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Abstract 
In Gilaki, four forms are used to expresspermission: vâhâštǝn, bedâ, benǝ and 

tânǝstǝn. Some of these forms indicate the issuance of permission and some 

indicate the request for permission. These forms are the result of the 

grammaticalization of the forms that had lexical functions in the old periods of 

Iranian languages. In this article, the process of grammaticalization of the grams 

which represent permission has been investigated based on the data from 

Avestan, Old Persian, Middle Persian, and Persian literary texts. In most 

languages, permission is represented either through the grammaticalization of 

verbs that imply abandoning and leaving or through the grammaticalization of 

verbs that imply the concept of ability and are also used to express probability. 

In the Gilaki, the forms vâhâštǝn and bedâ, from the root harz / hard, which 

means "to leave", survived in the old period of Iranian languages. Benǝ, from 

the infinitive nehan, in addition to the lexical meaning of "putting", was used in 

a stage of language evolution to express the meaning of "leaving" and then its 

imperative verb was grammaticalized to express the concept of permission. 

Tânǝstǝn is also from the root tav meaning "to be able" in the old period of 

Iranian languages. This form in the course of evolution, in addition to the modal 

concept of ability, is also used to express possibility and permission. 

 

Keywords: grammaticalization, Gilaki, modality, permission. 

 

Extended Abstract 

1. Introduction 

Expression of permission is one of the modalities which is represented in Gilaki 

by vâhâštǝn, bedâ, benǝ and tânǝstǝn. In this paper, we intend to examine these 
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linguistic forms from the grammaticalization point of view, and by using the 

diachronic data of Iranian languages. 

2. Theoretical framework 

According to Bybee (1994), there are two ways to express the concept of 

permission diachronically: first, the grammaticalization of the verbs that mean 

"to allow" and "to have permission", and second, the development of the verbs 

which imply physical and mental ability into root possibility and then into the 

concept of permission. During the process of development, the concept of 

ability includes all external and internal conditions that make the occurrence of 

things possible and all the social and physical conditions that enable or allow 

the agent and the speaker to do something. In addition, in many languages of 

the world, the verbs which mean "to leave", and "to abandon", have developed 

into forms to express permission. 

 

3. Methodology 

Gilaki data for permission requests and permit issuance is provided by the field 

method, and based on the linguistic intuition of one of the authors. By using 

data from Avestan, Old Persian, Middle Persian and post-Islamic Persian 

literary texts, we have shown what functions the forms of expressing the 

concept of permission have had in the past periods of Iranian languages and 

what changes they have gone through to become grammatical tools for 

expressing permission in Gilaki. 

 
4. Results & Discussion 

Vâhâštǝn is composed of the prefix vā- and the infinitive hâštǝn, which means 

"to put", "to leave", "to abandon" and "to allow" and its present stem is vâhal-. 

Hâštǝn is the residual from the harz/hard root, in old Persian and Avestan, 

which means "to leave", or "to abandon". In Middle Persian and Persian literary 

texts, hišt and its present stem hil-, are used to indicate abandoning and leaving 

objective and abstract things and also the process of doing things. Using the 

verb in contexts where abandoning something is done to achieve a specific goal, 

has gradually caused the verb to lose its original meaning, abandon, and acquire 

the meaning of permission. In the majority of middle Persian sentences, the 

action that is permitted to be done through the use of the verb hištan, or the 

specific purpose for which the use of hištan, allows its fulfilment or non-

fulfilment, is presented in the form of complete and non-complete infinitives. In 

Persian literary texts, hištan is used pre-verbally, within a subordinate clause 

and with a conjunction. In Gilaki, the conjunction has been removed from the 

beginning of the subordinate clause and vâhâštǝn is used both to issue permits 

and to request permission. 
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Bedâ is another form in Gilaki for asking permission. This form is obtained 

through phonological reduction and the loss of morpheme boundary in the 

phrase *be hel tâ. The infinitive nehan, means, "to put something somewhere", 

"to permit" and "to abandon". Bene, the imperative form with the prefix be, is 

used for asking permission. 

Bene, the imperative form with the prefix be, is used for asking 

permission. In the old period of Iranian languages this verb, from the root dā 

and the prefix ni-, is used to mean "put something somewhere". In middle 

Persian, both the present stem nih- and the past stem nihād are used with the 

same meaning. In Persian literary texts, nihadan, without locative adverbs 

means, "to abandon", "to leave", and sometimes "to leave alone, to give up", is 

used with the conjunction tâ and a subordinate clause. Abandoning and leaving 

something when it is done to accomplish a task or achieve a specific goal, has 

caused the interpretation of allowing and asking for permission in the mind of 

the language speakers. In Gilaki bene is used to represent asking for permission 

by moving to the initial position of the sentence and removing the conjunction. 

Tânǝstǝn simultaneously represents the concepts of physical and mental 

ability, possibility and permission. This verb is a residual of the root tav in old 

Persian and Avestan, which means "to have the ability ". In middle Persian, 

tuwān and tuwānist have been common to denote the concept of physical and 

mental ability. Ability also implies the concept of possibility. The ability to do 

something is the possibility and probability of its occurrence. Therefore, the 

concept of the ability to do something also implies the possibility of its 

realization. In middle Persian tuwān, in some contexts especially in 

interrogative contexts has represented permission. In these contexts, tuwān 

describes a condition in which the agent or the speaker can do something. 

Gradually, with the expansion of the use of this verb to express such concepts in 

Gilaki, tânǝstǝn is used to issue and request permission. 

 

5. Conclusion & Suggestions 

The forms of expressing modal concepts in all languages have emerged through 

the grammaticalization of two lexical forms, the first of which are the verbs 

which mean "to abandon", and "to leave". Vâhâštǝn, bedâ and benǝ are such 

verbs. Bedâ and vâhâštǝn the residual forms from the root harz/hard, lose their 

lexical meanings and are only used grammatically. The lexical meaning and 

grammatical function of nehan coexist with each other. This verb, from the root 

da and with the prefix ni-, originally meant "to put" and then has obtained the 

meaning of "to abandon", and in Gilaki, its imperative form has been used to 

express permission. The second way of representing the concept of permission 

is verbs that imply the concept of ability and are used in a stage of development 

to express the concept of possibility. In Gilaki tânǝstǝn a residual form of the 

root tav is used to express ability, possibility and permission. 
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 های بیان وجه اجازه درگیلکینگاهی تاریخی به صورت
 

 3احسان چنگیزی                                       2 زادهمجتبی منشی                             1 ه حسینی ماتکهال    

 
 

 چکیده
برخیی . tânǝstǝnو  vâhâštǝn ،bedâ، benǝرود: میی کاربهدر گیلکی، چهار صورت زبانی برای بیان وجه اجازه 

گی شیدریرنید. ایین ابرارهیا لاصیت دس وها بر صدور اجازه و برخی بر درخواست اجازه داللت دااز این صورت

انید. در ایین ملالیه، رونید های ایرانی، کیارکرد واگگیانی داشی ههای پیشین زبانهایی هس ند که در دورهصورت

اوس ایی، فارسی باس ان، فارسی میانیه و م یون  های زبانداده براساسشدگی ابرارهای بیان وجه اجازه دس وری

هیایی کیه بیر رهیاکردن و شیدگی فلیتدس وریها، وجه اجازه یا با . در غالب زباناستهادب فارسی بررسی شد

هایی که بیر مههیوت توانیایی داللیت دارنید و شدگی فلتدس وریشود یا با کردن داللت دارند، بازنمایی میترک

بیه ملنیی  harz/hardاز ریشی   bedâ و vâhâštǝn هیای زبیانیرونید. صیورتمیی کاربهبرای بیان ال مال نیر 

ملنیی واگگیانی  بیرعالوهاست کیه  nehanاز مصدر  benǝاند. بازمانده های ایرانیدر دورة باس ان زبان رهاکردن

رف ه و سپس، فلت امر آن برای بییان  کاربه« رهاکردن»ای از تحول زبان برای بیان ملنی ، در مرلله«قراردادن»

های دورة باسی ان در زبان« داش نتوانایی»به ملنی  tavریش   نیر از tânǝstǝn. استهشدمههوت اجازه دس وری 

 .استهرف  کاربهمههوت وجهی توانایی، برای بیان ال مال و اجازه نیر  برعالوهاست که در سیر تحول، 
 

 شدگی، گیلکی، وجه، اجازه.دس وری  واگگان کلیدی:
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 مقدمه -1

تهکر و الساس انسان و روشی بیرای بییان نهنییات و  ،ای ان راعی برای بیان اندیشهوجه ملوله

تیر از تواند به لحاظ صیوری در سی ج جملیه، کوچی که می های او در قالب زبان استدیدگاه

تر، نظیر گه مان بررسی شود. وجه گسی رة وسییلی از مهیاهی  یا ل ی در س حی بررگ جمله

نظیر واقلیت، ق لیت، اع بار، امکان، ضرورت، اس ن اج، ال مال، تأکید، تردید، توانیایی، مییت و 

گیرد. این مهاهی  گاه در صرف فلیت و آن را در بر میخواست، آرزو، امر و فرمان، اجازه و مانند 

در ملیاالت . اسیتههیای مت لیز زبیانی نظییر افلیال و قییود وجهیی بیروز یاف گاه با صیورت

. در استهرف  کاربه 1«وجهیت»زبان، برای داللت بر چنین مههومی اص الح نویسندگان فارسی

 2«وجیه فللیی»و اصی الح دی یر را « وجیه»نامیده شیده، « وجهیت»این ملاله، آنچه را غالبا 

 ای .  نامیده

منید توان آن را به صورت نظاتای دس وری است که میشناخ ی، وجه ملولهدر م اللات زبان

برخیی  (.Palmer, 2001: 1د )کرو به لحاظ واجی، صرفی، نحوی، ملنایی و کاربردشناخ ی م الله 

-دسی وری روند، در گذش   زبانمی کاربهی  وجهی های زبانی که برای بیان وجه و مهاهاز صورت

 اند. شدگی به ابراری دس وری برای بیان وجه بدل شده

صیورت زبیانی  چنیدین که در زبان گیلکی با است هیکی از مهاهی  وجهی بیان مههوت اجاز

بیا  شیدگی وزبانی را از منظر دسی وری هایشود. در این ملاله برآنی  تا این صورتبازنمایی می

  اصلی ایین پیهوهآ آن اسیت لأهای ایرانی بررسی کنی . مسهای تاریتی زباناس هاده از داده

و چ ونیه  که ابرارهای بیان وجه اجازه در زبان گیلکی، در گذش   زبان چیه کیارکردی داشی ه

 اند. رف ه کاربهبرای بازنمایی این مههوت 

 بییان مبیانی نظیری نییر ع آن و پس از میروری بیر پیشیین  تحلییم درمیورد وجیه و انیوا

های زبان گیلکی را برای بیان مههوت وجهیی اجیازه نکیر خیواهی  کیرد. شدگی، دادهدس وری

های زبان اوس ایی، فارسی باس ان، فارسی میانه و م یون ادب فارسیی سپس، با اس هاده از داده

هیای ایرانیی چیه های زبیانی در گذشی   زبیانصورتاین پس از اسالت، نشان خواهی  داد که 

اند تا به ابیرار دسی وری بیرای بییان مههیوت اند و چه تحوالتی را از سر گذراندهکارکردی داش ه

ش  زبیانی  باهای این پهوهآ به روش میدانی و داده اند.وجهی اجازه در زبان گیلکی بدل شده

 .  استهیکی از نویسندگان فراه  شد
                                                           
1. modality  
2. mood  
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 پیشینۀ تحقیق -2

بیه شییوة بازنمیایی وجیه در زبیان گیلکیی اشیاره کیرده و  (1331) 1نسنتس ین بار، کریس ن
 vâparse bimبرای نمونه، او صیورت  .استهرا ابرار بیان آن دانس  -bu و -vâ پیشوندهای فللی
را پیشوند فللیی و ابیرار  vâت و مشتصا صور ،ملادل وجه ال رامی در فارسی)پرسیده باش ( را 

 .استهبیان وجه ال رامی دانس 

طیور خیاا از دو و بیهدر گیلکیی اشیاره  3، به افلال وجهیی(2012)و دی ران  2اراس ارگویو

برای بییان امکیان و  šâ و šâstǝn، šâsti و ،برای بیان الرات و اجبار vâ و vâsti ،vâstǝn صورت

 .اندهایی نکر کردهمثالنات برده و ال مال، 

هیای ایرانیی از زبیان را در تلدادی «ایدب»نمایی عناصر ملادل وجه (1111)کوهکن و گلهات 
 و vâsi، vâsti هایو به صورت شناخ ی بررسی کردهجمله گیلکی، در چارچوب ردهغربی نو، از

vâ  انید. داشی ن و بایسی ن دانسی هپرداخ ه و آنها را به ملنای خوشیایندبودن، مییتدر گیلکی
مل لدنید کیه  ،(212: 1321)ورهیادی پ( و 132 :2012) راسی ارگویوا، با مبنا قیراردادن همچنین
بیرای بییان الیرات و اجبیار در  vâstiبرای بیان الرات و اجبار در زمان لال و صیورت  vâ صورت

، اما امروزه تمایر بین این دو صورت از نظر زمان دس وری از بیین رف یه رایج بودهزمان گذش ه 
 روند. می کاربهو این دو به جای ه  

کیار تجربیهانید، ملالی  را در گیلکی از منظر تیاریتی بررسیی کیرده جمله آثاری که وجهاز
را در  vâstǝnشیدگی فلیت وجهیی روند دس وری است. آنان عربانی و دی ران )در لال ان شار(

. در ایین ملالیه بیا انید( بررسیی کیرده1991) 1شدگی هاپرچارچوب دس وری براساسگیلکی، 
تیرین انید کیه مهی دگان به این ن یجه رسیدهشدگی، نویسنکاربست چارچوب نظری دس وری

 است و navaتبدیت آن به پیشوند نهی در گیلکی،  vâstǝn شدگی فلت وجهیلاصت دس وری
 سازد. های ایرانی م مایر میله زبان گیلکی را از سایر زبانأاین مس

گیلکیی جهی در گون  های وملنایی فلت ویهگی( 1111) ای دی ر، صبوری و شریهیدر ملاله
شیناخ ی دربیارة هیر بررسی و توضیحات ریشه (1997) 5بندی پالمرمبنای طبلهسیاهکلی را بر
پذیری و م م  این افلال را ملرفی کرده و ن اشیت ملنیایی هیر اند. آنان تصریزی  ارائه کرده

 اند. ی  را به دست داده

                                                           
1. Christensen 
2. Rastorgueva  
3. modals 
4. Hopper 
5 Palmer  
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توجیه دگی بیشی ر شیوجه و افلال وجهی از منظر تیاریتی و دسی وریبه در زبان فارسی، 
را از منظیر « شیاید»و « باشید»واگة افلال وجهی ، ساخت(1323). محمودی بت یاری استهدش

هیای ایرانیی، سیر تحول کارکرد آن بررسی کرده و به ریش  این دو فلت در دورة باسی ان زبیان
 .  استههای این دو فلت در م ون فارسی میانه و شیوة کاربرد آنها در م ون ادبی پرداخ صورت

افلال وجهی زبان فارسی را مانند باید، شیاید، توانسی ن و شیدن از منظیر ( 1322)همایونهر 
 .  استهشدگی بررسی کرددرجه و میران دس وری

را  زردشی یفارسیی میانی   هیای وجهییفلت های ملنیاییویهگیصبوری )در لال ان شار( 
   .استهآنها پرداخ وی رف ارهای نحبه و  بندی پالمر بررسی کردهتلسی  براساس

 
 مبانی نظری -3

کنیی  و در این بتآ، نتست ملول  وجه و نظر محللان مت لز دربارة انواع آن را بررسی میی

 شدگی و سازوکار آن اشاره خواهی  کرد.سپس، به دس وری
 
 وجه -3-1

وینیده وجهییت را دییدگاه و ن یرش گ (1994) و دی یران 2( و بیایبی1986) (، پالمر1977) 1الینر

هیای گونیاگون در زبیان توانید بیه شییوهکه میی دانندمی 3دربارة نحوة وقوع فلت و وضلیت امور

 ،5، ال رامیی1اخبیاری هیایهدهنیدة وجیشود که نشانگاه وندی به فلت م صت می ؛بازنمایی شود

ن هیای اوسی ایی و فارسیی باسی ان. اییمانند شیوة بازنمایی وجه در زباناست،  3امری و 1تمنایی

افلال وجهیی  ااین مههوت به  . گاهی (Lyons, 1977: 307) گویندمی 2وجه فللی راشیوة بازنمایی 

شود. این شییوه ابرارهای نحوی نشان داده می باصهت و یا  ،قید ،های واگگانی، چون اس یا صورت

 .(1321رضایی، عموزاده و  ؛1321)اخالقی،  اندخوانده 9در فارسی وجهیت را از بازنمایی وجه

 ، آنهیاتیرین انید. راییجدسیت دادهبیه گوناگونی از انیواع وجیههای بندیدس ه شناسانزبان

( انجیات 1951) 10( است که بیا الهیات از ال یوی فونراییت1986) ( و پالمر1977بندی الینر )دس ه

                                                           
1. Lyons 
2. Bybee   
3. state of affairs 
4. indicative  
5. subjunctive 
6. optative 
7. imperative  
8. mood  
9. modality  
10. von wright 
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 کنید. وجیهتلسی  میی 3و پویا 2، تکلیهی1( وجه را به سه دس   ملرف ی1986) مر. پالستاشده

اسی ن اج و اسی دالل او در میورد اطمینیان و ییا عیدت  ،ملرف ی به قضیاوت گوینیده و لیدس

کند. وجه تکلیهی به موقلی ی اشاره دارد کیه اطمینانآ از وضلیت تحلم ی  گراره داللت می

نماید و ییا قیول و تهدییدی را بییان کند، الرامی وضع میای صادر میدر طی آن گوینده اجازه

پردازد. پالمر در اثر دی ر خیود یا تمایت گوینده می ویا نیر به بیان امکان، تواناییکند. وجه پمی

و  1ای. او وجییه را بییه دو گییروه گییرارهاسییتهنظر کردن تجدیییدبنییدی پیشییی(، در دسیی ه2001)

و  اسیت های قضاوت گوینده درمورد ارزش صید  گیرار: وجه گرارهاستهتلسی  کرد 5رخدادی

شود. وجه رخدادی نیر رویکرد گوینیده نسیبت تلسی  می 1نماف ی و گواهخود به دو دس   ملر

که هنوز تحلم نیاف ه و خیود بیه دو زیرگیروه تکلیهیی و پوییا تلسیی   است هللوابه رخدادی ب

کنید. وجیه و ملرف ی تلسیی  میی 2ای( وجه را به دو دس   کلی ریشه1983) 3. کوتسگرددیم

 شود.دو بتآ تکلیهی و پویا تلسی  می بندی او خود بهای در دس هریشه

 .دنیدانمی11محورگوینده و 11محور، عامت2( انواع وجه را ملرف ی، پیرو1994بایبی و همکاران )
دهد. سه مههیوت نییت ایین نیوع از را نشان می 12وجه ملرف ی درج  تلهد گوینده به صد  گراره

در لالیت اول ممکین اسیت گیراره ؛ 15و اس نباط یلینی 11، ال مال13وجهیت وجود دارند: امکان
باط یلینیی نشیان نصاد  باشد، در دومی ال مال صید  گیراره بیشی ر اسیت و در سیومی، اسی 

(. ibid: 179-180دانس ن صد  گیراره میدارک و شیواهدی دارد )دهد که گوینده برای مهروضمی
ای خیاا از گونیهمحیور و ملرف یی در وجه پیرو نیر در دیدگاه بایبی به ملنای کاربرد وجه عامت

محیور وجه عامیت(. 180ibid :است ) 12تصدیلی و بند13، بند هدف11بندهای پیرو نظیر بند م م 

                                                           
1. epistemic  
2. deontic  
3. dynamic  
4. propositional  
5. event modality  
6. evidential  
7. Coates  
8. root  
9. subordinating  
10. agent oriented 
11. speaker oriented 
12. the truth of the proposition   
13. possibility  
14. probability  
15. inferred certainty   
16. complement clause 
17. purpose clause 
18. concessive clause 
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کنید و مهیاهیمی گذارنید گیرارش میی( را که بر کنآ عامت اثر می2یا خارجی 1شرای ی )داخلی
. (177idib :-179شیود )را شامت می 2ایو ال مال ریشه 3، اجازه1، میت5، توانایی1، الرات3چون اجبار

در  کارگیری هر دو نوع تکیواگ دسی وری و واگگیانی نشیان داد.توان با بهاین نوع از وجهیت را می

پیردازد، بلکیه محور تنها به توصیز وجود شرای ی بر روی عامیت نمییگوینده هوج ،دیدگاه بایبی
ن نوع از وجیه شیامت رو، ایاین. ازمتاطب خود تحمیت کند دهد تا گوینده شرای ی را براجازه می

گیردد؛ هیا مییمحیور در وهلی  اول شیامت ترغیبییشود. وجهیت گویندهها میانواعی از کارگهت
ند که نلآ آنها نه ارائ  گرارشی از کینآ، بلکیه بیران یت ن کینآ هس هایی گهتپاره هاترغیبی

. دو کیاربرد اخییر هاده کیرداسی  هدرخواست و صدور اجیاز ،توان از آنها در ایجاد اجباراست و می

توصیییز  subjectiveبییا عنییوان  (1983) و کییوتس (1977)، الینییر (1974) در پییالمر هییاترغیبییی
نیر در زمرة مهیاهی  ترغیبیی  را مههوت وجهی اجازه( 179-177 :1994همکاران )بایبی و . استهشد

هیای ن از صورتتوامحور میاز دی ر مهاهی  موجود در نیت عنوان وجهیت گوینده .دهندقرار می
   .(177ibid :-179)یاد کرد  12ایو اجازه 11تحذیری، 11، تمنایی، تشویلی2امری، نهی

بنیدی وجیه در هیر دو دسی همههیوت وجهیی اجیازه را ( ibid: 179-180بایبی و همکیاران )

نظر درخواست اجازه باشید، اند. اگر مههوت موردبندی کردهطبلهمحور محور و وجه گویندهعامت
و اگیر مههیوت اجیازه دادن و  گییردقرار می محورو زیرمجموع  وجه گوینده هاترغیبیة در زمر

 گییردمحیور قیرار میینظر نیت عنوان وجه عامیتازه مدنظر باشد، مههوت وجهی موردصدور اج
(8-Bybee & Fleischman, 1995: 5). 

توانید بیه صیورت ، ملول  وجه به به رین شیکت ممکین میی(196-191 :1985) بایبیبه اع لاد 

کیه  بیر آن اسیتشیود. او  نشیان داده اند،به لحاظ درزمانی مرتبطکه  یای از کارکردهایمجموعه

دو شییوه  بیایبی .آیدپدید می 13درک واقلی از مههوت وجه از طریم م الل  این ارتباطات درزمانی

ملنیای  شیدگی فللیی کیه؛ نتسیت دسی وریاسیتهبرای ابرارهای بیان مههوت اجازه م رح کرد
                                                           
1. internal    
2. external  
3. obligation  
4. necessity  
5. ability  
6. desire  
7. Permission  
8. Root Possibility  
9. Prohibitive  
10. Hortative  
11. Admonitive 
12. Permissive  
13. Diachronic relations  
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. او ایمههوت ال مال ریشیه تحولو دی ری ( Bybee, 1994: 191)دارد « دادنداش ن و اجازهاجازه»

 :ibid)کنید را در ان لیسی به عنوان شاهد نکر میی can و may هایصورت ،برای این سیر تحول

هیای اندر بسییاری از زبی« رها کردن، ترک کیردن»هایی با ملنی (. از سوی دی ر، فلت189-194

  (.Heine & Kuteva, 2004: 193اند )جهان به ابراری برای بیان مههوت اجازه بدل شده
چراکه در انجیات  بسییاری از اعمیالی کیه  ؛است همههوت توانایی فیریکی با توانایی نهنی همرا

نیدن یی  ای توانایی نهنی نیر نیاز است. بیرای مثیال بیرای راتا اندازه ،اندنیازمند توانایی فیریکی

راندن اتومبیت ضروری خواهید بیود  ، آگاهی از چ ون یتوانایی فیریکی راندن آن برعالوهاتومبیت 

ای بیه بایید تیا انیدازه ،بر توانایی فیریکی صیحبت کیردنهویا برای صحبت کردن به ان لیسی عال

در تحیول دو را  ( ایین رونید195-187 :1994). بایبی و دی ران وددانآ نهنی این زبان نیر مجهر ب

 may د. آنهیا مل لدنید کیه منبیع واگگیانی بیرایندهدر ان لیسی توضیج می may و can صورت
باعی  شیده کیه  به تیدریج . فرایند بسط ملناییاستهصورتی با ملنای قدرت و توان فیریکی بود

 انیدهنیبیان ر توانایی ن ی کههایتوانایی فیریکی و ه  در بافت هایی که براین صورت ه  در بافت

در  mӕg آمده کیه صیورت زبیانی پدیدهایی رود و با پیشروی در این مرلله از تحول، بافت کاربه

و ایین امیر  اسیتهکردمیی بازنمیاییزمان طور ه هر دو مههوت توانایی فیریکی و نهنی را به ،آنها

رداشی ه شیود و باع  شده تا تمایر صوری میان ابرارهای بیان توانایی فیریکی و نهنیی از مییان ب

 تری شکت گیرد که انیواع  توانیایی را بیه مههیوت عیات آن، اعی  از نهنیی، فیریکیی،مههوت وسیع

کیه بیه  یی امواجیهای ال مال ریشهدر این مرلله، با مههوت وجهی  شامت شود.و غیره،  اج ماعی

که تنهیا  بیه  آن عمومیتوانایی در شکت کلی و  ست ازاعبارت (ibid: 178) تلریز بایبی و دی ران

سیازد، در بیر بیرونی که وقوع امیری را مح میت مییبلکه شرایط  ؛شودمحدود نمی شرایط درونی

با این تهاوت که منبع واگگیانی اولییه  ،تصور است نیر قابت canبرای صورت  روندهمین گیرد. می

 کنند.یاند که بر توانایی نهنی داللت مهایی با ملنای دانس ن و فهمیدنصورت can برای

 ای،سرگذاش ن این مرالیت و تحیول بیه ال میال ریشیهبا پشت may و can هر دو صورت

ط کلی، ماننید شیرایط اج میاعی و ابند. بدین صورت که شراییبه مههوت اجازه تحول می نهای ا

 .  1سازدفیریکی، عامت یا گوینده را به انجات کاری توانا می

بیه داللیت دارنید، توانیایی  بیر ی کیههایتحول صورتوند رکه در  تأکید دارد (1994)بایبی     
یلنیی ال میال  ،، وجود مرلل  مییانی تحیولکنندبازنمایی میرا  هایی که مههوت اجازهصورت

                                                           
1. General Enabling Conditions  
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بیه انید صیورت پیذیرد. وتضروری است و این تحول مس لیما از توانایی به اجازه نمیی ،ایریشه
 ،را یافت که بیان ر مههوت توانایی و اجیازه باشید زمانی صورتیتوان به لحاظ ه نمیبیان دی ر، 

تحیول مههیوت توانیایی بیه اجیازه یکیی از  .نیرود کاربیهای اما برای بیان مههوت ال مال ریشیه

 . (Heine & Kuteva, 2004: 27) های دنیاستزبانهای رایج در نمونه
 
 شدگیدستوری -3-2

هیای مشیت ، کیارکرد انی در بافیتیندی است که طی آن والدهای واگگاشدگی فردس وری
بیر عهیده های دسی وری جدییدتری گیرند یا ل ی صورتی دس وری نلآدس وری برعهده می

شیدگی را . دسی وری(Hopper & Traugott, 2003: 18) شیودتر مین یجه دس وریگیرد و درمی
ینید اض فرهیایی را کیه در ملیر. صیورتکرد و درزمانی بررسی 1زمانیتوان از دو منظر ه می

شیدگی نشیان داد. در ایین توان در درون پیوسی ار دسی وریاند، میگی قرار گرف هشددس وری
هیای واگگیانی در یی  رتصواند، نیر گه ه 3شدگیزنجیرة دس وری و 2طیزکه به آن  پیوس ار

 ;Hopper & Traugott, 2003: 18) گیرنیدهای دس وری)تر( در سوی دی ر قرار مییسو و صورت

Heine, 2003: 598)تیرین شود؛ یکی از مهی شدگی سازوکارهای م نوعی را شامت می. دس وری
هیای . صیورت( :Heine, 2003: 57995; -94Hopper & Traugott, 2003) است 1باخ  یملنیآنها 

کنید. دهند و ملنای آنها تغییر مییهای ملنایی خود را از دست میواگگانی در طی زمان مؤلهه
هر دو ملنی  و پدید آید 5میانی وجود داش ه باشد که در آن چندملناییای هلممکن است مرل

 .(Hopper & Traugott, 2003: 49; Heine, 2003: 589-590) رونید کاربیهاصلی و جدید، در زبیان 
های ملنایی اصلی خیود را لههؤم؛ سپس، شوندهای زبانی چندملنا میاب دا صورت ترتیب،بدین

ملولی  خیود را از  سیرانجات، .1رونیدمی کاربههای جدیدی تدریجا در بافت ودهند از دست می
تکیرار ییا  (.Heine, 2003: 579-580) گیرنیدو کیارکرد دسی وری برعهیده میی 3دهنددست می

هیای ملنیایی نلیآ دارد. وق یی افرایآ کاربرد صورت زبانی، در تحول و از دست دادن مؤلهیه
شیود تیأثیر و کنند و این سیبب مییود، اهت زبان به آن عادت میکار رای مکررا در زبان بهواگه

شیدگی آن کار رود و درن یجه، روند دسی وریهای جدیدتری بهو در بافت برودنهون آن از میان 
 (.Bybee, 2015: 133ش اب گیرد )

                                                           
1. synchronic  
2. cline  
3. grammaticalization chain  
4. bleaching  
5. polysemy  
6. extension  
7. decategorialization  
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هایی از ملنی اولییه ییا برخیی ملیانی دی یر را شده نشانههای دس وریممکن است صورت

در زبیان  will نحوی بازتاب دهند؛ مثال صورت زبیانیو در کارکرد دس وری خود به نندلهظ ک

« نیت یا میت به انجیات کیار»دهد و ه  ممکن است ملنی ان لیسی ه  زمان آینده را نشان می

 شیدهصیورت دسی وری بیاتوانید را بازنمایی کند. در بسیاری از موارد نییر صیورت اصیلی میی

 عنوان ی  عنصیر واگگیانی مسی لت بیه لییات خیود ادامیه دهیدبه داش ه باشد و 1زیس یه 

(Hopper, 1991: 28; Hopper & Traugott, 2003: 96). 
شوند و عناصر آوایی آنهیا  2خوش کاهآ آواییشده ممکن است دستهای دس وریوالدی

 3رود و ادغیاتاند، از میان میتر، از ه  جدا بودهاز میان برود. گاهی نیر مرز تکواگهایی که پیآ

اسیت کیه  be going to ای از آن، ادغات یا کاهآ آوایی زنجیرةآید. نمونهواگی پدید میساخت

  (.Heine, 2003: 579; Bybee, 2015: 617) استهبدل شد be gonnaبه 
 

 هاتحلیل داده -0

 ne'an ،)اجازه بیده( bedâ )اجازه دادن(، vâhâštǝn هایدر گیلکی مههوت وجهی اجازه با صورت

هیا این صورت شود.می نشان داده (tonǝsan در شر  به صورت )توانس ن؛ tânǝstǝn )نهادن( و

 رود.می کاربهه  برای صدور اجازه و ه  برای درخواست اجازه 
 
0-1-vâhâštǝn  

vâhâštǝn  سیازپیشوند فلیتمرکب است از vâ و مصیدر hâštǝn  بیه لیال خیود»بیه ملنیی 

؛ 33-31: 1331سین، )کریسی ناست  -vâhal و مادة مضارع آن« دادن ازهاج»و  «گذاش ن، هش ن

 .(112: 1321صبوری و روشن، 

رهیا کیردن، بییرون »بیه ملنیی  zərəhآن  1و درج  ضیلیز harz در زبان اوس ایی، ریش 

 ta (. در ایین زبیان، بیا افیرودن پسیوندBartholomae, 1961: 1792اسیت )« دادن، خارج کردن
 5کیه صیهت فللیی گذشی ه (bidiساخ ه شده ) štaərəh/  -haršta صورت zərəh یا harz به

بیدل شیده و در فارسیی دورة  hišt بیه ، در فارسی میانهr پایانی و a با لذف -hərəštaاست. 

صیورت دی یر ایین . اسیتهبازماند hešt و در گیلکی نیر به صیورت« هشت»اسالمی به صورت 

                                                           
1. divergence  
2. coalescence / phonetic reduction 
3. fusion  
4. weak grade  
5. past participle  
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به  rd با تبدیت hard/ hṛd. استهرف  کاربه hard / hṛd ریشه در زبان فارسی باس ان به صورت

l  در فارسی میانه بهhil-  ییهیت»بدل شده، در م ون ادب فارسی به صورت» (Cheung, 2007: 

. جمییالت زیییر اسییتهبازماند -hal. و در گیلکییی بییه صییورت (21: 1333ابواللاسییمی، ؛ 132-133

  ایی است: هایی از کاربرد این ریشه در م ون اوسنمونه
… asmanəmča ząm antarə satvaēsəm hərəzənti ta ̄̊ 1) 

  آنان کنندرها می سدویس در زمین و ی آسمان 
vīraya ̄̊ pasva ̄̊ θrāθrāi 

 ن هداری گوسهند مردت

کننید برای ن هداری گوسهندان و مردمان ... آنان )فروهرها( س ارة سدویس را در آسمان و زمیین رهیا میی

 (.13بند ، 13)یشت 

hard / hṛd،  صورت دی ر این ریشه در فارسی باسی ان، تنهیا بیا پیشیوندava  و در همیان

 (:Kent, 1953: 190) استهرف  کاربه« رهاکردن»و « کردنترک»ملنی اصلی، 
paraθwai hauw pitā manā wištāspa 2) 

  گش اسپ من پدر او پارت
tabawa hamiҫiya tavaharda kāra awam 

 او مردت رها کرد نافرمان شد

، 2گش اسپ، پدرت، در پارت بود. مردت از او دست کشیدند )او را رها کردند(. نافرمان شدند )ک یب  بیس ون 

 (.21ی23س ر 

 ,MacKenzie) استهرف  کاربهبه همین ملنی ، -hilو مادة مضارع آن  hišt در فارسی میانه،

 ود اهریمن به آسمان و آلودن آن است:(. پارة زیر، دربارة هجوت و ور43 :1971
ahreman ō guft ... asmān ī mēnōg  3) 

 مینوی ییِی سمانآ  گهت به اهریمن
hilēm nē ā-t āmad hē andar ka nūn kū 

 که اکنون که در آمدی پستو ی  نیه رها کن 

؛ 1، بنید 3رت، فصیت مینوی آسمان ... به اهریمن گهت: اکنیون کیه وارد شیدی، تیو را رهیا نکین  )زادسیپ

 (.132، 11: 1325راشدمحصت، 

روند انجیات کارهیا هی  « کردنترک»یا « رهاکردن»برای داللت بر  hištanدر فارسی میانه،     

 :استهرف  کاربه
hilišn nē bē ērbadestān kardan 4) 

  هیربدس ان رف ن پیشوند فلت نه نباید رها کرد

 (.  Shaked, 1979: 38-39؛ 22کرد )دینکرد شش ، بند  به هیربدس ان رف ن را نباید رها
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pānāgīh ēwēnag ēč pad … awēšān 5) 

  آنان  به هیچ گونه ن هبانی
hišt nē bē 

 بی نَی رها کردند

 )پیشوند فلت(

 (.122: 1323؛ ابواللاسمی، 31، بند 2نامه، فصت آنان ... به هیچ روی ن هبانی را رها نکردند )ارداویراف

امیور عینیی و هی  امیور « رها کردن»م ون ادب فارسی پس از اسالت نیر هش ن ه  بر در 

 :استهان راعی و انجات عمت داللت داش 
 (.152: 1331گاله برگرفت )رودکی سمرقندی، و داس هشت( چون درآمد آن کدیور مردِ زفت / بیت 1

هشت( )فردوسی، به نلت از دهتدا،  )بی + بهشت( سوی مرزدارانآ نامه نوشت / که خاقان ره رادمردی 3

 (.، نیت هش ن1333

ترتیب، ملنیی اصیلی ایین صیورت زبیانی از دورة باسی ان تیا م یون فارسیی کیاربرد بدین

. در فارسی میانه  با گس رده شدن لوزة ملنایی آن، بیا نتسی ین تغیییر در ملنیی استهداش 

امری به قصد انجات کار ییا « کردنرها». آن اه که استهشدگی آن آغاز شداصلی، روند دس وری

گییرد. در برخیی انجات آن کار را بیه خیود میی تحلم هدف مشتصی انجات شود، مههوت اجازة

توان یافت. در فارسی میانیه و م یون ادب ها مرز دقیلی بین کارکرد اصلی و دس وری نمیبافت

میوازات یکیدی ر در بیه « هش ن/ هلیدن»فارسی پس از اسالت، ملنی اصلی و کارکرد دس وری 

« رهیا کیردن»توان ه  مههوت واگگانی می hištan ها، برایزبان رایج است و گاه در برخی بافت

شیدگی را در نظر گرفت. این مرللی  دی یری در دسی وری« دادناجازه»و ه  مههوت دس وری 

 دهید ورف یه، کیارکرد واگگیانی خیود را از دسیت مییاین صورت زبانی است که طی آن رف یه

، که دربارة چرایی ورود اهریمن بیه 2کند. در جمل   بازنمایی مههوت وجهی اجازه را لاصت می

گذاشیت »آن را  اند و سیپسدانس ه« رها کرد»را به ملنی  hišt جهان است، آموزگار و تهضلی

 (:33، 31: 1321)آموزگار و تهضلی،  اندشرح کرده «داخت شود
nē abāz ēg čē rāy šāyist abāz dāštan agar ud 8) 

  و اگر بازداش ن توانا بود چرا پس باز نه
hišt andar čim ud dāšt? 

 داشت و چرا در اجازه داد / رها کرد

چرا او را رها کیرد تیا وارد شیود  / چیرا  و اگر ]اورمرد[ قادر بود ]اهریمن را[ باز دارد، چرا این کار را نکرد و

 (.25: 1321؛ آموزگار و تهضلی، 3،  1، بند 23فصت  )دینکرد پنج ، اجازه داد وارد شود 
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mānāg diz tan ēn kē bawēd ēn pāsdārīh 9) 

  پاسداری این است که این تن دگ مانند
dēw ud andar dārēd yazad u-š ... kunēd be  

  پیشوند فلت کند  او ی و ایرد داردن ه و دیو
hilēd nē andar awiš  

  آن ی در نه گذارد

دارد و دییو را در آن رهیا پاسداری این است که ]کسی[ این تن را همچون دگی سازد ... در آن اییرد را ن یه

 (.Shaked, 1979: 202-203؛ E34aنکند / به دیوان اجازة ورود ندهد )دینکرد شش ، 

را از دسیت داده « رها کیردن»هایی ملنی اصلی خود، یلنی در چنین بافت hištanبه تدریج، 

. در غالب جمالت فارسی میانیه، امیری کیه استهتنها کارکرد دس وری بیان وجه بر عهده گرف و 

تحلم ییا عیدت  hištan شود یا همان هدف مشتصی کهصادر می hištanاجازة انجات آن از طریم 

 :استهآمد hištanکند، به صورت مصدر کامت یا مرخ  پیآ یا پس از تحلم آن را مجاز می
hilēnd nē ōbārdan abarwēzīhā u-šān 10) 

  آنها ی و پیروزمندانه بللیدن نه اجازه ندهند

الیز؛ 21، بنید 21)دینکرد پنج ، فصیت  دهند ]دیوان جهان را[ ببللندآنها )ایردان( پیروزمندانه اجازه نمی

 (.22ی22: 1321آموزگار و تهضلی، 
az pas ud sahist dušxwār ān az ardawān 11) 

  اردوان از آن دشوار نظر آمدبه  و پس از
nišast asb ō hišt nē ardaxšēr ān 

 آن اردشیر نه اجازه داد به اسب نشست

آن ]ستن[ بر اردوان گران آمد و از آن پس، اجازه نداد اردشیر بر اسب بنشییند )کارنامی  اردشییر بابکیان، 

 (.12، 12: 1332وشی، ؛ فره32، بند 1بتآ 

فارسی پیآ از فلت اصلی آمده و کاری که مجوز انجیات آن بیا  در م ون« هش ن / هلیدن»

جمل  پیرو و با لیرف ربیط  باشود به جای مصدر مرخ ، صادر یا درخواست می« ی، هشتهت»

 :استهنشان داده شد« که»یا « تا»
های خراج سوی ایشان فرس ادن، تا هر موبدی بیه هیر شیهری دسیت ها باید کردن و این جرید( نامه12

 (.115: 1332که چیری بیآ بس اند )بللمی،  نهلدردار خراج بدان جریده ن اه دارد و کا

 (.2111: 1351/3برم رد، و بهت تا مرا بسوزانند )طبری،  ییترسا( یا مادر! تو ازین 13

 پا را به ت  )فردوسی، به نلت از دهتدا، نیت هش ن(.ران خود هیچ ی  / که آرند هر باداز دلی نهشت (11

 (.152: 1323تا ببرد )لافظ،  بهللافظ ار جان طلبد غمرة مس ان  یار / خانه از غیر بپرداز و ( 15
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. بیا استهبرای داللت بر مههوت اجازه منسوخ شد« هش ن»تدریج، در زبان فارسی کاربرد به

( 15یی12هیای لرکت فلت وجهی به پیآ از فلت اصلی که در م ون فارسی اتها  اف اده )داده

 vâhâštǝn. در گیلکیی، اسیتهشیدگی طیی شدرف ربط، مرلل  دی ری از دس وریو لذف ل

آمده و لیرف ربیط پیس از آن نییر ( پیآ از فلت اصلی یا م م  خود میhâštǝnو  vâ)پسوند 

محیور( و هی  بیرای ه  برای صدور اجازه )وجیه عامیت vâhâštǝn. در گیلکی، استهلذف شد

ز فلت اصلی آمده و فلت اصلی در وجه ال رامیی صیرف محور( قبت ادرخواست آن )وجه گوینده

 هصیادرکنندة اجیاز براساس -vâhâšt/vâ(h)âl، شت  و شمار 12تا  11های  . در پاراستهشد

شود، در شت  و شمار می م  ییا تیابع فلیت . کسی است که این اجازه برای او صادر میاست

 شود: وجهی بازنمایی می
park biši vâ(h)âlǝ terǝ mâryǝm 16) 

 بروی پارک
 . ت.2

 دهداجازه می
 . ت. 3

  مری  تو

 دهد پارک بروی.اجازه می به تو مری 

rašt bušǝ duxtǝr ti vâ(h)âli  tu 17) 
 برود رشت

 . ت.3

 دهیاجازه می تو دخ ر
 . ت.2

  تو

 دهی دخ رت برود رشت تو اجازه می

bušǝm mǝdrese vânâšt merǝ 18) 
 بروت
 .ت.1

 ازه نداداج مدرسه
 .ت.3

  را-من

 اجازه نداد من به مدرسه بروت.

bihinǝ unǝ vâhâšt ali-yǝ ahmad 19) 
 بترد

 .ت.3
 اجازه داد آن

 . ت. 3
  المد رای علی

 المد اجازه داد علی آن را بترد.

، درخواست انجات کار و صدور اجیازه از کسیی اسیت. شیت  و شیمار کسیی کیه از او 21پارة 

کننیده در فلیت اصیلی بازنمیایی ر فلت وجهی و شیت  و شیمار درخواسیتشود، ددرخواست می

   شود: می

buxusǝm ibči avval vâhâl merǝ 20) 

 بتواب 

 .ت. 1

 اجازه بده اول کمی

 . ت. 2

  من ی را

 ب ذار )اجازه بده( اول کمی بتواب .
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0- 2- bedâ 

اسیت. در فارسیی  bedâ یهای بیان درخواست و اجازة انجات کیار در زبیان گیلکییکی از شیوه

و  be. این فلت در م ون فارسی همیراه بیا ادات است hilفارسی میانه  hištanمیانه، فلت امر از 

با کیاهآ آواییی و از مییان  گیلکی bedâ. استهرا شکت داد be hel tâ*زنجیرة  ،tāلرف ربط 

از کیاربرد ایین  هیاییهیای زییر نمونیه. پیارهاستهرف ن مرز تکواگی عناصر سازنده لاصت شد

صیورت ثیاب ی دارد و  bedâهیا صورت برای درخواست اجازه از دوت شت  است. در این پیاره

کسیی کیه درخواسیت  براسیاستابع یا م م  آن در وجه ال رامی اسیت و شیت  و شیمار آن 

 کند م هاوت است: می

bidinǝm rang-ǝ unǝ avval bušǝm bedâ 21) 

 ببین 

 . ت.1

  اجازه بده وتبر اول او رنگرای 

 .رنگ او را ببین () اول او را مالقات کن  اجازه بده

âyǝm ba'ad čakunǝm palâ-yǝ bušǝm bedâ 22) 

 بروت رای پلو درست کن  بلد آی می

 . ت. 1

  اجازه بده

 آی .اجازه بده پلو را درست کن ، بلد می
buxurǝ ǝ-azaγ xu bedâ 23) 

 بتورد

 . ت. 3

  دهاجازه ب خود یآغذا

 غذایآ را بتورد. اجازه بده

 کاربیهبیرای داللیت بیر درخواسیت اجیازه « ب ذار تیا»به ملنی « ب ا»در م ون فارسی ه ،     

مهیرد همیراه بیا لیرف ربیط  ، فلت امر دوت شت «بهت تا»یاف   که صورت تتهیز استهرف 

 است:« تا»

 .: نیت ب ا(1333دهتدا،  ،ابوشکور بلتی/ کن  پیآ هرکس هرار آفرین ) این ب ا روزگاری برآید بر( 21
 .(جا، همان)سلدی که زندگانی او در هالک بودن اوست/  ب ا هالک شود دوست در محبت دوست( 25

 
0- 3- benǝ 

غالبیا در شیهر رشیت و در این صورت یکی دی ر از ابرارهای درخواست اجازة انجات کار است و 

 benǝ برنید.میی کاربیهرا  bedâان به جای آن صورت رود، اما سالتوردگمی کاربهمیان جوانان 

 قیراردادن چییری در جیایی، گذاشی ن،» بیه ملنیی nehan برای مصدر be فلت امر با پیشوند
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در « نهیادن» و برابیر (22: 1321؛ صبوری و روشین، 31 :1331سن، کریس ن) «دادن و رهاکردناجازه

   رایج است:در کاربرد واگگانی خود ه nehanزبان فارسی است. 
sar kifǝ neham kitab-ǝ 26) 

  را ی ک اب گذارتمی ؚکیز سر
 ک اب را روی کیز گذاش   )نهادت(.

nehan  در فارسییی، از ریشیی « نهییادن»در گیلکییی و dā بییا پیشییوند ni  در دورة باسیی ان

در  -neh میادة مضیارع. (Bartholomae, 1961: 721; Nyberg, 1974: 138های ایرانی اسیت )زبان

هیای زییر مادة مضارع در دورة باس ان اسیت. پیاره ،-nidaθ در فارسی بازماندة« ینِه»گیلکی و 

 است:« نهادن»و « قرار دادن»در ملنی  ni با پیشوند dāهایی از کاربرد ریش  نمونه
nidaθaite pāδa … ašiš nmāne yeŋhe 27) 

 اشیییییی   پا قرار دهد / نهد
 )نات ایرد(

  آن خانه

 (.1، بند 13خانه اشی ... پای گذارد / پای نهد( )یشت در آن 
nidaθāma kva … tanūm iristanąm narąm 28) 

  مردان مرده تن  کجا قرار دهی  / نهی 
 (.11، بند 1تن مردان مرده را ... کجا نهی   )وندیداد 

 اسیتهرف  کاربیهبیه همیین ملنیی  nihādو مادة ماضی  -nihدر فارسی میانه مادة مضارع     

(MacKenzie, 1971: 59:) 
nihēd be maγ az pāy … ka 29) 

  اگر  پای از گودال بیرون نهد
 (.22، بند 1اگر ... پای از گودال بیرون بنهد )زند بهمن یشت، فصت 

frasp haft kē xānagē čōn 30) 
  مانند ایخانه که ههت تیرچوبی
nihād  ēstēd. andar azēr stunē ud  

  و س ونی زیر در استهه شدنهاد
 (.11، بند 2نامه، فصت )ارداویراف استهای که ههت تیر چوبی و س ونی در زیر آن نهاده شدمانند خانه

 :استهآمد« گذاش ن چیری در جایی، قراردادن، هش ن»به ملنی « نهادن»در م ون فارسی،      
خورند )ترجم  طبری، بیه نلیت از هوا آن را می ( من ایدون دیدت که ی  طبم نان بر سر نهادت و مرغان31
 .«(نهادن»نامه، نیت مدخت لغت
( بامدادان به لک  تبرک دس اری از سر و دیناری از کمر ب شادت و پیآ مغنی بنهادت )گلس ان سلدی، 32

 .(جاهمان
 (.جاهمان ،( سن ی گران را به تحمت مشلت فراوان از زمین بر ک ز توان نهاد )کلیله و دمنه33
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 کاربیهدر م یون « کیردن و فروهشی نرهاکردن، ترک»بدون قید مکان، به ملنی « نهادن»

 :استهرف 
 .(جاهمان ،را با تو کاری نیست )تاریخ بیهلی، کسی بنهیای بازدهی که باد وزارت از سر ( آنچه بدزدیده31
 .(جاهمان ، ذارد آن را )سلدیبه لسرت ب و به لسرت رف ند / وین چه دارد که نهادند( جمع کردند و 35
  .(جاهمان ،از دست قدح کاین خورشید / از نظر تا شب عید رمضان خواهد شد )لافظ منه( ماه شلبان 31

 است:« واگذاش ن و به لال خود رهاکردن»و گاه به ملنی 
داده انیدر نهای سن ین روغی( مشمس آن بود که ان ور را ی  هه ه به آف اب بنهند و بازکوبند و به خ 33

 (. جاهمانالم للمین فی طب،  یةکنند و شآ ماه بنهند تا تمات برسد )هدا

وق یی « واگذاش ن و رهیاکردن آن بیه لیال خیود»ویهه هرها کردن و ترک کردن چیری، ب
برای انجات کار یا تحلم هدف خاصی است، در نهن اهیت زبیان مههیوت اجیازه دادن ییا اجیازه 

هیدف از رهیاکردن و بیه خیود  33. در جملی  اسیتهبه خیود گرف خواس ن برای انجات کاری 
( با لرکت به benǝ) nehan. در گیلکی، وجه امری استهبیان شد« تا»واگذاش ن با لرف ربط 

جای ییاه نتسییت جملییه و لییذف لییرف ربییط بییرای بازنمییایی وجییه درخواسییت اجییازه )وجییه 
شیدگی ایین فلیت ر مسیر دسی وریرف ه و به این طریم، مرلل  دی ری د کاربهمحور( گوینده
ع آن رف یه و می م  ییا تیاب کاربیهبرای درخواست اجازه  benǝهای زیر، . در پارهاستهطی شد

 کننده م غییر است:بس ه به شت  و شمار درخواست
gǝb bezanǝm amrǝ unǝ ibči zarǝ benǝ 38) 

 لرف برن 
 . ت.1

  اجازه بده کمی او با

 ا او لرف برن .اجازه بده )ب ذار( کمی ب

xanǝ bušǝ un benǝ 39) 
 برود خانه

 .ت.3

  اجازه بده او

 اجازه بده برود خانه.
 
0-0- tânǝstǝn 

 tânǝstǝnشیود، هایی که برای نشان دادن مههوت وجهی اجازه از آن اس هاده مییکی دی ر از صورت
. کارکرد اصیلی آن بییان (31: 1321صبوری و روشن، شود )تلهظ می tonǝsanاست که در شر  گیالن 

 کند. آن، امکان و اجازه را بازنمایی می برعالوهمههوت توانایی فیریکی و نهنی است و 

( یادآوری کرده، یکیی از ابرارهیای بییان مههیوت اجیازه، تحیول 1994) گونه که بابییهمان

بازمانیدة  ول،از نظر سیر تحی نیر tânǝstǝnهایی است که بر مههوت توانایی داللت دارند. صورت
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 ;Bartholomae, 1961) اسیت« توانایی داش ن»در زبان اوس ایی و فارسی باس ان به ملنی  tav ریش 

638; Kent, 1953: 186:)   
upari auramazdā tya ūnarā imā 40) 

  اینها هامهارت که اهورامردا به
bartanai atāvayam utā=diš tniyasaya mām  

  من بتشید نها ی وآ توانس   بردن کاربه
]هس ند[ که اهورامردا به من بتشید و من توانس   از آنها اس هاده کن  )ک یبی  دارییوش  یهایاینها مهارت

 (.13ی  15، خط bرس   در نلآ

توانایی انجیات »به عنوان ابراری برای داللت بر مههوت  tav از ریش  tuwānدر فارسی میانه،     

 ت یا مرخ  است:و م م  آن مصدر کام« کار
griftan tuwān nē tō kas 41) 

  کس تو نَی تواند گرف ن

 (.  222: 1323، به نلت از ابواللاسمی، 12تواند تو را ب یرد )کارنام  اردشیر بابکان، فصت دو، بند هیچ کس نمی
gannāg mēnōg hē harwisp-kardār nē 42) 

  نَی دهندة هر کارانجات هس ی اهریمن
murnjēnīdan tuwān nē man kū=t  

  تو ی که من نَی توانس ن کش ن
، به نلت از 13ی15، س ر 55توانی مرا بکشی )بندهآ، فصت ای اهریمن! بر انجات هر کار توانا نیس ی و نمی

 (.135: 1332راس ارگویوا، 

tuwānist  صورت ماضی این فلت است که با افرودن-ist به tuwān ( ساخ ه شدهNyberg, 

 .  استهرف  کاربه( و برای داللت بر مههوت توانایی در زمان ماضی 196 :1974

tuwān ها، ه  بر توانایی فیریکی و ه  بیر توانیایی نهنیی داللیت داشی ه و در برخی بافت

توانیایی  بیرعالوهاالت ؤهای زیر، پاسخ دادن به سی. در پارهاستهپیآ یا پس از فلت اصلی آمد

 نهنی نیر هست: فیریکی مس لرت توانایی 
pursē man az tū ī frašnīhā 43) 

  هاپرسآ که تو از من پرسیمی
tuwān nē wizārdan man 

 من گراردن نَی توان 
 ,Brunner؛ 23، بنید 1توان  جواب بده  )یوشت فریان، فصیت پرسی، نمیهایی را که تو از من میپرسآ

1977: 30.) 

tuwān استهرف  کاربهای داللت بر توانایی نهنی نیر توانایی فیریکی، بر برعالوه: 



 761-717، ص  1041، بهار و تابستان 11پیاپی، 1ة دور، 7سال های ایرانی/زبان فارسی و گویش همکاران...الهه حسینی ماتک، و    251

 
tuwān nē kū=š bawēd ēdōn 44) 

  گونهاین است او ی که نَی توان

frārōntar ud weh čiyōn kū dānistan  
  دانس ن که چ ونه به ر و ترنی 

 :Shaked, 1979؛ 21د تر است )دینکرد شش ، بنیچیر به ر و نی تواند بداند که چهکه او نمی است هگوناین

32.) 

ه  بر مههوت توانایی فیریکی و هی  توانیایی نهنیی داللیت « توانس ن»در م ون فارسی نیر     
شیده پیس از گاه فلت اصلی به صورت مصدر و گاه به صیورت فلیت صیرف(. 1333)دهتدا، دارد 

 :استهآمد« توانس ن»
بیه نلیت از دهتیدا، ، بینید ورییب )ابوشیکور بلتییبر او کار بس ن فریب / که نادان همه راست  توانی (15

 (.: نیت توانس ن1333
 (.جاهمان ،برخیرت )سلدی توانسان که ات آنسان برخیرت / من نیه اده( زاهد از پای خ  باده چه11
بیودن  توانیدمییفرمود که جواب نویسید که ما را مللوت شد که ملات شما دراز کشیید اکنیون هرکیه ( 13
 .(جاهمان ،بلتیابن  بودن و صبر کردن بازگردد )فارسنام نتواند ر کسباشد و همی

درکسیی ه  بر مههوت توانایی فیریکی، ه  توانایی نهنی  -tânǝstǝn/tânصورت در گیلکی 
رود و از نظر شت  و شمار بیا آن می کاربهواره پیآ از م م  خود همداللت دارد. این صورت 

همراه  tânǝstǝn . اگرآیدمیمصدر  به صورت ه ال رامی و جه م م  آن ه  در و م ابلت دارد.
 tânǝm شمار بیا یکیدی ر م ابلیت دارنید: و از نظر شت باشد، هر دو صورت  ال رامی با فلت

bǝšǝm توان  بروت( و اگر همراه با مصدر بیاید، تنها )میtânǝstǝn  برای شت  و شیمار صیرف
  وت(.توانس   بر)می tânǝstim šo'an :شودمی

 برای داللت بر مههوت توانایی فیریکی است.  tânǝstǝnهایی از کاربرد های زیر، نمونهپاره

این پاره، بر مههوت توانایی در نشا کردن زمین در زمان مضارع داللت دارد. فلت وجهیی و فلیت 
 اصلی هر دو اول شت  مهردند:  

nǝša bukunǝm miyan ruzǝ du bejar=ǝ a tânǝm 48) 

 کن  نشا

 . ت.1

 توان می این را ی شالیرار دو روز در زمان

 . ت. 1

 

 توان  این شالیرار را در عرض دو روز نشا بکن .می

بییان شیده و فلیت وجهیی و  tânǝstǝnدر پارة زیر، توانایی خریدن خانه در زمان مضارع با     
 :اندم م  آن دوت شت  جمع

dârâmǝndid âkunidč xânǝ miyân salǝ i tânid umânš 49) 
  شما توانیدمی ی  سال میان خانه بسازید ثروتمندید
 توانید در عرض ی  سال خانه بسازید، ثروتمندید.شما می
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در کسی داللیت  فیریکی شود و بر عدت تواناییبه فلت وجهی م صت می naساز ادات منهی

وجهی به صورت منهی آمیده  فلتبر مههوت عدت توانایی در خوردن داللت دارد. ، 51دارد. پارة 

 فلت اصلی در وجه ال رامی و اول شت  مهرد است:و 
buxurǝm natânǝm palayǝ hondǝr man 50) 

 بتورت
 . ت.1

 توان نمی
 . ت.1

  من ملدار زیاد را ی پلو

 برنج بتورت. ملدار زیادی تواتمن نمی

ارش باران داللت دارد. فلیت پارة زیر، بر مههوت عدت توانایی برای ماندن در جایی به سبب ب

 اند:وجهی و م م  آن اول شت  جمع

bemânim natâmistim bu, bârân 51) 
 بمانی 

 . ج.1

 توانس ی نمی
 . ج.1

  باران بود

 .توانس ی  بمانی باران بود، نمی

پیارة . در است وانایی نهنیبرای داللت بر مههوت ت tânǝstǝn ای از کاربردهای زیر، نمونهپاره    

 ، فلت وجهی و فلت اصلی هر دو در زمان ماضی آمده و اول شت  مهردند:52
nuguftǝm bǝdâštǝm hurmǝt bǝgǝm tânǝstǝm 52) 

 ب وی  لرمت ن ه داش   ن ه  
 . ت.1

 توانس  می
 . ت.1

 

   داش   ن ه  .توانس   ب وی ، لرمت ن همی

 اند: وجهی و م م  آن دوت شت  جمعپارة زیر، پرسآ از توانایی لهظ شلر است. فلت     
hifza kunid šǝrǝ a tânid šumân 53) 

 لهظ کنید
 .ج.2

 توانیدمی این را ی شلر
 . ج.2

  شما

 توانید این شلر را لهظ کنید شما می

شود و بر عدت توانایی نهنیی در کسیی داللیت به فلت وجهی م صت می naساز ادات منهی    

وانایی درک کردن در سوت شت  جمیع داللیت دارد و فلیت وجهیی و دارد. پارة زیر بر عدت ت

 فلت اصلی در شت  و شمار با یکدی ر م ابلت دارند:

bukunǝd dǝrk tǝrǝ natânad ušân 54) 

 بکنند

 .  ج.3

 توانندنمی تو ی را درک

 . ج. 3

  آنها

 توانند تو را درک کنند.آنها نمی
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در دوت شت  مهرد داللت دارد. فلیت وجهیی و اصیلی  لهأ، بر عدت توانایی لت مس55پارة     
 هر دو در شت  و شمار داللت دارند: 

hal bukuni  məsʻal-ə un nǝtâni 55) 
 لت کنی

 . ت. 2

 توانینمی آن لهئرا ی مس 
 . ت. 2

 

 توانی آن مسائت را لت بکنی.نمی

، 51کند. در پیارة را بازنمایی مینهنی و ه   توانایی فیریکیه   tânǝstǝn های زیر،در پاره    
tânǝstǝn  بر توانایی راندن ماشین در زمان گذش ه داللت دارد و فلت وجهیی و اصیلی هیر دو

 سوت شت  مهردند:
 
 
 

 توانست ماشین را براند.

 ست. فلت وجهی و اصلی دوت شت  مهردند:واخ ن پیانواز توانایی کسی در ن، پرسآ 53پارة      
bəzəni piyanu tâni tu 57) 

 برنی
 . ت.2

 توانیمی پیانو
 . ت.2

  تو

 توانی پیانو برنی تو می

، بر توانایی اول شت  در ستن گه ن به زبان ان لیسی داللت دارد. فلیت وجهیی و 52پارة     

 اصلی هر دو، اول شت  مهردند:

gəb bəzənem ingilisi tânəm 58) 
 لرف برن 

 . ت.1

 توان می ان لیسی
 . ت.1

 

 توان  ان لیسی لرف برن .می

توانایی م ضمن مههوت امکان نیر هست؛ در واقع، توانایی انجات کاری، امکان و ال میال وقیوع آن     

 هایبسیاری از دادهکند. در است. بنابراین، مههوت توانایی انجات کار بر امکان تحلم آن ه  داللت می

 مههوت توانایی، بر امکان و ال مال وقوع عمت نیر داللت دارد: برعالوه tuwānفارسی میانه، 
šōy ī bun ō kunēd, wināh pas ziyānag ka 59) 
  اگر زن پس گناه کند بر نمه نشان  اضافه شوهر

dāštan tuwān abāz ka=š be ān=ē  bawēd nē 
 نَی است جر آنکه او ی وق ی لتپیشوند ف توان داش ن

dārēd nē abāz u-š 
 او ی و  پیشوند داش ن نَی دارد

furanə mâšin-ə bətânəst 56) 

 براند

 . ت.3

 توانست را ی ماشین

 ت. . 3
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امکیان بازداشی ن نیدارد / کیه ب وانید )او را( بیازدارد و بازپس اگر زن گناه کند، بر نم  شوهر نیست، م ر آن

 (.  25 :1321بیدی، باغ؛ رضایی22ندارد )روایت آنرفرنبغ فرخرادان، پرسآ داش ه باشد و باز
ayārīh pad kār ēn man 60) 

  من این کار به یاری

 kardan tuwān ašmāh ī  

  کسرة اضافه شما توان انجات دادن 
توان  انجات ده  / برای من انجات این کار با یاری و همکاری شیما مح میت و من این کار را به یاری شما می

 (. Brunner, 1977: 32؛ 12، بند 12ممکن است )کارنام  اردشیر بابکان، فصت 

رف یه،  کاربیهبدون ارجاع به شت  خاا و تنها برای اطال  عات  tuwānهایی که در بافت

کامال بر مههوت امکان و ال مال داللت دارد. این مههوت همان است که شرایط درونی و بیرونیی 

( آن را ال میال 1994گییرد و بیایبی )میی سیازد، در بیررا که عامت را به انجات کاری توانا میی

 بیرای داللیت بیر ال میال و  tuwān ای از کیاربردهیای زییر نمونیه. پیارهاستهای نامیدریشه

 اند و م م  آن مصدر است:امکان
man az abesīhēnēm be kas harw 61) 

  هر کس پیشوند فلت نابود کن  از من
tuwān. nē wirēxtan be hēm zarmān kē  

  کس زرمان هس   پیشوند فلت گریت ن نَی تواند
(، ممکین نیسیت )رواییت پهلیوی، اتکن ، گریت ن از من که زرمان  )پییری و فرتیوتیهر کسی را نابود می

Williams, 1990/I: 45.) 
tuwān nē nišastan asb ō abāz sabukīhā 62) 

  آسانیبه دوباره بر اسب نشس ن نَی توان
 (.Brunner, 1977: 31 ؛21کن نیست )یادگار زریران، بند آسانی دوباره بر اسب نشس ن ممبه

بییآ از مههیوت توانیایی، بیر امکیان و « تیوان»هیا، در م ون فارسی نیر، در بسیاری از بافت   

 :  استهال مال انجات عمت داللت داش ه و م م  آن به صورت مصدر یا مصدر مرخ  آمد
 (.  352: 1315/2 وان داد )قابوسنامه، به نلت از خانلری، ( عل  الکات علمی وافرست، داد او به تمامی ن13

 (.311: 1315/2خانلری، شیدن )ک اب النلض، به نلت از ( چ ونه کاری بدین عظیمی ... ب وان پو11
: نییت 1333، به نلت از دهتیدا، به تهه  ملنی کی تواند رسید  )کلیله و دمنه ،اگر در خواندن فروماند( 15

 توانس ن(.
 (.جاهمان، بیان شرایع به ک اب تواند بود )کلیله و دمنه چه( 11
 (.352: 1315/2خانلری، کرد )سهرنام  ناصرخسرو، به نلت از  تواننمی( بر آب نیت گذر 13
: نییت 1333، به نلت از دهتدا، اولدی) دانست  تواننهس بی عل  هیچ ن وانست جر به عل  این کجا ( 12

 توانس ن(.
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ای خوانیده، بر بیان ال مال و امکان یا آنچه بایبی ال میال ریشیه tânǝstǝnدر گیلکی ه ، 

هیر دو  می م  آنرود. پارة زیر، بر ال مال وجود چیری داللت دارد و فلیت وجهیی و می کاربه

 سوت شت  مهردند:
vojod bedarǝ nâtânǝ nazǝr a ji ahmaγanetar nazǝri 69) 
 وجود داش ه باشد

 . ت.3

 تواندنمی

   . ت.3

  نظری ترالملانه از این نظر

 تواند )امکان ندارد( وجود داش ه باشد.تر از این نمینظری الملانه

 ، بر امکان انجات کاری برای اول شت  مهرد داللت دارد:31پارة     

bukunǝm. xetmati bǝtanǝm va bǝšâyǝ agǝr 70) 
 ب وان  خدم ی بکن 

 . ت. 1

  اگر امکان داش ه باشد و

 امکان داش ه باشد و ب وان  خدم ی بکن . اگر

هیای پرسشیی مههیوت اجیازه را وییهه بافیتههیا، بیدر برخی بافت tuwān در فارسی میانه،    

کنید کیه در آن، عامیت ییا شرای ی را توصیز میی tuwānها، . در این بافتاستهبازنمایی کرد

صیورت کیه بیه است هلوقی فارسی میانگوینده توانایی انجات کاری را دارد. پارة زیر، از م ون ل

کند که طی آن کسی اجیازه دارد کیاری پرسآ و پاسخ نوش ه شده و دربارة شرای ی بح  می

 را انجات دهد یا ندهد:
ēdōn tuwān u=š čand? wināh u=š 71) 
  او ی و گناه چه اندازه او ی و توان چنین

 
؛ 133)روایت آنرفرنبغ فرخیرادان، پرسیآ  ست چنین کند تواند / مجاز ا  آیا میاست هو گناهآ چه انداز

 (.112: 1321بیدی، باغرضایی

محور( و ه  بیرای درخواسیت اجیازه صدور اجازه )وجه عامته  برای  tânǝstǝn در گیلکی،    

 32رود و از نظر شت  و شمار، با فلت اصلی م ابلت دارد. پیارة می کاربهمحور( )وجه گوینده

 کند: ن روسری را برای دوت شت  مهرد صادر میاجازة برداش

vosani rusari-yə ti tâni 72) 
 برداری

 . ت.2

 توانیمی تو روسری

 . ت.2
 

 توانی )اجازه داری( روسریت را برداری.می

 :استهدر این پاره، اجازة رف ن را برای سوت شت  مهرد بیان شد    
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xanə bə bušə tânə ahmad 73) 
 برود به خانه

 . ت.3

 تواندمی

 . ت. 3

  المد

 تواند )اجازه دارد( به خانه برود.المد می

 ند:ا، عدت اجازة برپایی چادر بیان شده و فلت وجهی و اصلی دوت شت  جمع31در پارة     

bəzənid čadur nâtânid aye 74) 

 برنید

 . ج.2

 توانیدنمی چادر

 . ج. 2

  اینجا

 برنید. د( چادرتوانید )اجازه نداریجا نمیاین

 ، بر درخواست اجازة اول شت  مهرد برای رف ن داللت دارد:  35پارة     
rašt bəšəm amrə un-ə tânəm 75) 

  توان می نشان  اضافه ی او با بروت رشت

 توان  )اجازه دارت( با او به رشت بروت می

 
 گیرینتیجه -5

شیدگی دو صیورت واگگیانی پدیید یم دس وریهای دنیا از طرابرارهای بیان وجه اجازه در زبان

هایی که بر مههوت توانیایی و دی ر فلت« کردنرهاکردن، ترک»هایی با ملنی اند؛ یکی فلتآمده

هیای اند. در گیلکی نیر صورترف ه کاربهای، برای بیان مههوت ال مال داللت دارند و در مرلله

vâhâštǝn ،bedâ ،benǝ  وtânǝstǝn از طرییم  ر مههوت درخواست یا صدور اجازه،برای داللت ب

، از ریشی  در گیلکیی bedâو  vâhâštǝnهیای اند. از این میان، صیورتاین دو شیوه پدید آمده

hard/harz اند. کردن و رهاکردن بازماندههای ایرانی، به ملنی ترکدر دورة باس ان زبانhištan 

ییا « رهیاکردن»بیرای داللیت بیر تیدریج، در فارسی میانه به همیین ملنیی بیوده و بیه -hilو 

هیای جدیید، . با کاربرد ایین فلیت در بافیتاستهرف  کاربهروند انجات کارها ه  « کردنترک»

« رهیاکردن»وق یی . اسیتهشدگی این فلت برای بیان مههوت اجازه آغیاز شدتدریج دس وریبه

انجیات آن کیار را بیه  اجیازةامری به قصد انجات کار یا تحلم هدف مشتصی انجات شود، مههوت 

زیس ی بین ملنیی واگگیانی و کیارکرد دسی وری آن وجیود در م ون فارسی، ه  گیرد.خود می

برای داللت بر مههوت اجازه با لرکت به جای اه آغازین جملیه و پییآ از « هش ن. »استهداش 

« تیا»ف ربیط و پس از آن لر استهفلت اصلی، بر مههوت درخواست یا صدور اجازه داللت کرد

( کارکرد واگگانی خود را از دسیت داده vâ)با پیشوند  vâhâštǝn. در گیلکی استهآمد« که»یا 



 761-717، ص  1041، بهار و تابستان 11پیاپی، 1ة دور، 7سال های ایرانی/زبان فارسی و گویش همکاران...الهه حسینی ماتک، و    211

 

و تنها برای بازنمایی مههوت وجهی درخواست و صیدور اجیازه در آغیاز جملیه و پییآ از فلیت 

توانید در زمیان ماضیی میی vâhâštǝn. اسیتهرود و لرف ربط نیر لیذف شدمی کاربهاصلی 

(vâhâšt( یا مضارع )vâhal- )رود و م م  آن در وجه ال رامی و در هر شت  و شیماری  کاربه

 شود و لروما با شت  و شمار فلت وجهی م ابلت ندارد. ظاهر می

است که در م ون فارسیی بیا ادات  hil در فارسی میانه hištanفلت امر دوت شت  مهرد از 

be  زنجیرة « تا»آمده و همراه با لرف ربطbe hel tâ کاربهکه در شلر و ادب فارسی  را ساخ ه 

درآمیده و  bedâواگی به صورت در گیلکی، با کاهآ آوایی و ادغات ساخت be hel tâ. استهرف 

رود. فلیت اصیلی جملیه در وجیه ال رامیی و در هیر میی کاربهتنها برای بیان درخواست اجازه 

 شود. شت  و شماری ظاهر می

benǝ شدگی فلت امر از مصدر رای بیان مههوت وجهی اجازه ولاصت دس وریابرار دی ری ب

nehan  است. « قراردادن، رهاکردن»به ملنیnehan  از ریش dā با پیشوند ni  در دورة باسی ان

« نهیادن، قیراردادن»به ملنی  nih-  /nihādهای ایرانی است و در فارسی میانه، به صورت زبان

، بیه «کیردنگذاش ن، قیراردادن، رهیاکردن، تیرک» برعالوهسی، . نهادن در م ون فاراستهآمد

واگذاشی ن و رهیاکردن چییری بیه . استهنیر آمد« واگذاش ن و به لال خود رهاکردن»ملنی 

دادن ییا لال خود، برای انجات کار یا تحلم هدف خاصیی، در نهین اهیت زبیان مههیوت اجیازه

ملنیی واگگیانی،  برعالوه nehanدر گیلکی،  .استهخواس ن برای انجات کاری به خود گرف اجازه

آیید ( پیآ از م م  خود میbenǝ). فلت امر دوت شت  مهرد آن استهکارکرد وجهی نیر یاف 

 رود. می کاربهبرای بیان درخواست اجازه از دوت شت  و 

tânǝstǝn   ابرار دس وری دی ری برای بیان درخواست و صدور اجازه در گیلکی اسیت. ایین

هیای ایرانیی اسیت. در دورة باسی ان زبیان« داش نتوانایی»به ملنی  tavت زبانی از ریش  صور

tuwānistan  ،فیریکی و نهنیی انجیات کیار، بیرای  برعالوهدر فارسی میانه و م ون ادب فارسی

واقع، توانیایی ی م ضمن مههوت امکان نیر هست؛ درزیرا توانای ،استهرف  کاربهبیان ال مال نیر 

هیای پرسشیی در بافیت tuwān در فارسی میانیه،ت کاری، امکان و ال مال وقوع آن است. انجا

بازنمایی مهیاهی  وجهیی توانیایی،  tânǝstǝn. در گیلکی نیر، استهمههوت اجازه را بازنمایی کرد

 کاربیهعهیده دارد. ایین فلیت وجهیی پییآ از می م  ل و صدور یا درخواست اجازه را برال ما

 ر شت  و شمار با آن م ابلت دارد. رود و از نظمی
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