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Abstract
In the Persian grammar and linguistic studies books, the structure of the Persian verb in perfect tenses is
introduced as the combination of ‘participle adjective’ + ‘auxiliary verb’ or ‘copula verb’, which is not
plausible for different reasons. The present study analyzes the morphological structure of Persian perfect
verbs based on different linguistic evidence. In the contemporary Persian, the personal clitics (personal
endings) are an indispensible part of the verb, and in perfect tenses one inflectional morpheme is required
to represent the concept of the perfect aspect and in addition every verb phrase is supposed to have one
verb in itself. Therefore, the following morphological structures are introduced for the present perfect and
past perfect tenses respectively in this study: present perfect = ‘past stem of verb + /-e/ (inflectional
morpheme of perfect aspect) + personal clitics; past perfect = ‘past stem of verb + /-e/ (inflectional
morpheme of perfect aspect) + bud (past form of “to be”) + personal clitics. Based on linguistic analyses,
especially in coordinating the linguistic units, we came across with some similarities between the perfect
verbs and adjectives which demonstrate the historical development of the language. Based on the present
evidence, the structure of verb in the present perfect tense is modified in the way: present perfect = ‘past
stem of verb + /-e/ (inflectional morpheme of perfect aspect) + portmanteau morph (personal clitics and
auxiliary verb “to be”).
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چکیده
در کتابهای دستور زبان فارسی و مطالعات زبانی ساختمان فعل فارسی را در زمانهای کامل مرکب از صفت مفعولی (يا اسم
مفعول) بعالوة فعل کمکی و يا فعل ربطی معرفی میکنند که اين نظر به داليل متعدد غيرقابل پذيرش است .در اين پژوهش با ذکر
داليل متعددِ زبانی به تجزيه و تحليل ساختمان صرفی فعل فارسی در زمانهای کامل پرداختهايم .در فارسی معاصر شناسه جزء
الينفک فعل است و نيز در زمانهای کامل يک عنصر دستوری الزم است تا اطالع نحوی نمود کامل را به فعل اضافه کند و
همچنين میدانيم که در هر گروه فعلی لزوماً يک فعل بايد باشد .بنابراين در پژوهش حاضر برای فعل ماضی نقلی ساختمان «ستاک
گذشته ( /-e/ +تکواژ نمود کامل)  +شناسه» و برای ماضی بعيد ساختمان «ستاک گذشته ( /-e/ +تکواژ نمود کامل)  +فعل کمکی
"بود"  +شناسه» را پيشنهاد میکنيم .در استداللهای زبانی و بهويژه در همپايگی واحدهای نحوی نوعی شباهت رفتاری بين فعل
کامل و صفت ديده میشود که حکايت از نوعی تحول تاريخی در زبان فارسی دارد و براساس شواهد موجود ناچاريم الگوی باال
را اصالح کنيم و لذا برای فعل در ماضی نقلی ساختمان «ستاک گذشته ( /-e/ +تکواژ نمود کامل)  +تکواژ مشترک (شناسه و فعل
کمکی «استن») را در نظر میگيريم.

کلیدواژهها
زمان کامل ،ستاک گذشته ،نمود کامل ،شناسه ،زبان فارسی
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 .1مقدمه
با اندک تفاوت در بيان مسئله ،در کتابهای دستور زبان فارسی و مطالعات زبانی مرتبط با موضوع اين پژوهش،
ساختمان فعل در زمانهای کامل را مرکب از «صفت مفعولی» يا «اسم مفعول» با «زمان حال يا گذشته فعل کمکی بودن»
يا فعل ربطی «استن» معرفی میکنند .اگر چنين استداللهايی را بپذيريم ،ناگزيريم به پرسشهای اساسی زيادی پاسخ
بدهيم که چند فقره از اين قبيل پرسشها را در ادامه مطرح میکنيم:
 اگر قائل به فعل کمکی باشيم ،بايد بپرسيم که اين فعل کمکی ،به کدام فعل اصلی کمک میکند؟ چرا که مطالعاتپيشين قائل به فعل اصلی در ساختمان فعل در زمانهای کامل نيستند و بخش اول را «صفت مفعولی» يا «اسم مفعول» در
نظر میگيرند.
 آيا «صفت مفعولی» يا «اسم مفعول» نيازمند فعل کمکی است؟ اگر در جملة «من رفتهام » يا «من رفته بودم» قائل به فعل ربطی باشيم ،آيا میتوانيم اين جملهها را جملههای اسنادی و«رفته» را مسند بدانيم و اگر نه ،تفاوت اين جملهها با جملههای اسنادی در چيست؟
 در جملههای «من نرفتهام » يا «من نرفته بودم» ،اگر «رفته» صفت مفعولی است ،چرا تکواژ تصريفی نفی که اختصاصبه فعل دارد به صفت اضافه شده است؟ وانگهی جملة «من رفته نبودم» در فارسی معاصر بدساخت است که نشان میدهد
«بودن» در ساختهای کامل فعل ربطی نيست.
 آيا نظام تصريف در فعل کامل همانند تصريف فعلها است يا صفتها؟ آيا افعال الزم (ناگذر) مفعول دارند که از آنها صفت مفعولی بتوانيم بسازيم؟ در جملة «من خوردهام » آيا میتوانيم تصور کنيم که معنی آن <من خورده استم> است؟و پرسشهای بیپاسخ ديگر درخصوص تلقیهای رايج از ساختمان فعل در زمانهای کامل که در ادامه با ذکر داليل
مشخص از سطوح مختلف زبانی ،تحليل تازهای را از ساختمان صرفی فعل در آن زمانها ارائه میکنيم؛ ولی پيش از آن
در ادامه بهطور کوتاه به معرفی آثار و آرای پيشين میپردازيم.
گروه بزرگی از دستورنويسان و زبانشناسان ساخت ماضی نقلی (حال کامل) و ماضی بعيد (گذشتة کامل) را متشکل از
«صفت مفعولی» فعل مورد نظر و کمک فعل «استن» در زمانهای حال يا گذشته معرفی میکنند (صادقی-ارژنگ :89۳1
 ،۳1-۶2شفائی  ،12-10 :89۶9انوری  ،9۳-9۶ :89۶1عماد افشار  ،89۶-812 :8910انوری-احمدیگيوی -۳۳ :8919
 ،13ارژنگ  ،891-89۶ :8911ماهوتيان ( ،001 :8911 )8331فرشيدورد  ،122-129: 8911مشکواةالدينی 8911الف:
 ،021وحيديان کاميار-عمرانی  ،12: 8911مدرسی .)0۳9-0۳۳ :891۳
گروه ديگری از منابع ساخت صرفی ماضی نقلی و ماضی بعيد را با اندک تفاوت در بيان مسئله متشکل از «اسم مفعول»
و کمک فعل «بودن» بهترتيب در زمان حال و گذشته میدانند (باطنی  899-891: 8911و الزار (-81۶: 8911 )83۳1
.)819
مشکواةالدينی (8911ب  )۶0-۶1:بهطور همزمان در يک سال واحد درخصوص ساختمان فعل در زمانهای کامل نظر
متفاوتی میدهد .وی ساخت ماضی نقلی را متشکل از «پاية مفعولی» با «پسوند رابط» مثالً در «خواندهام» میداند که در آن
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به تعبير ايشان پاية مفعولی «خوانده» از پاية فعل «خوان» و پسوند پاية مفعولی «ده» درست شده است .اين سخن بسيار
عجيب و بحثبرانگيز است .اگر نظر مشکواةالدينی را بپذيريم ،بايد در «رفتهام»« ،ته» را پسوند پاية مفعولی بدانيم که هيچ
توجيهی ندارد .مشکواةالدينی (همان) ماضی بعيد را متشکل از «پاية مفعولی» و «فعل معين گذشته بعيد» و «شناسه»
میداند .همة پرسش هايی که پيشتر در نقد نظرات رايج درخصوص موضوع اين نوشته مطرح کرديم ،دربارة نظر اخير
مشکواةالدينی قابل طرح است و عالوهبر آن توجيه عنوان «پسوند پاية مفعولی» نيز به شمار پرسشهای موجود اضافه
میشود .شايان ذکر است که  /-d-/در «خواندهام» مادهساز يا ستاکساز است که در تحليل همزمانی به موضوع مربوط
نمیشود.
اسالمی ( )8918فقط به بررسی ساختمان فعل ماضی نقلی پرداخته و ساختمان ماضی نقلی را با ذکر داليل متعدد متشکل
از «ستاک گذشته  +تکواژ نمايندة نمود کامل  +شناسه» معرفی کرده است که در اين پژوهش اين باور تکميل و
بخشهای زيادی از آن مقاله بهشکل اساسی اصالح میشود و بعالوه ساختمان ماضی بعيد نيز مورد تجزيه تحليل قرار
میگيرد .طبيبزاده (« )1۶:8938است» را در جملة «او رفته است» فعل کمکی و «رفتن» را فعل اصلی میداند و اشارهای
به اجزای ساختمان فعل در زمانهای کامل نمیکند .بعد از اسالمی ( ،)8918حقشناس و همکاران ( )۳0-8911:1گذشتة
نقلی را متشکل از «ستاک گذشته  +ـه  +شناسه» و گذشته بعيد را متشکل از «ستاک گذشته  +ـه  +بود  +شناسه» میدانند.
طباطبايی (« )918-0: 893۳است» را در جملة «ناصر به شيراز رفته است» فعل کمکی میداند ،ولی در بحث ساختمان
فعل در زمانهای کامل ،گذشتة بعيد (همان )193:را متشکل «ستاک گذشته  +ـه  +بود  +شناسه» و گذشتة نقلی (همان،
 )111را متشکل از «ستاک گذشته  +ـه  +شناسه» معرفی میکند که برخالف نظر پيشين خود (همان )918 ،برای عنصر
ساختواژی پايانی نقش فعل کمکی قائل نيست.
اسالمی ( ،)8918حقشناس و همکاران ( )8911و طباطبايی ( )893۳ديدگاههای تقريباً مشابه دارند و در زمانهای کامل
برخالف آرای پيشين به فعل اصلی و تکواژ  /-e/و شناسه اعتقاد دارند .در اين بين فقط اسالمی ( )8918برای تأييد نظر
خود داليل آوايی ،صرفی ،نحوی و معنايی متفاوتی ارائه و صراحتاً  /-e/را تکواژ تصريفی نمود کامل معرفی میکند،
ولی حقشناس و همکاران ( )8911و طباطبايی ( )893۳با توجه به ماهيت کار خود توضيحی دربارة اجزای ساخت
موردنظر خود نمیدهند.
با احتساب مقدمه بهعنوان بخش اول ،اين مقاله از نه بخش تشکيل شده است .در بخشهای دوم تا پنجم بطور جداگانه
و به ترتيب با شواهد آوايی ،صرفی ،نحوی ،معنايی درستی ديدگاههای پيشين را ارزيابی میکنيم و سپس در بخش ششم
براساس شواهد ارائه شده در بخشهای پيشين ،ساختمان فعل ماضی بعيد را مورد بررسی قرار میدهيم .در بخش هفتم
تحول تاريخی زبان فارسی را مطرح میکنيم و سپس متناسب با شواهدی که ارائه کردهايم ،الگوی اولية ساختمان فعل
در ماضی نقلی را اصالح میکنيم .در بخش هشتم انواع تکواژ  /-e/در زبان فارسی را مورد بررسی قرار میدهيم که در
نتيجة آن برخی ابهامها رفع میشود .بخش پايانی به بحث و نتيجهگيری اختصاص دارد که در آن تحليل تازهای از
ساختمان فعل در زمانهای کامل ارائه میکنيم.
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 .2شواهد آوایی
يکی از تفاوتهای تکواژهای تصريفی و واژهبستها در زبان فارسی در اين است که تکواژهای تصريفی تکية کلمه را
جذب میکنند ،ولی واژهبستها هيچگاه در ساختمان کلمه تکيهبر نيستند (اسالمی .)893۳ ،در جملة «من رفتهام» تکواژ
 /-e/بعد از «رفت» تکية کلمه را جذب میکند و تکيهبر است .از سوی ديگر با افزودن  /-e/به «رفت» واژه جديدی
نمیسازيم و از اين حيث  /-e/در اين ساخت يک تکواژ اشتقاقی نيست ،بلکه يک اطالع دستوری به پاية فعل يعنی
«رفت» اضافه میکند و به همين دليل يک تکواژ تصريفی است .در مثالهای زير تفاوت اين دو را میبينيم:
 .8الف) آنها به مسافرت رفتند.
ب) آنها به مسافرت رفتهاند.
تفاوت دو جملة باال صرفاً در اين است که با افزودن  /-e/به آخر «رفت» در (.8ب) تنها يک اطالع دستوری و بهطور
مشخص در اينجا نمود کامل به جمله افزوده شده است .در ( .8الف) يک رخداد در گذشته شروع و پايان يافته است،
ولی در (.8ب) رخدادی که در گذشته شروع شده در حال حاضر هم ادامه دارد .به اين اعتبار  /-e/را در اين ساخت
تکواژ نمود کامل معرفی میکنيم و در ادامه داليل ديگری را هم در تأييد اين ادعا ارائه خواهيم کرد.
و اما بخش پايانی در ساختمان فعل در جملههای باال چه نقشی دارد؟ برای اين منظور به جملههای زير توجه کنيد:
 .0الف) *آنها به مسافرت رفت.
ب) *آنها به مسافرت رفته.
جملههای (.0الف) و (.0ب) هر دو به يک دليل مشخص بدساختند و آن اينکه فعل فارسی همواره با شناسه ظاهر
میشود .يعنی در زبان فارسی شناسهها در حکم نهاد اجباری جملهاند و نهاد اصلی جمله به دليل وجود شناسه قابل حذف
است و به تعبيری اختياری است .بدساختی (.0ب) نيز همانند (.0الف) ناشی از حذف شناسه است.
با توجه به نمونههای باال ساختمان فعل در ماضی نقلی را میتوان متشکل از «ستاک گذشته ( /e-/ +تکواژ نمود کامل)
 +شناسه» دانست که در ادامه با توجه به ديگر شواهد زبانی اين الگو را کاملتر میکنيم.
در واج آرايی زبان فارسی ،توالی دو واکه در زنجيرة آوايی کلمه غيرممکن است و اگر در وندافزايی دو واکه در
مجاورت هم قرار بگيرند ،برای پرهيز از توالی واکهها يک همخوان بين آنها درج میشود و با اين اقدام محدوديت التقای
واکهها را رعايت میکنيم .به همخوانهای درجشده در اين موارد همخوانهای ميانجی میگويند که جزء هيچکدام از
عناصر صرفی سازندة کلمه نيستند و نقش صرفی ندارند؛ بلکه صرفاً بهدليل مالحظات آوايی در زنجيرة کالم ظاهر
میشوند .به مثالهای زير توجه کنيد:
 .9الف) پسرم (پسرِ من)
ب) خانهام (خانة من)
ج) رفتم
د) رفتهام
ه) پسرم (پسر هستم)
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و) خانهام (من در خانه هستم)
در (.9الف) شرايط آوايی الزم برای درج همخوان ميانجی مهيا نيست ،ولی در (.0ب) با همان معنا به دليل توالی دو واکه در
ساختمان کلمه همخوان ميانجی همزه ( )/-?-/ظاهر شده است .جمالت (.9ج) و (.9د) از نظر آوايی بهترتيب همانند (.9الف)
و (.9ب) هستند .در جمالت (.9الف) و (.9ب) واژهبست ملکی به اسم اضافه شده و در (.9ج) و (.9د) واژهبست شخصی
(شناسه) به فعل اضافه شده است که نشان میدهد فارغ از مقولة واژگانی خواه اسم يا فعل ،اگر شرايط آوايی ايجاب کند،
همخوان ميانجی ظاهر میشود .در (.9ه) و (.9و) واژهبست ربطی به اسم اضافه شده است که در .9و شرايط ظهور همخوان
ميانجی وجود دارد .از اين بحث نتيجه میگيريم که همزه در فعل «رفتهام» صرفاً يک پديدة آوايی است و هيچ نقش صرفی به
عهده ندارد.
چه بسا وجود همزه از نظر آوايی در ساختمان ماضی نقلی و قرار گرفتن شناسه بعد از آن باعث شده است که در تحقيقات
پيشين «-ام» را در اينجا ،فقط گونة مقيد فعلی «استن» تلقی کنند و همين امر موجب رای ناصواب آنها شده است.
شايان ذکر است که در محاوره معموالً تکواژ نمود کامل در ماضی نقلی حذف میشود که با کشش واکة شناسه اين
حذف را جبران میکنيم .به همين دليل شرايط ظهور همخوان ميانجی بست چاکنايی عمالً از بين میرود .اين فرايند
آوايی را میتوان به شکل زير نشان داد:
.1الف) ]/raft+e+am/→[raft+e+am]→ [raf‘t+e++am
ب) ]/raft+e+am/→[raft+Ø+am]→ [raf‘tām
حذف بست چاکنايی در محاوره نشان میدهد که همزه صرفاً يک عنصر آوايی و نيز بهضرورت بافت آوايی ظاهر
میشود و هيچ نقش زبانی ندارد .حضور تکيه در هجای دوم در (.1ب) نشان میدهد که اگرچه تکواژ تصريفی نمود
کامل حذف شده است ،ولی ردّ آن هنوز باقی است؛ چراکه واژهبستها هيچگاه تکية کلمه را جذب نمیکنند (اسالمی
 .)893۳ثانياً عنصر حذفشده که ردّ آن را در تکيه و کشش آوايی میبينيم ،يک عنصر تصريفی است؛ چراکه تکواژهای
اشتقاقی به هيچ وجه قابل حذف از ساختمان کلمه نيستند .در نتيجه مقولة واژگانی پايه در کلمة «رفتهام» حتماً فعل است.
 .3شواهد صرفی
واژههای زبان را بر اساس شباهتهای تصريفی منحصربهفردی که دارند ،به مقولههای واژگانی اسم ،فعل ،صفت ،قيد
و غيره تقسيم میکنند .بنابراين هر پايهای که مثالً تکواژ جمع بگيرد ،لزوماً اسم است .به همين قياس هر پايهای که تکواژ
نفی ( )/na-/و يا تکواژ نمود ناقص ( )/mi-/بهعنوان پيشوند بپذيرد ،حتماً فعل است .به مثالهای زير توجه کنيد:
.۳الف) من به مدرسه نرفتم/میرفتم.
ب) من به مدرسه نرفتهام.
در (.۳الف) تکواژهای تصريفی نفی و نمود ناقص بر سر فعل آمدهاند .در(.۳ب) هم کلمهای که در آن تکواژ نفی به
کار رفته ،لزوماً فعل است و اطالق عنوان صفت مفعولی به پايه به هيچ وجه موجه نيست .صيغگان تصريفی در ساختهای
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کامل همانند فعل در ديگر زمانها است و نه صفتها که اين امر اعتقاد به صفت مفعولی در ساخت فعل کامل را بیاعتبار
میکند .به مثالهای ( )۶توجه کنيد:
.۶الف) رفتم ،رفتی ،رفت ،Øرفتيم ،رفتيم ،رفتند
ب) رفتهام ،رفتهای ،رفته ،Øرفتهايم ،رفتهايد ،رفتهاند
ج) خوبم ،خوبی ،خوبه ،خوبيم ،خوبيد ،خوبند
چنانکه میبينيم در (.۶الف) و (.۶ب) در سوم شخص مفرد شناسه تکواژ تهی است و تظاهر آوايی ندارد ،ولی در
تصريف فعل ربطی «استن» در (.۶ج) برای هر شش صيغه تکواژ مقيد مشخصی داريم و به عبارت ديگر صيغگان آنها
کامل است .البته در نوشتار رسمی فارسی معموالً برای پرهيز از ابهام بعد از فعل ماضی نقلی در سوم شخص مفرد «است»
به کار میرود (مثالً توالی کلمات «کاروان رفته» را هم بهعنوان جمله میتوان در نظر گرفت ،در معنی «کاروان رفته
است» و هم ترکيب وصفی با کسرة اضافه بعد از «کاروان» که در گفتار به دليل حضور اطالعات بافتی و رفع ابهامهای
احتمالی «است» به کار نمیرود که با استفاده از آن شخص و شمار فعل ماضی نقلی مشخص میشود .در ادامه دربارة
«است» در ساختمان ماضی نقلی بيشتر توضيح خواهيم داد.
اگر در ساختمان زمانهای کامل قائل به فعل ربطی «استن» باشيم ،در آن صورت تکواژ نفی لزوماً بايد بر سر فعل ربطی
بيايد و نه صفت .مثالهای زير اين موضوع را مشخص میکند:
.1الف) هوا سرد نيست.
ب) *آنها رفته نهاند.
ج) *آنها رفته نبودند.
برخالف ادعای برخی از پژوهشهای پيشين که در مقدمة اين نوشته به آن اشاره کرديم ،در ساختمان فعل در زمان
کامل نمیتوانيم قائل به فعل ربطی باشيم و در بخشهای بعدی با داليل نحوی و معنايی اين ادعا را نقد میکنيم.
 .4شواهد نحوی
گروههای نحوی به اعتبار مقولة واژگانی هستة خود نامگذاری میشوند .اگر هستة گروه نحوی اسم باشد ،مقولة نحوی
آن گروه ،گروه اسمی خواهد بود .حال بار ديگر به جملة زير توجه کنيد:
 .1آنها به مسافرت رفتهاند.
جملة باال از يک گروه اسمی (آنها) در نقش نهاد و يک گروه فعلی (به مسافرت رفتهاند) در نقش گزاره ساخته شده است.
در گروه فعلی حتماً بايد يک هستة فعلی باشد تا عنوان گروه فعلی قابل دفاع شود« .به مسافرت» يک گروه حرفاضافهای در
نقش متمم اختياری فعل است و در «رفتهاند» اگر همانند تحقيقات پيشين «رفته» را صفت و «نَد» را گونة مقيد فعلی کمکی
«استن» بدانيم ،درآنصورت بايد بپرسيم که گروه فعلی عنوان خود را از کدام کلمه میگيرد؟ اين در حاليست که قائل به فعل
در اين ساختها نيستند .از سوی ديگر میدانيم که فعلهای کمکی قادر به گسترش مقولة خود به گروه و تعيين مقولة گروه
فعلی نيستند .بنابراين تنها يک راه باقی میماند که «رفته» را مرکب از «ستاک گذشته» و تکواژ نمود کامل ( )/-e/بدانيم.
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درآنصورت مقولة گروه نحوی را مقولة واژگانی فعلِ «رفت» تعيين میکند .بعالوه اگر «رفته» را در اين ساختها صفت
مفعولی بدانيم ،الزم است توجه کنيم که صفت نمیتواند نقش هستة گروه فعلی را ايفا کند.
استدالل نحوی ديگر در تأييد ادعای اين پژوهش اين است که اگر در «رفتهاند» رفته «صفت مفعولی» و «نَد» فعل
کمکی باشد ،بايد بپرسيم که که آن کمک کدام فعل اصلی است؟ چرا که بخش اول را «صفت مفعولی» در نظر
میگيرند .اين پرسش اساسی ديدگاههای پيشين را بیاعتبار میکند.
استدالل نحوی ديگر اين است که اگر مطابق پژوهشهای پيشين ساخت ماضی نقلی را مرکب از «صفت مفعولی» و
فعل «استن» در نظر بگيريم ،درآنصورت بايد به پرسشهای اساسی ديگری پاسخ دهيم که در ادامه میآيد :آيا جملة
ماضی نقلی را بايد ساخت اسنادی بدانيم؟ و اگر جواب منفی است بايد بپرسيم چه تفاوتی بين جمله در زمان ماضی نقلی
و جمله اسنادی وجود دارد؟ برای روشن شدن بحث به مثالهای زير توجه کنيد:
.3الف) آنها خستهاند.
ب) آنها رفتهاند.
جملة (.3الف) يک جملة اسنادی و مرکب از گروه اسمی (آنها) در نقش نهاد و يا مسنداليه و گروه فعلی «خستهاند» که
در اينجا «خسته» صفت و در نقش مسند و «نَد» فعل ربطی و هستة گروه فعلی است .اگر همانند تحقيقات گذشته قائل
باشيم که در (.3ب) «رفته» صفت مفعولی است ،چرا نبايد (.3ب) را هم مانند (.3الف) تجزيه و تحليل کنيم؟ نمیتوانيم
چون مانند هم نيستند و به همين دليل «رفته» در (.3ب) صفت مفعولی نيست .در ادامه فقط به يکی از تفاوتهای (.3الف)
و (.3ب) اشاره میکنيم .به جمالت زير توجه کنيد:
.82الف) خسته نيستند.
ب) *آنها رفته نيستند.
بدساختی (.82ب) نشان میدهد که «رفته» صفت نيست و با «خسته» بهعنوان صفت تفاوت دارد .چرايی بدساختی
.82ب پرسشی است که استداللهای پيشين را بیاعتبار میکند.
 .5شواهد معنایی
در اين بخش میخواهيم اين نکته را بررسی کنيم که آيا از نظر معنايی «رفته» مثالً در «آنها به مسافرت رفتهاند» صفت
مفعولی است يا ترکيبی از ستاک گذشتة فعل به همراه تکواژ تصريفی نمود کامل .برای اين منظور مثالهای  3را در اينجا
از نظر معنايی تحليل میکنيم:
.88الف) آنها خستهاند.
ب) آنها رفتهاند.
در (.88الف) حالتی يا صفتی (خسته بودن) به کسی (آنها) نسبت داده میشود که در اينجا حالتی رخ میدهد .آيا در
(.88ب) چنين برداشتی و معنايی صحيح است؟ مسلماً پاسخ منفی است .در (.88ب) حالتی در نهاد جمله پديدار نمیشود،
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بلکه نهاد فعلی را انجام میدهد .اين استدالل پاسخ به کسانی است که «رفته» را صفت تلقی میکنند و معتقدند که اين
صفت منسوب به نهاد جمله است .جمله زير اين استدالل پژوهش حاضر را تأييد میکند:
 .80آنها شيشه را شکستهاند.
در ( )80میبينيم که تأثير فعل بر مفعول است و نه حالتی که در نهاد جمله ايجاد شود و «شکسته» صفتی نيست که به
نهاد «آنها» منسوب باشد.
 .6ساختمان فعل در ماضی بعید
برای بررسی ساختمان فعل ماضی بعيد به مثالهای زير توجه کنيد:
.89الف) آنها به مسافرت رفته بودند.
ب) آنها به مسافرت نرفته بودند.
ج) *آنها به مسافرت رفته نبودند.
د) او به مسافرت رفته بود.
در (.89الف) «به مسافرت رفته بود» گروه فعلی و «به مسافرت» متمم اختياری و «بود» کمک فعل و «نَد» شناسة سوم
شخص جمع و «رفت» فعل و هستة گروه فعلی و  /-e/در «رفته» مفهوم دستوری نمود کامل را به فعل اضافه میکند.
در (.89ب) میبينيم که تکواژ تصريفی نفی به فعل اضافه شده است و نه فعل کمکی و همچنين (.89ج) نشان میدهد
که افزودن تکواژ تصريفی نفی به فعل کمکی موجب بدساختی شده است .چنانچه پيشتر گفتيم اگر «رفته» صفت میبود،
آوردن نشانة نفی بر سر فعل ربطی ادعايی موجب بدساختی نمیشد .بعالوه (.89د) نشان میدهد که در سوم شخص مفرد
شناسه بهصورت تکواژ تهی ظاهر میشود که خود دال بر تصريف يکسان آن با فعل در ديگر زمانها است.
با اين توضيحات ساختمان فعل ماضی بعيد را میتوانيم مرکب از «ستاک گذشته ( /-e/ +تکواژ نمود کامل)  +فعل
کمکی "بود"  +شناسه» بدانيم.
حال پرسش مهم ديگر اين است که برخی شباهتهای پاية فعل در ماضی بعيد و ماضی نقلی را به صفتها چگونه
میتوانيم توجيه کنيم که چنين شباهتی مثالً بين زمانهای کامل و ماضی ساده ديده نمیشود؟ در ادامه به اين موضوع
میپردازيم و براساس استداللهای موجود الگوی ساختمان فعل در ماضی نقلی را اصالح میکنيم.
 .7تحول تاریخی زبان فارسی و اصالح الگوی اولیة ساختمان فعل در ماضی نقلی
رفتارهای زبانی فعل در زمانهای کامل با زمانهای ديگر تفاوت دارد و از اين رو الزم است اين رفتارهای متفاوت را
توضيح دهيم .برای روشن شدن بحث به مثالهای زير توجه کنيد:
.81الف) آنها ديدند و شنيدند.
ب) *آنها ديد و شنيدند.
ج) آنها ديده و شنيدهاند.
د) آنها ديده و شنيده بودند.
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ه) *آنها ديده بود و شنيده بودند.
و) من خسته و درماندهام.
ز) *آنها خسته و خوردهاند.
در (.81الف) جملة مرکبی را میبينيم که اجزای آن همپايه شدهاند و نهاد (اختياری) جمله دوم به قرينه حذف شده
است .در همپايگی ،واحدهای نحوی همپايهشده حتماً بايد از نظر مقولة واژگانی ،مقولة نحوی ،نقش و سطح سلسلهمراتبی
نحوی يکسان باشند .بنابراين همپايگی صفت با صفت و گروه صفتی ،اسم با اسم و گروه اسمی ،و جمله با جمله
امکانپذير است .هيچ دو واحد زبانی متفاوت نمیتوانند با هم همپايه شوند .آنچه اهميت دارد اين است که بدانيم فعلها
در رابطه همپايگی حتماً با شناسههای خود همراهاند که در (.81الف) میبينيم و بدساختی (.81ب) هم از اين امر ناشی
میشود که در آن شناسة فعل اول حذف شده است.
در الگوی اوليهای که برای ساختمان فعل در زمان کامل ارائه کرديم ،گفتيم که عنصر پايانی در اين فعلها شناسه است.
حال بايد به اين پرسش پاسخ دهيم که اگر در .81ج و .81د «نَد» شناسه است ،پس چرا توانسته به قرينه حذف شود؟ به
عبارت ديگر اگر صرفاً شناسه باشد ،نبايد در همپايگی بتوانيم آن را حذف کنيم .اين در حالی است که در (.81ج) و
(.81د) «نَد» حذف شده است و در عين حال جملهها خوشساختند .در (.81د) شاهديم که فعل کمکی «بود» و شناسه
همزمان بهقرينه حذف شدهاند و در (.81ه) حفظ فعل کمکی و حذف شناسه غيرممکن است .از اين رفتار زبانی نتيجه
میگيريم که «نَد» در (.81ج) يک تکواژ مشترک (شناسه و فعل ربطی) است و صرفاَ شناسه نيست .تکواژ مشترک به
تکواژی اطالق میشود که بيش از يک مقولة ساختواژی-نحوی را بيان میکند (بوی  .)983 : 0221به عبارت ديگر بيش
از يک معنا و نقش دارد .از طرف ديگر در (.81و) میبينيم که دو صفت در نقش مسند همپايه شدهاند و «ـَم» همزمان
فعل ربطی (گونة مقيد فعل «استن») و شناسه است.81( .ز) بدساخت است و نشان میدهد که «خورده» فعل است و
همپايگی آن با صفت (خسته) منجر به بدساختی شده است و تلقی صفت از «خورده» در مطالعات پيشين درست نيست.
از مباحث مطرحشده نتيجه میگيريم که /-am, -i, -Ø, -im, -id, -and/در ساختمان فعل ماضی نقلی در مطالعة
همزمانی فارسی معاصر نقش شناسه را ايفا میکنند ،ولی رفتار متفاوت آنها که در مثالهای  81ديديم حکايت از آن دارد
که در کنار نقش شناسه در گذشته نقش فعل ربطی «استن» را ايفا میکردند .همين امر باعث شده است که دستورنويسان
و تحقيقات زبانی پيشين (.81ج) و (.81د) را همانند (.81و) قلمداد کنند و قائل به صفت مفعولی باشند .چنانچه پيشتر با
اتکا به شواهد متعدد زبانی ديديم ،اين تلقی در حال حاضر به هيچ وجه درست نيست و تحقيقات پيشين اين تحول زبانی
را ناديده گرفتهاند و درنتيجه ويژگی تاريخی را به زبان امروز فارسی تعميم دادهاند .برای اين منظور و در تأييد موضوع
مطرحشده در اين بخش به سه شاهد زير مراجعه میکنيم:
الف) در متون گذشته ديده میشود که تکواژ نفی بر سر فعل «بود» در ماضی بعيد میآمده است که نشان میدهد تلقی
صفت مفعولی و فعل ربطی برای زمان کامل در گذشته میتوانست موجّه باشد .مثالٌ در شعری از خاقانی« :کار گيتی را

portmanteau morph
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نوايی مانده نيست روز راحت را بقايی مانده نيست» .نغزگوی کهن ( )32 :8913با ارجاع به شواهدی از متون کالسيک
نشان میدهد که رفتار جزء نـ در متصل شدن به ميزبانهای مختلف حکايت از مشخصة واژهبست بودن اين عنصر زبانی
دارد و در ادامه اضافه میکند که اين ويژگی به تدريج از بين رفته است .اين به مثالهای زير توجه کنيد:
.8۳الف) *من به مسافرت رفته نبودم.
ب) من خسته و درمانده نبودم/نيستم.
جمله (.8۳الف) در گذشته رايج بوده و در آن تکواژ نفی بر سر «بود» میآمده است و همين امر نشان میدهد که از اين
حيث شبيه (.8۳ب) است و استدالل صفت مفعولی در (.8۳الف) در گذشته موجّه بوده است ،ولی بدساختی آن در
فارسی امروز نشان میدهد که زبان تغيير کرده است و پژوهشگران پيشين اين تغيير را ناديده گرفتهاند .خيامپور (:8910
 )1-19با اشاره به اين موضوع اظهار میکند که "در ماضی نقلی منفی ،حرف نفی به اول فعل درآيد ،مانند «نمانده است»،
ولی در متون قديمی شکل «مانده نيست» نيز ديده میشود".
ب) وجود فعل کمکی «بود» در ماضی بعيد نشان میدهد که در ماضی نقلی نيز میتوان برابر آن را در زمان حال
(«استن») انتظار داشت که بهصورت تکواژهای مقيد ظاهر میشوند .از اين رو در ساختمان فعل ماضی نقلی شاهد حضور
«ستاک گذشته ( /-e/ +تکواژ نمود کامل)  +تکواژ مشترک (شناسه و فعل کمکی «استن») هستيم و معنی فعل نيز اين
تحليل را تأييد میکند .يعنی فعلی که در گذشته شروع شده (به اعتبار ستاک گذشته) و نمود آن کامل است (به اعتبار
حضور  )/-e/و تا به زمان حال ادامه دارد (به اعتبار فعل »استن»).
ج) نکتة حائز اهميت ديگر در تأييد ادعای باال اين است که به اعتبار شناسه بودنِ تکواژ پايانی در ساختمان فعل ماضی
نقلی ،شناسة سوم شخص مفرد تکواژ تهی است و به دليل اينکه در گذشتة زبان فارسی تکواژ پايانی فعل ربطی بوده
است ،شکل آزاد فعل «استن» بهصورت «است» در سوم شخص مفرد ظاهر میشود و شخص و شمار فعل را در خود دارد.
حضور «است» از يک سو بيانگر موجّه بودن اعتقاد به تکواژ مشترک در ساختمان فعل ماضی نقلی است و از سوی ديگر
کامل بودن صيغگان فعل ربطی «استن» را نشان میدهد که در سوم شخص مفرد نيز حضور عينی دارد (ر.ک .مثال .۶ج).
 .8انواع تکواژ  /-e/در زبان فارسی
تکواژ مقيد  /-e/در زبان فارسی انواعی دارد که الزم است در تحليلهای زبانی جهت پرهيز از برخی ابهامها به آن
توجه کنيم .برای اين منظور به مثالهای زير توجه کنيد:
.8۶الف) او با خط شکسته و زيبا نامهای نوشته بود.
ب) انگار همه او را گذاشته و رفته بودند.
ج) همايش در دانشگاهِ زنجان برگزار شد.
د) خوبه که میآيی!
ه) دختره گفت....

ساختمان صرفی فعل فارسی در زمانهای کامل

88

در (.8۶الف)  /-e/در «شکسته» تکواژ اشتقاقی است؛ زيرا با ستاک گذشتة فعل ترکيب شده و واژهای نو يعنی يک
صفت ساخته است و به همين دليل توانسته با «زيبا» که صفت است همپايه شود .در (.8۶ب) /-e/ ،تکواژ تصريفی نمود
کامل است که برخالف (.8۶الف) واژهسازی نمیکند ،بلکه صرفاً يک اطالع نحوی به فعل اضافه کرده است و به همين
دليل مقولة واژگانی فعل هم تغيير نمیکند .در (.8۶ج) /-e/ ،واژهبست کسرة اصافه است که نقش نحوی به عهده دارد.
در (.8۶د) /-e/ ،گونة مقيد فعل «استن» و در نقش واژهبست ربطی ظاهر شده است .در (.8۶ه)  /-e/نقش حرف تعريف
معين (يعنی «آن دختر گفت») را به عهده دارد (اسالمی.)893۳ ،
 .۹بحث و نتیجه گیری
در اين پژوهش ساختمان فعل را در زمانهای کامل مورد بررسی مجدد قرار داديم و مشخص کرديم که برخالف
تصور دستورنويسان و پژوهشگران پيشين اختصاص ساختمان «صفت مفعولی يا اسم مفعول» بعالوه صورتهای مقيد
فعلی کمکی يا ربطی «استن» برای ماضی نقلی و ساختمان «صفت مفعولی يا اسم مفعول» بعالوه فعل کمکی «بودن» برای
ماضی بعيد در تحليل همزمانی زبان فارسی معاصر خالی از ايرادهای اساسی نيست و در اين تحقيق با داليل واجی،
صرفی ،نحوی و معنايی بیاعتباری اين تحليلها را نشان داديم .اگر قائل به فعل کمکی هستيم بايد بپذيريم که فعل
کمکی در کنار فعل اصلی معنا پيدا میکند .درحالی که در الگوهای ساختواژی که پيشتر ارائه دادهاند ،اعتقادی به فعل
ندارند و بخش ابتدايی فعل کامل را صفت (مفعولی) اسم (مفعول) معرفی میکنند .صفت و اسم هم نمیتوانند کمک
فعل داشته باشند .از سوی ديگر میدانيم که گروههای نحوی به اعتبار مقولة واژگانی هستهای خود نامگذاری میشوند و
جملهای مانند «آنها به مسافرت رفتهاند» از يک گروه اسمی (آنها) و يک گروه فعلی (به مسافرت رفتهاند) درست شده
است که در آن «به مسافرت» متمم اختياری فعل است و در «رفتهاند» لزوماً بايد يک فعل باشد که گروه فعلی بر آن استوار
شود .اگر «رفته» را صفت در نظر بگيريم ،درآنصورت فعلی نداريم که مقولة خود را به گروه فعلی گسترش دهد .همين
امر نشان میدهد که تحليل پيشينيان از ساختمان فعل در زمانهای کامل نارواست .همچنين میدانيم که گروه فعلی
نمیتواند مقولة نحوی خود را از فعل کمکی بگيرد .تفاوت دو جملة «علی رفت» و «علی رفته» در اين است که تنها عنصر
زبانی اضافه شده به جملة دوم تکواژ تصريفی « » /-e/است که مفهوم دستوری نمود کامل را به فعل بخشيده است.
در فارسی امروز فعل همواره با شناسه ظاهر میشود و شناسة فعل در حکم نهاد اجباری جمله است که شخص و شمار
فعل را مشخص میکند .بنابراين جزء پايانی فعل شناسه است .گفتيم که همزه «ا» در «رفتهاند» همخوان ميانجی است که به
ضرورت نظام آوايی در وندافزايی بين تکواژها درج میشود تا از التقای واکهها جلوگيری کند .در کلمههای با مقولة
واژگانی ديگر هم شاهد اين پديده هستيم؛ مثالً در «خانهام» در هر دو معنی «خانة من» و يا «(من) در خانه هستم» .اين در
حالی است که مثالً در «دخترم» به معنی «دخترِ من» و «(من) دختر هستم» ،به دليل فقدان شرايط آوايی الزم و عدم توالی
دو واکه در ساختمان کلمه پس از وندافزايی ،همخوان ميانجی همزه ظاهر نشده است .از اين مثالها نتيجه میگيريم که
«ا» در ساختمان فعل ماضی نقلی صرفاً به دليل جبران محدوديت آوايی در نظام آوايی زبان در بين تکواژها درج میشود
و فاقد معنای زبانی است.
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قرار گرفتن عناصر تصريفی فعل مانند تکواژ نفی و تکواژ نمود ناقص ( /na-و  )mi-در ابتدای فعل کامل مثالً در
«نرفتهام ،نرفته بودم! ،میرفتهام» نشان میدهد که «رفت» لزوماً فعل است که همانند فعلها تصريف میشود و «رفته» را در
اينجا نمیتوانيم صفت (مفعولی) در نظر بگيريم .بر پاية شواهد گوناگون واجی ،صرفی ،نحوی و معنايی نشان داديم که
ساخت فعل در زمانهای کامل در تحليل همزمانی فارسی معاصر به شکل زير است:
ماضی نقلی= «ستاک گذشته ( /-e/ +تکواژ نمود کامل)  +شناسه»
ماضی بعيد= «ستاک گذشته ( /-e/ +تکواژ نمود کامل)  +فعل کمکی "بود"  +شناسه»
اما اين کل بحث نيست .در بررسی دادهها متوجه شديم که رفتار فعل در زمانهای کامل با رفتار فعل در ديگر زمانها،
مثالً فعل ماضی ساده ،متفاوت است .بهعنوان مثال در رابطة همپايگی ،فعلها هميشه با شناسههايشان همپايه میشوند ،ولی
در مورد زمانهای کامل حذف بهقرينة شناسه امکانپذير است .برای اين منظور به مثالهای زير توجه کنيد:
.81الف) آنها رفتند و ديدند.
ب) *آنها رفت و ديدند.
ج) شما برويد و ببينيد.
د) *شما برو و ببينيد.
ه) آنها رفتهاند و ديدهاند.
و) آنها رفته و ديدهاند.
ز) آنها رفته بودند و ديده بودند.
ح) آنها رفته و ديده بودند.
ط) من خستهام و درماندهام.
ی) من خسته و درماندهام.
ک) من خسته نيستم.
ل) *من رفته نبودم (بدساخت در فارسی معاصر ،ولی خوشساخت در گذشته)
م) *من مانده نيم/نيستم (به جای «من نماندهام» در گذشته)
در مثالهای (.81الف) تا (.81د) میبينيم که حذف شناسه در ساخت همپايه دليل بدساختی جمله است ،ولی اين
موضوع در ساختهای کامل يعنی (.81ه) تا (.81ح) صحت ندارد و گويی که رفتار نحوی زمانهای کامل شبيه به
جملههای اسنادی است که در .81ط و .81ی میبينيم .در (.81و) و (.81ح) فعلها در زمان کامل بدون شناسه همپايه
شدهاند که خوشساختند و از اين نظر رفتار مشابهی با همپايگی صفتها در .81ی دارند.
به داليل زير الزم است در ترسيم ساختمان ماضی نقلی تغييراتی بدهيم که بتوانيم حقيقت موضوع را توضيح دهيم:
الف) شاهد نحوی همپايگی ،ب) وجود فعل کمکی «بود» در ساختمان ماضی بعيد ،ج) کاربرد «است» در برخی مواقع در
سوم شخص مفرد در ماضی نقلی مثالً در «او رفته است» ،د) نيز قرار گرفتن تکواژهای تصريفی نفی در ابتدای «بود» در
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ماضی بعيد (.81ک) و يا پيش از شناسه در ماضی نقلی (.81م) در گذشتة زبان فارسی ،که پيشتر دربارة هر کدام از اين
موارد در اين نوشته با ذکر جزئيات سخن گفتهايم .بر اين اساس الزم است در الگوی اوليه برای ماضی نقلی تغييراتی
بدهيم و قائل به تکواژ مشترک در ساختمان فعل ماضی نقلی باشيم که در آن تکواژ پايانی در ساختمان ماضی نقلی
عالوهبر شناسه بهعنوان الزمة فعل فارسی بهطور همزمان نقش فعل کمکی «استن» را نيز به عهده دارد.
از نظر صيغگان تصريفی شناسه در ساختمان فعل در زمانهای کامل همانند فعل در ماضی ساده است؛ يعنی شناسه در
سوم شخص مفرد تکواژ تهی است و تظاهر آوايی ندارد:
.81الف) رفتم ،رفتی ،رفت ،Øرفتيم ،رفتيم ،رفتند
ب) رفتهام ،رفتهای ،رفته( Øرفته است) ،رفتهايم ،رفتهايد ،رفتهاند
ج) رفته بودم ،رفته بودی ،رفته بود ،Øرفته بوديم ،رفته بوديد ،رفته بودند
د) خوبم ،خوبی ،خوبه ،خوبيم ،خوبيد ،خوبند
مثال (.81ب) نشان میدهد عنصر ساختواژی پايانی در ماضی نقلی در وهلة اول شناسه است ،ولی امکان حضور «است»
در سوم شخص مفرد در گونة رسمی مثالً در «او رفته است» صورت آزاد همان تکواژ  /-e/در سوم شخص مفرد در
(.81د) است که شخص و شمار فعل را نشان میدهد و نيز يادآور حضور «است» در گذشتة زبان بهعنوان فعل ربطی است.
به عبارت ديگر ،از آنجايی که عنصر پايانی در ماضی نقلی تکواژ مشترک است و در سوم شخص مفرد هم شناسه تهی
است ،بنابراين «است» در سوم شخص مفرد در اصل تبلور بخش فعل کمکی از تکواژ مشترک مورد اشاره است که در
(.81ج) نيز بهصورت  /-e/ظاهر شده است .با اين توضيحات الگوی ساختواژی فعل در زمانهای کامل را به شکل زير
تغيير میدهيم و بازنويسی میکنيم:
ماضی نقلی= «ستاک گذشته ( /-e/ +تکواژ نمود کامل)  +تکواژ مشترک (شناسه و فعل کمکی «استن»)
ماضی بعيد= «ستاک گذشته ( /-e/ +تکواژ نمود کامل)  +فعل کمکی "بود"  +شناسه»

از نظر معنايی هم اعتقاد به تکواژ مشترک در ساختمان فعل ماضی نقلی کامالً قابل دفاع است .ماضی نقلی اشاره به
عملی دارد که در گذشته شروع شده و تا زمان حال ادامه دارد .اين فعل مفهوم گذشته را از «ستاک گذشته» و مفهوم
حال را از بخش پايانی فعل میگيرد که بهطور مشترک نقش شناسه و فعل کمکی را به عهده دارد .يعنی « »-amدر
«رفتهام» همانند «بودم» در «رفته بودم» متشکل از دو تکواژ است ،با اين تفاوت که در « »-amاين دو تکواژ ادغام شدهاند
و تظاهر مستقل ندارند.
کتابنامه
ارژنگ ،غالمرضا ( .)8911دستورزبان فارسی امروز ،نشر قطره :تهران.
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حقشناس ،علیمحمد ،حسين سامعی ،سيد مهدی سمائی و عالءالدين طباطبايی ( .)8911دستور زبان فارسی (ويژه
دورههای کاردانی و کارشناسی پيوسته و ناپيوسته آموزش زبان و ادبيات فارسی) ،تهران :انتشارات مدرسه.
خيامپور ،عبدالرسول ( .)8911دستور زبان فارسی ،چاپ هشتم  .8910تهران :کتابفروشی تهران.
شفائی ،احمد ( .)89۶9مبانی علمی دستور زبان فارسی ،تهران :موسسه انتشارات نوين.
صادقی ،علیاشرف و غالمرضا ارژنگ ( .)89۳1دستور سال دوم آموزش متوسطه عمومی و فرهنگ ادب .تهران:
انتشارات وزارت آموزش و پرورش.
طباطبايی ،عالالدين ( .)893۳فرهنگ توصيفی دستور زبان فارسی .تهران :انتشارات فرهنگ معاصر.
طبيبزاده قمصری ،اميد ( .)8938دستور زبان فارسی بر اساس نظرية گروههای خودگردان در دستور وابستگی .تهران:
نشر مرکز.
عماد افشار ،حسين ( .)8910دستور و ساختمان زبان فارسی .تهران :انتشارات دانشگاه عالمه طباطبايی.
فرشيدورد ،خسرو ( .)8910دستور مفصل امروز ،چاپ دوم  ،8911تهران :انتشارات سخن.
الزار ،ژيلبر ( .)83۳1/8911دستور زبان فارسی معاصر ،ترجمة مهستی بحرينی ( .)8911تهران :انتشارات هرمس.
ماهوتيان ،شهرزاد ( .)8911دستور زبان فارسی از ديدگاه ردهشناسی ،ترجمة مهدی سمائی ،تهران :نشر مرکز.
مدرسی ،فاطمه ( .)891۳از واج تا جمله :فرهنگ زبانشناسی -دستوری ،تهران :نشر چاپار.
مشکواةالدينی ،مهدی (8911الف) .توصيف و آموزش زبان فارسی ،مشهد :انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.
8911( --------------ب) .دستور زبان فارسی (واژگان و پيوندهای ساختی) .تهران :انتشارات سمت.نغزگوی کهن ،مهرداد ( .)8913از واژهبست تا وند تصريفی :بررسی تحول تاريخی بعضی واژهبستهای فارسی جديد،
دستور ،ويژهنامة نامة فرهنگستان ،ش  ،۶ص 11تا .33
وحيديان کاميار ،تقی و غالمرضا عمرانی ( .)8911دستور زبان فارسی  .8تهران :انتشارات سمت.
Booij, G. (2007). The Garmmar of Words. Oxfrod: Oxfrod University Press.

Journal of Researches in Linguistics
20(1), 1-14
Received: 09.10.2018

Accepted: 19.11.2018

Morphological Structure of Persian Verb in Perfect Tenses
Moharram Eslami
Associate Professor, Department of Persian Language and Literature, University of Zanjan,
Iran
Corresponding author, e-mail: meslami@znu.ac.ir
Abstract
In the Persian grammar and linguistic studies books, the structure of the Persian verb in perfect tenses is
introduced as the combination of ‘participle adjective’ + ‘auxiliary verb’ or ‘copula verb’, which is not
plausible for different reasons. The present study analyzes the morphological structure of Persian perfect
verbs based on different linguistic evidence. In the contemporary Persian, the personal clitics (personal
endings) are an indispensible part of the verb, and in perfect tenses one inflectional morpheme is required
to represent the concept of the perfect aspect and in addition every verb phrase is supposed to have one
verb in itself. Therefore, the following morphological structures are introduced for the present perfect and
past perfect tenses respectively in this study: present perfect = ‘past stem of verb + /-e/ (inflectional
morpheme of perfect aspect) + personal clitics; past perfect = ‘past stem of verb + /-e/ (inflectional
morpheme of perfect aspect) + bud (past form of “to be”) + personal clitics. Based on linguistic analyses,
especially in coordinating the linguistic units, we came across with some similarities between the perfect
verbs and adjectives which demonstrate the historical development of the language. Based on the present
evidence, the structure of verb in the present perfect tense is modified in the way: present perfect = ‘past
stem of verb + /-e/ (inflectional morpheme of perfect aspect) + portmanteau morph (personal clitics and
auxiliary verb “to be”).
Keywords: Perfect Tense, Past Stem, Perfect Aspect, Clitic, Persian Language.
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