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 ١٢ ١٣های ایرانی  ها و گویش زبان مقاله
 ... کارکرد وجهی فعل ماضی در فارسی

 
  . مقدمه١

فعل در برخـی  ۀگیرند. ماد  های زبانی بسته به بافت، کارکردهای مختلفی برعهده می  صورت
. در زبان فارسی داشته باشدممکن است اسم یا صفت باشد و حتی کارکرد دستوری  ها  بافت
باستان است. این  ۀدر دور 2صفت فعلی گذشته ۀبازماند 1ماضی فعلکتابی یا زردشتی،  ۀمیان

ها، در   شود، در برخی بافت  ماضی شناخته میفعل عنوان  صورت زبانی که در فارسی میانه به
  :)١٨٠: ١٣٨٧(ابوالقاسمی است  کار رفته فعلی به   ود، یعنی صفتهمان کارکرد اصلی خ

  

  :۵، بند ٣١، فصل زادسپرمـ 
1) ān kē ahlaw … ō mēnōgān axwān šawēd … pas ka bawēd hammōxtag 

ud frahixt, abar wizīnēd.  
گزینـد ها بر  که پارساست ... به جهان مینوی رود ... وقتی آموخته و فرهیخته شود، پیشه آن
  ). ۵١۶، ٢٣٨، ٩٠: ١٣٨۵راشدمحصل نک: (
  است. کار رفته جای اسم به به ها  ماضی فارسی میانه در برخی بافت ۀماد

  

  :٧٠، بند ۴، فصل ٧دینکرد ـ 
2) pas andar wuzurg nišast ī wištāsp ud hanjamanīgān, zardušt pad ōz ud 

wābarīgānīh ī ān ī rāst saxwan, im tan nōg abāz kard.   
گشتاسب و سخنوران، زردشت با نیرو و باور به سـخن راسـت، ایـن  پس در نشست بزرِگ 
  ). ۴٠١، ٢۴٢، ۶٨: ١٣٨٩راشدمحصل نک: تن را دوباره نو کرد (

اسـت و آن را مصـدر مـرخم  ها، کـارکرد مصـدر داشته  این صورت زبانی در برخی بافت
  : )١٨١: ١٣٨٧(ابوالقاسمی اند   نامیده

  

  :٢۵، بند ۶٢، فصل پهلوی روایتـ 
3) wīstom mardōm-dustīh ān bawēd kē … ahōg ī xwēš wirāst tuxšēd.  

دوست داشـتن مـردم آن اسـت کـه ... بـه زدودن عیـب خـود  ۀبیستمین شیو
  ).Willimas 1990: I/226-227(بکوشد 

، ١٨١: ١٣٨٧(ابوالقاسمی است  کار رفته مصدر مرخم گاهی در مقام تابع افعال وجهی نیز به
١٩-١٩٣۶( .  

                                                            
1. past stem  2. past participle 
2.  



مقاله
١٣ ١٣های ایرانی  ها و گویش زبان

 ... کارکرد وجهی فعل ماضی در فارسی
 

است کـه در عـالم  کار رفته بر این کارکردها، گاه فعل ماضی برای ارجاع به امری به عالوه
شود، اما وقوع آن از نظر گوینده، کامل و تمام است.   واقع، اتفاق نیفتاده و در آینده حادث می

متـون فارسـی اسـت. در  را بازنمـایی کردهقطعیـت ، فعل ماضی مفهوم وجهـی بافتدر این 
اسـت. غالبـًا در کتـب  میانه، ابزارهای بسیاری برای نشان دادن مفاهیم وجهی کـاربرد داشته

زبان فارسی میانه، به ساختمان مختلف افعال برای بازنمـایی مفـاهیم وجهـی اشـاره  دستور
اسـت. در ایـن مقالـه،  های زبانی کمتر مـورد توجـه بوده  شده و کارکرد وجهی سایر صورت

هایی از متون فارسی میانـه   ها و نمونه  گردد و مثال  کارکرد وجهی فعل ماضی بحث می ۀدربار
  شود.   ذکر می

  
  . مبانی نظری٢
  . وجه١ .٢

بیـان آنهـا ظـاهر  ۀهای مختلفـی دارنـد کـه در شـیو  محتوای جمله، دیدگاه ۀگویندگان دربار
انـد از: واقعیـت،  یـرد کـه عبارتگ  بر میها طیف وسیعی از مفاهیم را در  شود. این دیدگاه  می

کیـد، تردیـد، توانـایی، میـل و  قطعیت، اعتبار، باور، امکان، ضرورت، استنتاج، احتمـال، تأ
یا نگرش گوینده به وقایع و رویـدادها کـه در    خواست، آرزو، امر و فرمان و مانند آن. دیدگاه

افزایـد و بـا   ی به جملـه میشود، وجه نام دارد. وجه بارمعنایی خاص  بیان او متجلی می ۀشیو
محتوای جمله مرتبط است. نظر و دیدگاه گوینده یا همان وجه، با ابزارهـای زبـانی مختلـف 

نامنـد   می 1شود که آن را وجـه فعلـی  ای به فعل جمله افزوده می  شود. گاه نشانه  نشان داده می
)Bussmann 2006: 754; Lyons 1972: 307(هـای   ه فعلـی در زبانبازنمایی وج ۀ، مانند شیو

توانـد بـر   اوستایی، فارسی باستان، فارسی میانه و پهلوی اشکانی (پارتی). هر وجه فعلی می
ه ومیانـه، فعـل را دارای وجـ   مفاهیم متعدد وجهی داللت کند. از این منظر، در زبان فارسـی

دارد و گـاه اند کـه هـر یـک سـاختمانی خـاص   دانسته 5و امری 4، تمنایی3، التزامی2اخباری
کنـد.   های آن متفاوت است و بسته به بافت، بر مفهوم وجهـی مشخصـی داللـت می  شناسه

                                                            
1. mood  2. indicative 3. subjunctive 4. optative 5. imperative 
2.  3.  4.  5.  



 ١٤ ١٣های ایرانی  ها و گویش زبان مقاله
 ... کارکرد وجهی فعل ماضی در فارسی

 
های   گاهی وجه صرفًا به معنا مرتبط است و ممکن است از طریق افعال وجهـی یـا صـورت

. در فارسی )Bussmann 2006: 754(شود   واژگانی همچون قیدها یا ابزارهای نحوی بازنمایی 
. )١٣٨۶؛ اخالقـی ١٣٩١عمـوزاده و رضـائی (انـد   گفته 1»وجهیـت«بازنمـایی وجـه  ۀبه این شـیو

ای صـرفًا معنـایی و از طریـق قیـدها و افعـال   بازنمایی وجه در ساخت فعل یا در مقام مقوله
  کار روند.  وجهی، هر دو ممکن است در زبان به

، »معـانی«در بحث  ، در مطالعات ادب فارسی،است شناسی وجه نام گرفته آنچه در زبان
مطـرح » مقاصـد و اغـراض مجـازی جمـالت«یـا » جمـالت ۀکارکرد ثانویـ«تحت عنوان 

. از سوی دیگر، آنچه در مطالعـات زبـان وجـه )١۵٧، ١۴٩، ١٣۵، ٨١: ١٣٨۶(شمیسا است  شده
. در منطق جمالت )۶٧-۶۶: ١٣٩٠ای   (اژهاست  نامیده شده، در علم منطق نیز مورد توجه بوده

، از ضـرورت، »قضـایای موجهـه«اند و در مبحث   گروه خبری و انشائی تقسیم کرده را به دو
  .  )٨٠-٧٨(همان: اند   نامیده» جهت«و آنها را    امکان و امتناع قضایا سخن گفته

وجـه  در فارسی میانه، هر دو شیوۀ بازنمایی وجه رواج داشته، اما در کتب دستورزبان، غالبـاً 
-Brunner 1977: 194-211; Skjærvø 2010b: 234-239; Durkin( است فعلی مورد توجه بوده

Meisterernst 2014: 377-382 افعال وجهی . کاربرد )١٩٠-١٨۶، ١٧٩-١٧۴: ١٣٨٧؛ ابوالقاسـمی
ذیـل عنـاوین منابع،  است که در  ها شیوۀ دیگری برای بازنمایی وجه  ها و صفت  و نیز برخی اسم

؛ Brunner 1977: 29-31; Skjærvø 2010b: 241-242( انـد  مختلـف دربـارۀ آن سـخن گفته
ات واداز . در فارسی میانه، برخـی )١٩٧- ١٩۴، ١٨٢: ١٣٨٧؛ ابوالقاسمی ١٧۵- ١٧٢: ١٣٧٩راستارگویوا 

  .)Skjærvø, 2010b: 240؛ ٣٧٣: ١٣٨٧(ابوالقاسمی نیز بازنمایی وجه را بر عهده دارند 
  
  2. نمود٢ .٢

ع یا تداوم یا تکمیل عمل بر محور زمـان داللـت دارد و دستوری فعل است که بر شرو ۀمقول
. نمـود تـام وقـوع و )Crystal 2008: 38( 4و تـام 3اسـت: نـاقص کلی تقسیم شده ۀبه دو دست

تکمیل عمل در زمان گذشته و ارتباط آن با زمان حال است؛ به بیانی دیگر، عملـی در زمـان 
                                                            

1. modality 2. aspect 3. imperfect  4. perfect 
2.  3.  4.  



مقاله
١٥ ١٣های ایرانی  ها و گویش زبان

 ... کارکرد وجهی فعل ماضی در فارسی
 

 ۀشـود یـا دربـار  حال بـه آن نگریسـته می است و در زمان گذشته انجام شده و به پایان رسیده
ای   ای در زمان گذشته با نقطه  بین نقطه ۀگردد. درواقع، نمود تام رابط  نتیجه و اثر آن گفتگو می

. )Comrie 2001: 52-53; Crystal 2008: 356(دیگــر در زمــان حــال و گــاه آینــده اســت 
در زمان گذشته و دیگـر، ارتبـاط  ترتیب، نمود تام دو ویژگی دارد: نخست، تکمیل عمل  بدین

  آن با زمان حال.
 ۀ، یعنـی کننـد1در فارسی باستان، نمود تام از طریق صفت فعلی گذشته همراه بـا عامـل

 Skjærvø 2010a: 144-145; Maggi( است ، نشان داده شده2منطقی در حالت اضافی ـ برایی

and Orsatti 2018: 14(میانه، برای داللت بر زمـان  های فعلی گذشته در فارسی  . این صفت
و بر تکمیل عمـل در زمـان گذشـته، یعنـی ویژگـی    ماضی نام گرفته فعلکار رفته و  ماضی به

اند. در فارسی میانه، برای بیان تکمیل عمل در زمان گذشته و   نخست نمود تام، داللت داشته
اسـت و بـه آن  ده شدهماضی اسـتفا فعلهمراه با  -ēstارتباط آن با زمان حال، از فعل کمکی 

 ;Brunner 1977: 216, 219; Weber 2007: 951-952(انـد   گفته 3ماضی نقلی یا حـال کامـل

Skjærvø 2010b; Maggi and Orsatti 2018: 26-27, 37 ١٧٨-١٧٧: ١٣٨٧ابوالقاسـمی، ؛( .
ان تنهایی بر تکمیل عمل در زمان گذشته و ارتباط آن با زمان حال یا همـ ماضی بهفعل گاهی 

  است.  ماضی نقلی داللت داشته
  
  کارکرد وجهی فعل ماضی .٣

تـوان بـرای   اند که می  تردید، گمان یا احتمال و فرِض وقوع رویداد، شماری از مفاهیم وجهی
آنها درجاتی قائل شد و پیوستاری در نظر گرفت. شـدت و ضـعف ایـن مفـاهیم وجهـی بـا 

  شود.   ، نشان داده میافعال ازجملههای زبانی مختلف،   کاربرد صورت
کار  ای خاص در ادای مقصود بـه  گویندگان یا نویسندگان با استفاده از فعل ماضی، شیوه

دهد. در فارسی میانه، گـاه   محتوای جمله نشان می ۀاند که نگرش و دیدگاه آنان را دربار  گرفته
 ،ظر گوینـده یـا نویسـنده، اما از نافتد می، اتفاق آیندهماضی به امری ارجاع کرده که در  ۀماد

                                                            
1. agent 2. genitive-dative 3. present perfect 
2.  3.  



 ١٦ ١٣های ایرانی  ها و گویش زبان مقاله
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وقوع و حدوث آن کامل است و در این کارکرد، مفهوم وجهـی قطعیـت و اطمینـان از وقـوع 

اند   است. نویسندگان و مـدونان متـون فارسـی میانـه، تمایـل داشـته رویداد را بازنمایی کرده
د تـا شـک و ای به پیروان دین انتقال دهنـ  گونه های اورمزد را به  مطالب مذهبی و تحقق وعده

تردیدی در معتقدات مذهبی آنان نباشد. یکی از شگردهای زبانی برای تحقـق ایـن هـدف، 
هاست که بر مفهـوم وجهـی قطعیـت و اطمینـان از وقـوع   ماضی در برخی بافت فعلکاربرد 

  است.  ای با اطمینان بیشتر و تردید کمتر داللت داشته  امری یا تحقق وعده
در در متون ادب فارسـی نیـز رواج داشـته و  ن مفهوم قطعیتکاربرد فعل ماضی برای بیا

و  )٣۵۵-١/٣۵۴: ١٣٧٣(بهـار است  نامیده شده» الوقوع مستقبل محقق«سنت مطالعات ادبی، 
نزدیـک قطعـًا انجـام  ۀاز آن، تحت عنوان کاربرد فعل ماضی بـرای بیـان امـری کـه در آینـد

  :)٢٣٧: ١٣٨٧(ابوالقاسمی، اند   پذیرد، یاد کرده  می
  

ــرم ره )۴ ــایی    گ ــیدمنم ــر رس ــه خی   ب
  

ــی   ــم کن ــر گ ــدمو گ ــیر  بازمان  ز س
  

  )٢٣٧: ١٣٨٧به نقل از ابوالقاسمی ؛ ٣٨٠، بوستان، (سعدی
نیکی اسـت و گـم  در این بیت، نشان دادن راه یقینًا و قطعًا سبب رسیدن گوینده به خیر و

  ارد. د  قطع و یقین او را از سیر و سلوک بازمی کردن این راه، به
ماضـی این شگرد زبانی و کارکرد وجهی فعل ماضی در علم معانی نیز، ذیل مبحث فعل 

های زیر از متون نثر فارسـی، کـارکرد   پاره .)١٢۵: ١٣٨۶(شمیسا است  ذکر شدهجای مضارع  به
  دهند:  وجهی فعل ماضی را برای داللت بر مفهوم قطعیت نشان می

  

. و هرکه غایب ماند از گـوش بـا یقـین شدفرعونیان ساکن  هرکه با خلق انس گرفت، بر بساط«) ۵
  ).١٣۴-١٣٣: تذکرةاالولیاء، (عطار نیشابوری» افتادداشتن، از اخالص دور 

، و در همـۀ شـدو هر که خدای را به یک (تای) نان باور داشت، در همۀ خیرات بـر او گشـاده «) ۶
  ).٣١: کنوزالحکمة(جام، » شدشرها بر وی بسته 

  

های مرتبط با آن در جمالت مرکب   میانه، کارکرد وجهی فعل ماضی و ساخت در فارسی
  است. ای، رایج بوده  با بند شرطی و نیز جمالت مقایسه

  



مقاله
١٧ ١٣های ایرانی  ها و گویش زبان
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  . جمالت شرطی١. ٣
شـود   پایه یا جواب شرط نیز محقق میبند شرط تحقق پذیرد، عمل  بنددر این جمالت، اگر 
پـذیرد   نشـود، جـواب شـرط نیـز انجـام نمی گردد و اگر شرط محقـق  یا وقوع آن محتمل می

. بنابراین، تحقق رویداد مندرج در جـواب شـرط )۵۴١: ١٣۶٣؛ شفائی ١۴٧: ١٣٨۶خانلری   (ناتل
گاهی در بنـد جـواب . )٢۶۵: ١٣٨۶خانلری   (ناتلاست    همواره با تردید، گمان و احتمال همراه

. شـود قـوع رویـداد بازنمـایی میرود، و بـا ایـن ابـزار قطعیـت و کار می شرط فعل ماضی به
، متـوازن و برابـر بـا اسـت ترتیب، آنچه در شرط بیان شده با آنچه در جواب شـرط آمده  بدین

 نشان دادن راه با رسیدن به خیر، و گم کردن راه با بازمانـدن از سـیر و، ۴در مثال  یکدیگرند.
پایـه یـا جـواب بنـد ی در سلوک متوازن و برابر است. این توازن و برابری از طریق فعل ماض

اگـر شـرط  ،پایه داللت بر آن دارد کـه ۀشود. کاربرد فعل ماضی در جمل  شرط نشان داده می
  گردد.   محقق شود، تحقق جواب شرط نیز قطعًا حادث می

اند، مطمـئن   بیان در متون مذهبی، مؤمنان را از برگزیدن راهی که در پیش گرفته ۀاین شیو
ست. در فارسی میانه، فعل ا کرده  سوم مذهبی را در میان آنان ترویج میساخته و آداب و ر  می

هـا،   . در ایـن بافتستا  کار رفته تنهایی و گاه با فعل کمکی، برای بیان این مفهوم به ماضی به
دهد، یعنی بر عملی داللت دارد که در   فعل ماضی به تنهایی کار ماضی نقلی را انجام میگاه 

  شود.   نگریسته میآن به نتیجه و اثر یا آینده شده و در زمان حال  زمان گذشته تکمیل
  

  . فعل ماضی در جمالت شرطی١ .١ .٣
برای اینکه نقش و کـارکرد فعـل ماضـی در جـواب شـرط، بـرای بازنمـایی مفهـوم قطعیـت 

است،  کار رفته آنها، فعل مضارع به شرِط  تر شود، ابتدا باید به جمالتی که در جواِب   مشخص
  جه کرد:  تو
  :15a4، روایت پهلوی ـ

  

7) mardōm ka be mīrēd pad wināh ī-š kard estēd, pad petīt bawēd … be ō 
čagād ī dāidīg nayēnd, u-š be ō wahišt barēnd.  

اند، توبه کنند ... آنها را بـه چگـاد دائیتـی   مردم هنگامی که بمیرند، اگر از گناهی که کرده
  ). Williams 1990 I/80-81برند (  ه بهشت میکنند و ب  هدایت می



 ١٨ ١٣های ایرانی  ها و گویش زبان مقاله
 ... کارکرد وجهی فعل ماضی در فارسی

 
  :٧ و ۶، بند ٢، بخش اندرزهای پیشینیانـ 

  

8) pad kirbag ud bazag āmār bawēd, čē har kē-š kirbag wēš kū wināh, ēg-
iš srōš ahlaw dast gīrēd ō wahišt barēd. 

س کارهـای ها] براساس کارهای نیـک و گناهـان اسـت، زیـرا هـرک سنجش [اعمال انسان
بـرد   گیـرد و بـه بهشـت می  نیکش بیشتر از گناهانش است، سروش پارسـا دسـت او را می

  ).٢١٠، ۶۴، ٣٩: ١٣٩١ نک: عریان(
  

شـرط محقـق گـردد.  بند، به شرط آنکه  است های فوق، وقوع امری نوید داده شده  در پاره
ای   واب شرط وعـدهگردد، اما ج  شرط محقق شود، جواب شرط محقق می ۀدرواقع، اگر گزار

است که تحقق آن برای شنونده و حتـی گوینـده، قطعـی و محـرز نیسـت. فعـل مضـارع در 
بینی   شود. بنابراین، بر پیش  جواب شرط داللت بر آن دارد که جواب شرط در آینده حادث می

  وقوع امری داللت دارد. ۀو گمان دربار
شود و خواننده تحقق آن وعـده  گاهی برای آنکه قطعیت حدوث و وقوع جواب شرط بیشتر

اسـت. فعـل ماضـی در  را قطعی بداند و در آن تردید نداشته باشد، از فعل ماضی اسـتفاده شده
، داللـت یـا آینـده ها بر تکمیل عمل در زمان گذشته و توجه به اثر آن در زمـان حـال  این بافت

دیـوان، بعـد از زخ و اهـریمن و رهایی و دوری گناهکار از دو ،دارد. در پارۀ زیر، به باور گوینده
واقـع، از نظـر آن نیسـت. در شـود و هـیچ تردیـدی دربـارۀ  تمامی انجام می انجام خویدوده، به

است.  تمامی حادث شده گوینده و در ذهن او، در صورتی که شرط محقق شود، جواب شرط به
  .وان و اهریمن استترتیب، در این جمله، انجام خویدوده متوازن و برابر با دوری از دی  بدین

  :8b2, 3 روایت پهلویـ 
  

9) ka xwēdōdah kunēd, az-iš az dušox zēndān ī ahreman ud dēwān bōxt ud 
abēbahr. 
اگر [کسی] خویدوده کند، به سبب آن، از دوزخ و زندان اهریمن و دیـوان نجـات یافـت / 

  ).Williams 1990 I/50-51است] ( است و دور [شد / شده یافته
  

قطعـًا و بـدون تردیـد مهـر را ، از نظـر گوینـده هـر کـس خورشـید را سـتود، ١٠ ۀر پارد
واقع، پرستیدن خورشید متوازن و برابر با پرستیدن مهر است و در ایـن بـاور، است. در ستوده

  .هیچ شک و تردیدی نیست
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  :١۵، بند خورشید نیایشـ 
  

10) kē yašt xwaršēd … ā-š yašt mihr ī frāxgōyād … . 
 Dhabhar... ( اسـت را سـتود / سـتودهپرچراگاه ر کس خورشید را ستود ... پس او مهر ه

1927: 21; Dhalla 1965: 48, 49  .(  
  

  -baw. ماضی نقلی با ٢ .١ .٣
بـا عنـوان ، -baw از ماضی همراه بـا صـرف فعـل مضـارع ۀاز ماد) ١٧٨: ١٣٨٧(ابوالقاسمی 

تواند چنین کارکردی داشـته   ا این ساخت میه  . در برخی بافتاست یاد کردهمضارع مجهول 
ضـمیر  ازجملـهمنطقـی یـا عامـل،  ۀباشد، اما گاهی این ساخت همـراه بـا مفعـول و کننـد

را در چنـین  1این سـاخت ترکیبـی )١٣١-١٢٩: ١٣٩۵(است. قائم مقامی  بستی، همراه شده  پی
ترجمـه » تیده باشـدپرسـ«را  ā-š yašt bawēd ۀاست. او جملـ بافتی، ماضی التزامی دانسته

های ترکیبـی در   ایـن سـاخت ،نخسـت آنکـه :بر دو فرض است است. این تحلیل مبتنی هکرد
صیغگان فعل مضارع  ،جمالت پیرو آمده و تحقق آنها در گرو عملی دیگر است، و دوم آنکه

مقـامی، فعلـی ماننـد   زمان آینـده داللـت دارنـد و بـه بـاور قائمتردید و گمان یا بر  -bawاز 
bawēd  توان گفت که اگر تحقق فعلی در   ترجمه کرد. در نقد این تحلیل، می» باشد«را باید

رود، بلکـه بسـته بـه بافـت و   کار نمـی گرو تحقق فعل دیگری باشد، لزومًا وجـه التزامـی بـه
. )٣٨٣-٣٨٢: ١٣٨٧(ابوالقاسـمی ساخت جمالت، ممکـن اسـت وجـه فعـل متفـاوت باشـد 

امری است که در زمان گذشته اتفاق  ۀمی به معنی شک و تردید دربارماضی التزابراین،  افزون
، متضـمن شـک و تردیـد است مقامی نقل کرده  هایی که قائم یک از مثال هیچاما  ،است افتاده

در ساخت مذکور، فعل کمکی است نه فعل اصـلی،  bawēdدیگر آن است که  ۀنکتنیستند. 
در  -ēstاست؛ ماننـد  کار نرفته معنی واژگانی خود بهبنابراین کار دستوری برعهده داشته و در 
های ترکیبی، افعال کمکی از معنی خود تهی هستند و  ساختمان ماضی نقلی. در این ساخت

های معنـایی خـود را در ایـن   معنی واژگانی ندارند؛ بـه بیـانی دیگـر، افعـال کمکـی مؤلفـه
انـد؛   کار رفته بـه   برای بیان ویژگی دستوریعنوان ابزاری   و تنها به 2اند  ها از دست داده ساخت

                                                            
1. periphrastic  2. bleaching / desemanticization 
2.  
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 از سـوی دیگـر، صـیغگانبنابراین، نباید هر جزء از ساخت ترکیبی را جداگانه معنـی کـرد. 

baw- آینـده  گمان و تردید یا زمـانکار روند، لزومًا بر مفهوم  عنوان فعل واژگانی به اگر هم به
معنـی کـرد » بـودن«یـا » شـدن«را  -bawتـوان   داللت ندارنـد، بلکـه بسـته بـه بافـت، می

)Mackenzie 1971: 20( ای   هـای زیـر نمونـه  و گاه کارکرد آن را ارجاع به آینده دانسـت. پـاره
  :-bawاست از کاربرد 

  :١٢، بند خورشید نیایشـ 
  

11) ēg ka xwaršēd ul āyēd, bawēd zamīg ī ohrmazdād yōždahr, … bawēd 
dām ī ahlaw yōždahr . 

 شـود  می، ... آفرینش مقدس پـاک شود  میخورشید بر آید، زمین اورمزدآفریده پاک  وقتی 
)Dhabhar 1963: 34; Dhalla 1965: 42-43.(  

  

  :۵، بند خورشید نیایشـ 
  

12) namāz ō harwisp ān ī ahlawān gētīg kē-z ast kē-z būd hēnd kē-z 
bawēnd. 

 Dhabhar( خواهنـد بـودتند، بودنـد و ستایش و تکریم بر همۀ جهان راستکاران کـه هسـ

1963: 28; Dhalla 1965: 16-17 .(  
  

 Maggi(تفـاوتی نیسـت » ُبـَود«و » است«در متون ادب فارسی پس از اسالم هم، میان 

and Orsatti 2018: 39(کمتـر و » ُبـَود«رفتـه کـاربرد   ؛ به همین دلیل در متـون فارسـی، رفته
متـرادف » ُبَود«و » است«هم در این متون، غالبًا با » دباش«است.  بیشتر شده» است«کاربرد 

  شود:  است و حتی با آن دو همنشین می
  

اردیبهشت ماه ... یعنی این ماه آن ماهست که جهان اندر وی ببهشـت مانـد از خرمـی،  َارد « )١٣
» ار ُبـَودبزبان پهلوی مانند ُبَود، و آفتاب اندرین ماه بر دور راست در برج ثور باشد و میانـۀ بهـ

  ).۵: نورزنامه ،(خیام
  

ماضی  ۀاست: نخست، ماد کار رفته در فارسی میانه، برای ساخت ماضی نقلی دو شیوه به
. -bawماضی همراه با صـیغگان مضـارع از  ۀماد ؛ و دیگر،-ēstهمراه با صیغگان مضارع از 

ده و پایـان اند کـه در زمـان گذشـته انجـام شـ  هر دو ساخت ترکیبی بر عملی داللت داشـته
شود. در میـان محققـان تنهـا   است و در زمان حال به آن عمل و تأثیرش نگریسته می پذیرفته
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جواب  ندبکند. این ساخت در   ماضی نقلی یا نمود تام را در ارتباط با زمان حال بازنمایی می

عهده دارد و بر قطعیت انجام عمـل در صـورت تحقـق فعـل شـرط، رشرط، کارکرد وجهی ب
زیـر کـه از  ۀدهـد. پـار  کند و از این طریق، توازن و برابـری دو عمـل را نشـان می  داللت می

 ،هـم بخشـی از آن را آورده )١٢٩: ١٣٩۵مقـامی   (نـک: قائممقامی   است و قائم خورشید نیایش
قطـع و یقـین اورمـزد، امشاسـپندان و  ستاید، به  ن دارد که هر کس خورشید را میداللت بر آ

واقـع، پرسـتش خورشـید متـوازن و برابـر بـا پرسـتش اورمـزد، است. در روان خود را ستوده
  امشاسپندان و روان خویش است: 

  :١۴، بند خورشید نیایشـ 
  

18) kē yazēd xwaršēd … ā-š yašt bawēd ohrmazd, ā-š yašt bawēd 
amahraspandān, ā-š yašt bawēd ān ī xwēš ruwān. 

اسـت،  است، پس او امشاسپندان را ستوده ستاید ... پس او اورمزد را ستوده  هر کس خورشید را می
  .)Dhabhar 1927: 20; Dhalla 1965: 46, 47( است پس او روان خویش را ستوده

ترجمـه کنـیم و » سـتوده باشـد«را  yašt bawēd، )١٢٩: ١٣٩۵(مقـامی   اگر همچون قائم
پرستد،   ماضی التزامی بنامیم، یعنی گوینده در این نکته تردید دارد که هر کس خورشید را می

پرستد یا خیر. حال آنکه، مطالـب نویسـندگان یـا مـدونان و   اورمزد و امشاسپندان را هم می
  1.اند    تردیدی در دل نداشتهآن هیچ  ۀگزارندگان این متون، باور مذهبی آنان است و دربار

  :زیر، بر زبان آوردن توبه برابر با انجام توبه است و در آن تردیدی نیست ۀبنابر پار
  

  15d3روایت پهلوی، ـ 
  

19) ka gōwēd kū ēw-kardagīhā az hamāg wināh ī-m jast, pad petīt hēm, ā-
š petīt kard bawēd.  

کنم، پس   است، توبه می زده همۀ گناهانی که از من سر بار برای همیشه از  اگر گوید که یک
  ).Williams 1990: 1/84-85است ( توبه کرده

رسد؛ در ایـن   نشان میزدی که به دیوان می ۀپاسخ اورمزد به زردشت است دربار ،زیر ۀپار

                                                            
  ):Dhalla 1965: 47; Dhabhar 1963: 36اند (  را در این بند، حال کامل ترجمه کرده yašt bawēdداال و دابار هم . ١

whose sacrifices unto the sun … he has sacrificed … . 
he who reveres the … sun … has worshipped Auharmazd, has worshipped the … .  
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ن آمدن مردماِن بد به مراسم میزد، برابر و مطابق با رسیدن میـزد بـه دیـوان اسـت و در آ ،پاره
  :تردیدی نیست

  :16b9، روایت پهلویـ 
20) mardōm ī wad andar ān mēzd rasēd ud hamē ka ēdōn bawēd, mēzd be 

ō dēwān mad bawēd.  
  ).Ibid: 88-89است ( است / آمده مردِم بد به آن میزد آیند و اگر چنین شود، میزد به دیوان رسیده

شـود، برابـر بـا کـاهش   ار خـود پشـیمان میای که از ک  زیر، ستودن مرد بخشنده ۀدر پار
ای را   بخشش و ماندگار کردن گناه و عیب در جهـان اسـت. کسـی کـه چنـین مـرد بخشـنده

  است: بستاید، قطعًا بخشندگی را کاسته و این عیب را در جهان ماندگار کرده
  :٧١، بند ۶دینکرد ـ 

  

21) ōy ī angad ud rād mard, ast ī pad ān ī hamē kunēd, pašēmān bawēd 
ud ōy kē ān stāyišn kunēd pad bahr ī xwēš, rādīh az gēhān kāst ud ān 
and āhōg ī andar gēhān stāyēd, mehmān kard bawēd. 

شود و کسی که او را از برای   دهد، پشیمان می  مرد ثروتمند و بخشنده گاه از آنچه انجام می
است و [با این کار] آن مقدار عیبی را که در  ستهش کند، بخشندگی را از جهان کاخود ستای
  ). Shaked 1979: 26, 27است ( ستاید، [درجهان] ماندگار کرده  جهان می

  

اند   ، برای تفسیر فعل مضارع، از فعل ماضی نقلی استفاده کردهوندیداداز زند  ٢٢ ۀدر پار
دیـن مزدیسـنی و گسـترش آن تا توازن و برابری کاشتن غله را با پروراندن پرهیزگـاری، رواج 
برابـری آن کارهـا بـاور آورنـد.  نشان دهند و به این شیوه، اهل دین بـا قطعیـت، بـه تـوازن و

یقـین پرهیزگـاری و دیـن  کـارد، بـه  کس کـه غلـه می واقع، گزارندگان متن زند معتقدند آندر
   :1مزدیسنی را پرورده و گسترده است

  

  :٣١، بند ٣ وندیدادـ 
  

22) kē jōrdā kārēd, ān ahlāyīh kārēd (kū-š kišt bawēd). ān dēn ī māzdēsnān 
frāz-pad wizīn wizīnēd (kū-š rawāgīh kard bawēd). ān dēn māzdēsnān 

                                                            
  است نه فعل التزامی: جواب شرط از فعل مضارع اخباری استفاده شده بنددر متن اوستایی، در  .١

yō yaom kārayeiti hō ašəm kārayeiti. hō daēnąm māzdayasnīm fravāza vazaite. hō imąm 
daēnąm māzdayasnīm frapinaoiti … (Reichelt 1911: 46, 144).   

  پرورد ... .   میرا  یسنی؛ او دین مزدگسترد  میرا  مزدیسنیکارد. او دین   ه میکارد، اش  میکسی که غله 
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fraz pēmēnēd (kū-š parward bawēd). 

، او دین مزدیسنان را به انتخاب است)   کارد (یعنی کاشته  می رهیزگاریکارد، پ  ه میکه غلّ  آن
ــی رواج داده  یبرم ــد (یعن ــنا  گزین ــن مزدیس ــی   ن را گســترش میاســت)، او دی ــد (یعن ده

  ).Jamasp 1907: 83است) ( پرورده
 زیر، نیایش اورمزد برابر و متوازن با پرورش و مراقبـت از پیـروان دیـن و آسـیب ۀبنابر پار

نیـایش یقـین اورمـزد را  رساندن به دشمنان اسـت و هـر کـس ایـن کـار را انجـام دهـد، بـه  
  :است کرده

 :۵، بند خورشید نیایشـ 
  

23) namāz ō ohrmazd [ud ohrmazd guft kū niyāyišn ō man ōy kard bawēd 
kē wehān parwardārdom ud wattarān zadārdom]. 

ترین   است که برای بهان پرورنده ستایش و تکریم بر اورمزد (اورمزد گفت مرا کسی نیایش کرده
  . Dhabhar 1927: 15; Dhalla 1965: 14, 15(1( ترین است)  هو برای بدان زنند

  خوردن برابر با نیایش امشاسپندان است:   اندازه به، ۵بند ، خورشید نیایشپارۀ زیر از در 
  

24) amahraspandān guft kū niyāyišn ō amā ōy kard bawēd kē paymānīg 
xwarēd … 

خـورد ... (هـر کـس   انـدازه می اسـت کـه بـه دهامشاسپندان گفتند که ما را کسی نیایش کر
  ).Ibid: 15, 16; Ibid: 14, 15است) ( خورد، امشاسپندان را نیایش کرده  اندازه می به

زیر، ستایش مهر برابر است با نگاه داشتن مهِر روان، و نگـاه داشـتن مهـِر روان  ۀطبق پار
  ،برابر است با حفظ آفرینش اورمزد

  :۵، بند خورشید نیایشـ 
  

25) mihr ī frāxgōyād guft kū niyāyišn ō man ōy kard bawēd kē mihr ī 
ruwān ī xwēš xōb dārēd, čē ka-š mihr ī ruwān ī xwēš xōb dāšt bawēd, 
ā-š hamāg dām ī ohrmazd xōb dāšt bawēd.  

نگـاه  خـوباست که مهِر روان خـویش را  چراگاه گفت که مرا کسی نیایش کرده  مهر فراخ
، پـس او همـۀ است) است (= نگاه داشته داشتهدارد، زیرا اگر او مهِر روان خویش را خوب 

  ). Ibid: 16; Ibid: 14, 15است ( آفرینش اورمزد را خوب نگاه داشته

                                                            
  اند:  ترجمه کرده» آینده در گذشته«کامل یا  ۀ) فعل این بند را آیند27 ,26 :1963) و دابار (15 :1965. داال (١

he will have offered praise unto me … . 
one would have offered homage unto me … . 
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  ای  . جمالت مقایسه٢ .٣
 ēdōnیـا  ēdōn čiyōn kaیا  čiyōn kaپیروی که برای مقایسه آمده، با  بنددر فارسی میانه، 

bawēd ka گـاهی هـدف از مقایسـه آن اسـت کـه )٣٨۴: ١٣٨٧(ابوالقاسمی است  آغاز شده .
پیرو آمده، هماننـد اسـت و  بندپایه با آنچه در  بندنشان دهد ارزش و پاداش عمل مندرج در 

از این طریق، برابری پاداش آن دو کار یادآوری گردد و شنوندگان بـر اهمیـت و ضـرورت آن 
گاه  پیـرو در حکـم تمثیـل و  بندپیرو مضارع اخباری یا تمنایی باشد،  ۀشوند. اگر فعل جمل  آ

پایه است؛ بنابراین، بر عمل فرضی داللت دارد و مفهوم وجهی احتمـال  ۀتشبیهی برای جمل
، زردشت از چگونگی کار مردی کـه خویـدوده و روایت پهلویدهد. در   یا گمان را نشان می

  :دهد  چنین پاسخ میپرسد و اورمزد   ال میؤاست، س دعا کرده
  :8i4، روایت پهلویـ 

 

26) guft kū čiyōn ka sad mard ī a-xwēdōdah āfrīn kunēnd. 
-Williams 1990: 1/58نکرده دعا کنند (  [اورمزد] گفت چنان است که صد مرد خویدوده

59 .(  
  :8j1, 2، روایت پهلویـ 

 

ای دیگران خویـدوده ترتیـب پاسخ اورمزد به این پرسش زردشت است: کسی که بر ٢٧ ۀپار
  انگیزد، چه پاداشی دارد؟   دهد و دیگران را به آن کار بر

27) ohrmazd guft kū čiyōn ka sad hērbad … pad xwarišn ud wastarag ēw 
zamestān dārēd. 
اورمزد گفت همانند کسی است که صد هیربد را ... در یک زمستان خوراک و بستر دهـد 

  ). Ibid: 58-59(فراهم کند) (
در وجه  -hماضی همراه با فعل کمکی  فعلگاه فعل بند پیرو، ماضی تمنایی است، یعنی 

تمنایی. یکی از کارکردهای وجه تمنایی بیان فرض و غیرواقعی بودن گزاره در تمثیالت است 
، امـا در چنـین )Brunner 1977: 206; Skjærvø 2010b: 237-238؛ ٢۶٨-٢۶٧: ١٣٧٩قریـب (

دهـد.   پذیر را نشان می  ل تمنایی بر غیرواقعی بودن داللت ندارد، بلکه فرض تحققبافتی، فع
اتی دانسـت و بـرای آن توان دارای درج  که گفته شد، فرض و احتمال و تردید را می گونه همان

نظر گرفت. در جمالت مورد بحث، کاربرد فعل ماضی داللـت بـر آن دارد کـه پیوستاری در
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تـر اسـت.  ر اسـت و گمـان کمتـری در آن راه دارد و بـه یقـین نزدیـکاحتمال وقوع کار بیشت

تراز یکدیگرند و در این همسانی، تردید و گمـان کمتـر  سنگ و هم واقع، پاداش دو کار همدر
سبب آن اسـت کـه  ماضی، به ۀدر کنار ماد hēاست و قطع و یقین بیشتر. حضور فعل کمکی 

له ئبیان برای آن است که مسـ ۀالم واقع. این شیوتمثیل است نه گزارش ع گزارهنشان دهد این 
زیر، احتساب کارهای نیک پسر برای پدر، بـا قطعیـت  ۀبرای شنونده باورپذیرتر شود. در پار

  بیشتر و گمان کمتری همراه است:
 :1 ,29، روایت پهلویـ 

  

28) hamāg kār ud kirbag ī pus kunēd pid ēdōn čiyōn ka-š pad dast ī xwēš 
kard hē. 

آن است کـه بـه دسـت خـود انجـام هر کار و ثوابی که پسر انجام دهد، برای پدر همانند 
  . )Williams 1990: 1/132-133(است  داده

های دیگری هستند که در آنها، بر همسانی پاداش دو کار با احتمـال و   های زیر نمونه  پاره
کید شده   است: گمان کم و قطعیت بیشتر تأ

 :10b2، روایت پهلویـ 
  

29) har kirbag ī awēšān andar xānag ī rādān kunēd rād ī frārōn rād ēdōn 
bawēd čiyōn ka-š pad dast ī xwēš kard hē.  

ها در خانۀ بخشندگان انجام دهند، برای بخشندۀ نیکوکار مانند آن اسـت ن هرکار نیکی که آ
  .)ibid: 66-67(است    که به دست خود انجام داده

 :10b3، پهلوی روایتـ 
  

30) awēšān druwandān andar ān xānag wināh ī menēnd ud gōwēnd ud 
kunēnd, rād ī abārōn-rād ēdōn bawēd čiyōn ka-š pad dast ī xwēš kard 
hē. 

ای کـه   کنند، برای بخشـنده  گویند و می  اندیشند و می  گناهی که آن دروندان در آن خانه می
اسـت  مرتکـب شدهاست که آن گنـاه را بـا دسـت خـود  چنانست، در کار خود ناراست ا

)Ibidem.(  
کـه بنـابر آن، انجـام  اسـت ، در ذکـر پـاداش خودیـدوده مطلبـی آمدهروایت پهلـویدر 

خویدوده پاداشی برابر و همسان با بخشیدن جهان به مرد پرهیزگار دارد و برابری و همسـانی 
  :تر است  این پاداش از نظر گوینده به یقین نزدیک
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 :8h1، روایت پهلویـ 
  

31) kē ēw sāl xwēdōdah pad zanīh dārēd, ēdōn bawēd ka-š hamāg ēn 
gēhān sē ēk-ē … be ō mard ī ahlaw dād hē ud ka dō sāl pad zanīh 
dārēd čiyōn ka-š hamāg ēn gēhān dō sē ēk … be ō mard ī ašō dād hē. 
ka sē sāl pad zanīh dārēd, ēdōn čiyōn ka hamāg ēn gēhān … be ō 
mard ī ahlaw dād hē. 
هر کس یک سال خویدوده به زنی کند، مانند این است که یک سوم همۀ این جهـان را ... 

است و اگر دو سال به زنی کند، مانند این است که دو سـوم همـۀ ایـن  به مرد پرهیزگار داده
ه سال به زنی کند، مانند این است کـه همـۀ است و اگر س جهان را ... به مرد پرهیزگار داده

  ). Ibid: 59است ( این جهان را ... به مرد پرهیزگار داده
صورت پرسش و پاسخ انجام شود و در پاسخ، بند پایه حـذف  گاه ممکن است مقایسه به

دهد یـزش مـردی کـه   زیر بیان شده، نشان می ۀای که در پار  و تنها بند پیرو ذکر شود. مقایسه
، برابر با یزش صد مرد بدون خویـدوده بیشتراست، با احتمال کمتر و قطعیت  دوده کردهخوی
  :است

 :8i1, 2، روایت پهلویـ 
  

32) zardōšt az ohrmazd pursīd ka mard ī xwēdōdah u-š yašt kard ēstēd, u-
š yazišn dahēd, ā-š kirbag ēdōn bawēd čiyōn a-xwēdōdah dād ? čē 
ēwēnag bawēd? ohrmazd guft ēdōn čiyōn ka-š sad mard-ī  a-
xwēdōdah dād hē. 

است، یزش دهد، پس کار  زردشت از اورمزد پرسید: اگر مردی که خودیدوده و یشت کرده
است؟ چگونه اسـت؟ اورمـزد  نیک او همچون کسی است که بدون خویدوده [یزش] داده
  ). Ibid: 58, 59ند (ا گفت چنان است که صد مرد بدون خویدوده [یزش] داده

، پاداش انجام مراسم گاهنبار و بخشش کردن با بخشیدن هزار مـیش بـه مـرد ٣٣ ۀدر پار
  :پرهیزگار برابر است و از نظر گوینده، تردید در همسانی پاداش این دو کار اندک است

 :16a1، روایت پهلویـ 
  

33) ka be sāzēd, yazēd xwarēd ud rādīhā ud rāstīhā dahēd, ā-š kirbag 
ēdōn bawēd čiyōn ka-š hazār mēš … pad dāšn ī ahlaw-dād be ō mard 
ī ahlaw dād hē.  
اگر کسی [گاهنبار] فراهم کند، یزش کند، بخورد و به راستی و رادی بخشـش کنـد، پـس 

عنوان هدیه به مـرد پرهیزگـار  برای او این کار نیک مانند آن است که کسی هزار میش ... به
  ).   Ibid: 86, 87ست (ا داده
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  گیری  . نتیجه۴

شـود.   بر ساختمان فعل، از طریق ابزارهای دیگر نیز بازنمایی می در فارسی میانه، وجه عالوه
 ۀصـفت فعلـی گذشـته در دور ۀفعل ماضـی اسـت کـه بازمانـد ،یکی از این ابزارهای زبانی

کار  ر زمـان گذشـته بـهباستان است و در فارسی میانه، برای داللت بر تکمیـل عمـل فعـل د
همراه شده و بر تکمیـل وقـوع  -bawگاه فعل ماضی با صرف صیغگان مضارع از است.  رفته

 .گوینـد عمل در زمان گذشته و ارتباط آن با زمان حال داللت دارد که بدان ماضـی نقلـی می
وع ها، فعل ماضی یا ماضی نقلی، بر عملی داللت دارد که از نظر گوینده وقـ در برخی بافت

 ،آن در زمان آینده کامل و تمام است و تردیدی در وقوع و حدوث آن نیسـت. از ایـن جهـت
  است. ها، مفهوم وجهی قطعیت را بازنمایی کرده فعل ماضی یا ماضی نقلی در این بافت

کار  بـهیـا ماضـی نقلـی جـای فعـل مضـارع، فعـل ماضـی  جواب شرط بهبند گاهی در 
شـرط محقـق شـود، فعـل  ۀگاه فعل جملمفهوم است که هر کاربرد بدان ۀاست. این شیو رفته

شود و بنابراین، عمل مندرج در شـرط   قطع و یقین محقق می جواب شرط نیز بدون تردید و به
و جواب شرط با یکدیگر متوازن و برابرند. استفاده از این شیوه در متون فارسی میانه کتـابی، 

  ها ایمان آورند. ستورات دینی را بپذیرند و بدانبرای آن است که پیروان با اطمینان بیشتری د
کار  بـهقطعیـت ای نیز بـرای داللـت بـر مفهـوم وجهـی   فعل ماضی در جمالت مقایسه

پایه بند اند. فعل   است. در برخی از این جمالت، پاداش دو عمل با یکدیگر مقایسه شده رفته
تـرازی و  ه آن اسـت کـه هـمپیرو ماضی تمنایی. هدف از این مقایسبند مضارع است و فعل 

برابری پاداش دو کار را نشان دهد. کاربرد ماضی تمنایی در این جمالت، داللت بـر آن دارد 
که اگر چه این عمل فرض است، اما این فرض با تردید و احتمال کمتر و قطع و یقـین بیشـتر 

تر   تنیهمراه است. با ایـن شـیوه، بـاور بـه کسـب چنـین پاداشـی بـرای مؤمنـان دیـن پـذیرف
  است.   شده
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