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   »توانستن« تا »داشتن توان« از

  در زبان فارسي ميانه» توان«ايجاد فعل غيرشخصي  ةنحودر  بحثي

  )عضو هيئت علمي دانشگاه تبريز( محمدحسن جالليان چالشتري

هاي ايراني ميانه و باستان ريشه در زبانساخت افعال غيرشخصي زبان فارسي : چكيده
هاي پيشين آنها غيرممكن دارد و بررسي اين افعال بدون انجام پژوهشي دقيق در صورت

كاربرد  رغم، بهاست كه ساخت آن در زبان فارسي ميانه توانيكي از اين افعال . است
پربسامد آن در متون بازمانده از اين زبان كه در نتيجه باعث غناي اطالعاتي ما در مورد اين 

اين . ساخت شده است، مورد اختالف پژوهندگان مسائل دستوري زبان فارسي ميانه است
با آن حاصل  هو ساخت غيرشخصي ايجادشد tuwānاختالف و تشويش آراء در مورد واژة 

 .هندگان به يكي از ساختارهاي جمالت اسمي در زبان فارسي ميانه استعدم توجه پژو
و شامل مفعول  شود يم استفاده» داشتن«اين ساختار در زبان فارسي ميانه براي بيان معناي 

هدف اين مقاله نخست تعيين مقولة . است  يه و فعل ربطي اختياريالمسند غيرصريح،
بات اين مسئله كه جمالت اسمي با معناي است و سپس اث tuwānصرفي و معناي واژة 

  .دهند را تشكيل ميتوان  ساخت فعل غير شخصي ژرف» داشتن«

  فارسي ميانه، توان، داشتن، توان داشتن، توانستن :ها كليدواژه
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آمده در مسائل دستوري زبان فارسي ميانه، هنوز دستهاي بهرغم همة پيشرفتبه
وجود  زبان اين خُرد و كالن بسياري در دستورنشدة  هاي ناگشوده و مسائل حل گره
در اين مقاله به طرح يكي از اين مسائل و تا حد امكان، به ارائة راه حل براي آن . دارد

اين مسئله كه مورد اختالف پژوهندگان زبان فارسي ميانه است و . خواهيم پرداخت
ئه كرده است يكي از حتّي گاه دانشمندي واحد دو نظر متفاوت و متضاد دربارة آن ارا

و اساس ايجاد همين فعل در زبان » توانستن«دهندة معناي  ساختارهايي است كه نشان
  .فارسي دري است

در زبان فارسي ميانه از طريق دو فعل و دو ساختار اسمي بيان » توانستن«معناي  
 ,ayārīdan)خستيناز اين دو، ن. -šāyistan, šāyو  -ayārīdan, ayārند از اافعال عبارت. شود مي

ayār-) بيشتر براي  ، داراي معاني ديگري نيز هست كه»توانستن، قادر بودن«، جز معناي
، 15: 1971مكنزي (» به فرياد رسيدن، ياري كردن؛ جرئت كردن«: رود بيان آنها به كار مي

كه هم به صورت فعل واژگاني كاربرد دارد و هم فعل  -šāyistan, šāyاما . )106، 101
كاربرد  )242-241: 2009؛ شروو 173: 1347؛ راستارگويوا 106، 101، 79: همان(غيرشخصي 

تر صورتي  كاربرد هاي اسمي، كماما از ساخت. دارد» توانستن«بيشتري در بيان معناي 
هومباخ و ؛ 30-29: 1977برونر ( شود استفاده مي» قادر، توانا« ādūgاست كه در آن از صفت 

و صورت پركاربردتر، كه بيش از همة موارد ديگر استفاده شده،  )30 :1983شروو 
اي است  اين صورت اخير همان گونه. شود ايجاد مي tuwānساختاري است كه با واژة 

  .كه تحليل آن مورد اختالف پژوهشگران است
: 1930زالمان (اند  دانسته» قادر، توانا«ناي را صفت و به مع tuwānبرخي محقّقان واژة 

؛ )430: 1993؛ ژينيو و تفضّلي 329: 1980پريخانيان ؛ 361: 1979؛ شاكد 196: 1974؛ نيبرگ 111
؛ 30: 1977؛ برونر 84: 1971مكنزي (اند  دانسته» توان، نيرو«برخي آن را اسم و به معناي 

: 1374؛ ماهيار نوابي 406: 1351؛ بهار 115: 1348لي ؛ تفض274ّ: 1388؛ ابوالقاسمي 339: 1990ويليامز 
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؛ و 1)53: 1372؛ ژينيو 430: 1390؛ همو 547: 1389؛ راشدمحصل 227: 1386؛ آموزگار و تفضّلي 190
  .)242: 2009؛ شروو 308: 1980مكنزي (اند  دانسته» ممكن«برخي صفت به معناي 

و ديگري » قادر، توانا«يكي صفت به معناي : اند شده tuwānبرخي قائل به وجود دو  
اينان . )330: 2004مايسترارنست  ـ؛ دوركين88-87: 1977بويس (» توان، نيرو«اسم در معناي 

  .معتقدند كه صورت اسمي در ساختار فعل غيرشخصي به كار رفته است
امكان، عملي «يكي اسم به معناي : است tuwānهنينگ نيز ظاهراً معتقد به وجود دو 

آندرياس و هنينگ (» قادر، توانا«و ديگري صفت به معناي  )250-249: 1933هنينگ (» بودن
امكان، عملي «آن را اسم و به معناي  )135: 1973( زوندرمانهمچنين . )360، 319: 1933
  .دانسته است» بودن

جود آيد كه هيچ دليلي و از بررسي تمامي شواهد موجود از اين واژه چنين برمي
. فارسي داشته باشد» توان«معنايي غير از  ندارد كه اين واژه چيزي جز اسم باشد و 

  :هايي از اين صورت اسمي هستند هاي زير نمونهمثال
agar pad tuwān hād, az dil pad frīh ō dēn paristēnd. ) 1737، سطر 89: 1973زوندرمان(  

  .پرستند ميباشد، از دل با عشق دين را ] شان[اگر در توانـ
agar-iš dānišn <ud> tuwān nē čimīgīhā be ō kār burd ayāb-iš xwāyišn <ud> 

pursišn būd u-š nē xwāst, andar adānīh parwand raft čiyōn mahist parwānag ī ō 

dušox. )38، بند 30، فصل هاي زادسپرم گزيده(  
يا اينكه او را خواهش و پرسش بود و نخواست، در  ردنب كاراگر دانش و توان را با دليل به 

  .)271 ،104: 1993 تفضّلي و ژينيو( ترين راهبر به دوزخ استحصار ناداني رفت كه بزرگ

، كه dānišnمتمم حرف اضافه است و در مثال دوم به واژة  tuwānدر مثال نخست 
  .ترديدي در اسم بودن آن نيست، عطف شده است

                                                  
 مسئله اين و اند دانسته  »نيرو  توان،« معناي به و اسم را واژه اين ايراني محقّقان اكثر كه اين جالب نكتة) 1
 ميان، اين از. است مذكور زبان در واژه اين دستوري مقولة شناخت و دري فارسي زبان به ايشان احاطة حاصل
 دهندة نشان tuwān واژة با هشد ايجاد ساختار حاوي جمالت از راشدمحصل توسط شده ارائه هاي ترجمه از برخي
، 63: 1390؛ همو 12، بند 8، فصل 265: 1389 راشدمحصل :نك( است جمالت اين ساخت ژرف به ايشان توجه
 )1، بند 14فصل 
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  tuwānīg:شده از اين واژه نيز مؤيد اسم بودن آن هستند مركّبِ ساختهكلمات مشتق و 
 hu-tuwānīh؛ »ناتوان« a-tuwānīg؛ »توانگري« tuwāngarīh؛ »توانگر« tuwāngar؛ »توانا، قادر«
؛ »در حد توانكوشايي  « tuwān-tuxšāgīh؛ »تا سرحد توانايي« tuwān-sāmānīhā؛ »توانايي«

tuwānīg-xwāstag  »؛ »توانگرxwāstag-tuwānīh »؛ »توانگريtuwān-nērōg »توانا«.  
 برآمده تنها »ممكن« چه در معناي و »قادر ،توانا« معناي در چه صفتي هاي برداشت

 معناي دهندة نشان كه هستند اي اسمي ساختار در واژه اين رفتة كار به صورت از
. ندارند ميانه فارسي از متون يك هيچ در ديگري پشتوانة هيچ نه وگر است، »توانستن«

اند خواهيم  دانسته» توانا، قادر«را صفت و به معناي  tuwānبا نگاهي به نظر كساني كه 
  :ديد كه موارد بسياري در نقض اين برداشت وجود دارد

Ohrmazd guft kū ōyšān dāmān ka-šān nē būd hēnd, ā-m brehēnīd tuwān būd. 

)116: 1993ژينيو و تفضّلي   ؛6بند  ،34، فصل زادسپرم هاي گزيده(  

  : اند اين جمله را دانشمندان طرفدار نظر مورد بحث حاضر چنين ترجمه كرده 

ژينيو و (هرمزد گفت كه آن مخلوقات هنگامي كه نبودند، قادر بودم كه آنها را خلق كنم «
  ).284، 117: 1993تفضّلي 

باشد، اين اشكاالت  m-صفت براي ضمير   tuwānدر اين جمله، اگر قرار باشد كه  
ح آمده آيد كه اوالً چرا اين ضمير به صورت متّصل و در نتيجه غيرصري به وجود مي

آمد؛  اليه جمله است بايست در حالت صريح و منفصل مياست، در حالي كه اگر مسند
ه ايشان بايد مطابق با اين ضمير، كه منطقاً از ديدگا) būd(ثانياً چرا فعل اسنادي جمله 
  . است مسنداليه باشد، صرف نشده 

čand tuwān hād, mardōm pad saxwan ma āzār. )،؛ 44 اندرز آذرباد مارسپندان
) 61: 1897 آسانا جاماسپ  

  :اين جمله را نيز بر طبق همان نظر بايد چنين ترجمه كرد

  .قدر كه قادري، مردم را به سخن ميازارآن
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م شخص مفرد است، پس مخاطب جمله دودر اين جمله، از آنجا كه فعل اصلي امر 
م شخص است و سو hādنيز بايد همين شخص و در همان شمار باشد؛ اما فعل التزامي 

  .م شخص مفرد جمله باشدتواند صفت براي مخاطب دو نمي tuwānدرنتيجه، 
مواجه نيست و با » توانا، قادر«با تناقضات موجود در مورد » ممكن«اگرچه معناي 

گونه كه رسد، همان پذير به نظر ميهاي ساير اجزاي جمله امكانپذيرش آن تحليل نقش
  .يك مؤيد اين معنا نيستهاي موجود خارج از اين ساختار هيچذكر شد، صورت

درصدد  )1977(ذكر شد، تنها برونر  tuwānاز ميان پژوهندگاني كه نظر آنها در مورد 
اي را كه  او طرح كلّي جمالت اسمي. با آن برآمده است هشد تحليل ساختار ايجاد

  :كند مي ترسيمنيازمند متمم هستند چنين 
  +عامل 

  )اسم/ ضمير(
+ مفعول صريح مصدر 

  )ي باشدداگر مصدر متع(
فعل ربطي   )اسم يا صفت(گزاره   مصدر

  شده صرف
برخالف ساير جمالت اسمي، در اين : استتوضيح او دربارة اين ساختار چنين 

دهندة زمان ولي معموالً در جمالتي كه نشان ،فعل ربطي قابل حذف است ،ساختار
يا صفت » توان، نيرو« tuwānگزاره نيز تنها يا اسم . اند فعل ربطي حضور دارد ماضي

niyābag  » ،در اين  هاي او ها و ترجمهبرخي از مثال. )30: همان(است » صحيح شايسته
  : باره چنين است

man wizārdan nē tuwān bawēd. )27بند   ،1،  فصل ماديان يوشت فريان(  

  .براي من شرح دادن ممكن نخواهد بود
zahr … nē tuwān būd widāxtan. ) 15، بند 3همان، فصل(  

  .گداختن زهر ممكن نبود
man ēn kār pad ayārīh ī ašmā tuwān kardan. )18، بند 12فصل   ،بابكان اردشيرة كارنام(  

  .انجام دادن اين كار براي من با ياري شما ممكن است
nūn har čē ēn zan kird ud wirāst, man-iz hāmgōnag niyābag kirdan. (M 45 R 5-7) 

  .گونه براي من نيز شايسته است انجام دادنهمان  اكنون هر چه اين زن كرد و آراست،
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او در اين . كند تناقض موجود در تحليل برونر خودنمايي ميدر همان نگاه نخست، 
  niyābagايراد نخست اين است كه. تحليل، دو دستة جداگانه را با هم جمع كرده است

حداقل از ديدگاه او از يك مقوله نيستند و ديگر اينكه، بر خالف نظر او، در  tuwānو 
مسند آن است؛ اما  niyābagاليه جمله و مصدر، مسند ،niyābagشده با  جمالت ساخته

ماند و تعيين روابط نحوي ساير اجزاي  نقش مصدر مبهم مي tuwānدر جمالت حاوي 
، در ترجمه، آن را tuwānرغم اسم دانستن سديگر اينكه برونر به. گردد جمله ناممكن مي

  .برگردانده است» ممكن«به 
ت با استفاده از ساختي ديگر از راه حلّ رفع اين تناقضات در تحليل اين جمال

جمالت اي ديگر از جمالت اسمي را  دسته) 28: 1977(برونر . جمالت اسمي است
  :كرده است ترسيمناميده و ساختار آنها را چنين  اسمي دارندگي

  فعل ربطي  )  +ضمير/ اسم(مسند   )  +ضمير/ اسم(صريح  مفعول غير

در اين ساختار، فعل ربطي، در صورتي كه باعث ايجاد ابهام در زمان نشود، قابل حذف 
 rāyصريح با حرف اضافة  است و در متون متأخّر تحت تأثير زبان فارسي دري، مفعول غير

  :شده توسط برونر چنين است هاي ارائه ها و ترجمهاي از مثال نمونه. شود مشخص مي

rōz duwāzdah zamān bawēd. (M 798 II R ii  23-24) 

  ).روز دوازده ساعت دارد(= روز را دوازده ساعت است 
ardāw čē sūd kē gōwēd … . (BBB 652-53) 

  . ...گويد  پارسا را چه سود كه مي
Pābag rāy ēč frazand … nē būd. )15، بند 1، فصل اردشير بابكان ةكارنام(  

  ).نداشتبابك فرزندي (= بابك را فرزندي نبود 

اين ساختار كه در متون فارسي ميانه كاربردي وسيع دارد گاه از سوي محقّقان مورد 
  :مثال آورد بندهشن توان جملة زير را از براي نمونه مي. توجهي قرار گرفته است بي

  .māh xwarrah-baxtārīh ī gēhān )296: 2005 پاكزاد؛ 214: 1956 انكلساريا( 
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آمده،  īh-با پسوند  xwarrah-baxtārīh، واژة TD2و  TD1اگرچه در هر دو نسخة 
پاكزاد (داند  قرار داده است، بدين معني كه آن را اضافي مي{} پاكزاد آن را در ميان 

» بخش جهان است ماه فرّه«: بهار نيز جمله را چنين ترجمه كرده است. )50، پانوشت 2005
با حفظ  ،گرفتن همان ساختار دارندگيترجمة اين جمله با در نظر . )110: 1369بهار (

. است از آن ماه بخشي جهان فرّه: چنين خواهد بود xwarrah-baxtārīhدر واژة  īh-پسوند 
  .هاي چنين اشتباهي بسيار است نمونه

توان «قرار گيرد، معناي  tuwānحال در اين ساختار اگر در جايگاه مسند اسم 
  .از آن برخواهد آمد» توانستن«و درنتيجه، » داشتن

hamē ka-šān tuwān anāgīh pad kasān kunēnd.  مدن؛ 12، بند 8، فصل 7 دينكرد( 
)97: 1389؛ راشدمحصل 14-15، 659: 1911  

  .كنند، به كسان بدي مي)تا بتوانند = (همواره تا آنها را توان است 
ud ka-tān tuwān, pēš az xwarišn ō ān wināhgār ud mihrōdruz dahēd tā andar 

zamān mīrēd.  )142: 1900؛ آنتيا 7، بند 14، فصل كارنامة اردشير بابكان(  

شكن دهيد ، پيش از غذا به آن گناهكار و پيمان)توانيدمي(= هرگاه شما را توان است و      
  .تا در دم بميرد

توجه كنيم، به همساني اين ساختار و جمالت اسمي دارندگي بيشتر اگر به مثال زير 
  :پي خواهيم برد

asp ōy kas nifrīn kunēd kē-š abar nišīnēd kū abar man nišast ma tuwān bawād … 

ud hōm yazad ōy kas rāy  nifrīn kunēd kū-t frazand ma bawād. 

 )127: 1990؛ ويليامز 4ـ3، بندهاي 26، فصل روايات پهلوي(                                      

كند كه تو را توان بر من نشستن مباد  نشيند نفرين مي اسب آن كس را كه بر او مي
  ... .كند كه تو را فرزند مباد  يزد آن كس را نفرين ميهوم... 

نه در  نه  به صورت بسيط و tuwānهاي بازماندة ساساني، واژة  متأسفانه در كتيبه
وجود چنين شاهدي در دوران نخستين . ساختار مورد بحث حاضر ثبت نشده است

تر اين ساخت بسيار راهگشا باشد؛ اما  توانست در نشان دادن صورت كهن ساساني مي
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 فعل ساخت ژرفتوان چنين انگاشت كه  بر اساس شواهد موجود در متون متأخّر، مي
درپي،  است و در پي كاربرد پي» توان داشتن«اسمي با معناي  اي جمله توانغيرشخصي 

غيرشخصي از  فعل نهايتتغيير شده و در اين ساخت تبديل به صورتي ثابت و غيرقابل
كه همان واژة ـ اليه ه در اين ساخت، فعل ربطي به مسنداز آنجا ك. شده است آن حاصل

 tuwānاليه در جمله ضروري است، مسندد و نيز به دليل اينكه حضور گرد بازمي ـ است
فعل ربطي جمله در صورتي كه حذف آن باعث ايجاد ابهام در زمان جمله نشود، 

  .اختياري و قابل حذف است
 .به كار برد dastanشده با واژة  توان در تحليل جمالت ساخته همين ساخت را مي

آندرياس و (اند  ستهدان» نيرومند، قادر«دانشمندان صفت به معناي  از اين واژه را برخي
). 142: 2004مايسترارنست  ـ؛ دوركين36: 1977؛ بويس 37: الف 1972؛ ژينيو 342 :1933 هنينگ

؛ 62: 1983 هومباخ و شرور(اند دانسته» ممكن«برخي نيز آن را همان صفت اما به معناي 
واژه در كلّ متون داند  اين تا جايي كه نگارنده مي. )244، 210: 1978؛ باك 242: 2009 شروو

هاي ساساني و دو مورد در كتيبه: بازمانده از فارسي ميانه تنها سه بار به كار رفته است
ها ديده شده در كتيبة سرمشهد و نخستين موردي كه در كتيبه .يك مورد در متون مانوي
  :نقش رستم كرتير است

ḤT LKWM ysd'n YDHn ḤWH ADYN (KSM 26; 26) 

[……. yzd']n d(st)ny ḤWH (KNRm 51;53) 

. »... اگر شما ايزدان قادريد، پس«: جمله را چنين ترجمه كرده است )197: ب1972(ژينيو 
اگر براي شما ايزدان «: نظر خود را چنين تغيير داده است )94: 1991همو (او در جاي ديگر 

. رجمه كرده استهمانند صورت نخست ژينيو ت )110: 1974(برونر . »... ممكن است، پس
  .ترجمه كرده است» ... اي ايزدان، اگر ممكن است«به صورت  )244، 210: 1978(باك 

نويسي و ترجمه آن را چنين واج )242: 2009(شروو . مورد ديگر در كتيبة ابنون است
  :كرده است

ud ahīy framāyēn kū-m agar dastan hād ēg ēdar ādur-ēw nišāyān 

  .كه اگر براي من ممكن باشد، پس در اينجا آتشي خواهم نشاندو در آغاز فرمودم 
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  :مورد سوم كه از متون مانوي است چنين است
anāy-um pidarān tuwān ud dastan/ kū-tān yak pad čand išnōhr izwārānd  

(M 95 r 4) 

جمله را چنين ترجمه  )4، پانوشت112: 1975(و بويس  )319: 1933(آندرياس و هنينگ 
  .»كه به شما سپاسگزاري چند برابر نشان دهند] اند[اكنون پدران من قادر و توانمند«اند كرده

در  yzd'nدر تحليل جملة كتيبة كرتير، با اين استدالل كه  )62: 1983(شروو هومباخ و 
د كه نگيرآمده، نتيجه مي )كه صورت صريح آن است yzdtyدر برابر (حالت غيرصريح 

نگارنده معتقد است كه اين جمالت نيز، همانند . ساختار اين جمله غيرشخصي است
ذكر شد، از نوع همان جمالت اسمي در  tuwānآنچه در مورد ساختار ايجادشده با واژة 

در اين ساخت، برخالف نظر تمامي دانشمندان، اسم و  dastanاست و » داشتن«معناي 
نخست اين كه در متن : ندكله را چند نكته تأييد ميين مسئا. است tuwānمترادف با 

هاي اند؛ ديگر اينكه واژهبه هم عطف شده udبا حرف ربط  tuwānو  dastanمانوي 
yzd'n ،-m   وpydr'n اند؛ ديگر اختياري بودن فعل غيرصريح تدر اين سه متن در حال

 ــاست  dastanـ كه ـ ربطي در اين ساخت است كه در صورت حضور با مسنداليه
  :بر اين اساس، ترجمة سه متن مذكور چنين خواهد بود). كتيبة ابنون(مطابقت كرده است 

  
  ... )توانيدمي... اگر (= اگر شما ايزدان را توان است  :كرتير
  )اگر بتوانم(= اگر توان داشته باشم  :ابنون

كه به ) توانندمي= توان و نيرو دارند (= پس پدران مرا توان و نيرو است  :متن مانوي
  .شما سپاسگزاري چند برابر نشان دهند

هاي مختلفي را توجه كنيم، صورت tuwānاكنون اگر به انواع جمالت حاوي 
 :توان از متون  استخراج كرد مي

هماهنگ با صورت اصلي آن كه جمالت اسمي دارندگي  ،در اين ساخت) الف
شود؛ اما در  است، صرف مي tuwānاليه كه همان واژة هستند، فعل ربطي مطابق با مسند

  .صورتي كه نبود آن باعث ابهام در زمان و وجه جمله نباشد قابل حذف است
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  يربط فعل همراه به) 1 الف
u-š pad kāmag ōwōn kū-m kāč wēš tuwān hē.  ،503: 1911 ؛ مدن140، بند 6 دينكرد( 

)56: 1979؛ شاكد 8- 7 سطر  

  ).توانستم مي(= و خواستش اين است كه كاش مرا بيشتر توان بودي 
pad xwāstag čand tuwān hād rādīh kun. )آسانا ؛ جاماسپ46، اندرز آذرباد مارسپندان 

1897 :61(  
  .توان باشد، بخشش كن] تو را[قدر كه در مال، آن

mard-ē(w) pad būm ī hindūgān karg-ē(w) ēk-srū dīd u-š griftan ō Erān-šahr nīdan 

nē tuwān būd. )97- 96: 1993؛ ژينيو و تفضّلي 11، بند 29، فصل هاي زادسپرم گزيده(  
آوردن به ايرانشهر ] و[اما او را توانِ گرفتن  ،شاخي ديد مردي در سرزمين هند كرگدن يك

  ).بگيرد و به ايرانشهر بياورد] آن را[توانست  نمي(نبود 
kū pad ēn hamkārīh dēwān andar ēbgadīh ayōxšust wany kardan nē tuwān bawād.  

)43-42: 1956؛ انكلساريا 16، بند 3، فصل بندهشن ايراني(   
نتوانند ديوان (= تا بدين همكاري در تازش اهريمني ديوان را توان نابود كردن فلز نباشد 

  ).فلز را نابود كنند

  بدون فعل ربطي) 2الف 
anāgīh čand tuwān kunēd. )؛ شاكد 11سطر   ،503: 1911 ؛ مدن140، بند 6 دينكرد

1979 :56(  

  .كند ، بدي مي)بتواند(= چندان كه توان دارد 
hamē ka-šān tuwān ā-š xwāstag be stānēnd. : 1911 ؛ مدن15، بند 8، فصل 7 دينكرد( 

) 98: 1389؛ راشدمحصل 7-6 سطر ،660  
  .ستانند همواره تا ايشان را توان است، خواسته از او مي

ka kār-ēw ayāb dādestān-ēw frāz rasēd, nē dānēd kū wināh ayāb kirbag ka-š 

tuwān, ā-š bē hilišn, nē kunišn. )139 :1930؛ تاواديا 15، بند 10، فصل ستيشايست نشا(  
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، )بتواند(= چون كار يا ماجرايي پيش آيد و نداند كه گناه است يا كرفه، اگرش توان باشد 
  .بايد آن را ترك كند و انجام ندهد

  .اين ساخت به همراه جملة پيرو به كار رفته استدر تنها يك نمونه، ) ب
anāy-um pidarān tuwān ud dastan/ kū-tān yak pad čand išnōhr izwārānd. 

(M 95 r 4) 

به صورت مصدر  توان انجام آن را دارددر اكثر موارد، عملي كه فاعل منطقي جمله ) ج
ساخت اين  اين مصدر در ژرف. آمده استtuwān  كامل و گاه مرخّم پيش يا پس از واژة

اين جمالت را مطابق ساخت . تواند باشد نمي tuwān اليه جمالت چيزي به جز مضاف
    :توان چنين به فارسي برگرداند اصلي آنها مي

 u-š abāz āmad tuwān ayāb nē. )سطر 445: 1911 ؛ مدن10، بند 23، فصل 5 دينكرد ،
)77-76: 1386؛ آموزگار و تفضلي 8-9  

  )تواند بازآيد يا نه؟ آيا او مي(= او را توان بازآمدن هست يا نه؟ آيا 
pas ān and dušman az šahr abāz dāšt kē tuwān? 

)8: 1897 آسانا ؛ جاماسپ63، بند يادگار زريران(   
تواند آن اندازه دشمن را از  كه مي(= دشمن از كشور است؟  اندازه كه را توان بازداشتن آن

  )كشور بازدارد؟
u-š guft Ohrmazd … kū-t man nē tuwān murnǰēnīdan ud dām ī man ēdōn nē 

tuwān kardan kū abāz ō xwēsīh <ī> man nē rasēnd? ؛ 24، بند 1، فصل بندهشن ايراني(
)9-8: 1956انكلساريا   

تواني آفرينش مرا چنان كني كه  كه تو را توانِ نابود كردنِ من نيست و نمي: ... هرمزد گفت
  .باز به تملّك من نرسند

اين صورت نه از . بسياري از شواهد موجود از اين ساختار صورت منفي دارند) د
ـ بلكه از طريق آوردن ادات ـكه اكثراً محذوف است  ـطريق منفي كردن فعل ربطي ـ

اين مسئله حتّي در زماني كه فعل ربطي . شود ايجاد مي tuwānنفي پيش از واژة  يانهي 
احتماالً اين مسئله كه اين ساختار حتّي از زمان . در جمله حاضر است نيز صادق است
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شده، باعث شده كه  غيرشخصي فعلي اوي آن تبديل بهترين آثار بازماندة ح متقدم
نفي را طبق  يابراي منفي كردن آن، ادات نهي  tuwānگويشوران با برداشت فعلي از 
  .بياورند ـكه از ديد آنها فعل است ـ ـقاعدة كلّي پيش از اين واژه ـ

pad ēn abēr-tar kuxšišn kū-š pad man ziyān kardan ma tuwān bawād. : 1979 شاكد 
209( E42؛  بند  ،6دينكرد(  

 .توان زيان رساندن به من نباشد) دشمن را(= بيشتر بدين بايد بكوشد كه او را 

pas-iz čiš-ē(w) kunēm ō Sačīdarm frēstēm ī-š wizārdan nē tuwān. )،گزارش شطرنج 
)116: 1897ا آسان ؛ جاماسپ7بند   

كه او (= توان شرح كردن آن نباشد سپس چيزي بسازم و به سچيدرم فرستم كه او را 
  ).نتواند آن را شرح كند

awē kē pid ud mād nēst ōwōn homānāg čiyōn zan ī wēwag kē čiš-iz az-iš be stānēnd 

u-š čiš-iz kardan nē tuwān. )65: 1897ا آسان ؛ جاماسپ90 ،اندرز آذرباد مارسپندان(  
است كه چيز از او ستانند و او را توان انجام  اي آن كه پدر و مادر ندارد همانند زن بيوه

  ).تواند كاري انجام دهد نمي(= دادن كاري نيست 
ka-šān anāgīh abar rasēd, ā-mān abāz dāštan nē tuwān. )9فصل  ، شايست نشايست،  

)123: 1930؛ تاواديا 23بند   
  .نيست] آن[اي به آنها رسد ما را توان بازداشتن  چون بدي

جمله قابل برداشت  در مواردي مفعول غيرصريح بدين دليل كه از ساير اجزاي) هـ
  :از جمله حذف شده است ،است

agar az asp be nišīnēm ud tō pidar sar andar kanār gīrēm u-t xāk az grīw be gīrēm 

{ud} pas sabukīhā abāz ō asp nišastan nē tuwān. )آسانا  ؛جاماسپ86، بند يادگار زريران
1897 :12(  

خاك از تن تو و سر تو را اي پدر در كنار گيرم و ) فرود آيم؟(= اگر از اسب بنشينم 
  .بسترم، پس به سبكي باز بر اسب نشستن نتوانم
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čand tuwān hād mardōm pad saxwan ma āzār. )؛ 44، اندرز آذرباد مارسپندان
) 61: 1897ا آسان جاماسپ  

  .توان است، مردم را به سخن ميازار] تو را[قدر كه آن  

گونه موارد با فاصله گرفتن از ساختار اصلي در اين ساخت، همان از در برخي) و
ذكر شد، ضرورت ذكر مفعول غيرصريح از ميان رفته است و اين روند ) هـ(بند كه در 

باعث شده كه اين فعل، عالوه بر صورت غيرشخصي، معنايي عام و بدون نياز به مرجع 
زبان فارسي به صورت فعل اي است كه در  اين همان گونه. مشخص به خود بگيرد

  .وجهي ناقص غيرشخصي نمايان شده است
Ohrmazd guft kū man mēnōg ī a-griftār ham dast ī man griftan nē tuwān.  

)57-56: 1969كوتوال ، 2، بند 15فصل   ،شايست نشايست(  
  .ام، دست من را نتوان گرفت هرمزد گفت كه من مينوي ناملموس

u-š rōy ō kust ī Pārs ud agar tā se rōz griftan nē šāyēd pas az ān nē tuwān griftan. 
)16: 1900ا ؛ آنتي7، بند 4، فصل كارنامه اردشير بابكان(  

بگيريد، پس از آن ديگر ] او را[پارس دارد، و اگر تا سه روز نتوانيد  سويِ و روي به
  .)174: 1347راستارگويوا : قس(توان گرفت  نمي

kadām ān hamēmāl dānāgān pad-iš abēr-tar tuwān šnāxtan. 

)89 :1897 آسانا جاماسپ؛ 27، بند يادگار بزرگمهر(  
  توان شناخت كدام است؟ را بيشتر از طريق آن ميدانايان ] كه[آن دشمن 

ka tuwān ud wizīrēd nē xwāhišn čiš az kasān. )106: 1979؛ شاكد 270، بند 6 دينكرد(  
 .، از كسان چيزي نبايد خواست1)اي باشد چاره(= اگر بتوان و بگزيرد 

جعليِ  غيرشخصي صورت فعلِ اين هاي متأخّر رواج فارسي ميانه، از در دوره) ز
tuwān-،tuwānist-  ايجاد شده است .  

sar abar kardan nē tuwānist tā ka ǰeh ī druwand mad pad bowandagīh <ī> sē hazār sāl.  

                                                  
 توجه آن به كسي كنون تا ولي ،است غيرشخصي افعال از دري فارسي و ميانه فارسي زبان در نيز فعل اين )1
  . است نكرده
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  M51 دستنويس؛ 27و پانوشت  55: 2005؛ پاكزاد 6- 5، بندهاي 3، فصل بندهشن هندي(  
  )1، سطر 227روي برگ 

  .هزار سال آمددروند در سر سهنتوانست سر بر كند تا اينكه جه 
pas az ān ka Ohrmazd ō xwadāyīh rasīd hāmōyēn Ērān-šahr abāz ō ēw-xwadāyīh 

tuwānist āwurdan. )61: 1900ا ؛ آنتي21، بند 18، فصل كارنامة اردشير بابكان(  
  .خدايي باز آورد ـشهر را به يك پس از آن كه هرمزد به پادشاهي رسيد توانست همة ايران

tā az-išān kōf-ē(w) pad pušt hamē kešīd ud kešīdan nē 

tuwānist.   )127: 1372؛ ژينيو 2، بند 49فصل   ،نامه ارداويراف(

  .توانستند بكشند كشيدند و نمي كوهي بر پشت مي) هاسنگ(= كه از آنها طوريبه

  نتيجه
در زبان فارسي ميانه، غالباً از ساختار جمالت اسمي موسوم » توانستن«براي بيان معناي 

اين معني  توان داشتنشده است و گويشوران اين زبان از ساختار  به دارندگي استفاده مي
شدگي و تبديل به  اين ساختار، به دليل كاربرد بسيار، روند دستوري. اند كرده را بيان مي

اين،  با وجود. كرده است طي را در دورة متقدمِ رواج زبان فارسي ميانهفعل غيرشخصي 
دهندة ادامة  توان يافت كه نشان در متون گوناگون بازمانده از اين زبان شواهد بسياري مي

از يك سو صورت نفي . حيات همان ساختار اسمي دارندگي در كنار ساختار فعلي است
رفته كارشده است و از سوي ديگر موارد به فعليدهندة صورت و نهي اين ساختار نشان

تحول زبان،  اين ساختار، در. دهد ساختي را نشان مي ژرف با فعل ربطي تداوم آثار گونة 
دو نهاده شده  دو صورت جديد پديد آورد كه اساس اين فعل در زبان فارسي بر آن

و ديگري فعل ناقص  است توانـ، توانستيكي از اين دو توليد فعل جعلي كامل . است
، بيش از »بـ«و » مي«، كه در اين زبان با پذيرفتن پيشوندهاي فعلي توان غيرشخصي

  .جايگاه فعلي آن تثبيت شده است ،پيش
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