را بررسي نماييم. از آن جا كه منابع قابل توج
 شويم.نداريم، بيشتر بر فارسي ميانه متمركز مي

هايي كه دو ي متفاوتند. از جمله فعلها داراي دو ريشهدر فارسي باستان بعضي فعل
ها از يك ريشه مشتق شده، فعل هاي آني متفاوت دارند و هر دسته از صيغهريشه

هاي ماضي اين كه صيغه» بودن«و » شدن«عناي به م bavبَو = «است. يكي » بودن«
از آن مشتق ...» ام، اي، است «هاي كه شناسه ah/ hي آيد. ديگر ريشهفعل از آن مي

، 1382رود (خانلري، به كار مي »...ست ههستم، هستي، «هاي مضارع شده و در صيغه
2 :92(. 

باستان در فارسي  ahي ) نيز به ريشه200: 1393دوست () و حسن174: 1953كنت (
دوست (همان) يكي از حسنكنند. هاي مختلف اشاره ميهاي آن در زبانو معادل
ي كند و آن را همريشهبيان مي asti در باستان و اوستايي تصريفي آن راهاي صورت

مشتق  esها از هند و اروپايي صورت كه تمام اين داند و بر اين باور استسنسكريت مي
كنت به عالوه  اند.يكسان  isنگليسي و ا ist، آلماني  estهاي التيني صورت اند و باشده

در ي مضارع هاي تصريفي آن از مادهصورت )427: 1383ابوالقاسمي () و 174: 1953(
عل و فاين اصلي بيان صورت  براي (همان) ابوالقاسمي كنند.مي ارائه را فارسي باستان

 نويسد:پردازد و ميي مختلف آن به شرح زير ميهاتحول آوايي آن، به صرف صيغه
/ahmi/  فعل مضارع اول شخص مفرد ازahي ي مضارع از ريشه: مادهah  به معناي
  است.» بودن«
/ahi/  فعل مضارع دوم شخص مفرد گذرا ازahيي مضارع از ريشه: مادهah   به معناي
 است.» بودن«
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/as/  فعل انشايي سوم شخص مفرد ازahي ي مضارع از ريشهه: مادah  به معناي
 است.» بودن«

، /as/ي گويد: در فارسي باستان صورت اصلي صيغهي صورت اخير ميي ريشهوي درباره
/ahţ/ .بوده است /h/  پيش از/ţ/  به/s/ ل شده و به صورت يبدت/asţ/ ده و سپس درآم/ţ/ 

 .)431(همان: » باقي مانده است /as/نيز حذف گرديده و صورت 
مضارع سوم شخص  فعل /asti/كند كه ابوالقاسمي در جاي ديگر به اين نكته اشاره مي

صورت اصلي اين  است.» بودن«به معناي  ahي ي مضارع از ريشه: مادهahمفرد گذرا از 
 ).432ت (همان: ل شده اسيبدت /s/ به /t/پيش از  /h/ بوده كه /ah-ti/فعل نيز 

 1دهد. تراسكها رخ ميكلي تحول است كه در تاريخ زبان يآوايي قاعده غييرعلت اين ت
نويسد: نوع خاصي از تغيير زباني، تغيير در تعداد و ترتيب ) در اين زمينه مي66: 1996(

موسوم است. يكي از  2واحد -ها در درون واژه است. اين نوع تغيير به فرآيند كلواج
در  /i/ي پاياني اين اساس حذف واكه ج پاياني است. برنواع اين تحول آوايي حذف واا

asti  .قابل درك خواهد بود 
ي از لحاظ توليد /h/نويسد: مي /h/) در مورد صوت 57 -58سك (همان: همچنين ترا

ي هاواك و يك همخوان ضعيف و ناپايدار است. به همين خاطر در زبانت بييك مصو
ها، در ز آناي از تاريخ در بعضي اهند و اروپايي بسامد پاييني دارد و حتي در دوره

ا تي تحول از ميان رفته است. مثال در فرانسه به طور كامل از ميان رفته ي اوليهمرحله
ام گاني از زبان آلماني دوباره به نظگيري واژكه طي قرون پنجم تا هشتم (م) با قرض اين

ثل هند و اروپايي مهاي ديگر بازگشت. همچنين در بعضي از زبانزبان فرانسه آوايي 
لفظ تتار انگليسي آمريكايي، هر چند در صورت نوشتاري كلمات وجود دارد، اما در گف

ني در فارسي ميانه همگو /s/ه ب /h/در تبديلگان اين است كه نظر نگارندهشود. نمي
 ي است. بنابراينصوتي لثو /t/كنايي و يك آواي چا /h/محل توليد صورت گرفته است. 

/h/ به /s/ شود تا با ي تبديل ميلثو/t/ .همگون گردد 
كند كه ي مضارع در ايراني باستان عنوان ميي ماده) درباره93: 2خانلري (همان، 

ها شود. يكي از آنهاي ايراني باستان به طرق مختلف ساخته ميي مضارع در زبانماده«
ت. يعني ديد مصوساز و بدون تشي فعل است بدون افزايش جزء مادههمان ريشه

ي مضارع فعل بودن = ريشه و ماده«پيوندد. مثل: سه ميواسطه به شناي فعل بيريشه

                                                            
1Trask  
2segment-whole  
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ah / asti .» آيد كهاز اين مطالب چنين برميah  ي فعل مورد بررسي است و ريشه
asti نويسان هر فعل داراي ريشه، ماده يا بن و در هاي آن. از نظر دستوريكي از صيغه

ريشه و ماده يكسان است  ahهاي مختلف است. در فعل صيغهداراي رف شدن صورت ص
   شوند.هاي آن محسوب ميصيغه ahti/ astiو  ahmi ، ahiو 

ها تحول آوايي كلي ت پاياني از اين صورتدر سطور قبل ديديم كه علت حذف مصو
ري درسي به فا astبه صورت   astiاست كه در زبان رخ داده، چنان كه در نهايت 

 انتقال يافته است.
كند كه ) عنوان مي1883مستتر () به نقل از دار789: 13ورد (فرشيدبه عالوه 

بان زدر آن  ahiاز » ي-«و  ahmiاز » م َ-«فارسي باستان،  astiاز » است«هاي صورت
ز اقياس  در فارسي دري به» استم، استي، استيم، استيد، استند«ريشه گرفته و گويا 

 اند.ساخته شده» است«
افزايد: در فارسي دري ماضي نقلي از ) باز در جاي ديگري مي214: 1383ابوالقاسمي (

 آمده زيردر جدول كه  شودنه ساخته ميفارسي ميا /h/هاي ي نقلي با بازماندهماده
 است.

 /hي نقلي/هز ماداي ماضي نقلي ساخته شده هاي ششگانه: صيغه1جدول شماره                    

 هانمونه نصيغگا

 
 مفرد

 

 فارسي ميانه فارسي دري
 Mēh �َ م-ام/ 

 ēh ي-اي/ 
 ast/ hast ست -ت/ س�َ -است/ 

 جمع

 Mēh يم -ايم/ 
 Mēh يد -ايد/ 
 ndēh �َ ند-اند/ 

 
ي مضارع فرض شده و مانند هر ماده» ست - /�َ ست-است/ «همچنين در فارسي دري 

 شود.ماضي نقلي هم ساخته مي هاصورت اين با و فعل مضارع ديگر صرف شده است
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ن فعل در فارسي ميانه براي صرف ) سه معي194 -195: 2بنا به قول خانلري (همان، 
 ah. معين فعل , ah bu / bav sta ,  :رود كه عبارتند ازهاي فعل به كار ميصيغه
شود و هاي فعل تركيب ميه با شناسهخفيف يافتت /h/ي مضارع فعل بودن) كه به (ريشه

      زير كاربرد دارد:ل هاي موجود در جدودادهدر صرف مضارع اخباري به صورت 
 ي مضارع اخباري هاي صرف شده: صورت2جدول شماره                                         

 جمع مفرد
ham/ h+ēm h+em 

h+ē h+ed 
ast/ h+ast h+end 

 
كه در اصل به معني ايستادن و رسيدن است براي ساختن ماضي  sta  /ῑstمعين فعل 

رود و ام) به كار مي(رفته بودهمثل  1براي ساختن ماضي دورتر buنقلي و با معين فعل 
 شود. مطابق قاعده صرف مي

در ها فعل را جزء معينah  اين ديدگاه خانلري با ابوالقاسمي تناقضي آشكار دارد. وي
رود. لي به كار ميداند اما مشخص نكرده كه براي ساختن چه نوع افعافارسي ميانه مي

ي مضارع در فارسي ميانه صحبت ي ساخته شدن مادهعالوه بر اين، آن جا كه از نحوه
 داند. مي ahرا صورت ديگري از  astiكند، مي

هستي،  هستم،«رسي در آثار كهن فا :نويسد) مي 783ورد (همان: همچنين فرشيد
 ساخته است. ابوالقاسمي نيز با صراحتفعل معين بوده و ماضي نقلي مي» هست ... 
خته فارسي ميانه سا /h/هاي ندهي نقلي و بازمادارد كه ماضي نقلي با مادهاظهار مي

هاي باستان و ميانه در تخصص ابوالقاسمي است نه شود. در عين حال آشنايي با زبانمي
 رسد.. بنابراين اتكا به نظر ابوالقاسمي ارجح به نظر ميخانلري

ردند كه ك) به اين نكته اشاره 194: 2، 1382در ابتداي اين فصل ديديم كه خانلري (
هاي مضارع مشتق شده و در صيغه ah / hي از ريشه...» ام، اي، است «هاي شناسه

ي ر فارسي ميانه از مادهها، درود. اين شناسهبه كار مي...» هستم، هستي، هست «
 است:به صورت زير در مضارع اخباري  /a/مختوم به 

 

                                                            
 شود.اضي است كه در فارسي دري ابعد ناميده مي. منظور از ماضي دورتر همان صورتي از فعل م 1
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 /a/مختوم به  مضارع يمادههاي تصريفي مشتق از : صورت3جدول شماره                                 

 جمع مفرد
Am am 

ē (h)ē 
Ad And 

 
ام، اي، است «هاي ه شناسهانلري از اين مطلب كشود كه مقصود خاز اين جا معلوم مي 

به « هستم، هستي، هست ...«هاي مضارع مشتق شده و در صيغه ah/ hي از ريشه...» 
هاي فعل. چون در اين دو ساز است نه شناسههاي فعلي نقليبسترود، همان پيكار مي
 شود.يده ميددهد، تفاوت فاحشي ها ارائه مياي كه از شناسهنمونه

 دهد نيز مؤيد اين مطلبها در فارسي ميانه ارائه ميوالقاسمي از شناسهيي كه ابالگو 
ي دهفارسي دري بازماندر هاي ماضي و مضارع اخباري گويد: شناسهاست، آن جا كه مي

نشان داده  رزي ها در جدول. اين شناسهاندهاي مضارع اخباري فارسي ميانهشناسه
   شوند.مي

 فارسي دريدر هاي ماضي و مضارع اخباري شناسه: 4جدول شماره                               
 هانمونه نصيغگا

 مفرد

 ميانه دري
 m ē �َ م-
 ē ي-
 Ad �َ د-

 جمع
 

 Em يم-
 ē(h) يد-
 And �َ ند-

 
ك توان چنين نتيجه گرفت كه ريشه يا ستامطالب مطرح شده در باال مي بررسيپس از 

ah اند، ها از آن مشتق شدهه ميانه انتقال يافته و در فارسي ميانه هم شناسهاز باستان ب
كه صورت  /h/و » هست/ است«هم صورت اصلي فعل. صورت فعلي باز به دو شكل 
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است به فارسي دري انتقال يافته است. صورت اول عالوه بر حفظ  ahي تخفيف يافته
اشتن/ حضور داشتن)، معناي نقشي گاني و كاركرد فعلي به معناي (وجود دمعناي واژ

 رود. به منظور ايجاد ارتباط ميان اجزاي كالم به كار مي» رابطه«نيز يافته و به عنوان 
/h/ ها اسهگاني دارد اما پس از تركيب با شنچند صورت مستقل است و معناي واژر نيز ه

ماضي نقلي براي ساختن » معين فعل«يابد و به عنوان كاركرد نقشي مي ،يفو تصر
 شود.استعمال مي

ليه ضمن حفظ معناي او  ahيتوان چنين خالصه كرد كه ريشهي اين بحث را مينتيجه
بوط به هاي مربا سه كاركرد متفاوت ديگر به فارسي دري انتقال يافته است. يعني صورت

هاي مربوط به ر اين مقاله صورترابطه. د مفهوم ساز وبست فعلي نقليشناسه، پي
گاني آن يعني و معين فعل آن مورد توجه نيست. فقط به بررسي صورت واژ اسهشن
 پردازيم.بست ميبه واژه شدن تا تبديل گيشدو تحول آن در مسير دستوري» هست«
 
 

 فارسي  زبان در» است«شدن فعل ي روند دستور
اي ي مرحلهرشناسان تغيير در اجزاء زبان به صورت پيوستازباگروهي از بر اساس ديدگاه 

ي واحد در زباني كاربرد اي از يك ريشههاي دو يا چندگانههر گاه صورت افتد.اتفاق مي
. بسياري از شودسوب ميمح شدگي در آن زبانداشته باشد، نشاني از فرآيند دستوري

شدگي به دانند و آن را از اصول مهم دستوريشناسان چنين حالتي را واگرايي ميبانز
گويد كند و مي) به اين نكته اشاره مي153: 1389( كهنآورند. نغزگويشمار مي

توانند از ي احتماالً شبيه به هم كه منشأ تاريخي مشتركي دارند، ميهاي چندگانهصورت
رايطي در زبان فارسي داراي چنين ش» است«جمله موارد واگرايي محسوب شوند. فعل 

 است.  
شدگي، مفهوم طيف را مطرح ابطه با فرآيند دستوري) در ر7: 1993( 2تو تراگو 1هاپر
افتد؛ به اين معنا كه دستوري شدن در قالب يك طيف اتفاق مي :گويندكنند و ميمي

شود بلكه تغيير اجزاء زباني طي ي ديگر تبديل نمييك مقوله به طور ناگهاني به مقوله
توان با نموداري ا ميگيرد. اين مسير ريك روند تدريجي و در مسير خاصي صورت مي

 شدگي نشان داد.اي دستوريدار به نام نمودار مرحلهجهت

                                                            
1 Hopper   
2Traugott  



 
 
 
 

 283در زبان فارسي  » است«تكوين فعل 
 

 

وند تصريفي >واژه بست  >كلمه نقشي  >جزء واژگاني آزاد   
ر زبان، كه بر اساس شواهد موجود د :كندز عنوان ميبا) 79: 1389نغزگوي كهن (

دِ ير تبديل به وني تغيكلمات در گذر زمان تبديل به واژه بست و در صورت ادامه
 شدگي صورتبنديشوند. اين تغييرات به نحو مطلوبي در چارچوب دستوريتصريفي مي

 شده است.
اي در مقوله كه تغييراتِ :كند) هم به اين نكته اشاره مي160: 1994( 1ماهونمك

جي و معنايي همراه است. بنابراين شدگي عمدتاً با تغيير صورت وافرآيند دستوري
شدگي نه تنها يك تغيير نحوي بلكه تغييري كلي است كه عالوه بر نحو، سطوح دستوري

 دهد.جي را نيز تحت تأثير قرار ميمختلف صرف، معنا و ساخت وا
رسي را در فارسي نو بر» است«شدن  اكنون با توجه به اين رويكرد روند دستوري

شدن  كه روند دستوريبينيم مي 2ارائه شده در بخش با توجه به مطالب  نماييم.مي
ي ميانه آغاز گرديده و در فارسي نو نيز در هر دو صورت از دوره» است«ي فعل ريشه
 يافته است.   تر شدن ادامهاي آن، روند تحول و دستوريبستي و رابطهپي
در » بودن«نويسد: در فارسي نو فعل ) در مورد اين فعل مي167 -168: 1384( 2الزار

بست و ديگري مستقل راي ساختي دوگانه است. ساخت نخستين واژهمضارع اخباري دا
              به شرح زير است:  ي آنبستهاي واژهاست. ساخت

 »بودن«به معناي  /hي /بست ريشههاي واژه: صورت5جدول شماره                                 
 جمع مفرد
 imايم/  amام/ 

 idايد/  iاي/ 
 andاند/  )e( astه)/ است (

                                                              
 سوم شخص مفرد تفاوتي صوريي صيغهجز در » بودن«بست فعل هاي واژهاين ساخت
 د نيست). در زبان گفتاري�َ –انند م »است«هاي فعل ندارند. (يعني فقط با شناسه

ها بستيابد. اين واژهتقليل مي )-eه/ ـايي به (در سوم شخص مفرد از نظر آو» است«
» بودن«بست فعل هاي واژهچسبند. ساختي پيشين ميمعموال در نوشتار به كلمه

 » اين كتاب مال منه.«يا » تو بزرگي.«شوند. مثل : رابطه محسوب مي

                                                            
1Macmahon  
2Lazar  
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وند. مثل: رها در ساختار ماضي نقلي افعال به عنوان معين فعل به كار ميبستاين واژه
 » امخريده«

هاي صورت :نويسدكند و مي) نيز به همين نكته اشاره مي152 -153: 1376شقاقي (
در  به عنوان فعل ربط در ساخت اسنادي و به عنوان فعل كمكي» بودن«ي فعل وابسته

 روند. عيد كامل به كار ميبهاي ماضي نقلي و صرف زمان
هاي وابسته در ساختار ها يا صورتبستويند اين واژهگزار و شقاقي كه مياين ديدگاه ال

رسد. معين روند، صحيح به نظر نميماضي نقلي افعال به عنوان فعل معين به كار مي
بستي هاي واژهي خاص ماضي نقلي است با اين دسته از صورتكه نشانه  ahفعل

 ت اما از حيثها يكسان استفاوت دارد. هر چند صورت نوشتاري و تلفظي آن» است«
بستي ساز و واژهبستي نقليهاي پيمتفاوتند. آنان صورت معنايي و كاربردي كامالً 

 اند.ها را ناديده گرفتهرا با هم خلط كرده و تفاوت معنايي و كاربردي آن» است«
بست آن با وجود شباهت نوشتاري و هاي واژهو صورت» است«در فارسي نو معناي 
ي اول فارسي نو فعل ساز تفاوت دارد و اين نكته كه در دورهقليتلفظي با معين فعل ن

ت بخشد كه هر تواند اين نظر را قوّشده، ميماضي نقلي به هر دو صورت استعمال مي
ر دو هي ميانه آغاز شده بود و متفاوت از دورهي گونهشدن آن به دو  چند روند دستوري

اند اما ميزان دستوري انتقال يافتهنو رسي آن به فا» ايرابطه«و » بستيواژه«صورت 
ل م با صورت كامماضي نقلي هنو تثبيت شده نبود. چون در فارسي  ها كامالًشدن آن

بستي هم با صورت واژه» استي و ... استم، خفتهخفته«شده، مثل: اين فعل ساخته مي
فتم به بعد در قرن ه ي تحول دري ازاما پس از دوره...». اي و ام، خفتهخفته«آن، مثل 

در  آيد. به همين دليلزبان خودكار هرگز چنين كاربردي از ماضي نقلي به چشم نمي
 اند.شدهآن دوره از زبان به اشتباه به جاي هم به كار برده مي

يكي از  :گويدي اين نوع از كاربرد ماضي نقلي مي) درباره258: 2، 1382خانلري (
به صورت » است«ن با فارسي دري استعمال آ هاي صرفي ماضي نقلي درصورت

ي اين وجه مقدسي شود. دربارهاست كه در شعر مكرر ديده مي» ستم، گفتستمكرد«
افزودند و از هاي فعل ميفايده به بعضي صيغهنوشته است كه مردم نيشابور سيني بي

ال آن استعمها را افعال نيشابوري خوانده است. اما اينجا مرحوم بهار اين گونه فعل
در  وي معيني ندارد گذشته از آنكه در شعر، عام است در نثر نيز اختصاص به ناحيه

شود. هرچند خانلري ويژگي گويشي بودن اين افعال را رد متون مختلف ديده مي
كند اما به علت ها فرض ميكند و به طور ضمني دليل ديگري براي استعمال آنمي

 كند. مين ايها هم اشارهكاربرد آن
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شدگي قرار ورياين افعال در فارسي دري در ابتداي روند دستگان به اعتقاد نگارنده
اند. رفتهاي ندارند، بنابراين به هر دو صورت به كار ميداشته و هنوز شكل تثبيت شده

بست ژهورت وا، يعني از قرن هفتم تا كنون در زبان خودكار تنها صبعدي هااما در دوره
كه از » است«بست رود و صورت كامل يا واژهساخت ماضي نقلي به كار مي در ahفعل 

ي نقلي است، هيچ نقشي در ساختن ماض» رابطه«كنون فقط بيانگر مفهوم  آن زمان تا
 ندارد.
 فاوت آندهاي متپي برده اما كاربر» بودن«خانلري هم به اين نوع از تغيير در فعل البته 

ه اي مستقل بنوعي از تحوالت صرفي آن است كه كلمه گويدرا با هم خلط كرده و مي
ورد در ماين  صورت جزء صرفي به كار رود. مثال تدريج از مقام خود تنزل كند و تنها به

گوييم ن مياست. در فارسي دري چو» ام، اي، است، ايم، ايد و اند«زبان فارسي كلمات 
ود وج«و » هستم«معادل است با قلي دارد و ي مستامعن» ام«ي ، كلمه»اممن در خانه«

اين استقالل كلمه كمتر آشكار است. » اممن خسته«يا » اممن گرسنه«در عبارت ». دارم
ديگر استقالل » اماين كتاب را ديده«يا » اممن به خانه آمده«هايي مانند اما در جمله

در ساختمان عنوان يك جزء صرفي  تنها به» ام«ي كلي از ميان رفته و كلمه كلمه به
 ).92: 3مده است (همان، ي ماضي نقلي به كار آصيغه

ي مضارع فعل به عنوان ريشه /h/كه اگر  توان به اين نتيجه رسيداز اين مطلب مي
سه قرار رفت و به جاي آن همزه در آغاز شنادر فارسي دري از ميان نمي» بودن«

ي شد و به عنوان نشانهميصرف »  ي، هست و ...ههم، «گرفت و به صورت اصلي نمي
خلط و يكسان فرض » است«بست هاي واژهرفت، با صورتماضي نقلي به كار مي

در » ام«با » اممن در خانه«ي در جمله» ام«شد. ذكر اين نكته نيز ضروري است كه نمي
 هم تفاوت دارد. » اممن خسته«ي جمله

» هست«اي كه ميان يدگاه نويسنده) در انتقاد از د323 -324: 1372خانلري (به عالوه 
بايد دانست كه ميان اين دو كلمه از جهت  :نويسدتفاوت قائل شده است مي» است«و 

في كه در استعمال اين دو لفظ وجود دارد ريشه و معنا هيچ تفاوتي نيست. اما اختال
ه در ي لغت و دستور. نكته اين است كي معاني و بيان است تا از جنبهبيشتر از جنبه

ي اول وجود امري كيدي وجود دارد. يعني با كلمهتأ» است«نسبت به » هست«ي كلمه
ي دوم كنيم، حال آن كه در استعمال كلمهيا صفتي را براي امري با تأكيد بيان مي

شود يا ارتباط صفتي با كيدي در ميان نيست، بلكه به طور عادي نسبتي داده ميتأ
كند با اين تفاوت رابطه را بيان مي »است«هم مانند  »تهس« گردد.في بيان ميموصو
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كه در مورد اول تأكيد در اسناد (يعني بيان رابطه) است و در مورد دوم چون رابطه 
 گيرد. ساده و عادي است تأكيد و تكيه به مسند تعلق مي

و ين داآيد كه وي عليرغم پذيرش استعمال متفاوت از اين استدالل خانلري چنين بر مي
زنجيري گفتار داند بلكه به عوامل زبرها نميكلمه، آن را ناشي از كاركرد متفاوت آن

 دهد. نسبت مي
ه درست ب» است«و فقدان آن در » هست«ي تأكيد در وجود مشخصه گاننگارندهباور به 

شدگي آن هم ندارد. قبالً ذكر كرديم كه رسد اما هيچ تناقضي با روند دستورينظر مي
رود و اكنون به كار مي» است«به جاي » هست«رد محدودي حتي در بيان رابطه در موا

ر مورد نظ »طهراب«كه تأكيد بر شود استعمال ميبايد گفت كه آن موارد محدود زماني 
ي به معناي اوليه و اصلي آن مرتبط است و در معنا» هست«ي است. تأكيد در كلمه

ن هم باشد كه در ماهوتواند مؤيد نظر مكنقشي آن از ميان رفته است. اين نكته مي
اجي است و هاي وگيرد. تأكيد و تكيه از مشخصهاجي صورت ميشدگي تغيير ودستوري

هد آن گاني وجود دارد كه در اين نمونه شاامكان تغيير آن در دستوري شدن مواد واژ
 هستيم.
به يك سو از » هست«ي گانروند دستوري شدن فعل واژكنند كه گان تصور مينگارنده
است. در صورت  از آن ديگر متفاوتسوي شباهت دارد و از  تگوپر و تراي هاانگاره

 توان براي آن در نظر گرفت:شباهت، روند زير را مي
است  ←بست = هست (وجود داشتن)واژه ←ي نقشي كلمه ←ي آزاد كلمه

 ه، ...ـ ام، اي، اس/ ←(رابطه)
هاي اند و در بافتي سوم شخص مفرد در توزيع تكميليت صيغهبسهاي واژهصورت     

 ها حاكم است.روند. يعني قواعد آوايي بر توزيع آنآوايي متفاوت به كار مي
خان و نوربخش جنميانه، بيفارسي و هم نو هم در فارسي  asبه  astدر رابطه با تبديل 

فارسي وجود دارد، حذف  انهايي كه در زبيكي از پديده :گويند) مي21: 1385(
 يشي قرار گيرد.هاي ساست در صورتي كه بعد از همخواندر پايان هجا /t/همخوان 

در زبان  فاًبستي هنوز به زبان نوشتار راه نيافته و صرهاي واژهبعضي از اين صورت
 هاي (اس) شامل (ام، اي، ايم، ايد و اند) نيز در همانگفتاري كاربرد دارند. ديگر صيغه

كند در شوند. بر اين اساس اين نظر خانلري كه عنوان ميمعناي رابطه استعمال مي
تواند استقالل كلمه كمتر آشكار است، نمي» اممن خسته«و » اممن گرسنه«هاي مثال

ي آن درست باشد. چون استقالل، زماني براي كلمه متصور است كه معناي اصلي و اوليه
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مورد نظر است نه » رابطه«هاي ذكر شده مفهوم در مثالكه  حفظ شده باشد، در حالي
 ». وجود داشتن«معناي اصلي و مستقل 

هاي آن به كار بستو واژه» هست«هر گاه معناي (وجود داشتن) مورد نظر باشد، صورت 
ي سوم شخص مفرد در اين معنا كاربرد ندارد. مثل: (من جز در صيغه» است«رود و مي

و تستم. امن خانه (هستي. او خانه هست/ است.) مقايسه شود با: خانه هستم. تو خانه 
هاي آن بستيا واژه» است«مد نظر باشد، اغلب صورت  »رابطه«. اما هر گاه )خانه استي

اي كه گانههاي سهمثال گيرد.مورد استفاده قرار مي» هست«و در موارد محدودي نيز 
ها را به درستي شدن اين صورت ند دستوريكند، دوگانگي در روخانلري در باال بيان مي

هاي خانلري تفاوت معنايي و ر مثالد» ام«ميان  گاندهد. به اعتقاد نگارندهنشان مي
 هاست.شدگي آنكاربردي وجود دارد و همين تفاوت مؤيد دوگانگي در روند دستوري

توان نيز مي تگوپر و تراي هابا انگاره» بودن«فعل  دستوري شدن براي روند متفاوت
ي ريشه به معناي وجود داشتن، هم در» هست«الگوي زير را مطرح نمود، هم در صورت 

/h/ ساز:به عنوان معين فعل نقلي 
بست (ام، اي ...) واژه ←وجود داشتن) ( بست = هستم، هستي ...واژه ←ي آزاد كلمه

 ام.)مثل: (من خانه
ساز (ام، اي ...) مثل: (به ي نقلينشانه ← (وجود داشتن) hبست = واژه ←ي آزاد كلمه

 ام.)خانه برگشته
بست تبديل ي مياني به واژهدر هر يك از اين دو روند، جزء آزاد بدون طي كردن مرحله

از  د دوم باگاني و همان كاركرد اوليه و در رونشده است. در روند اول با حفظ معناي واژ
 .است ، دستوري شدهركرد جديدليه و پذيرفتن كاگاني و كاركرد اودست دادن معناي واژ

، بسيار به معناي وجود داشتن» هست«اي كه در ارتباط با جزء آزاد اين فعل يعني نكته
دون آيد اين است كه در كاربرد امروزي آن با حفظ معناي اصلي و بجالب به نظر مي

اي آن در جايگاه هاير صيغهو س» ام«بست گونه نقش جديدي به صورت واژهپذيرش هر
است.  هاي ديگر خود در جايگاه پس از همخوان تبديل شدهبا صيغه» �َم-«بعد از واكه و 

 ». من دانشگاهم«يا » اممن در خانه«مثل: 
هاي ورتبه معناي رابطه نيز صادق است. در برخي موارد ص» است«اين مطلب در مورد 

َ� ند) تبديل -يد، -يم، -ه، ي، -�َ م، -هاي خود يعني (بست اين فعل به معادلواژه
ر داي كه الزار بيان كرد: (تو بزرگي). شوند. مثل: (پشت در كيه؟ منم) يا مثل نمونهمي

 شدند.ها  قائل نسطور قبل خانلري هم به اين مطلب اشاره كردند اما تفاوتي ميان آن
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هاي متعلق بست، واژهشدن احل دستوريرسد در گذر از مردر چنين شرايطي به نظر مي
ما يفي باشند، اند تصردر حال تبديل شدن به و» است«و » هست«به هر دو صورت 

ند روند و در مقايسه با وبست خود  به كار ميهاي كامل و واژهچون همزمان با صورت
دهند، هنوز شكل تثبيت نتخاب ميزبان گزينش كمتري از خود نشان مييفي در اتصر
روند هاي اسم، صفت و قيد به كار ميواژهها با پايهبستن واژهاند. اكنون ايفتهاي نياشده

ندهاي كنند در حالي كه وسه را هم ايفا ميو گويي با حفظ معناي اصلي، نقش شنا
چسبند و شخص و شمار هاي فعلي مييفي براي نشان دادن مطابقه، فقط به پايهتصر
نشگاهم، خوبم) اين مطلب ي سه ساخت (رفتم، دايسهكنند. با مقاها را مشخص ميآن

 شود.به خوبي روشن مي
 »است«فعل شدن  عوامل مؤثر بر دستوري
آن، داليل  گيشدو روند دستوري» است«گيري فعل ي شكلپس از آشنايي با نحوه

) اقتصاد زبان و 1986( 1ي ديكنماييم. به عقيدهشدن آن را نيز پيگيري مي دستوري
بايد هم تر باشد به همان اندازه كند كه هر قدر يك سازه پركاربردگويي حكم ميآسان

هاي اسنادي با زاده در زبان فارسي كاربرد جملهق نظر طبيببساده و كوچك باشد. ط
در مقايسه با انواع ديگر جمله بسيار باالست. وي در تحقيقي، از » است«فعل ربطي 

انتخاب شده، دريافته است كه بسامد وقوع  جمله كه به صورت تصادفي 200ميان 
ل مستقيم كه هاي با مفعومورد است، در صورتي كه بسامد جمله 68هاي اسنادي جمله

مورد است  30گيرند ي دوم بعد از جمالت اسنادي قرار مياز نظر ميزان كاربرد در مرتبه
در آن. با اين درصد  4/30جمله يعني  200). اين تعداد مورد وقوع در 150: 1391(

تواند همين بسامد كاربرد مي» است«فعل شدن  تحليل يكي از داليل اساسي دستوري
اي آن در زبان باشد. كثرت استعمال اين فعل و بديهي بودن وجود آن در بافت تا اندازه

به معناي آن شود در حالي كه جمله حذف مي ساخت است كه در بسياري موارد از
 ابل درك خواهد بود.آساني براي مخاطب ق

تر احتست. براي درك رني تأثيربينشيني آوايي اجزاي آن هم ترديد نوع ساخت و همبي
ي اول كنيم. در جملهمي ام) را با هم مقايسهستم) و (خستهاي (خستهموضوع دو جمله
گردد. همين ي دوم، نوعي پيچيدگي و سنگيني در تلفظ احساس مينسبت به جمله

تر و كشاند كه سادهي دوم و كاربرد آن ميناخودآگاه گوينده را به سمت جملهمسئله 
 شود.تر ادا ميروان
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شود، هاي زبان ميتحول آوايي كه به تدريج باعث سايش واژهموارد ذكر شده عالوه بر 
ها نظير بانديديم در برخي از ز 2بخش عامل مؤثري در اين تغيير است. همانطور كه در 

يشي قرار در پايان هجاي كشيده، در صورتي كه پس از همخوان سا /t/مخوان فارسي ه
نيز بر اثر  /s/ماند. همخوان باقي مي as» است«از  /t/شود. بعد از حذف گيرد، حذف مي

علت از  جي حاكم نيست.ي واذف آن هيچ قاعدهرود، اما بر حسايش مجدد از ميان مي
اي است كه دستخوش ها و كوچكتر شدن سازهواج ميان رفتن آن روند طبيعي ساييدگي

جي شدگي تغيير ساخت واماهون در دستوريمكطبق نظر كه آن گونه گردد، تغيير مي
يف و هجايي است، در صورت تصر تكمورد نظر گيرد. صورت اصلي فعل نيز صورت مي
اقي ب /s/اگر  /t/ذف حشود. حال پس از سه به آن به دو هجا تبديل مياضافه شدن شنا

يابد و به يك هجا كاهش مي /s/يي خواهد بود اما با حذف بماند همچنان دو هجا
اي) تبديل به (ام) و ( /s/و  /t/ و (اس/ تي) كه با حذف شود. مثل: (اس/ تم)كوچكتر مي

 شوند.      مي
شش » است«كند كه صورت سوم شخص مفرد شقاقي در اين زمينه عنوان مي

» stست/  -«، » atت/  َ -«، » asس/ َ -«،  » sس/  -«، »  -eه/ ـ«وابسته  يگونهتكواژ
ي آخر در نوشتار روند. دو گونههاي مختلف به كار ميدارد كه در بافت» astست/ َ -«و 

ي اول در گفتار روزمره و محاوره كاربرد دارند تر گفتار و چهارگونههاي رسميو گونه
 عام نبوده و صرفاً » atت/  َ -«م به توضيح است كه كاربرد صورت ). الز153(همان: 

 است. 1ي فرديمربوط به لهجه
 
 
 

 گيرينتيجه
در فارسي ميانه است. » بودن«، صورت مضارع فعل ahي مأخوذ از ريشه» است«فعل 

گاني و فعلي آن (وجود داشتن/ حضور داشتن) است. اين ريشه در فارسي معناي واژ
ها طي ي پاياني اين صيغهاست. واكه ahtiو  ahmi ،ahiهاي صرفي داراي صورتميانه 

 /s/به  /h/ي سوم شخص، صداي يك تحول آوايي كلي از ميان رفته است. در صيغه
از آن شكل گرفته، به فارسي نو راه يافته و پس از » است«تبديل شده و صورت 

با گذر ديگر هم از آن ساخته شده است. ي هاي پنجگانهتحليل و تعميم قياسي، صيغهباز
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كسب كرده و به » رابطه«شدگي، معناي انتزاعي اين صورت بر اثر فرآيند دستوريزمان 
صورت ديگري از » هست«هاي اسنادي استعمال يافته است. عنوان فعل ربطي در جمله

ر گاه آن است كه از لحاظ آوايي شباهت بيشتري به ريشه دارد. در زبان امروز نيز ه
معناي وجود داشتن مورد نظر باشد، اغلب از اين صورت و هر گاه مفهوم رابطه مد نظر 

 شود.  استفاده مي» است«از صورت  باشد، معموالً
تر گرديده و با حفظ همين معنا به پذيري، دستوريي روند تحولاين صورت در ادامه

و » وجود داشتن«فهوم بست آن در هر دو ماست. صورت واژهشده بست تبديل واژه
ريشه  ساز كه از همينكاربرد دارد و عليرغم شباهت آوايي با معين فعل نقلي» رابطه«

ي سوم بست آن در صيغهمشتق شده، با آن تفاوت كاربردي دارد. همچنين صورت واژه
اند و گونه و در توزيع تكميليهاي متفاوتي دارد كه در حكم تكواژشخص مفرد، گونه

بست در هاي واژهرسد اين صورتها حاكم است. به نظر ميوايي بر توزيع آنقواعد آ
يفي هستند. بدين گونه كه ند تصري روند دستوري شدن، در حال تبديل شدن به وادامه

ها شبيه شده اما جي دستخوش سايش بيشتر گشته و از لحاظ آوايي به شناسهاز نظر وا
ز شدن آن نيز عواملي ا داليل دستوري اند.ردههمچنان كاركرد پيشين خود را حفظ ك

 ياد، نوع ساخت، گرايش به سادگي و شرايط آوايي است.    قبيل بسامد ز
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