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 چکیده

آن بررسی   شدگی روند دستوری و  یدر فارس « رسیدن »فعل  یوجه یپژوهش، کارکردها نیدر ا

ست    شده در حوزة  انجام قاتیتحق نةیش یبر پ یپس از مرور سندگان یمنظور، نو نی. به اشده ا

ــتور ژهیوبه ت،یوجه ــدگیدس ــ تیوجه یِش   موجود در دو ینظر یکردهایبه رو ،یدر زبان فارس

ستور  تیحوزة وجه شواهد متعدد از دوره   پرداخته یشدگ یو د سپس، با ارائة  مختلف  یهااند و 

 یرد یفارس  انه،یم یباستان به فارس   یدر گذر از فارس  را دادهرخ یتحوالت درزمان ،یزبان فارس 

س  شان م  مطالعة . اندتحلیل کردهامروز  یو فار س  درکه  دهدیشواهد ن سیدن » ،یدر یفار در « ر

ستعار   ییهافتبا سط ا ص  ،یشدگ یدستور  ریدر مس  شرفت یو با پ یخاص، پس از ب سوم   غةیدر 

ضارع، به    مورد  یااجازه ای یسزاوار  ا،یپو یهاتیوجه ییبازنما یبرا یعنوان ابزارشخص مفرد م

ــتفاده قرار م ــ گر،ی. از طر  دردیگیاس از میان رفته  جیتدربه دکاربر نیامروز ا یِاگرچه در فارس

 .رودیبه کار م ایپو تیوجه ییبازنما یبرا ی،گرید قی، از طر«رسیدن»، اما فعل است

 .ای، زبان فارسیشدگی، پویا، سزاواری، اجازهرسیدن، وجهیت، دستوری :هاواژهکلید
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 مقدمه .1

ــت از رویکرد و نگرش گوینده    1وجهیت  وقوع فعل. گوینده    نحوة دربارة عبارت اسـ

ــو   می به صـ ند این نگرش را  ند؛ مثالً از ابزار      رتتوا یان ک له ب های مختلف در جم

ــتفاده کند.  2واژگانی بهره گیرد، وجه فعلی  به کار برد یا از افعال کمکی وجهی اسـ

اند و صرفاً در زبان فارسی، بیشتر مطالعات ناظر بر وجهیت، رویکردی سنتی داشته   

وجهیت غافل بوده های دیگر بیاناند و از شیوه وجه فعلی را مورد بررسی قرار داده 

شناسی تاریخی هم مورد توجه        اند. بررسی عناصر وجهی زبان فارسی از منظر زبان

ــخص و  ــگران قرار گرفته، اما تنها به افعال و قیدهای وجهی مشـ برخی از پژوهشـ

محدود مانده  «توانستن »و  «شدن »، «خواستن »، «شاید »، «باید»رایجی همچون 

سعی کرده   ست. در این مقاله  را در « رسیدن »گیری فعل وجهی تا روند شکل ایم ا

ــتوری  ــی نو، از منظر دس ــتان به فارس ــی باس تحلیل کنیم و  3شــدگیگذر از فارس

شان دهیم که چطور فعل  اینبه د یا به مقص »با معنای واژگانی  «رسیدن »ترتیب، ن

(، پس از تحوالت 1381 انوری و همکاران،  «مکان مورد نظر خود واصـــل شـــدن

هایی خاص، کارکرد انند توســـیع معنایی و بســـط اســـتعاری، در بافتدرزمانی، م

دستوری یافته و برای نشان دادن مفاهیم وجهی پویایی، سزاوار بودن و بیان اجازه    

 بینیم:های زیر میکه در نمونهبه کار رفته است، چنان

  پویایی(. کند یکه کش نرسدعاجز را ( 1

 ی  سزاوار بودن(.را تعال یمگر خداو سزاوار نبود  نرسدعبادت کس را ( 2

  بیان اجازه(. که بر او اعتراض کند نرسدکس را ( 3

                                                           
1. modality 

2. mood 

3. grammaticalization 
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تحقیق در  نةیشــیپبرای نیل به این هد ، نخســت، مروری خواهیم داشــت بر 

سی و     صوص وجه و وجهیت در زبان فار از مطالعاتی یاد خواهیم کرد که  ژهیوبهخ

ستوری  صر وجهی را در زبان ف  روند د سی مدنظر قرار داده شدگی عنا سپس،  ار اند. 

سه   مختلف مرور خواهیم  شاخة مبانی نظری الزم برای پیگیری این تحقیق را در 

ست، به مهم  سپس  رایج در مطالعات وجهیت میهای ترین نظریهکرد: نخ پردازیم، 

شــدگی و تعاریف مطرح در این حوزه را ذکر خواهیم کرد و مبانی نظری دســتوری

سی نو        بعد از آن، مرور ستان تا فار سی با سی از فار ی بر تحوالت تاریخی زبان فار

ــأله و  ــت؛ بخش بعدی این مقاله به بیان مس ــی  ارائةخواهیم داش ــواهد از فارس ش

ــأله از منظر    ــت و پس از تحلیل مس ــاص خواهد داش ــی نو اختص ــتان تا فارس باس

 گیری خواهیم رسید.شدگی، به نتیجهدستوری

 تحقیق نةیشیپ. 2

ــت، همچنان هیت در زبان، اگرچه از دیرباز موضــوع پژوهشمفهوم وج ها بوده اس

ــی نقاط تاریک و مبهمی در خود دارد که ب ــوص در زبان فارس تواند کانون می خص

دستور زبان فارسی، از جمله فرشیدورد     حوزةتوجه و بحث قرار گیرد. پژوهشگران  

ــفائی   1350  ــی 1378( و ماهوتیان    1365(، ناتل خانلری     1363(، شـ ( نگرشـ

ــته  ــی داش ــنتی به وجهیت در زبان فارس اند و مطالعات خود را به وجوه فعلی و س

ــگرانی   اند. در دهه  آن محدود کرده  مختلفکارکردهای مفهومی    های بعد، پژوهشـ

( وجهیت 1392( و رحیمیان و عموزاده  2008(، طالقانی  1386همچون اخالقی  

ــی و      را به مفهوم جدید آن، یعنی نگرش گوینده     ــی بررسـ به کالم، در زبان فارسـ

ند و در کنار وجوه فعلی، به افعال کمکی وجهی نیز توجه نشــان دادهاتحلیل کرده

( وجهیت را در صفات فارسی پیگیری کرده است و عموزاده 1391پور  اند. ایلخانی
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ــایی   ــی   ( پژوهش2009( و توانگر و عموزاده  1391و رضـ های خود را به بررسـ

 اند.رتباط با زمان دستوری اختصاص دادهوجهیت در ا

ــتالن 2015رویکرد درزمانی به وجهیت در آثار رحیمیان و همکاران          ( و دسـ

ــم می1396  ــتوری( به چش ــدگی و محدود به خورد که خارج از چارچوب دس ش

هایی با رویکرد شـــناختی افعال وجهی بوده اســـت. البته پژوهشبررســـی ریشـــه

از این جمله،  ؛شدگی نیز انجام شده است   وریت دستوری درزمانی به وجهیت، با مح

ــاختواژة( 1387محمودی بختیاری   ــه فعل وجهی  س ــتن»س ــدن»، «بایس و  «ش

برای این تحلیل بهره ( 1993  2گاتوو تر 1آراء هاپر را بررسی کرده و از «توانستن»

یدســتور ندیفرا ریتأثخود،  رســالة( در بخشــی از 1392گرفته اســت. همایونفر  

 ی را مد نظر قرار داده است.عناصر وجه یریگدر شکل یشدگ

ــاس فرایند معین «باید»( به تکوین و تحول معانی وجهی 1394داوری   بر اس

شــدن این فعل وجهی را بررســی کرده اســت. پرداخته و روند دســتوری 3شــدگی

سیر تحول فعل  1395داوری و نغزگوی کهن   ستن »( به  از فعل واژگانی به  «خوا

ستوری زمان آینده در چارچوب     فعل سپس فعل معین با معنای د معین وجهی و 

ــتوری ــدگی پرداختهدسـ ــی دیگر، 1390اند و نغزگوی کهن  شـ ( نیز در  پژوهشـ

ستوری  ست و البته در میان افعال حرکتی    د شدگی افعال حرکتی را تحلیل کرده ا

 به میان نیامده است.« رسیدن»مد نظر او، بحثی از فعل 

 

                                                           
1. Hopper 

2. Traugott 

3. auxiliation 
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 چوب نظریچار. 3

 تیمفهوم وجه و وجه .1 3

پالمر     به تعریف  نا  که خود، تعریف الینز 1986  1ب ته،   259: 1391  2(،  پذیرف ( را 

وجهیت رویکرد گوینده است به گزاره. درواقع، وجهیت نظر و دیدگاه گوینده است؛ 

ــاس لزوم یا آرزو و نیاز به           اطمینان یا عدم اطمینان گوینده از گفتة خویش، احسـ

 توان از انواع وجهیت دانست.دن موضوع، توانایی و ظرفیت وقوع موضوع را میدارخ

جه و             یان و مایز م به ت که همواره  له الزم اســــت  بت از این مقو ــح  در صـ

ــت انتزاعی که می     ــیوه  وجهیت توجه کنیم. وجهیت مفهومی اسـ های  تواند به شـ

ان تاریخی ها که دســتورنویســدار شــود. یکی از این شــیوهمختلف، عینی و نشــان

شته    شم دا ، یعنی بازنمود وجهیت «وجه فعل»یا  «وجه»اند، همواره آن را پیش چ

یابد و فعل بروز می ساختواژة ها در در ساختمان فعل است. وجهیت در برخی زبان  

ــت ابزارهای دیگری را برای نمایش خود    در زبان  ؛ از ند یبرگزهای دیگر، ممکن اسـ

 جمله افعال وجهی، قیدها.

ــن ــکلازبانشـ ــان با رویکردهای مختلف به مفهوم وجهیت، آن را به شـ های سـ

بندی همان الگوی ترین طبقه(. رایجDe Haan, 2006اند  بندی کردهمتفاوت طبقه

ــتفادة( به بعد، مورد 1951  4اســـت که از فون رایت 3مطرح در منطق تکلیفی  اسـ

ــ 1986( و پالمر   1977مراجع مهمی مثل الینز    ت. در این الگو، ( قرار گرفته اسـ

                                                           
1. Palmer 

2. Lyons 

3. deontic logic 

4. Von Wright 
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ــتی( ــتی( 1وجهیت به انواع معرفتی  برداش ــیم می 2و تکلیفی  درخواس ــود. تقس ش

ست به     ضاوت گوینده ا شانگر ق زند، ای که گوینده حدس میگونهوجهیت معرفتی ن

ستنتاج می  شواهد و منابعی برای کالمش ارائه می ا کند تا اطمینان یا عدم کند یا 

شان دهد. وجهیت تکلیفی هم مربوط به موقعیتی   هایشاطمینان خود را از گفته ن

کند، قولی کند، الزام و اجباری وضــع میای را صــادر میاســت که گوینده اجازه

سته کند. معموالً این دهد یا تهدید میمی شود  سومی تکمیل می  شاخة ی با بندد

ــت. نام دارد و ناظر بر امکان و توانایی و تمایل       3یا پویا   که وجهیت توانمندی     اسـ

شنا از جمله ( 1986پالمر   سته     زبان ست که این د سه سانی ا  گانه را مد نظربندی 

ــالحاتی بر آن وارد          قرار داده و با اینکه بعدها در این مورد تجدیدنظر کرده و اصـ

های بعدی، حتی تا وجهیت برای خیل پژوهش حوزةاو در  ةیاولپژوهش  ،دانســـته

در دو دسته  ویراست دوم کتابش، وجهیت را   زمان حاضر، الگو بوده است. پالمر در  

ــبقابل ــت  یررس ــته اس ــت، وجهدانس ــاوت گو یعنی، 4یاگزاره تی: نخس  ندهیقض

دارد؛ و دوم،  5نماو گواه یمعرفت رگروهیدرخصوص ارزش صدق گزاره که خود، دو ز  

ــت که هنوز   بالقوه  یبه رخداد   نده یگو کردیاز رو یکه حاک   6یرخداد  تی وجه اسـ

 .(Palmer, 2001و پویاست   یفیتکل رگروهیدو ز یداراواقع نشده و 

ــان می خچةیتارمروری بر  ــتهمطالعات وجهیت نش بندی مورد دهد که این دس

ــت. گروهی، از جمله کوتس همةپذیرش  (، وجهیت را به دو 1983  7محققان نیسـ

                                                           
1. epistemic 

2. deontic 

3. dynamic 

4. propositional modality 

5. evidential 

6. event modality 

7. Coates 



 13 کاسب بخشیتسل مهیفهو  زادهیمنش یمجتب ،دهقییجعفر محمود /...فعل شيدایپ یبررس 

 

 اند و تقســـیم دانســـته شـــامل تکلیفی و پویا( و معرفتی قابل 1ایریشـــه دســـتة

بایبی   گروهی  به پیروی از  کاران    2دیگر،  تداول     (،1994و هم با حفظ مفهوم م

ــایر مفــاهیم وجهی را تحــت عنــاوین وجهیــت پیرو              ، 3وجهیــت معرفتی، ســ

ــته  5محورو وجهیت گوینده   4محوروجهیت عامل    نها،  اند. در نظر آ بندی کرده دسـ

ــاره دارد که در عبارت        روند و  ر میهای پیرو به کا   وجهیت پیرو به وجه افعالی اشـ

ــت. وجهیت عامل نمونة محور به وجود بارز آن، وجه التزامی در جمالت مرکب اسـ

کند که در شرایط درونی یا بیرونی برای عامل درخصوص تکمیل کنشی اشاره می     

صلی قرار دارد؛ مثل اجبار  گزارة محور هم . وجهیت گوینده9و آرزو 8، توانایی7، نیاز6ا

کند تا عامل جمله ها، گوینده شرایطی را فراهم میر آنبه مواردی اشاره دارد که د

ضا  اینبتواند کاری را انجام دهد و به  شدار 13، تمنا12، نهی11، امر10طریق، تقا و  14، ه

 گیرد.را دربرمی 15اجازه

آورند و وجهیت به حساب نمی زمرةپردازانی هم هستند که پویایی را در  نظریه

 (.De Haan, 2006و  Nuyts, 2005البته موافقان و مخالفانی دارند  

                                                           
1. root 

2. Bybee 

3. subbordinating 

4. agent-oriented 

5. speaker-oriented 

6. obligation 

7. necessity 

8. ability 
9. desire 
10. directive 
11. imperative 
12. prohibition 

13. optative 

14. admonition 

15. permision 
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له     یت را مقو نایی در نظر می ما در این پژوهش، وجه یانگر   ای مع که ب گیریم 

شیوه   ست و به  های مختلف، از جمله در قالب افعال نگرش ذهنی گوینده به کالم ا

ستوری می  صد اطالع     وجهی بروز عینی و د صرفاً ق سخن، یا  یابد. گوینده با بیان 

ــانی و ابخبار ــوص گزاره را هم بر آن  رس دارد، و یا نظر و نگرش خاص خود درخص

دهد یا قضــاوت خود را کند؛ مثالً اطمینان یا تردید خود را نشــان میتحمیل می

صوص توانایی عامل ابراز می  شگفتی خود را    درخ شادی و  کند، یا ناراحتی، ترس، 

ــان می با الگوگیری از      دهد. در کالم نشـ نابراین، ما وجهیت را  منطقیون، به دو   ب

سیم می   شاخة  صلی خبر و غیرخبر تق ( و وجهیت پویا را 85: 1384کنیم  مظفر، ا

 گیریم.دوم در نظر می شاخةشمار های بییکی از زیرمجموعه

 شدگیدستوری .2 3

شدگی، از یک سو چارچوبی برای (، دستوری1 :2003بنا به تعریف هاپر و تروگات  

دهد که چگونه ها پاسخ میییرات زبان، به این پرسش تغ مطالعةتحقیق است که با  

ساختارهای واژگانی  ستوری ، در بافت1اقالم و  یابند می 2های زبانیِ خاص، کارکرد د

ــتوری جدیدتری پیدا می ــتوری کارکردهای دسـ  کنند ویا اینکه چگونه اقالم دسـ

اشاره   یشدگی گاه به فرایند شوند. از سوی دیگر، اصطالح دستوری    تر میدستوری 

دهد و مشــتمل بر مراحلی اســت که طی آنها، برخی دارد که در طی زمان رخ می

عمده در  هایشــوند. یکی از رویکردهای زبانیِ در گذر زمان دســتوری میصــورت

ستوری    سی د ست و هد  از آن، ردیابی   3شدگی، رویکرد درزمانی برر و تاریخی ا

                                                           
1. lexical 

2. grammaticalized 

3. diachronic 
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ــورت  ــأ ص ــتوری و مراحل مختلف تغییراتیمنش ــر    های دس ــت س ــت که پش اس

 گذارند.می

صلی تمایز میان صورت واژگانی و صورت      مسألة شدگی،  دستوری  مطالعةدر  ا

شی  صورت   1نق ست.  صیف چیزها، کنش ا ها به کار ها و ویژگیهای واژگانی برای تو

ند و دارای محتوای مفهومی می ــورت      2رو بلِ صـ قا ند. در م ــت گانی،   هسـ های واژ

شی قرار دارند که  صورت  صل  3محتوای مفهومی ندارندهای نق کردن پارهو برای و

شان  صورت های کالم به یکدیگر  حرو  ربط( یا برای ن سمی با  دادن ارتباط  های ا

ها  مثل ضــمایر و حرو  بودن آندادن معرفه و نکرههم  حرو  اضــافه(، یا نشــان

صفت    شان   شاره( به تعریف( یا دور و نزدیک بودن قتی شوند. و کار گرفته میهای ا

ه شد « دستوری » های صورت نقشی به خود گیرد، اصطالحاً   صورت واژگانی ویژگی 

ست، بلکه در فرایند           ستوری ناگهانی نی صورت د صورت واژگانی به  ست. تبدیل  ا

ای از تغییرات کوچک، نظیر های زبانی دستخوش مجموعه شدگی، صورت  دستوری 

ــتمی 5و کاهش آوایی 4زدایی معنی ــوند و با از دسـ های معنایی و دن ویژگیداشـ

یابند، تا حدی که ممکن اســت به واژگانی خود، بیشــتر کارکردهای دســتوری می

ی حذ  و ناپدید شوند. بر این اساس،   کلبهو وند تبدیل شوند و یا حتی   6بست واژه

تروگــات       پر و  ــتــاری    :72003هــا یوســ پ توری     7(  ــ گی   برای دســ ــد  شــ

 اند:پیشنهاد کرده

                                                           
1. functional 

2. content word 

3. empty word 

4. bleaching/desemanticization 

5. phonetic reduction/ attrition 

6. clitic 

7. cline 
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 شدگیتوریپیوستار دس :(1شکل )

ستار ندارند، بلکه می    صورت  صی بر روی این پیو شخ وانند تهای زبانی جایگاه م

شــده نزدیک یا دور باشــند؛ درواقع، پیوســتار فوق های مشــخصبه هریک از نقطه

 های زبانی را نسبت به یکدیگر نشان دهد.تواند جایگاه صورتمی

ا و امکانات زبانی مختلفی گویشوران یک زبان برای بیان مقصود خود از راهکاره

یان یک منظور از طریق چند راهکار متفاوت امکان          کمک می  گاه ب پذیر  گیرند و 

ها و سطوح  دهد در الیهاست نشان می   1بندیاست. این مسأله که بیانگر اصل الیه   

ــانه  توان به بازنمایی یک مفهوم پرداخت و این، خود، می     مختلفی می ی اتواند نشـ

(؛ مثالً ممکن اســت زبانی که Hopper, 1991شــدگی باشــد  ریبرای وقوع دســتو

شان دادن وجهیتی خاص معموالً از وجه فعلی بهره می  تدریج، برای برده، بهبرای ن

ــتفاده کند و برخی افعال واژگانی را در         یان این مفهوم از امکان دیگری هم اسـ ب

 طةنقتواند غییر میکار برد. این تهای محدود و خاص، برای نمایش وجهیت بهبافت

 شدگی تلقی شود.آغاز حرکت فعل در مسیر دستوری

ستوری   صورتی واژگانی در معرض د ست تا  شدگی قرار می وقتی  گیرد، ممکن ا

ستوری و واژگانی  ها، کارکرد واژگانی خود را حفظ کند و هممدت زمان، دو نقش د

شد. به   را در بافت شته با ص اینهای مختلف برعهده دا  لةمرحورت زبانی در ترتیب، 

                                                           
1. layering 

عنصر واژگانی و دارای  
محتوا

وند تصريفیواژه بستعنصر دستوری
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دهد جدا از هم  دستوری و واژگانی(، به حیات خود ادامه می شاخةدر دو  1واگرایی

 Hopper, 1991    ــت در زبانی، برخی افعال در برخی بافت ها به   (؛ مثالً ممکن اسـ

 های دیگر به صورت کمکی به کار رود.شکل واژگانی و در بافت

ای بیان مفهوم دســـتوری مشـــخصـــی از میان راهکارهای مختلفی که زبان بر

ری ها بسامد وقوع بیشت  تدریج یک شیوه از دیگر شیوه  گزیند، ممکن است به برمی

ــتوری مورد نظر عمومیت     بیابد، دیگر روش   ها را پس بزند و برای بیان مفهوم دسـ

صورت زبانی مواجهیم. درواقع، طی فرایند   2شدگی پیدا کند. اینجاست که با خاص 

تدریج برای بیان مفهوم دستوری اربرد صورت زبانی مشخصی، بهشدگی، کدستوری

(. در مثال ما، زبان ممکن Lehmann, 2002و  Hopper, 1991شـــود  می 3الزامی

ــتفاده از فعل های کمکی را برای بیان وجهیت انتخاب کند و کاربرد اســت تنها اس

 تدریج از زبان کنار گذاشته شود.فعلی، به وجه

 عنوانهای قبلی خود بهشود، معموالً از ویژگی ه دستوری می ای کصورت زبانی 

ــله نمی     ــورت واژگانی فاصـ های معنایی آن را در خود نگه    گیرد و برخی مؤلفه صـ

ستوری  این ویژگی 4دارد. ثباتبمی صورتب د شده، گاه حتی در آخرین مراحل  ها در 

 (.Hopper, 1991خورد  شدگی نیز به چشم میدستوری

سیر مقوله   ستوری راه د ادامة گذرد. تغییر مقوله، مثالً از می 5زداییشدگی از م

ــت که رخ می 6فعل به قید، که بر اثر بازتحلیل دهد، از جمله بارزترین تغییراتی اس

                                                           
1. divergence 

2. specialization 

3. obligatory 

4. persistence 

5. decategorization 

6. reanalysis 
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ــورت ــتوری ص ــت در فرایند دس ــوند  های زبانی ممکن اس ــدگی با آن مواجه ش ش

 Hopper, 1991 ؛Heine, 2003  وHopper and Traugott, 2003.) 

ــتوری ــاســی دارند. بازتحلیل  1شــدگی، دو عامل بازتحلیل و قیاسدر دس نقش اس

حاصـل اسـتنتاج و حدس اهل زبان اسـت؛ به این معنا که صـورت زبانی، در ذهن     

ساخت آن ارتباطی ندارد؛   ای جلوه میشنونده، مطابق با قاعده  صل به  کند که در ا

شه  همةبرای مثال،  سی  ری صل نو شنا یب، ترتایناند. بهعی بازتحلیلهای عامیانه حا

شوند.       بازتحلیل موجب می ساختارهای قدیمی  ساختارهای جدید جایگزین  شود 

یاس تعمیم می        ــاختارهای جدید از طریق ق مد     یا این سـ ــا با افزایش بسـ ند و  ب

 (.Hopper and Traugott, 2003: 64-65شوند  به قاعده بدل می کاربردشان

های زبانی شـــدگی صـــورتیز در دســـتوریکاربردهای مجازی و اســـتعاری ن

ــتعاره کند، به این معنا که بر مبنای قیاس و روابط نمادین عمل می 2اثرگذارند. اس

ــتور را با جهان عینی    ــه می  تر واژهجهان غیرعینی دسـ کند و از طریق  ها مقایسـ

ستنساخ یا نگاشتب    های واژگانی را برای بیان مفاهیم دستوری به  این دو، صورت  3ا

کنند که در تعیین   ( یادآوری می 25 :1994گیرد. البته بایبی و همکاران     می کار 

ــتعاره  ــیار محتاط عمل کرد؛ چراکه در  عنوانبهاسـ فرایند مؤثر در تغییر، باید بسـ

شود، چیزی جز تعمیم شدگی، آنچه تعبیر به استعاره میبسیاری از مواردب دستوری

 صوصِ معنایی نیست.های بخرفتن ویژگیشناختی و ازدستمعنی

صورت   هم شینی و مجاورت  صورتی  ن های زبانی خاص در کنار یکدیگر نیز، در 

شود. پژوهشگرانی از جمله     تواند موجب دستوری که مکرر اتفاق بیفتد، می شدگی 

                                                           
1. analogy 

2. metaphor 

3. mapping 
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( نشـــان داده1991  1( و تروگات و کنیش1991(، هاینه و همکاران  2015بایبی  

ــورتی اند که مجاورت و هم ــینی ص ــی می نش تواند بار معنایی زبانی در بافت خاص

ــتنتاج و بازتعبیر مبتنی بر بافت موجب می          ثانویه بر آن بیفزاید و پس از آن، اسـ

ــورت زبانی در بافت  ــود که این ص و به قاعده بدل  رودکارهای دیگر نیز مجازاً بهش

 شود.

ستوری     سازوکارهای د صول و  برای  ابزاری عنوانبهشدگی را  در این پژوهش، ا

ــی در     مطالعة   وجهیت به کار خواهیم گرفت، اما       حوزةتحوالت تاریخی زبان فارسـ

ــت مروری بر مهم ــته  حوزةترین آثار نظری در  پیش از آن، الزم اسـ وجهیت داشـ

 های آن ترسیم کنیم.باشیم و تصویر روشنی از این مفهوم و زیرمجموعه

 ت تاريخی زبان فارسیتحوال. 3 3

حیات زبان فارسی آثار مکتوبی بر جای مانده است که    دورة خوشبختانه از هر سه  

ســازد. زبان تر میهای آن را آســانقضــاوت درخصــوص تحوالت تاریخی و ویژگی

زرتشــتی  زبان  انةیمفارســی  دنبالةنو  از قرن ســوم هجری به بعد(  دورةفارســی 

های فارســی باســتان  زبان کتیبه دنبالةســاســانیان( اســت که خود،  دورةرســمی 

 (.1389شود  ابوالقاسمی، هخامنشی( در نظر گرفته می

ساختمان فعل بازنمایی می        در زبان شتر در  ستان، وجهیت بی سی با شد و  فار

فتن رمیانه و ازبین دورةافعال کمکی وجهی هنوز شکل نگرفته بودند. با رسیدن به   

ساختمان فعل، ا    عمدةبخش  صریفی زبان، مفاهیم وجهی عالوه بر  ز طریق نظام ت

ــی نو، کاربرد افعال وجهی          ــدند و در فارسـ  عنوانبه افعال وجهی هم بازنمایی شـ

                                                           
1. König 
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ــتری پیدا کرد. ازآنجا     ابزاری برای بیان مفاهیم وجهی   ــامد بیشـ که تنها فعل    بسـ

موضـوع این پژوهش اسـت، در بحث از تحوالت تاریخی زبان فارسـی،    « رسـیدن »

مهم را  نکتةنیم، اما باید این کاین فعل کمکی می حوزةبررسـی خود را محدود به  

بانی می     ــت که مفاهیم وجهی در هر ز ند از طریق افعال   همواره در نظر داشـ توان

ــفت ــتوری1ها و قیدهای وجهی، کاربردهای خاص نمودواژگانی، ص و...  2، زمان دس

 نیز بازنمایی شوند.

 . تحلیل و بحث4

ابزار دســتوری بیان وجهیت در زبان فارســی،  حوزةشــده در های انجامدر پژوهش

ــتن/ توان»وجهیت پویا را به فعل      ــته   «توانسـ ند  اخالقی،  محدود دانسـ ؛ 1386ا

( در 1-190 :1994(. از ســوی دیگر، بایبی و همکاران  1392رحیمیان و عموزاده، 

شان    پژوهش خود که مبتنی بر دادهای زبانی از زبان ست، ن های مختلف و متعدد ا

ــأهای        اند که ابزارهای زبانی    داده ــتفاده برای بیان وجهیت پویا از منشـ مورد اسـ

شمه می    سرچ ستوری می گوناگون  شمه    گیرند و د سرچ ها را شوند، و یکی از این 

ــمرده 4کرانمند 3افعال پویای ــیدن»اند؛ افعالی مانند برش که تغییر در امور را « رس

 پایانی هستند. نقطةدهند و ذاتاً دارای نشان می

 عنوانبهتوان را می« رسیدن»اهیم داد که فعل کمکی در این پژوهش نشان خو

 یک امکان زبان فارسی برای بازنمایی وجهیت شناسایی کرد.

 

                                                           
1. aspect 

2. tense 

3. dynamic 

4. telic 
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 . فارسی باستان1 4

کردن(، در به معنی حرکت ar√ شة یر از « -rasa»آغازی  مادةدر فارسی باستان،   

سیدن »کار رفته و بر مفهوم های گوناگون بهبافت ست   « ر شته ا  ,Kent  داللت دا

1953: 169:) 

4) kašciy naiy adaršnauš cišciy ϑastanaiy pariy gaumātam tyam magum yātā 

adam arasam. 
 ,Kent؛ DBI, 54گ ومات مغ را نداشت، تا آنکه من رسیدم     دربارةکسی جرئت گفتن چیزی  

1953: 117, 120). 

5) ... aϑagam BUyā avārasam. 

 .(Kent, 1953: 142, 144؛ DSf, 24... در زمین به سنگ رسیدم  
6) yaϑā pārsam parārasa… 

 (.Kent, 1953: 125, 127؛ DBIII, 34هنگامی که به پارس رسید...  

 فعلی واژگانی و بیانگر رسیدن « رسیدن » بنا بر شواهد فوق، در فارسی باستان،   

به مقصد با مکانی مشخص است. عمل رسیدن معمواًل توسط عامل جاندار صورت        

ــوند  حوزةگیرد. البته، می ــترده -niمعنایی فعل با پیش ــط تر میگس ــود و با بس ش

ستعاری  از طریق   ستعارة ا مکنیه(، بر رسیدنِ عامل غیرجاندار به مقصدی داللت    ا

جهت باال  -niبینیم که پیشــوند الزاماً جا و مکان نیســت؛ در مثال زیر می دارد که

مقصــد را  viϑamبه پایین را به عمل رســیدن اضــافه کرده اســت و حالت مفعولی 

شخص می خوببه ضافة کند، اما حر  ی م صریح بر جهت  abiy ا بودنِ دارنیز برای ت

 کار رفته است:رسیدن به عملِ

7) hyā duvaištam  šiyātiš  axšatā  hauv ciyaurā  nirasātiy  abiy  imām  viϑam.  

ستنی، به طور مداوم،       س شادی ناگ س به...آنگاه، این  سید   لةیو اهورا به این خاندان فرو خواهد ر

 DPe, 24 ؛Kent, 1953: 136.) 
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سیدن »در ادامه خواهیم دید که این کاربرد فعل  سترده در دوره «ر های بعد گ

 سازد.ا فراهم میکاربرد وجهی آن ر نةیزمشود و تر می

 . فارسی میانه2 4

سی میانه،   سیدن »معنایی  حوزةدر فار سترده « ر سو، معنای    تر میگ شود. از یک 

 رود:کارمیکند و برای بیانِ به مقصد رسیدنِ عامل جاندار بهاصلی را حفظ می

8) … ō ān gyāg rasēd kū murdag <ī> nēw pidar wēnēd. 

شجاع]ش[ را ببیند  یادگار زریران، بند   مردةبه آن جایی رسد که    ,Jamasp-Asana؛ 83پدر 

1897/1913: 11.) 

« رسیدن»(، برای همنشینی 7از فارسی باستان  مثال  ماندهیبرجا نمونةتنها 

 با عامل غیرجاندار، این جمله است:

9) māh ī day ī wihēzagīg rōz ī ādur ān zamestān pad wēš sardīh ō ērānwēz 

rasēd. 

، 25، فصل بندهش  رسدج و ماه دیِ بهیزگی، روز آذر، آن زمستان با بیشترین سردی به ایرانوی

 (.106: 1395؛ بهار، Pakzad, 2005: 288؛ 13بند 

با « رســیدن»رود و فعل مقصــد، از بین می عنوانبهگاه الزام ذکر مکانی خاص 

شــود که غالباً بر مفاهیمی انتزاعی، غیر از مکان، داللت  نشــین می هایی هممتمم

ــمنی   زیر، نمونة هایی مانند    دارند؛ بدین ترتیب، بافت      یا   «یافتن توفیق»معنای ضـ

 سازند:را به ذهن متبادر می« یافتنبهره و قسمت»

10) māh frawardīn rōz ī hordād hušēdar ī zarduxštān ō wēnišn ud ham-

pursagīh ī ohrmazd xwadāy rasēd. 
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ــگی  = مالقات و    ــت به بینش و همپرس ــل زرتش ــیدر از نس هم ماه فروردین، روز خرداد، هوش

ــد  مــاه   ــحبتی( اوهرمزد خــدای رســ  ,Jamasp-Asana؛30روز خرداد، بنــد  نیفروردصـ

1897/1913: 105.) 

11) čē rāy ka aǰgahān ud dušāgāh ud wad mard ast ī ka ō burzišn ud nēkīh ī 

wuzurg rasēd...? 

ــش         ــد...م  مینوی خرد، پرسـ   ؛2، بند  50چرا مرد کاهِل ناآگاهب بد به احترام و نیکی بزرگ رسـ

Anklesaria, 1913: 139 ،61: 1385؛ تفضلی.) 

نیست، بلکه مفاهیم منفی را هم البته، این کاربرد محدود به مفاهیم مثبت و خوب 

 گیرد:میدربر

12) kāmag abar ān čiš ma barēd kē-tān tan ō puhl ud ruwān ō pādifrāh 

rasēd. 

؛ 57بند  ،ن به پادافره رسد  اندرز پوریوتکیشانچیزی را طلب نکنید که تنتان به کیفر و روانتا

Jamasp-Asana, 1897/1913: 50.) 

13) šāyendag ka ō a-šāyendagīh rasēd ud pādyāwand ka ō a-pādyāwandīh 

rasēd, ummēdwār ka ō an-ummēdīh rasēd. 

قدرتی  =ضعف( رسد و امیدوار که به بیای که به ناشایستگی رسد و قدرتمند که به شایسته

 (.Jamasp-Asana, 1897/1913: 96؛ 158ناامیدی رسد  یادگار بزرگمهر، بند 

ــی میانه،     های انتزاعی، مثل   برخی از متممبا   rasīdanدر متون مختلف فارسـ

 شود:نشین میپادشاهی، فریاد و فرجام با تکرار بیشتری هم

14) ... ō mahist kār ud pādixšāyīh rasēd. 

 (.Jamasp-Asana, 1897/1913: 85؛ 2ترین کار و پادشاهی رسد  یادگار بزرگمهر، بند به بزرگ

15) ān dōst nē pad dōst abāyēd dāštan kē andar saxtīh ō frayād nē rasēd. 

 ,Jamasp-Asana؛ 9ت  قطعه، بند آن دوست را که در سختی به فریاد نرسد، نباید دوست پنداش

1897/1913: 79.) 

16) wahrām rōz bun ī xān ud mān abgan tā zūd pad frazām rasēd.  
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به فرجام رسد  اندرز انوشهومان را بن افکن  =ساختن خانه را آغاز کن(، تا زود در بهرام روز خان

 (.Jamasp-Asana, 1897/1913: 70؛ 138روان آذرباد مارسپندان، بند 

ضور    در ادامه خواهیم دید که چنین کاربردهایی، در برخی موارد، زمینه ساز ح

ــیدن»فعل   ــیدنفریاد»های فعلی و افعال مرکب، مثل در عبارت« رسـ به »، «رسـ

 شوند.های بعد میو... در دوره« رسیدنبه پادشاهی»، «رسیدنفرجام

شین  سیدن »شدن  همن سم    با برخی متمم« ر صدر یا ا های انتزاعی، از جمله م

ست که در     صدر، از عواملی ا سی نو، به بازتحلیل این     دورةم سپس در فار میانه و 

سبک  عنوانبهفعل  شواهد زیر نمونه یا همکرد کمک می 1فعل  ستند  کند.  هایی ه

 دهند:خوبی نشان میدر ساخت فعل به را« رسیدن»که نقش 

17) abar gōspand andar ram ]ī[ ačārīhā ō kuštan rasēd. 

 ,Madan؛ 16، بند 22فصل  ،8دام در رمه که از سر ناچاری به کشتن رسد  دینکرد  دربارة

 (.116: 1397؛ فارسانی، 727 :1911

18) … tāwān ō tōzišn ōh rasēd. 

، بند 72فصل  ، = تاوان نیز باید پرداخت شود(  مادیان هزاردادستان رسد ... تاوان نیز به پرداخت

 (.115: 1397پور، ؛ حاجی5

صی به کار می       شخ سیدن با عامل غیرجاندار و با متمم  از همین دوره، فعل ر

ــیدنِ   کند؛ به  بازتحلیل معنایی جدیدی را فراهم می       مقدمة  رود و  طوری که رسـ

 کند:پیدا می «شدننصیب»چیزی به کسی معنایی معادل 

19)…ān anšahrīg pad abarmānd ō abārīg frazandān rasēd… 

                                                           
1. light verb 
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؛ 8، بند 94فصل  ،عنوان ارث به دیگر فرزندان خواهد رسید...  مادیان هزاردادستانآن برده به ...

 (.194: 1397پور، حاجی

ــه ــیــدن»تــدریج، عــامــل  ب  گیرد و   می هــای انتزاعی را هم دربر     حوزه « رسـ

ستحقاق یا ظرفیت پذیرش را به ینابه س  ترتیب، لیاقت، ا ضمنی، به متمم ن بت طور 

 دهد:می

20)… dēwān xwāhrag nē rasēd. 

 (.35: 1395؛ بهار Pakzad, 2005: 17؛ 38، بند 1... به دیوان آسانی نرسد  بندهش، فصل 

21) … dahišn ī wahman ud ardwahišt ud šahrewar kū ēdōn ō man rasēnēd. 

، بند 4م  بندهش، فصل رساندکسی بخشش بهمن و اردیبهشت و شهریور را چنین به من ... چه

 (.52: 1395؛ بهار، Pakzad, 2005: 60؛ 14

ــیدن در این معنی، تنها با مفاهیم خوب و مثبت به کار   باید توجه کرد که رس

ــتحقاق و ظرفیت برای پذیرش مفاهیم منفی مثل بدنامی،     نمی یفر کرود، بلکه اسـ

 دهد:و... را نیز نشان می

22) spazgīh ma kun, kū-t dusrawīh ud druwandīh awiš nē rasēd. 

 ,Anklesaria؛ 9و  8، بند 1، پرسش مینوی خردافترا مزن تا بدنامی و بدکاری به تو نرسد  

 (.20: 1385؛ تفضلی، 10 :1913

23) …u-šān pad ān rāh puhl rasēd. 
فارسانی، ؛ Madan, 1911: 712؛ 63، بند 19، فصل 8دینکرد اه به آنان کیفر رسد  و در آن ر ...

1397 :93.) 

javascript:ci(59290,'spazg2B01h')
javascript:ci(59290,'ma')
javascript:ci(59290,'kun')
javascript:ci(59290,'k6B012B00t')
javascript:ci(59290,'dusraw2B01h')
javascript:ci(59290,'ud')
javascript:ci(59290,'druwand2B01h')
javascript:ci(59290,'awi6101')
javascript:ci(59290,'n1301')
javascript:ci(59290,'ras1301d')
javascript:ci(59290,'ras1301d')


 1399بهار و تابستان ، 11، شمارة 7سال علم زبان؛    26

 

هم به « ul»و  «abar» ،«frāz» ،«abāz» ،«andar»با پیشوندهای « رسیدن»

 :1جان یا با متممی غیر از مکان نیز همنشین شده استکار رفته و گاهی با عامل بی

24) abar artēštār ī atōšag kē pad rawišn abar wāstar ud ǰōrdāy ud gōspand 

frāz rasēnd… 

، 8دینکرد توشه که در حرکت، بر علوفه و غله و گوسپند فراز رسند...  نظامی]های[ بی دربارة
 (.110: 1397؛ فارسانی، Madan, 1911: 723؛ 6، بند 21فصل 

 شـاره کنیم: دیگر دربارة فعل رسـیدن در فارسـی میانه ا   نکتةالزم اسـت به دو  

در فارســی میانه گاه با حر  « رســیدن»نخســت آنکه، بنا بر شــواهد متنی، فعل 

ــافة ــافة، گاه با حر  (16 مثال  «pad» اضـ و...( و گاه با  21، 19 مثال « ō» اضـ

ضافة حر   سایند   ا ست. کاربردهای بدون حر   به( 22 مثال « awiš»پ کار رفته ا

 (.23و  20شود  مثال صل باشد، دیده میویژه وقتی متمم ضمیر متاضافه هم، به

سیدن »دوم مربوط به تغییر جایگاه فعل  نکتة ست که در موارد  « ر و تقدم آن ا

شم می  ضایی باغ خورد. چنانمعدودی به چ ست،    1390بیدی  که ر شاره کرده ا ( ا

سانی، به خط پهلوی، می  عرب سکة ای از این کاربرد را در پشت یک  نمونه توان سا

 کند:را ترجمه می« العزّه هلل»بارت عربی دید که ع

25) rasēd ō yazad pērōzīh. 
 رسد به ایزد پیروزی.

                                                           
زند، مانند نمونة زیر که در آن،  حضــور پیشــوند در کنار فعل، گاه تغییرات محســوســی در معنای آن رقم می   . 1

«abar rasidan »:به معنای آزمایش و بررسی به کار رفته است 
 framūd kū jār-ē pad čiš ī ēn rēdag abar rasēd. 

آنچه او گفته امتحان کنید(  خسرو قبادان و ریدک،    داد که: مدتی به چیزی که این غالم ]گفته[ بررسید  = فرمان 

 (.Jamasp-Asana, 1897/1913: 35؛ 105بند 
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ضایی باغ  شر  یعل(، با نقل از 1390بیدی  ر کند که عبارت صادقی، بیان می  ا

«rasēd ō » دینکرد است و آن را مشابه ساخت زیر در     «شایسته بودن  »به معنای
 داند:می نهم

26) rasēd ō ōhrmazd yazišn [ud] šnāyišn. 

بیدی،  ؛ به نقل از رضایی باغMadan, 1911: 877؛ 9رسد به اهرمزد یزِش ]و[ ستایش  دینکرد 

1390.) 

ــیب »درواقع، در چنین جمالتی، مفهوم  ــدننصـ  «درآوردنتحت مالکیت   »و  «شـ

و « مســـتحق»و درنتیجه،  «ظرفیت پذیرش چیزی را داشـــتن»معنای ضـــمنی 

 کند.به ذهن متبادر میرا  «بودنسزاوار»

 . فارسی نو3 4

با حفظ معنای واژگانی خود، یعنی رسیدن کسی به جایی، « رسیدن»در فارسی نو 

شاخه  صورت که به های متعدد به حیات خود ادامه میدر  تنهایی یا با دهد؛ به این 

کند. با های فعلی و افعال مرکب شـــرکت میرود، یا در عبارتپیشـــوند به کار می

شده بود،   دورةه به تحوالتی که از توج سیدن گسترده   حوزةمیانه آغاز  تر معنایی ر

ــمنی مختلفی می  می ــود و معانی ضـ -12063: 1377گیرد، چنانکه دهخدا     شـ

ــدن، تمام  12069 ــت، موفق ش ــیدن وقت و فرص ( معانی متعددی همچون فرارس

این تحوالت،  کند.ذکر می« رسیدن »را ذیل مدخل  ...شدن، الیق و سزاوار بودن و  

چنانکه دیدیم، حاصل بسط استعاری و گسترش معنای اصلی این فعل در گذشت       

، کاربرد این فعل با پیشــوند هم، معموالً به تغییر و توســیع   عالوهبهزمان اســت.  

 هایی از این کاربردها را مرور خواهیم کرد.شود. در ادامه نمونهمعنایی منجر می
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ــی دری،   ــیدن»در فارس ــلی خود، یعنی با معنای همچن« رس ان در کاربرد اص

 کار رفته است:واژگانی رسیدن کسی به جایی، با بسامد فراوان، به

 (.640: 2 /1373...  بلعمی،  رسید( چون رسول علی به شام 27

سیدن » سعاً در معانی دیگری هم در این دوره به  «ر ست، از جمله  تو کار رفته ا

 «:تمام شدن»به معنای 

ان سخن برسددریا پیش از آنکه  برسد د دریا همه مداد، نبشتن سخنان خدای مرا،( اگر گرد28

 (.939: 1356/4تفسیر طبری،  ترجمةخدای من  

سیدن » شوندهای مختلف به  «ر ست؛ مثالً در  در متون این دوره با پی کار رفته ا

شوند       نمونة شدن پی ضافه  سی «بر»زیر، ا  کردن به فعل داده، معنای تحقیق و برر

 ت:اس

از مذهب و سیرت معاویه ...  بلعمی،  بررسد( عمر نیت کرد که به شام آید به تن خویش و 29

1373/ 1 :478.) 

که از دورة میانه توسیع معنایی  « رسیدن »چنانکه در بخش قبل اشاره کردیم،  

 د:کنیافته است، در فارسی دری، در ساخت فعل مرکب و عبارت فعلی شرکت می

 (.333: 1 /1371یا یاری دهد  میبدی، فرياد رسد  کسی( و نه ایشان را 30

، اگر از رسوم و حدود ...رسد یبه پادشاه ...طلب و مقاسات تعب معاناتیکه باما آن( 31

 (.49: 1 /1355 وراوینی،  ابدیملک و دولت راه  یها به مبان، خلل...گذشتگان بگذرد

 دورةشاهد آن در با متمم غیرمکان که نخستین « رسیدن»نشینی فعل هم

میانه گسترش یافته بود، در فارسی دری  دورة درباستان مشاهده شده و کاربردش 

 یابد:هم ادامه می
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ات یا غافلی رتبتی یابد، بدان التف رسد ( اگر چنانکه باژگونگی روزگار است کاهلی به درجتی32

 (.41: 1361ننماید  منشی، 

 شود:و متمم شخصی همنشین می با عامل انتزاعی« رسیدن»ترتیب، همینبه

جامه سیاه باید کردن یا کبود ...  بلعمی،  رسد( هرگز ندانستند که چون مردم را مصیبتی 33

 (.437: 1ج ، 1378

 (.615: 1ج ، 1378م  بلعمی، نرسد( همی ندانی که فرزندان شبانان را بر ملکان دراززبانی 34

مثال  «به» اضافةبا حر  « رسیدن»ه باید به این نکته هم توجه کرد که در این دور

رود ( به کار می34و  33های  مثال «را»آیند پس اضافة( یا با حر  27و  32های 

 مونةننشینی با ضمیر متصل، غالباً به حر  اضافه نیازی ندارد، مانند و در صورت هم

 :ویس و رامینزیر از 

 (.56: 1377 گرگانی،  دتیز تن برپرهوش و گونه ا که/  دتیرسبرو زد بانگ و گفتا چه ( 35

ــیدن »آنچه در این پژوهش بیش از همه اهمیت دارد، کاربرد        عنوانبه « رسـ

ــت که نگرش گوینده به کالم را بیان می      تواند این فعل را در   کند و می فعلی اسـ

در صر  سوم شخص مفرد،     « رسیدن »افعال وجهی جای دهد. فعل مضارع   زمرة

ــورت مثبت و چه ب چه به   ــورت منفی، در بافتهصـ های زبانی خاص، ظرفیت و صـ

ستعاری فعل      توانایی را بازنمایی می سط ا شی از ب سیدن »کند. این تحول نا و « ر

ست به گونه کاهش مؤلفه شینی با عامل جاندار و  های معنایی آن ا ای که الزام همن

ــی و عامل غیرجاندار که به   ــخص ــت داده و با متمم ش ج تدریمتمم مکان را از دس

ست.  تر شده، به انتزاعی همنشین می  «رسد »ی شدن عاملی که با  انتزاعکار رفته ا

 شود تا جایی ادامه یافته که مصدر فعل را هم شامل شده است:
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 (.728: 1384دست با لشکری برآوردن  بیهقی،  نرسد( رعیت را 36

، ادن  عطار نیشابوریکسی را بر کسی از ایشان فضل نه نرسد( ما را به نقل کار است و ما را 37

1391 :364.) 

الدین اسمعیل  کمال صفا کردن یدعو نرسدرا  زالل/ دم خلوص زند یتو داع یچو در هوا( 38

 (.391: 1348اصفهانی، 

 (.91: 1340که بی تو ندیدیم روی خواب  اوحدی،  رسد ( هر بامداد روی تو دیدن چو آفتاب / ما را39

 (. 606: 1380که غالمان ماهرو داری  حافظ،  رسدزدن / تو را ( دم از ممالک خوبی چو آفتاب 40

 اهللنعمت شاه  کردن شانیا بتیباشد بر ما غ بیع/  رندان کردن بتیغ نرسدزاهدان را ( 41

 (.655: 1380ولی، 

 (.304: 1370در فنا و بقا سخن گفتنم  جامی،  رسد( که را 42

ای آغاز شــد، شــروع مرحله میانه دورةبر فاعل که از  «رســد»شــدن فعل مقدم

بند متممی به خود پذیرفت؛ به عبارت دیگر، معنای « رســیدن»اســت که طی آن 

سیدن چنان تحلیل رفت که ماهیت فعلی  آن همچون افعال کمکی  واژگانی فعل ر

شد و به ابزاری برای بیان وجهیت  ، در بافت«شاید »و « باید» هایی خاص فراموش 

تری نیاز پیدا کرد   جمله به فعلی با معنای واژگانی قوی      ترتیب، اینتغییر یافت. به   

 شد:که در بند متممی ظاهر می

که گناه دیگری برشمارد اال کسی که او معصوم بود و کس معصوم نیست  نرسدرا  کسچیه( 43

 (.835: 2 /1378 بلعمی، 

 (.58: 1345 ی،عنصرالمعالحرمتی کنند  که بر پیران پیشی جویند و بی نرسد( جوانان را 44

که گوید من یا از من  نرسدجمله بداند کی او را کند، آنگاه به( در کردار خداوند نظاره می45

 (.288: 1 /1381 محمد بن منور، 
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( جناب جبروت احدیت و درگاه عزت الهیت مقدس است و منزه از آنکه خلق بوی اذی رسانند 46

 (.87: 8/ 1371بدی، که اندیشه کند یا تواند  می رسدیا خود کسی را 

که رسانم بر آسمان فریاد  ظهیر فاریابی،  رسدبینم، مرا ( در این زمانه چو فریادرس نمی47

1380 :59.) 

که کند عیب دامن پاکت / که همچو قطره که بر برگ گل چکد پاکی  حافظ،  رسد( که را 48

1380 :628.) 

ســوم شــخص مفرد در « رســیدن»آید، از شــواهد متنی موجود برمی کهچنان

مضارع، چه به صورت مثبت و چه به صورت منفی، برای ابراز مفهوم وجهی سزاوار     

بودن عامل نشان  رود و قضاوت و نگرش گوینده را مبنی بر مستحق  کار میبودن به

شین می در نمونه «سزاوار »و یا  «سزد »هایی مثل شدن این فعل با واژه دهد. همن

 کند:یت میهای زیر، این برداشت را تقو

 (.418: 4/ 1371هرچه کند و سزد هرچه خواهد  میبدی،  رسد( او را 49

 (.245: 1376الجنان، و سزاوار نبود مگر خدای را تعالی  روض نرسدعبادت کس را  ...( 50

ــد»توان برای کارکرد وجهی دیگری که می ــد، بازنمایی وجه پویا  «رس قائل ش

ــد»بردن فعل کارنده با بههایی مانند زیر، گویاســت. در نمونه چه به صــورت  «رس

ــوص وجود توانایی و ظرفیت در   ــورت مثبت، نظر خود را درخص منفی و چه به ص

و  «عاجز»هایی مثل با واژه «رسد »کند. همنشینی  عامل برای انجام کاری ابراز می

 کند:این برداشت را تقویت می «تواند»

که اندیشـــه کند که این  نرس  دســـت و کس را ( درک مردمان از دریافت آن عاجز مانده ا51

 (.114: 1384چراست ...  بیهقی، 

 (.556: 5/ 1371که کشی کند  میبدی،  نرسد( تو عاجزی و عاجز را 52
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او را بر کسی فرمان  نرسد( هرکس که دون من فرمان دهد، به امر من تواند داد و بی امر من 53

 (.221: 8/ 1371دادن  ابوالفتوح رازی، 

کارکرد وجهی، وقتی شرایطی بیرون از عامل توانایی یا ظرفیت انجام کاری  این 

 دادن را هم دربربگیرد:اجازهتواند مفهوم وجهی را برای او فراهم کند، می

 دنرسگر را رسد در حرفت خود که از بعضی کوزه گل کند و از بعضی کاسه. و کس را ( کوزه54

داری بندگان خود را ستوربانی دهد و بعضی را خزینهکه اعتراض کند. سلطان را رسد که بعضی 

 (.383: 8/ 1371که بر او اعتراض کند  میبدی،  نرسدداری و کس را و بعضی را جان

خورد که در ویژه، در متون فقهی و تفسیری به چشم میشواهد این کاربرد، به

 شود:انجام کاری داده می اجازةشرایطی خاص، به فرد 

 (.608: 1371/1که مطالبت وی کند  میبدی،  رسد( زن را 55

 (.608: 1371/1که از قاضی خواهد تا وی را طالق دهد  میبدی،  رسد( زن را 56

شده بین  رسد که بسامد کاربرد این فعل وجهی در آثار نوشته   چنین به نظر می

ــته و پس از آن روی به افول نهاده     8تا   6های  قرن هجری، در اوج خود قرار داشـ

ست.  ستفاده می   13تا  11از قرن  ا شاعران از این فعل وجهی ا اند، کرده، برخی از 

تو را »بیت آن، ســاختب  7( غزلی دارد که در 2: 1354برای مثال، فیض کاشــانی  

با مصدر همنشین    «رسد »کار رفته است. در اشعار صائب هم، گهگاه    به «رسد که... 

 شده است:

 /1383 صائب تبریزی،  باشد دهیگرد شیصد بار بر خو که/ دنیپا به دامن کش رسدرا  یکس( 57

2 :1551.) 

 کار برده است:به وهیش نیبه ا زیرا ن «رسدیم»عالوه، صائب چند بار به
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چون رطل گران بر سر کشد سنگ مالمت  که/ طر  گشتن یینایبا چرخ م رسدیمرا  یکس (58

 (.67: 1 /1383 صائب تبریزی،  را

شاعران    شعار  شته     خرترمتأدر ا شعری قدما دا سلوب  اند هم، این که نگاهی به ا

ــم می ــدر مرخم  کاربرد به چش ــطامی این فعل را با مص خورد. از جمله فروغی بس

شان از کهنه  او دارد؛ چراکه در کاربردهای قدیم، تا  عامدانةگرایی همراه کرده که ن

مصــدر مرخم در  با «رســد»ای از کاربرد آنجا که به نظر نگارندگان رســیده، نمونه

 دست نیست:

 فروغی بسطامی،  هنوز اندکمراننیهمه بندة زر که/ کرد یآزاد یدعو نرسدکس را هیچ( 59

1336 :111.) 

 بهار هم از این فعل وجهی در اشعار خود بهره برده است:

 (506: 1387 بهار، رو تارک به ابر سود نیبن ازآزاد/  به ابر سر دیکه بسا رسدآزاده را ( 60

ــد و دن نیزاهد که د  ( 61  بهار،    فروشیم بی که کند ع   رس  درا کجا   اود / طلب کن   ای فروشـ

1387 :1041.) 

کم از رواج افتاد و امروزه جز در متون کم« رســیدن»این کارکرد وجهی فعل 

سی امروز، کاربرد دیگری از این فعل    گرا دیده نمیکهنه  عنوانبهشود، اما در فار

ست.  صت کردن »معنی  ابزار وجهی رایج ا ( و نیز انوری و 1377که دهخدا  « فر

ــیدن »( ذیل مدخل    1381همکاران    اند، خود نوعی بیان وجهی   نقل کرده « رسـ

شان می      صوص پویایی و توانمندی عامل ن ست که نگرش گوینده را درخ دهد و ا

شدگی فعل وجهی  دستوری  درجةکار رود. به «توانستن »تواند معادل خوبی میبه

سیدن » صر  کامل      محاورةدر « ر ست،  سابق آن ا امروز، کمتر از کاربرد وجهی 
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ــمارها و در زمان  ــخص و ش ــتوری مختلف ها و وجهدارد و برای تمام ش های دس

 شود:صر  می

 براتون داستان بخونه. رسهنمی( مامان امروز 62

 دیدیم با هم.مشقامو بنویسم االن داشتیم فیلم می همة رسیده بودم( اگه 63

 انجامش بدی. نرسیدی( حتماً مشکلی پیش اومده برات که 64

حاصل گسترش حوزه و انتزاعی  « رسیدن »های باال، در کاربردهایی مانند نمونه

ست تا جایی که    شدن متمم مکانی ا شین می جابهتر  ی مکان، با بند متممی همن

 شود.

، با علباید به این نکته هم توجه کرد که این ف« رسیدن»در بررسی تحوالت 

های فعلی در فارسی نو حضور معنایی، در عبارت حوزةها و گسترش کاهش مؤلفه

به »، «به چاپ رسیدن»، «به فروش رسیدن» ،«به قتل رسیدن»تری دارد. پررنگ

 ی از کاربرد همکردی آن هستند.یهانمونه «به نظر رسیدن»و « هالکت رسیدن

 «رسیدن»شدگی فعل . تحلیل دستوری4 4

توان با را، از آغاز تا تبدیل آن به فعل وجهی، می« رســیدن»تاریخی فعل تحوالت 

سازوکارهای دستوری     صول و  های معنایی شدگی توضیح داد. کاهش مؤلفه  معیار ا

سیدن » شرط جاندار بودن عامل و مکان      موجب می« ر ستعاری،  سط ا شود که با ب

ــیدن»بودن متمم فعل از میان برود. درنتیجه،  ــیء یا  تواندمی« رس ــخص، ش با ش

صدر فعلی و      مفاهیم انتزاعی به شود تا جایی که م شین  عنوان عامل یا متمم همن

 عنوان متمم مکانی و عامل بپذیرد.بند متممی را هم به
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سترش این  سوب برخی  ها و کاهش مؤلفهحوزه گ های معنایی مانع از ثبات و ر

سیدن چیزی به کسی بر شود. رهای معنایی اولیه در کارکردهای جدید نمیویژگی

ستحقاق     سزاواربودن و ا ضمنی  شتن داللت می معنای  ست کسی   دا کند و بدیهی ا

ــب آن را دارد. از داده   ــد، ظرفیت پذیرش و توانایی کس ــزاوار امری باش های که س

آید که مفهوم ســزاوار بودن با مفهوم پویایی و توانمندی، حداقل زبانی چنین برمی

 که امروزه برای «شاید»ستقیمی دارد؛ چنانکه قید وجهی در زبان فارسی، ارتباط م

سی میانه فعلی    بیان احتمال به کار می سی دری و در فار رود، پیش از این، در فار

ــت »به معنای  ــزاوار اس ــة  «س ــتنقدرت»به معنای  xšayاز ریش و در  بوده «داش

(. Kent, 1953: 181کار رفته است  به «pati»های فارسی باستان با پیشوند    کتیبه

ــیر تحول معنایی  ــیدن»بنابراین، س ــاخه«رس ها، از معنای واژگانی ، در یکی از ش

ــیر» ــدن به مکانی پس از طی مس ــزاوار»به  «وارد ش ــپس به مفهوم  «بودنس و س

سیم می  «پویایی و توانمندی» ( نیز 240 :1994شود. چنانکه بایبی و همکاران   تر

شان داده  شه جهیت پویا میها، از واند، در غالب زبانن ای و از آن، توان به امکان ری

سید. امک  شه به مفهوم اجازه ر شرایط بیرونی و  ای، بنا به تعریف، فراهمان ری بودن 

ــت که به او امکان انجام عملی را می     دهد؛ یعنی هم عامل توانایی درونی عامل اسـ

ــرا   انجام کار را    امکان  یط بیرونی، مثالً قوانین اجتماعی انجام فعل را دارد و هم شـ

 (.Bybee et al., 1994: 178سازد  برای او فراهم می

در شــاخة دیگر، رســیدن کســی به چیزی بر مفهوم موفقیت و نیل به هد     

کند که ارتباط معنایی روشنی با مفهوم پویایی دارد. کسی که به چیزی   داللت می

فیت درونی الزم شــود، قطعاً از توانمندی و ظررســد یا موفق به انجام کاری میمی

 برای این کار برخوردار بوده است.
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صل الیه  سد »بندی، بنا به ا ست که در کنار افعال   «ر تنها یکی از راهکارهایی ا

 و... برای «توانستن »، «بوَد»، «سزد »واژگانی و کمکی و ابزارهای وجهی دیگر مثل 

نظر میاما به شــود،ای به کار گرفته میبیان مفاهیم وجهی پویا، ســزاواری و اجازه

ــل خاص      ــد که بنا به اصـ ــدگی، از میان گزینه  رسـ های موجود در زبان، فعل    شـ

به دلیل ماهیت پویا و کرانمند خود، استعداد بیشتری برای پیشروی در    « رسیدن »

ــتوری  ــیر دس ــی دری، به مس ــدگی دارد، چنانکه در فارس ــر وجهی ش عنوان عنص

های زبانی در هر یک از دوره« رسیدن »شود. البته فعل  کار گرفته میپربسامدی به 

ــتان، میانه و نو، در چند  ــاخةباس دهد و مختلف و واگرا به حیات خود ادامه می ش

 کند.کارکردهای واژگانی، وجهی و همکردی خود را به موازات هم حفظ می

ستوری تقدم فعل از مهم سیدن،      ترین مراحل در فرایند د ست. فعل ر شدگی ا

ــور در جایگجابه ــود. اه پایانی جمله، هم بر متمم و هم بر فاعل مقدم میی حض ش

ــود که  زبانی می  ردةاین تغییر در چینش ارکان جمله، موجب بر هم خوردن     شـ

ستوری  ست    خود، در روند د  :Hopper and Traugott, 2003 شدگی تأثیرگذار ا

ل کمکی فع عنوانبهزدایی و بازتحلیل آن درواقع، تقدم فعل منجر به مقوله     (.60-1

 ةمجموعاصلی، یعنی   مقولةاز یک « رسیدن »شود. به عبارت دیگر، فعل  وجهی می

شدن شود و برای پرفرعی، یعنی افعال کمکی، وارد می مقولةافعال واژگانی، به یک 

ــلی، در جایگاه پایانیِ جمله، بند متممی به کار می             رود که از  جای خالی فعل اصـ

ــت. این ب    ازتحلیل با قیاس و تکرارِ الگو همراه و بدل به      فعل واژگانی برخوردار اسـ

سد که    x»ترتیب، الگوی اینشود. به قاعده می سد/نر ای رایج قاعده عنوانبه «yرا ر

ــزاواری، پویا و اجازه     عامل و    xکند. در این الگو،  ای عمل می برای بیان وجهیت سـ

ست و   ست. در چنین  جمله yعموماً جاندار ا ساختی، محدود  ای با فعل واژگانی ا

سیدن »شدن فعل   ضارع و همراه     غةیص به  «ر شخص مفرد م  yشدن آن با  سوم 
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در مسیر   «رسیدن »های پیشروی فعل  هایی که صرفاً مفهوم مثبت دارند، از نشانه  

ها دیدیم، در فارسی میانه و در فارسی   شدگی است؛ زیرا چنانکه در مثال  دستوری 

انســت هم از مفاهیم مثبت و هم از تو، میشــدن یوجهپیش از  «رســیدن»دری، 

 جایگزینی برای عامل جاندارش استفاده کند. عنوانبهمفاهیم منفی 

تری ( درجات ضعیف64تا  62های در فارسی نو  مثال« رسیدن»کاربرد وجهی 

ستوری  شان می   از د بندی زبانی، این فعل را در کنار ابزارهای دهد. الیهشدگی را ن

ــتنتوان»زبانی دیگری مثل    عنوان یکی از امکانات زبانی برای بیان مفهوم     به  «سـ

سیدن »ترتیب، اینکند و بهوجهی پویا معرفی می شاخه   « ر سی امروز در  ای در فار

به  مه می      واگرا،  به حیات خود ادا گانی، ابزار وجهی و همکرد  عل واژ د. ده عنوان ف

زدایی در مقولههمچنان ماهیت فعلی خود را حفظ کرده و از « رسیدن »حال، بااین

ــرفی    ــورت ص ــت. این فعل در کاربرد وجهی خود محدود به یک ص امان مانده اس

شود. بنابراین، شاید   می صر  خاص نیست و بنا به شخص، شمار و زمان دستوری     

را در فارســی امروز، صــرفاً به بســط اســتعاری و « رســیدن»بتوان کارکرد وجهی 

سبت داد که کمک می    سیع معنایی ن صد عمل  کند در تو سیدن »بیان مق ، بند «ر

 متممی جایگزین یک مکان خاص شود.

 گیری. نتیجه5

ستوری  سیدن »شدگی فعل  در این پژوهش، روند د سی مورد مطالعه  « ر را در فار

های خاص، بر اثر بسط استعاری، عمل در بافت گونهقرار دادیم و نشان دادیم که چ

ا اینکه شخص یا عملی جایگزین  شود ی رسیدن به عاملی غیرجاندار نسبت داده می  

صدب مکانیِ   سیدن »مق سترش  اینشود. به می« ر سیدن »معنایی  حوزةترتیب، گ « ر

ستین   ستان قابل    نمونةکه نخ سی با ست و کاهش مؤلفه   آن در فار شاهده ا های م
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، «نرسید»عنوان فاعل معنایی آن، مقدم شدن فعل بر فاعل، کاربرد بند متممی به

شخص مفرد مضارع، همه از عواملی هستند که ی به سوم شدن صورت صرف  محدود

شرفت فعل واژگانی   سیدن »پی ستوری   « ر سیر د زدایی و تبدیل شدگی، مقوله در م

سد که    x»ترتیب، الگوی اینآن به فعل کمکی وجهی را در پی دارند. به سد/ نر را ر

y »ای در فارســی ای رایج برای بیان وجهیت ســزاواری، پویا و اجازهعنوان قاعدهبه

ای با فعل جمله yعامل و عموماً جاندار اســت و   xکند. در این الگو، دری عمل می

سی امروز، از این کاربرد وجهی فعل     ست. در فار سیدن »واژگانی ا جز در متون  «ر

دســتوری درجةدیگری، با  شــاخةاز  «رســیدن»گرا، نشــانی باقی نمانده، اما کهنه

پویا به کار گرفته شــده اســت. در این کاربرد،  شــدگی کمتری، برای بیان وجهیت

صیغه  صر  می فعل در تمام  ست، اما تقدم فعل بر    ها  شود و عامل عموماً جاندار ا

جای مکانی خاص برای بیان کارگیری بند متممی حاوی فعل واژگانی به      متمم و به 

 زبانانشود این فعل در محاورات امروزی فارسی  موجب می ،«رسیدن »مقصد عمل  

 کارکرد وجهی پیدا کند. 

 منابع

سیر القرآن الجنان و روحروض(، 1376ابوالفتوح رازی، حســین بن علی.   به . الجنان فی تف

صح.       صحیح محمدجعفر یاحقی و محمدمهدی نا شش و ت ستان قدس     8 لدجکو شهد: آ . م

 های اسالمی.رضوی، بنیاد پژوهش

 .ان: سمت. تهرتاريخ زبان فارسی(. 1389 ابوالقاسمی، محسن. 

نامة  «.امروز یدر فارس یشدن و توانستن: سه فعل وجه ستن،یبا»(. 1386  .اریفر ،یاخالق
 .132-82 :3 /3 .فرهنگستان

 . تهران: سخن.فرهنگ سخن(. 1381انوری، حسن و همکاران.  
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. با تصحیح و مقابله و العشاق   جام جمديوان   منطق(. 1340اوحدی مراغی، اوحدالدین.  

 سعید نفیسی. تهران: امیرکبیر. مقدمة

  نامةانیپا .یدر صفات فارس تیبه وجه ینحو  يیمعنا ینگرش(. 1391  .نینگ پور،یلخانیا

س    شنا س       یکار شنا شتة زبان شد در ر شکدة ادب  ی.همگان یار سان  اتیدان شگ  یو علوم ان اه  دان

 .تهران

ه بلعمی. به تصحیح و   . گردانیده منسوب ب طبری خنامةيتار(. 1378بلعمی، محمد بن محمد.  

 . تهران: سروش.2و  1محمد روشن، جلد  ةیتحش

مد.    مة  يتار (. 1373 بلعمی، محمد بن مح به بلعمی. بخش      .طبری خنا ــوب  یده منسـ گردان

 . تهران: البرز.4و  3محمد روشن. جلد  ةیتحش. به تصحیح و نشدهچاپ

 انتشارات نگاه. مؤسسة: . تهرانالشعرای بهارديوان اشعار ملک(. 1387بهار، محمدتقی.  

 . تهران: انتشارات توس.بندهش(. 1395بهار، مهرداد.  

 م.تهران: عل .اضیاکبر فیعل ححیتص .یهقیب خيتار(. 1384ابوالفضل.   ،یهقیب

 .. تهران: توس4(. به تصحیح و اهتمام حبیب یغمائی. جلد 1356  تفسیر طبری ترجمة

 کوشش ژاله آموزگار. تهران: توس.به .مینوی خرد ترجمة (.1385تفضلی، احمد.  

ضرات القدس (. 1370عبدالرحمن.   نینورالدجامی،  صحیح و   نفحات االنس من ح . مقدمه، ت

 تعلیقات: محمود عابدی. تهران: اطالعات.

شت     (. 1397پور، ماندانا.  حاجی ماديان هزاردادستان، آوانويسی، برگردان فارسی، ياددا

 تهران: سازمان انتشارات فروهر. .رونوشت مودی( نامه )بخش دوم ازها و واژه

، به کوشـــش خلیل خطیب رهبر. تهران: ديوان غزلیات(. 1380الدین محمد.  حافظ، شـــمس

 شاه.علیانتشارات صفی
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شادی.    ساس  « باید»؛ تکوین و تحول معانی وجهی «یقین»تا « اجبار»از (. »1394داوری،  بر ا

صفوی دکت نامةجشن «. شدگی فرآیند معین شش مهرداد نغزگوی کهن ر کوروش     . به کو

 و محمد راسخ مهند. تهران: انتشارات سیاهرود.

شدگی زمان آینده از اراده تا آینده: دستوری(. »1395داوری، شادی و نغزگوی کهن، مهرداد.  

 .78ـ59: 13/ 7. زبانشناخت«. در فارسی

در « خواستن»فعل  یزمانهم یهاوتو تفا یدرزمان راتییتغ یبررس»(. 1396  ی.مرتض دستالن،

س  صلنامة تازه  «. نیادیبن یرخداد یهاوارهطرح یشناخت  کردیرو ةیبر پا ،یزبان فار   یاهف

 .25ـ14 .3 /19 .یعلوم شناخت

 مؤســســة. تهران: 8جدید. جلد  دورة. چاپ دوم از دهخدا نامةلغت(. 1377.  اکبریعلدهخدا، 

 همکاری انتشارات روزنه.انتشارات و چاپ دانشگاه تهران با 

ــ   یافعال وجه »(. 1392  .جالل و عموزاده، محمد  ان،ی میرح  «.تی وجه انی و ب یدر زبان فارسـ

 .40ـ21 .1شمارة  .4دورة  .یزبان یهاپژوهش

 «ساسانی و عرب ساسانی نوشتةسکهچند مهرنوشته و  دربارة(. »1390بیدی، حسن.  رضائی باغ

 .89-73(: 48یاپی  پ 9/1جدید.  دورة. میراث نةيآ

 .نیتهران: نو .یدستور زبان فارس یعلم یمبان(. 1363  .احمد ،یشفائ

 .ديوان اشعار، مشتمل بر غزلیات فارسی و ترکی و قصايد و... (. 1383صائب تبریزی.  
 تهران: علم.

. تصحیح و تحقیق و توضیح فاريابی نيرالدیظهديوان (. 1380ظهیر فاریابی، طاهر بن محمد.  

 رحسین یزدگردی. به اهتمام اصغر دادبه. تهران: قطره.امی

. بررسی، تصحیح متن، توضیحات و االولیاء ةتذکر (.1391عطار نیشابوری، فریدالدین محمد.  

 ها از محمد استعالمی. تهران: زوار.فهرست
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در زبان  یزمان دســتور یوجه میمفاه یبررســ»(. 1391  .حدائق ،ییعموزاده، محمد و رضــا

 .76ـ53 :3/1 .یزبان یهاپژوهش .«یفارس

سکندر.     . تصحیح غالمحسین یوسفی. تهران:     قابوسنامه (. 1345عنصرالمعالی، کیکاووس بن ا

 بنگاه ترجمه و نشر کتاب.

و علوم  اتیمجلة دانشکدة ادب «.معاصر یوجه فعل در فارس» .(1350  .خسرو دورد،یفرش

 .244ـ218. 1 /18 .یانسان

کامل به قلم پرفسور ادوارد براون،  حالشرح. با مقدمه و ديوان کامل. (1336فروغی بسطامی.  

 . به کوشش حسین نخعی. تهران: امیرکبیر.قاجارخان هدایت، شاهزاده اسداهلل میرزای رضاقلی

محمد پیمان. تهران:  مقابلةبا تصحیح و  .کلیات اشعار(. 1354فیض کاشانی، مال محسن.  

 سنایی. کتابخانة

با مقدمه و حواشی و تعلیقات و  .ديوان اشعار(. 1348اسمعیل اصفهانی، ابوالفضل.   الدینکمال

 القوس. به اهتمام حسین بحرالعلومی. تهران: دهخدا.ها. بانضمام رسالهفهرست

. با دو گفتار از هدایت و مینورسکی. با مقدمه ويس و رامین(. 1377گرگانی، فخرالدین اسعد.  

 روشن. تهران: صدای معاصر.محمد  ةیتحشو تصحیح و 

 کورش صفوی. تهران: علمی. ترجمة .شناسی زباندرآمدی بر معنی(. 1391الینز، جان.  

 ی.سمائ یترجمة مهد .یشناسرده دگاهياز د یدستور زبان فارس .(1378  .شهرزاد ان،یماهوت

 .تهران: نشر مرکز

. مقدمه، تصحیح و یدفی مقامات شیخ ابی سع دیاسرارالتوح (.1381محمد بن منور.  

 تعلیقات محمدرضا شفیعی کدکنی. دو جلد. تهران: آگاه.

ستور  .«یدر زبان فارســ دیو با دیســاختواژة افعال شــا(. »1387  .بهروز ،یاریبخت یمحمود  .د

 .169-152 :4فرهنگستان.  نامةژهیو
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 شارات دارالعلم.مترجم: علی شیروانی. قم: انت .منطق )جلد اول( ترجمة (.1384مظفر، محمدرضا.  

 . تهران: انتشارات دانشگاه طهران.کلیله و دمنه(. 1361منشی، نصراهلل.  

  اصغریعلبه سعی و اهتمام  .االبرارةاالسرار و عدکشف (.1371میبدی، ابوالفضل رشیدالدین.  

 . تهران: امیرکبیر.8و  5، 4، 1حکمت. جلدهای 

 .تهران: نشر نو .2 لدج .دنظرشدهیچاپ تجد .یسزبان فار خيتار .(1365 ناتل خانلری، پرویز. 

کتاب هشتم دينکرد. آوانويسی، ترجمه، يادداشت و واژه(. 1397نظری فارسانی، محسن.  
 . تهران: سازمان انتشارات فروهر.نامه

. با مقدمه محمد اهلل ولیديوان شاه نعمت(. 1380اهلل بن عبداهلل.  اهلل ولی، نعمتنعمت

 خدمات فرهنگی کرمان. حماصیان. کرمان:

مجموعه مقاالت ششمین  «.ی افعال حرکتیشدگیدستور(. »1390نغزگوی کهن، مهرداد.  
 . به کوشش قدسیه رضوان. تهران: خانه کتاب.ی انجمن زبان و ادب فارسیالمللنیبهمايش 

ران: : متن. ته1 لدج. به تصحیح محمد روشن. نامهمرزبان((. 2535 1355وراوینی، سعدالدین.  

 انتشارات بنیاد فرهنگ ایران.

. ی. رسالة دکتریآن بر نظام فعل در زبان فارس ریوجه و تأث(. 1392  .مژگان ونفر،یهما
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