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فعل امر در زبان فارسی

1یفرزانه عبدالله

چکیده

دردیگرهاي معناییارزشوهاساختبادر زبان فارسی به جز ساختی که امروزه داردامرفعل
فعل شبه از ترکیبکهاستساختیاز جمله است.به کار رفتهزبان فارسیهاي برخی از دوره

آید.به دست میيضمیریک عنصر +) فعل واژگانیاز طبقۀ(فعل تابع+»بایست«یا »باید«معین 
آشنایی نیستزبانان ساخت به همین دلیل امروزه براي فارسی؛بازماندة دورة میانه استاین ساخت 

معرفی ،هدف از این مقالهکار رفته است.نامۀ فردوسی، بهشاهمتون کهن فارسی و از جملهدراما 
فعل امر در دورة ساختبه،بعد از مقدمهدر این مقالهفی،براي این معر.استتاریخی این ساخت 

را در ویژهو این ساختهاي فعل امرسپس ساختایم.اشاره کردهباستان، میانه (پهلوي) و دري 
: داردرامطلقامرجایگاه،به دلیل دو ویژگیدر شاهنامهترکیبی این ساخت.ایمنشان دادهنامه شاه

خود به تابعِاین معنی رادر خود دارد و»باید«که فعل شبه معین»ورتیالزام و ضر«معناي.1
کند.شخصی تبدیل میساختکه آن را به یک )منفصلیابستیپی(ود ضمیر وج.2؛افزایدمی

.یفردوسۀشاهنامین،معفعل شبهفعل امر، ی،ها: زبان فارسکلیدواژه

abdollahi_1346@yahoo.comکارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی1.
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.مقدمه1

هایی در ساخت ایجاد ها تفاوتتغییر مقوله.کنندتغییر میزمان،درگذر یزبانيهامقوله
هایی دارد. تفاوت،دستور زبان ایرانی کهنبادستور زبان فارسی امروزند. از این روکمی

نظام فعل است.تفاوت در،این مواردیکی از 

این ویژگی در ویژگی صرفی آن است. ،باستاننظام فعل در فارسیترین ویژگیمهم
هاي تحلیلی ساختباستان به ایرانی میانه،ایرانی در گذر از کند.تغییراتی میهاي بعددوره

یی مانند اسم، ضمیر و هامقوله.دنشومیایرانی باستانیسیستم صرفو ترکیبی جانشین 
که در شوندمیهایی تبدیلد و به واژهدهنمیهاي پایانی صرفی را از دستصفت، سازه

. این )7: 1357و صادقی، 204و 1/203: 1382(ورنر،دارندهاي گوناگون نحوي کاربرد حالت
هاي ترین زبانترین و سادهیفارسی امروز یکی از تحلیلکه رودمیروند تا جایی پیش 

. استو ایرانیخانوادة هند و اروپایی

و دري نهامر در دورة باستان، میاصرف فعل است.در گذر زمان تغییرکردهنیز فعل امر
را ینمانند اییآرزو و معنایه،فرمان، درخواست، توصاین فعل که با آن . استنبودههمسان 

فعل امر در یصرفهاي شناسهه اینکهاست. از جملچند شکل صرفی داشتهاندکردهمییانب
گذراي آن شکل ی میانه تنهادر فارساما اندفارسی باستان براي گذرا و ناگذر یکسان نبوده

.باقی مانده است

و سایر »بایست«یا « باید«فعل شبه معینترکیب ازساختی،فارسیزبانتاریخیمتون در 
ویژگی اصلی این فعل، که از مصدر نه است.که بازماندة دورة میاوجود داردآن مشتقات 

فعلدر نقشدريمیانه و هرچند که در دورة آن است.پذیريبایستن (ابایستن) است، تابع
(کامل، مرخم)؛. مصدر1آید: میدوشکلبهاین فعلتابعِ .به کار رفته استواژگانی هم 

. مضارع التزامی.2
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اي در جمله نداشته باشد، قرینهعامل و باشدرخممکامل یا مصدر،که تابعدر صورتی.1
چنین در فارسی امروز نیز .»گذشتباید«مانند: .رودغیرشخصی به شمار میاین ترکیب،
یا »را«با نشانۀ) فاعلی(منفصلیک ضمیراین ترکیبچهچنان.شخصی استساختی غیر

به دلیل وجود ین ترکیبا.استآن » فاعل حقیقیضمیر،«داشته باشد، بستیپیضمیر یک
امر ،حال اگر این ضمیر از نوع مخاطب باشد، در این مورد فعل.استی شدهشخص،ضمیر

متون تاریخیاین ساخت، درحاضر است که توضیح آن در بخش اصلی مقاله خواهد آمد.
نک. بخش زاد (رودهنوز به کار میمانند گویش گیلکیهاگویشبرخیدرودارد هسابق
.کاربرد ندارددر فارسی معیاراما ،)60: 1385ودي،محم

( استیرپذامکانیو،ارگتیایینابا ساخت عامل دار، کُساخت نحوي کهنیناتوصیف
، الف 1392یپور،، سبزعل1386راسخ مهند،، 1380زادهیبطب، 1367ی،،کلباس1365ي،نک. خانلر

و ب).

عل فعل اول در جایگاه جملۀ پایه و ف، لتزامی باشد، مضارع اکه تابع فعل شبه معینزمانی .2
این ساخت امروزه نیز (که) بروم.مانند: بایدگیرد.میدر جایگاه جملۀ پیرو قرار،دوم

کاربرد دارد.

شبه معین+ تابع(مصدر) + ضمیر(هدف از این مقاله معرفی ساختی از فعل امر از ترکیب
ی شاهنامۀ فردوساز متنرا این مقالهاصلیهايدهدامنظوراینبراي است.، )مخاطب
دنبالۀ مستقیم فارسی کهدري استفارسیدر ادامۀ متون متنی ایم. چرا که هکردانتخاب

حفظوفارسیيهاواژهۀآگاهانو به دلیل تعمدي که  فردوسی در به کارگیرياست.میانه
.در خود داردرازبان فارسیریخیتاهايبسیاري از ویژگی،استداشتههاآننحووصرف

یژهويمتنوع و در مواردی،غنيبه حدیفردوسۀمانند شاهنامياثریزبانهايیژگیو
و آن یدرسیدستور زبان فارسدرهاي باریکینکتهبه توانیمبر پایۀ آناست که 

.افزودیخیرا به دستور زبان تارهایژگیو

2416

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


شود. سپس به فعل امر در منابع دستور زبان بیان میازمر نخست پیشینۀ فعل ااین مقاله،  در
در شاهنامه فعل امرهايشود. بعد از آن ساختدورة باستان، میانه (پهلوي) و دري اشاره می

شود.بیان می

.نسخۀ یک جلدي  به کوشش سعید حمیدیان است،)1387(هاز شاهناممقالهاین شواهد
.استآمده،سپس شمارة بیته و شمارة صفحنخست ،درون متنیارجاع در

.پیشینه2
شاعران و یزبانبر پایۀ الگويکه،سنتیهايچه دستور زبانهاي دستور زبان درکتاب

هاي ونحوي نوشتهمعیارهاي صرفیدستورنویساناند و نوشته شده،کالسیکنویسندگان 
شناسی است که بر پایۀ زباناییهچه دستور زباناند وکار خود قرار دادها مبنايکهن ر
فعل امر، وجه، گذر، و در مواردي به کاربردساختمانمعنی، ، صیغهبه طرز ساخت، عموماً

.اندکردهاشارهاز مادة مضارع تنها 

مثبت و منفی آن در دو به شکل برخی تحت عنوان ویژگی وجه، دستوریاناز میان 
، 89؛1363مشکور،(اندکردهاشاره مر حاضر،دوم شخص مفرد و جمع ا،شخص و شمار

).55: 1392، وحیدیان کامیار و عمرانی، 36؛1368و همکاران،قریب 1367:156شریعت، 

فعل در ساخت،»لاهاي افعزمان«در بخش)64: 1370(گیويانوري واحمدي
ساختی «که دوم شخص مفرد را جمع،ومفرداندکه عالوه بر دوم شخصامرگفته

علی و «هایی مانندجملهدر؛ساخت متکلم و غایب نیز دارداند،  فعل امرنامیده» ختصاصیا
دو ساخت مخاطب، شش ساخت که با، »علی برود کنار تخته«و » حسن بروند بیرون

در مورد ساخت امر هرچند که(همان).»، برویم، بروید، بروندد، بروبروم، برو« شود: می
رأي نیستند.غایب دستور نویسان هم

به وسیلۀ آن فرمان یا «کهاند) فعل امر را یکی از وجوه صرف فعل دانسته1365خانلري(
شود... این فعل در فارسی باستان اجرا یا وقوع فعل بیان میخواهشی یا آرزویی یا منعی از
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هاي آن از متون باستان و صرف همۀ شخصشدمیهاي خاص ساختهفعل با شناسهۀاز ریش
).297(همان:»استدست نیامدهبه

دستورنویسان، از دیگرساختارآن بیشول امرفعرمورد) د686-659: 1380(گیوياحمدي
اند، با این تفاوت که دوم شخص آوردهساختار فعل امر را مانند مضارع التزامیاند.نوشته

السیک با پیشوند تصریفی که در متون ک» امر مستمر تأکیدي«مفرد امر، شناسه ندارد. نیز به
اند.ها را با مثال آوردههمۀ ساختو کاربرداست اشاره کردههآمدمی/ می/ می/ و / ه

به وجود فعل امر در فارسی باستان، میانه و دري و )178و 174، 152: 1379(ابوالقاسمی
کرده ه ی دري، اشاردر فارس») گفته شو«مانند:» شو«امر مجهول ( با ساختنیز به نوعی فعل 

میانه اشاره کردهدر فارسیفعل امرساخت به وجه و)126و26: 1394(ابوالقاسمینیزاست.

است.

، به زمان فعل امر اشاره کرده)178-176: 1395(و ارژنگ)388و 387: 1382(فرشیدورد
امر حاضر با  است: ده فرشیدورد، سه قسم فعل امر از نظر شخص و شمار معرفی کر.است

سوم شخص مفرد و جمع) و د و جمع)، امر غایب با دو صیغه (دوم شخص مفردو صیغه (
ارژنگ زمان فعل امر را حال حقیقی یا حال فرضی واول شخص مفرد و جمع).(امر متکلم

است.کرده دانسته و به کاربردهاي آن اشاره 

گفته شد،در مقدمهگونه کهاند، همانچه دستوریان در مورد فعل امرآوردهبه غیر از آن
میان زایرد.گدر جایگاه فعل امر قرار میوجود دارد که ساختیدر زبان فارسی

به ساختتنها کهنبا استناد به متون)353/ 2: 1365(خانلريمانند: برخیدستورنویسان
و تابع » بایست«،»باید«، ساختی که از فعل شبه معین انداشاره کردهاین ترکیب غیرشخصی

فعل امر با خطاب غیرشخصی وآید. مانند: (بباید دانست) این ساخت رامصدر به دست می
صی که بررسی اختصا،کتاب شاهنامه و دستوردرنیز )233: 1374(شفیعی. اندعام دانسته

: 1392(اما باطنی. »استخطاب عام دانسته«دستور زبان شاهنامه است، این ساخت را امر با 
.داندمیآن را مجهول معنایی)136
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ها را با هاي آنو بیشتر ویژگی»  باید و بایست«)1335-2/1292: 1380(نیزیويگياحمد
اشاره شخصی آن  نیزغیرشخصی و و به ساخت اندکردهاز متون تاریخی بررسییهایمثال

هایی مثال» بباید با نهاد رایی«بررسی ایشان این است که تحت عنوان:درنکتۀ بارز اند.کرده
، نقل از سمک: 1335همان:(»کردنکاري بایدترا«ها مانند: که برخی از آن مثالاند،آورده

حضور که به دلیلهمان ساختی است که هدف این مقاله است؛ یعنی ساختیدقیقاً)125/1
تنها این ساخت را جایگاه فعل امر را دارد. ایشانوشخصی است ،ضمیردار بودنو» باید«

اند.اشاره نکردهبه نکتۀ دومو اندشخصی نامیده

به آن در منابع دستور زبان فارسی ، اما این ساخت در متون تاریخی سابقه داردهرچند که
که یکی از را تاریخیاین ساختما در این نوشته سعی داریم .توجه نشده است

.معرفی کنیم،شاهنامهبرهاي زبانی متون کهن است با تکیهویژگی

ایرانی میانه و فارسی دريباستان،ایرانیدرفعل امر.3

با متون بازمانده و نیز شماري فارسی باستان و اوستاهايدربرگیرندة زبان«ایرانی باستان
در شمار باستان فارسیهايزبان).58: 1379(کنت، ج،»هاي دیگر استگویشاز

ساخت و در پیوند با ریشه، هانهپایاوصرفیهايسازهکه معنیبدین ، اندترکیبیهايزبان
. نندکتعیین میبر روي زنجیره گفتار را واژهمشخصات ظاهري هر

دستگاه فعلی ؛استوجود داشتهچهار دستگاه فعلی، و فارسی باستانییدر زبانهاي اوستا
که به جزو دستگاه فعلی مستقبل.لق)(مطنامعیندستگاه فعلی تام، دستگاه فعلیمضارع،
و آموزگارنک.(استشدهمیامر از سه دستگاه دیگر مشتقفعلمستقبل،دستگاه
).65و 64: 1375تفضلی،

هاي خاص از پیوستن شناسهبا معناي فرمان، درخواست و تأکیددر فارسی باستانعل امرف
فرمان در خطاب به مردم شود.میهاي مختلف ساختهبه مادهدر باب گذرا و ناگذرامر

هاي شود. ساختمین مورد وجه فعل به تأکیدي نزدیک که در ایهاي منفیعادي و فرمان
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(نک.درنگ انجام شوندو باید بیروندبه کار می» هاتحریم«در / ma/تأکیدي همراه با
.)269: 1379ج، .کنت؛ 104: 1382کلنز، 

ها یافت زبان تمام صیغهکه در آثار بازمانده به این است نوشته)297: 1365(خانلري
هاي (میانه) ساختمان وجه امري با اخباري یکی شده و شناسههاي بعددورهدر اما شوند نمی

دوم شخص ،دوم شخص مفرددر،این فعلدر این دوره .استکردهمضارع به امر سرایت
بر حسب بابل امرفعيهاشناسه.استشدهصرف میجمع و سوم شخص مفرد و جمع 

هاي امر باستان آمده است: در جدول ذیل شناسه.نبودندیکی(گذرا و ناگذر)

امر باستانفعلهايشناسه-1جدول 

مفرد ناگذرگذرامفرد
سوم شخصدوم شخصاول شخصسوم شخصدوم شخصاول شخص

-Øtu---ŋuhatạm-
رذجمع ناگراذجمع گ

سوم شخصدوم شخصاول شخصسوم شخصدوم شخصاول شخص
--ta-ntu--δwәm-ntạm

کاربرد » اي و دعانوع توصیه«امر در سوم شخص مفرد گذرا ازدر فارسی باستان نوعی فعل
که در قالب جمله و همراهی با قید تغییر وجه »باید بیاورد«//baratu>>است. داشته 

).144و 1/143، 1382(اشمیت استدادهمی

، شاخۀ غربی ایرانی دورة میانههايزبانازدنبالۀ فارسی باستان و(پهلوي)میانهفارسی
فاصل بین هاي ایرانی میانه، که حدزبان.)78: 1394رانسکیو ا178: 1394(ابوالقاسمی،است
).1336:19(یارشاطر،اندکهنتر شدة ایرانیاند، سادههاي امروز ایرانهاي کهن و زبانزبان
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از شاخۀ فارسی میانهاند. شاخۀ غربی و شرقی تقسیم شدهدوهاي ایرانی میانه به زبان
تباط این دو شاخه با فارسی نو اراز شاخۀ شمال غربی است.،(میانه)و پارتیجنوب غربی 

نسبت به دورة باستان ها دستور زبان در همۀ مقوله،میانههاي در زبان.دنتري داربیش
باستان به میانه ة که در زبان فارسی از دورايدگرگونیترین مهماست.داشتهرگونیدگ

خانلري،.(نکاستهها بودمقولهدرسیستم صرف تحلیلموارديساده شدن و در،هرخ داد
1365 :1/253(.

ها یا هجاهاي آخر،به سبب کم شدن مصوتها،مانند سایر مقولهنیزدستگاه فعل
که هاي امرشناسهیعنی.با تغییر شناسه، تغییر کرددر این دورهصرف فعل امر .شیدفروپا

یکسان (میانه)در این دورهددنکرمیدورة باستان، تغییر در گذر و ناگذر) برحسب  باب (
هاي خاص فعل امر شناسهبازماندة،در دورة میانه،رهاي فعل امشناسهدر سایر موارد.ندشد

جدول . درشدساخته میمضارع با مادة این دوره فعل امردر.اندانی باستانایردر گذرا
امر میانه و باستان آمده است:فعلهايذیل شناسه

امر میانه و باستانفعلهايشناسه–2جدول 

مفرد باستانمفرد  میانه
شخصسومشخصدوماول شخصشخصسومشخصدوماول شخص

-Øēd--Ø-tu
جمع باستانمیانهجمع 

شخصسومشخصدوماول شخصشخصسومشخصدوماول شخص
-ēd-ēnd---tạ-ntu

تأکید، نفی) هاينشانه(تصریفیهايبا پیشوندبدون پیشوند و همفعل امرفارسی میانهدر
/bē-/ و /-ma / و 1389:190(یابوالقاسمها از مثالند.کاربرد دارهر دو و در مواردي

:است)193
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-az āzārišn ῑ pid ud sālār saxt parhēzēd از آزار پدر و مادر و ساالر
.پرهیزیدسخت 

 -az har xwarišn bē ma xwar ربمخواز هر خورش     .

است. رة دري نیز رسیدهوجود دارد که به دودورهیناز فعل امر در ایگريشکل د-
مصدر فعل واژگانی + ابایست.

»-abāyēdbē amōxtanpid ud mād frazand i xwēš rāy ēn and kār....«

.بیاموختن بایدچندکار...فرزند خویش را این مادرپدرو 

، دنبالۀ فارسی میانه (پهلوي)اي ایرانی نو و زبان رسمی و ادبیهاز اهم زبان«فارسی دري
/ .هاي دوم و سوم قاز نظر تاریخی از قرن«و).37: 1336(یارشاطر،»فارسی باستان استو

زبانی که پس از اسالم به خط ؛ )104: 1394(ارانسکی،»شوندمی.. شروع .. هشتم و نهم م
ا فارسی آن بیتفاوت اساس«و.)37: 1336(یارشاطر،عربی به جاي خط پهلوي نوشته شد

کالم، به ویژه نظام فعل هايبعضی بخشو در نظام دستوري ا همیانه در بعضی صامت
از ایرانی میانه به ایرانی نو است و از نظر این دوره، دورة گذر).1394:106(ارانسکی،»است.

دارد (همان).، اهمیت زیاديتغییر ساختار دستور زبان و به ویژه دستور فعل

هاي شود. شناسهامر ساخته میهاي و شناسهاز مادة مضارععموماًفعل امر در فارسی دري
.اندبازماندة فعل امر فارسی میانهبا تغییر مصوت،فارسی دري،در فعل امر 

امر میانه و دريفعلهايشناسه–3جدول 

مفرد  فارسی میانهمفرد  فارسی دري
شخصسومشخصدوماول شخصشخصسومشخصدوماول شخص
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-Ø_د-Øēd-
جمع فارسی میانهجمع  فارسی دري

شخصسومشخصدوماول شخصشخصسومشخصدوماول شخص
-_ند_ید-ēd--ēnd

/، ب/هاي با پیشوندو همپیشوندبدونهماز مادة مضارع فعل امر ،متون دورة دريدر
.)301و 297: 1365(خانلري، استبه کار رفتهب // می، ،/همی، می/ 

میانه است.دورةدر واقع بازماندةکه شود در متون این دوره دیده میساختی از فعل امر
» بایست«یا»باید«فعل شبه معینپیوستنازفارسی دريمتوندرهاییبا تفاوتاین ساخت

بستی)  نیز فعل واژگانی که یک ضمیر منفصل یا متصل (پیبه مصدر کامل یا کوتاه شدة
هاي ترکیبی شناسه ندارند، از آنجایی که این ساختآید. به دست میدداردر ساخت خود

اند.شخص و شمار فعلمعرف این ضمایر

برخی ازدر«نویسد:می)132و1389:130(ابوالقاسمیهاي ضمیرداردر مورد ترکیب
ماضی متعدي در فارسی میانه لهاي ماضی، الزم و متعدي، به روشفعی دريمتون فارس

آن که از نظر نحوي مفعول فعل است، شخص (ضمیر)...که از کنندة منطقیاندصرف شده
.»شودو شمار فعل دانسته می

بخواند از خانه پنهان قهرمان را فرستادش به خانه باغبان را
)ینو رامیساز و1389:251ی،لقاسم(ابوا

که ) 241: 1394(ابوالقاسمی،»اندبازماندة استعمال ضمایر به عنوان فاعل منطقی جمله«هااین
که در آن عامل برابر با فاعل واقعی «د. ساختینشوساخت کنایی (ارگتیو) توجیه میبا

: 1375آموزگار و تفضلی، (»(منطقی)، و مفعول واقعی (منطقی) برابر با فاعل دستوري است
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(نک. »آن مرا باور نیاید«در فارسی باستان نیز نمونه دارد. مثال: این ساخت ).77
فاعل حقیقی جمله است.ضمیر (مرا)) .456: 1378کنت.ج،

و همراهی (کامل یا کوتاه شده)با تابع مصدر» باید«شبه معینفعلشدآنگونه که گفته
شبه «ها فعلگونه ترکیببه دلیل الزام ضمیر در ساخت اینکه،ستی)بضمیر (منفصل یا پی

، کاربرد داشته استدر این دوره)1394(نک.سبزعلیپور،»استمعین ضمیري نامیده شده
شخص و شمار فعل را مشخص ،از فعل امر است که ضمیر به جاي شناسهکهنساختی 

)ینو رامیساز ونقل1389:251ی،(ابوالقاسمکند. نمونۀ ذیل از:می

رهش دامر دیدتو را گسترد باز من کامیدآنکه او جویشز پ

)57/ 57(گشادنت راز یدکه بر ما بباگفت ارنوازیهبه شاه گرانما

مصدر کوتاه شدة + )ترا (را +منفصلضمیر شخصی>>»را گسترد بایدتو«ساخت
.)باید(+ فعل شبه معین )گسترد(فعل تابع

ضمیر » + گشادن«) تابع(فعلفعل شبه معین (باید) + مصدر >>»بباید گشادنت«اختس
بستی (ت).پی

محدودیت ظاهراًفعل امر است. و (تو بگشا)تو بگستر)در معنی (هاي فعلیاین ترکیب
جا،(گسترد)وزن و قافیه موجب شده که دو طبقۀ دستوريِ شبه معین (باید) و فعل اصلی

شود.خت کنایی تعریف میبا ساو .معناي امري داردشاهنامهدراین ساخت د.نوبه جا ش

معناي ضرورت و الزامی که فعل مسلماًکنیم که به عنوان یادآوري این نکته را نیز اضافه می
و نیز وجود ضمیر، افزایدمینیز فعل تابع خودبه این معنا رادر خود دارد و»باید« شبه معین

در جایگاه فعل امر قرار بگیرند.ها  که این ساختموجب شده

فردوسیفعل امر در شاهنامۀ .4
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هاي امر، با پیشوندهاي تصریفی و مضارع و شناسهمادة با فردوسی شاهنامهفعل امر در 
در این .در شاهنامه وجود داردنیزساختی ترکیبی،افزون بر این.وجود داردبدون پیشوند 

که در این ،(کامل یا کوتاه) فعل واژگانیبا مصدرِ» باید و بایست«فعل شبه معینساخت
این توضیح پایۀبر .داردبر روي هم معنی فعل امر را ،مورد تابع فعل شبه معین است

آوریم.هایی میبا نمونههاي فعل امر را در شاهنامه ساخت

فعل امر در شاهنامهساخت.1. 4

باو هم با پیشوند تصریفی و نیزوندپیشبدون،ادة مضارعمدرفعل امر در شاهنامۀ فردوسی 
. استنهی/ م / و / ن/ / همیب:/ امر در شاهنامهفعلوندهاي..وجود دارد.ترکیبی ساختی 

.دیده نشدبا فعل امر سادهدر شاهنامه پیشوند/ می/

تصریفیفعل امر بدون پیشوند2.1. 4

دیده شد:بدون وند تصریفی اده فعل امر ساز موارد بسیاري در شاهنامه

)852/1(گرايببزم و به رزم و به دانش ستاي کنون پادشاه جهان را 

:. براي نمونهاستبه کار رفتهوند تصریفیمرکب نیز بدون پیشوندي وفعل امر 

)202/ 23( م تا از که دیدي ستبرگويکهبدو گفت مهتر به روي دژم                       

)3/71(که درمان ازویست و زو هست درد بدین گنبد تیزگردنگه کن

فعل ساختمانکهکاربرد ندارد مگر این/ب/ فعل امر بدون وند تصریفیدر فارسی امروز 
باشد.   یا مرکبپیشوندي

با پیشوند تصریفیفعل امر. 2. 4.2

/م،//همی/، /با پیشوند/ ب-
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/ که در شاهنامه شواهد بسیاري دارد در فارسی امروز نیز به همین شکل به ب/تصریفیوند 
این وند در شاهنامه بسامد باالیی رساند.و تداوم را میاستمرار/ همی/رود. وندکار می

ورت جنبۀ تأکیدي آوردند که در این ص/ میمامر منفی را با وند/ کهندر فارسی ندارد.
رفت.به شمار میشد و امر تجویزي تر میآن قوي

ویژة ،شودمیفراوان دیدهدر شاهنامهکه ،(مضارع امري)فعل امر با مادة مضارع
تر جنبۀ تأکیدي آن بیش/ همراه شودمکه با پیشوند/به ویژه زمانی؛ هاي تجویزي استفرمان

که به این معنی است /maی/نهمضارع امري با پیشوندفعلنیزدر زبان اوستایی«شود.می
).104: 1382،کلنز(»اجرا شودو فوراًو باید بیدرنگها بدون شرط و قطعی استاجراي آن

کیبیتر. فعل امر 3. 2. 4

دورة باستان و میانه » یستنباا«که بازماندةاز طبقۀ فعل ناقص »باید و بایست«شبه معینفعل 
ز بدها «و » ببایست خواستکین پیشین ترا «: مانندهاییامۀ فردوسی ترکیبدر شاهناست،

این .در فارسی معیار ترکیبی ناآشنا استها امروزه. این ترکیبدارد» ببایدت پرهیز کرد
هایی به این شرح دارند:گیژوی،هاترکیب

)73/ 14(را بکوش یبندگيچو خسرو شوبا فر و هوشيچه گفت آن سخنگو

)284/ 911(نام يچو گردد دلت رام برگوخور بکامیو میاسايبباش و ب

)160/ 128(فروزیتیباش گیبدار و همیمروزسر تخت با افسر ن

)598/ 891(یارانباز و یزکه اورا بود نبا رازداريمگشایچسخن ه
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منفصل . ضمیر در ساخت خود دارند،بستیمنفصل یا پی،يضمیرعنصرهمواره یک-
.این ضمیر در ظاهر مفعول اما در واقع فاعل منطقی جمله است؛ دار استه نشان

که در سازداي را میفعلیگروه،ن ضمیر دوم شخص مفرد یا جمع باشدچه ایچنان- 
هاي این ترکیبساختدرشدگفتهگونه که آن.ردگیقرار میحاضرجایگاه فعل امر

است.فعلل) (فاععاملضمیرعنصر،فعلی
امروزچه کهآنمانندگاهیاین ترکیب بدون ضمیر نیز در شاهنامه پربسامد است و

یک فعل در مواردي نیز با قرینۀ حضوري اما ، استغیر شخصیگروه فعلی،کاربرد دارد
.استشخصی 

شبه فعلپیش ازمعموالًعنصراین بپذیرندپیشوند تصریفی،فعلیهايچه این گروهچنان-
شود./ در این ترکیب به فعل شبه معین اضافه مینپیشوند نفی/ .گیردمعین قرار می

آوریم:را با ضمیر منفصل میاز این ساخت هایینمونهخست ن

)27/336(بها اژدهافش کجاست یکه آن بشما را کنون گفت راستیدببا

)133/159(یدکشیدبباینهکیغترا تیدپدیدبدو گفت گر دشمن آ

)97/1499(شدن یدجهاندار بایشبه پبدنیدسخن شاد باینترا ز

)104/99(فرّخ زدن يو کم رایشبهر بشدنیدبا او ببایزترا ن

)521/ 702(کت هواستیآنگهيبنزد من آترا بارخواستیدزدربان نبا

)787/50(دل از بوم و آرام پرداختن کنون ساختنیدشما را ببا

)199/976(اویکجان تاریدرفشان کناویکبه نزدیدا رفت  باتر

)114/2878(بآرام و با کام فرجام جست  نشستن نخستیدشمارا ببا

)810/397(به دارو ترا دست شست یدنباتو زان تن درستیکه همواره باش
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)74/672(یترا دم زدن اندکیدنبایکیبفرمود و گفت ار بماند 

)1329/277(شنود یدببایشانزیزتو را نآنچ بودانیانیرایدندشن

)126/92(خواستیستنبایشینپینترا کراستیدهبمن داده بودند و بخش

:دهیمنشان میهاي باال بر اساس بیتهاي این ساخت را سازه،در جدول ذیل

تصریفیعنصرجمله با ترکیب فعلی شبه معین

عنصر 
ضمیر

منفصل + 
را

ناقصفعلعنصر
معینشبه

عنصر فعل 
تابعواژگانی 

بباید شما را کنون گفت 
(شما راست بگویید)راست

گفتبایدراشماب

ترا تیغ کینه بباید کشید
(تو تیغ کینه را بکش)

کشیدبایدتراب

ترا زین سخن شاید بدن
(تو شادباش)

بدن(شاد)بایدترا-

شدنیدبا او ببایزترا ن
(تو با او برو)

شدنبایدتراب

ترا بارخواستیددربان نباز
(تو بار نخواه)

بارخواستبایدتران

کنون ساختنیدشما را ببا
( شما بسازید)

ساختنبایدراشماب

اویکبه نزدیدترا رفت  با
(تو برو)

رفتبایدترا-

نشستن نخستیدشمارا ببا
( شما بنشینید)

نشستنبایدراشماب
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ه دارو ترا دست شستبیدنبا
(تو از دارو دست نشوي)

دست شستبایدتران

یترا دم زدن اندکیدنبا
( تو دم نزن)

دم زدنبایدتران

شنودیدببایشانزیزتو را ن
( تو بشنو)

شنودبایدتراب

یستنبایشینپینترا ک
( تو کین نخواه)خواست

خواستبایستتران

به اند و همراه» را«اند که با نشانۀ دوم شخص جمعمفرد یا دوم شخصها، ضمیرهادر نمونه
اند. فعل شد فاعل جمله) شرح آن گفته3(که در بخش چنانامااند شکل مفعول ظاهر شده

ترکیب گروه فعلی .استکامل یا کوتاه شده) آمدهها به شکل مصدر (تابع در تمام نمونه
معنی امري دارد.

ضمیر دوم فعلی الزامی است. گروه ترکیب در بستیپینیز وجود ضمیرلهاي ذیدر نمونه
اند.(تان) که در این مورد نیز در نقش فاعلی(ت) و دوم شخص جمعشخص مفرد

)3/88(تجسیدتببايدر رستگاررهاند درستینترا دانش و د

)34/143(فرخ زدن يو کم رایشبهر بشدنبر او یدبباکنون تان

)3109/ 286(راستبرگشادنتبه من یدببااکنون کجاستیخسروت کبدو گف

)212/394(جستتدیبباة اینکنون چاردرستیاوششود بر سینمگر ک

)2040/ 999(که رفتن بزودي نباشد صواب شتاببه رفتن کردن تدنبای
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)525/ 889(رختبه فرجام بستنتدببایچه با رنج باشی چه با تاج و تخت

)1314/3810(تکشتدینبایکیجز از تخم نخشتتو خاکست و ينجام جاسرا

)1162/(233تجستدینبابه رفتن بهانه سپاه و در گنج و شهر آنِ تست

)1316/(504کردتدینباه هانبما بر بتا بروز نبردینبدان گفتم ا

)1315/3854(بما راه راستگفتنیدتبباکه خسرو کجاستیصربدو گفت ق

:استبستی آمدهبا ضمیر پیفعل شبه معین هاي در جدول ذیل، سازه

عنصرتصریفیعینمجمله با ترکیب فعلی شبه 
عنصر ضمیر 

متصل-
عنصرفعل 

معینشبه
عنصر فعل 

تابع/واژگانی
(تو جستیدتببايدر رستگار

رستگاري بجو)
جستبایدتب

(شما کنون تان بباید بر او شدن
بروید)

شدنبایدتانب

به من برگشادنت راستیدببا
(تو راز بگشا)

گشادنبایدتب

شتابکردن به رفتنیدتنبا
(شتاب نکن)

شتاب کردنبایدتن

کشتیدتنبایکیجز از تخم ن
جز تخم نیکی نکار)تو (

کشتبایدتن

(جستیدتبه رفتن بهانه نبا
بهانه نجو)تو 

جستبایدتن

کردبایدتنتو (کردیدتبما بر بهانه نبا
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ساختی که وجود دارددر زبان فارسی این ترکیب نیزبدون عنصر ضمیرساخت گفتیم که
اما غیر شخصی است. باشدبدون قرینهچه چناندر شاهنامه این ترکیب .استغیرشخصی 

اي براي ه  قرینهچراک.شاهنامه مواردي از کاربرد این ترکیب دیده شد که شخصی استدر
براي .داردها اي در بیتپیشینهفعل است که عامل اسمی. یعنی حضور فاعل وجود دارد

و خواندبدان را فرا میؤم، از فریدون بیمناك استاوکه در داستان ضحاك زمانینمونه 
گوید:خطاب به آنان می

)23/196( د نکشت که جز تخم نیکی سپهبشتبباید نبیکی محضر اکنون 

)198( همان/بر آن کار گشتند همداستان راستانزبیم سپهبد همه 

اي از اسمهرسد، اما با در نظرگرفتن قرینغیر شخصی به نظر می» بباید نبشت«هرچندکه
ن مافاعل هشود که مشخص میو بیت بعد از آن، هاي پیشین بیتدر که عامل فعل است،

:دنشوت در شاهنامه فراوان دیده میهایی از این دسنمونه.اندبدان دربار ضحاكؤم

)635/ 48(ت بباید نهفبه سلم بزرگ آنگهی تور گفت               که آرام و شادي 

نتیجه

در منابع دستور شدهتعریف هايساختمانند فعل امر در زبان فارسی دقیقاًهاي ساخت
که امروزه در فارسی معیار به کار بان فارسی ساختی از فعل امر سابقه داردزدر . نیستزبان
،استزبان فارسیکه نمایندة تمام عیارن کهنیمت، به عنوان شاهنامۀ فردوسیدر رود. نمی

باریک هاي نکتهکه در منابع دستور زبان،دنوجود داردیگريهاي ساختاین ساخت و 
، باید(فعل شبه معین:قۀ دستوريترکیبی از سه طب، این ساخت. استدیده نشدهبه دقتآن

بهانه نکن)
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در شاهنامه جایگاه فعل امر واستمخاطب)+ عنصر ضمیر()واژگانیتابع (فعلبایست) + 
فعلعنصروجود نخستدهد،یميامريارزش و معنا،یفعلیبترکاین آنچه به .را دارد
ردیگوافزایدیمبه تابع خودخود راتالزام و ضروراي است که معن»باید«ینشبه مع
شخصی تبدیل یساختل را بهاز سویی فعکه استساخت این ضمیر درعنصروجود

فعل از ساخت،است) مفرد یا جمع(ضمیر، دوم شخص چون، و از سوي دیگرکند می
باشد.در شاهنامه امر فعل ازساختی، ترکیب فعلیاین واستحاضرمقولۀ امر

عمناب

دستور آن، تهران: نشر معین.)، زبان پهلوي، ادبیات و1375(آموزگار، ژاله و احمد تفضل

تهران: سمت. ،دستور تاریخی زبان فارسی،)1389ابوالقاسمی، محسن (
)، تاریخ زبان فارسی، تهران: سمت.1394(--- ابوالقاسمی، 

دستور تاریخی فعل. تهران: قطره.،)1380احمدي گیوي، حسن (
هاي ایرانی، ترجمۀ علی اشرف صادقی، تهران: سخن.زبان)، 1394(. مرانسکی، یوسیفا

دستور زبان فارسی امروز، تهران: نشر قطره.)،1395(، غالمرضاارژنگ
فاطمی.تهران: )2(ج، دستور زبان فارسی)1370(انوري و احمدي گیوي

یلکان.)، دستور زبان گیلکی، رشت: گ1385زاد محمودي، جعفر (بخش
توصیف ساختمان دستوري زبان فارسی. تهران: امیرکبیر.،)1392باطنی، محمدرضا (

تهران: نشر نو.ج، 3)، تاریخ زبان فارسی،1365خانلري، پرویز (
هاي تاتی، هاي فروپاشی ساخت ارگتیو در زبانشکل«الف)، 1392زعلیپور، جهاندوست (سب

		.182- 167، 5ة، شمار3ةدور»تالشی و گیلکی
» فارسیزبانگذاردورةدرضمیريهايبستپی«ب)، 1392سبزعلیپور، جهاندوست (

کوشش ایرانی، بههايزباندرهابستواژهبررسیاندیشیهمجموعۀ مقاالت نخستینم
.159- 139،: نشر نویسهتهران،ایرانشناسیزبانمحمد راسخ مهند، انجمن
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زبان فعل شبه معین ضمیري در « )،1394سبزعلیپور، جهاندوست و فرزانه عبدالهی (
.100شناسی تطبیقی، سال پنجم، شمارة انهاي زبپژوهشزیر چاپ)،  نشریۀ» ( فارسی

دستور زبان فارسی تهران: اساطیر.،)1367شریعت، محمدجواد (
شاهنامه و دستور، تهران: نیل.، )1374شفیعی، محمود (

)، تکوین زبان فارسی، تهران، دانشگاه آزاد ایران.1357علی اشرف ( صادقی،
قطره.دیان،تهران: )، به کوشش سعید حمی1387فردوسی، ابوالقاسم (

دستور مفصل امروز. تهران: سخن.، )1382(فرشیدورد، خسرو
استاد، تهران: نشر مرکز.)، دستور زبان فارسی پنج1368(قریب، عبدالعظیم و همکاران

:2شمارةمجلۀ زبانشناسی،، »انییراهايها وگویشدر زبانارگتیو«)،1367(کلباسی، ایران
70 -87.

رودیگر ویراستار،هاي ایرانیراهنماي زبانمجموعه مقاالت ،»اوستایی«)،1382(ژانکلنز،
.109-71بیدي و همکاران، ج اول: اشمیت، ترجمۀ حسن رضایی باغ

پزوهشکدة زبان و :سعید عریان، تهرانفارسی باستان، ترجمه).1379(کنت، رونالد،ج
سازمان میراث فرهنگی و گردشگري.،گویش

دستورنامه در صرف و نحو زبان فارسی. تهران: شرق.،)1363(وادمشکور، محمد ج
)، تهران: سمت.1)، دستور زبان فارسی(1392(وحیدیان کامیار، تقی وغالمرضا عمرانی

ایرانی،ویراست رودیگر اشمیت، هايزبان،راهنماي»فارسی میانه«)،1382(وندرمانزورنر،
.260- 223، صص2ترجمۀ حسن رضایی باغ بیدي و همکاران، جلد 

، مجلۀ دانشکدة ادبیات، سال پنجم، »هاي ایرانیزبانها و لهجه«)، 1336(یار شاطر، احسان
.48-11:مهر و دي، 
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