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چکیده

زبان فارسی نو دنبالة زبان فارسیی باسینان اسیت درحیوزة نحیو ،از

زبییان فارسییی باسیینان اث ی پذی فن ی اسییتا البن ی ازرهگییذر پییه

میتوانیم دریابیم ساخنار ای دسینوری رایی در زبیان فارسیی نیو از

کدام ساخت دسنوری رای در زبان فارسی باسنان حاصی

یدهانید.

یکی از ساخنار ای نظام فعلی در فارسی باسنان ،مادة «ائوریسیت» ییا

ماضی نامعیّن اسیت کی در یی

حالیت ،بی ری یة اژه »s« ،افیو ده

می ده است .ام زه ،اینگون ساخت دسنوری در زبیان فارسیی نیو

ب کار نمیر دا اما اث آن در اژه ای فارسی نو ب جای مانده اسیتا

از اییین ر ی ،در پییه

حاضیی  ،نخسییت ،سییاخت مییادة فعلییی

«ائوریست» را در زبان ند ار پایی زبان ای ای انی باسینان (ا سینا

 .0اسنادیار عضو یأتعلمی دان گاه آزاد اسالمی احد نجفآباد Behzadms44@gmail.com
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فارسی باسنان) ح داده سپس ی یی

از اژه یایی را کی در

زبان فارسی نو ،ب احنمال زیاد ،ب پایة این مادة فعلی باسینانی سیاخن

دهاند ،با توج بی یوا د بی جیایمانیده از د رة نید ار پیایی تیا

فارسی نو بازسازی ک دهایم.

واژههای کلیدی :ائوریست ،ند ار پایی ،فارسی باسنان ،ا سینا،
فارسی میان

نو.

 .1مقدمه

زبان فارسی درطول تحول تاریخی خود ،مچون بی ن زبان ای یاخة نید ار پیایی ،سی
د رة مکنوب را گذرانده است ک ب اساس آن میتوان گفت فارسی نو دنبالة زبیان فارسیی

میان  ،فارسی میان  ،دنبالة زبان فارسی باسنان است .زبان فارسی باسنان یم خیود بی زبیان
مادری آریایی

ند ار پیایی ب مییگی دد از آنجیا کی از ایین د د ره ،اثی ی مکنیوب

نداریم ،تنها ب اساس قوانین تطبیقی (آ ایی دسنوری) مییتیوان ایین د د ره را بازسیازی
ک د .اخة ند ار پایی یکیی از بیور تی ین یاخ یای زبیانی اسیت کی دان یمندان از
سده ای پی  ،ساخنار آن را بازسازی ک دهاند.
ب ی اسییاس آنچ ی گفنیییم ،زبییان ییای ای انییی باسیینان ،ماننیید ا سیینایی فارسییی باسیینان،
درحوزه ای نحو ص ف ،ارث زبان مادری خود ب مار میر نید ازجملی ایین میوارد
میتوان نظام فعلی را ذک ک د ک ماده ای فعلی ازرهگیذر افیو ده یدن میادهسیاز ایی بی
ری

ساخن می دند ( وب مان .)55 :0831 ،یکی از این مادهساز ا در د رة ند ار پیایی

ک در ب خی زبان ای من عب از آن ب کار میرفن  ،مادة «ائوریست» اسیت کی در د زبیان
یونانی آریایی ،بسیار پ کارب د بوده است .اژة «ائوریست» بی معنیای «نیامعیّن» اسیت از
زبان یونانی ،با پی وند منفیساز /a-/

اژة  /horistos/ب معنای «معیّن» ساخن

ک «نامعیّنی» از فع است ک بیانگ رخدادن عملی بد ن عطف ب پاییان ،ادامی

ده است
تکی ار

دوفصلنامة علمی  -پژوهشی زبانپژوهی ،ویژهنامهی زمستان 179 / 1392

فع است ( بسن  .)98 :0938 ،0جکسون 2معنقد است اید بهن ین تع یف بی ای ایین فعی ،
آن با د ک آن را ک ماضی درنظ بگی یم نظامی بدانیم ک با ماده ای حال گذ ین

س کار دارد (جکسون .)071 :0392 ،ازنظ کارانجی 8نیو «ائوریست» ،بیانگ زمانی نیامعیّن
است ک زمان ای گذ ن  ،حال آینده را ام می یود پاییان عملیی را بی طیور کامی

ن ان مید د (کیارانجی .)32 :2115 ،رای یلت« 4ائوریسیت» را عبیارت از عملیی کامی در

گذ ن دانسن است ک کارب د آن ،عملی ر بی پاییان را ن یان میید ید معنیای

بی فعی

م بوط ،معنای تام یا پیامد عم بسنگی دارد (رای لت)815 :0917 ،ا بیا ایین حیال ،تفیا ت
اساسییی بییین سییناو حییال «ائوریسییت» ،آن اسییت کی اَ ییکال «ائوریسییت» بییا افو نی  ،بی
انجام دن عملی بموقع آنی در گذ ن داللت میکنندا درحالی ک سناو حال ،عم ییا
حالنی پیوسین را ی ح میید ید ( ی

 .)255 :2118 ،5بی عقییدة ی

 ،تفیا ت مضیار

اخباری در زبان ا سنایی کهن با «ائوریست» ان یایی بید ن افو نی  ،آن اسیت کی در یک
اخباری ،م جع زمانی ،نسبناً م خص استا اما تعیین م جع زمانی ب ای د می ،د وار اسیت.
«ائوریست» ان ایی ،بیانگ عملی نیست ک در گذ ن  ،در زمیانی معییّن اتفیا افنیاده با یدا
بلک دالّب عملی است ک نخسنین بار ییا در زمیانی نیامعیّن در گذ ین اتفیا افنیاده اسیت.
مانگون ک گفنیم ،فع «ائوریست» ان ایی ،معطوف ب گذ ن استا درحالی کی

یک

اخباری ،دالّبی آینیده اسیت ( ینیدفور .)080 081 :2119 ،1ماد یای فعلیی «ائوریسیت»،
بی ن در لهجة گا انی آمدهاند (کانگا.)255 :0317 ،7

 .2ساخت مادۀ «ائوریست» در زبانهای هندواروپایی و آریایی

در زبان نید ار پیایی ،معمیوالً سی گونی سیناو «ائوریسیت» جیود دا ین کی بی ری یة
«ائوریسییت»« ،ائوریسییت» (س)دار «ائوریسییت» تماتیی

تقسیییم مییی ییود .ب خییی از اییین
1. Marriam Webster
2. A. V. W. Jackson
3. E. R. P. Karanjia
4. H. Reichelt
5. P. O. Skjærvø
6. G. Windfuhr
7. K. E. Kanga
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«ائوریست» ا ساخناری م اب انوا سیناو یای حیال در د گونیة تماتیی
دارندا گذ ن از این ،ساخنار سیگماتی

یی تماتیی

یا مادة «س»دار در ب خی زبان ای نید ار پیایی

مچون التین ،ای لندی باسنان تخاری جود نیدارد در ایین زبیان یا ،چنیین ا یکالی را

ماضی یا تام مینامنید (فورسینون)92 :2114 ،0ا چنانکی کانگیا مونیی یلییامو 2ایینگونی
سناو را در مقایس با زبان سانسک یت« ،ماضی سوم» خواندهاند (کانگا255 :0317 ،ا مونی
یلیامو .)031 :0999 ،در

حال ،س نو ساخت ذکی یده ،در زبیان یای نید ای انیی

یونانی بدین ک است:
الف) ری ة «ائوریست» ،بد ن پسوند با افو دن ناس ای ثانویی بی ری یة افیو ده در
ک مف د گذرا ،ب ری ة ضعیف در دیگ موارد ساخن میی یود .ایینگونی سیاخت در
زبان ای ند ای انی ،زیاد در یونانی ارمنی ،کم بی کیار رفنی اسیت (فورسینون:2114 ،
92ا بیکس .)284 :0995 ،8ری ة «ائوریست» ،ساخن

با یی تام کامالً ب ابی اسیت (ک ا ی ،4

 .)023 :0945افو ن در زبان ای ند ار پایی ،با افیو دن  )h1e( eپیی از ری ی

پیی از

مادة مضاعف ساخن می ود تکی دارد .در سناو ای اخباری ،ایمپ فکت« ،ائوریست»
بعید (اگ در ند ار پایی جود دا ن با د) ،افو ن ب کار مییرفنی اسیت (بییکس:0995 ،
 :)221نمونیی ی ای از اییییین سییییاخت ،سانسییییک یت  =)h1e(-steh2-t<asthātا ایسیییینادا
سانسک یت  =*h1e-dheh1< a-dhā-tقی ار داد ،اسیت« .ائوریسیت» یا اساسیاً از ری ی ای
ساخن می وند ک یهگی ای سناو حال را دا ن با د (فورسنون.)92 :2114 ،
ب) گونة دیگ آن« s ،ائوریست» با افیو دن  sبی ری یة فعلیی سیاخن میی یود کی در
سناو اخباری ،ری ة بلند در موارد دیگ  ،ری ة افو ده است .ری ة  eدر ب خی زبان یای
ند ار پایی مانند نید ای انیی ،اینالیی

اسیال ی کلیسیای کهین ،بلنید اسیت .در زبیان

یونانی ،یچگاه ری ة بلند ب کیار ن فنی اسیت ( =e-wēgh-s<a-vākšآن یا ب دنیدا التیین
 =dīxīا سنایی « .)*h1e-deik-s<dāišائوریست» ناگذر آن ،در زبان یای نید ای انیی

1. B. W. Forston
2. M. Monier-Williams
3. R. S. P. Beekes
4. H. Crahe
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یونانی ،دارای ری ة افو ده است (یونانی  =e-leg-s<elekseیافیت) .ایین سیاخنار در زبیان

التین ،یک تیام گ فنی اسیت (میای بوگ 072 :2118 ،0ا فورسینون92 :2114 ،ا جانسیون،
.)037 :0970
ج) گونة دیگ « ،ائوریست» تماتی
می

است ک ساخناری م اب یی تام تماتیی

داردا امیا

در ری ة ضعیف ب کیار رفنی اسیت ( = h1e-wid-e< a-vidatدیید) (میای ب گی ،

072 :2118ا بیکس.)221 :0995 ،
درکنار این س ساخت ،گونة «ائوریست» مضیاعف نییو جیود دارد کی مییتیوان آن را
ب اساس وا د زبان ای ند ای انی یونانی بازسازی ک د .اینگونی سیاخنار بیا اکیة /e/
در جییای مضییاعف ری ییة ضییعیف سییاخن مییی ییود (از ری ییة  ،/wekw/گفیینم =a-

( )*we- ukw-e<vočamزیم نیییی818 :0991 ،2ا فورسییینون .)92 :2114 ،گیییاه ری یییة
«ائوریسیت» تماتیی

مضیاعف ،در زبییان ییای نید ار پییایی ،بی اسیاس گی دو اکی ای،

ب صورت یی تماتی

ص ف می ود (مای ب گ .)072 :2118 ،

در زبان آریایی ،در مادة «ائوریسیت» ،یک سیوم یخص مفی دی بی کیار مییر د کی
معموالً معنای مجهول دارد ( ندی باسنان  =ajaniزاده د) .ب اسیاس نظ ییة ینکینیو ،ایین
سناو با  /i/ن ان داده می ود بناب نظ یة اینسل  ،در ک سوم یخص مفی د ناگیذر ،بی
 /o/خنم می ود ()*key-oا درحالی ک کورتلند آن را سناکی خنثی ب مار آ رده اسیت
(زیم نی.)815 :0991 ،
 .3ساخت مادههای «ائوریست» در زبانهای اوستایی و فارسی باستان

جکسون مادة «ائوریست» در زبان ا سنایی را ب فت دسن تقسیم ک ده است تقسیمبنیدی
ا ساخناری مانند زبان ای سانسک یت یونیانی دارد (جکسیون .)071 :0392 ،د ارلی
ساخت «ائوریست» را ب پن یا

گون

8

س مقول بدین ی ح دسین بنیدی کی ده اسیت:

نخست ،د «ائوریست» سادها د م ،مادة مضاعف «ائوریست»ا سیوم ،د ییا سی «ائوریسیت»
1. M. Meier-Brügger
2. S. Szemerenyi
3. C. De Harlez
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م کب (د ارل  .)90 :0332 ،بارتلم  0مادة «ائوریست» را ب د گ ه دارای  /s/بد ن /s/
تقسیییم ک ی ده اسییت دسیینة د م ،خییود ییام چهییار دسیین بییدین ی ح اسییت :نخسییت،
«ائوریسییت» ری ی سییناکیا د م« ،ائوریسییت» ری ی سییناکی a +ا سییوم« ،ائوریسییت» ری یة
مضاعفا چهارم« ،ائوریست» مجهول مخنوم ب ( /i/بارتلم .)221 :0373 ،
ناسی یای ثانویی

ک مادة «ائوریست» ،مچون مادة ایمپ فکت یا یی تام ،با افو ن

ساخن می ود (میس ا .)239 :0973 ،2افو ن در ا سینا کی ب گ فنی از د ران نید ار پیایی
است ،ازجمل اد ات قیدی زمانساز گذ ن است ک ب ندرت در ا سینا بی کیار رفنی اسیت

(رای لت)98 :0971 ،ا امیا افو نیة «ائوریسیت» در ا سینا ،چنیانکی در بیاال دییدیم ،عمومیاً
ناپیداست

ک ای بد ن افو ن  ،معموالً معنای ام ی النوامی

م اه ناس ای ثانویی

سنندا با این حال ،ک اساسی «ائوریست» با یی تام تفا ت داردا زی ا یی تام بی پاییة میادة
حال ساخن می ودا درحالی ک «ائوریست» ،کلی مسنق دارد (میس ا.)024 :0973 ،
ب طور کلی ،ساخت «ائوریست» ،ب د گونی میادة /s/دار بید ن  /s/تقسییم میی یود
(میس ا239 :0973 ،ا بارتلمی  .)024 :0373 ،در میورد نخسیت /s/ ،بعیداز  /a/ /ā/ ،/å/بی

 /ŋh/بعداز دیگ اک ا ،ب  /š/تبدی می ود (گیایگ 47 :0379 ،8ا ابوالقاسیمی:0875 ،
:)047
الف) ساخت ماده ای /s/دار ب چهیار گونیة « /)h(s/ائوریسیت» (،)naš,darš,mąstā
« /)ha( so/ائوریسیییییت» (« /)iš( is/ ،)mazdåŋhodūmائوریسیییییت» (/hiš/ )zāviši
«ائوریست» ( )dāhišتقسیم می ود .بارتلم معنقد است معموالً پی از ن یانة  ،/s/اکی ای
میآیید کی در یونیانی ،بی  /e/در نیدی باسینان ،بی  /i/تبیدی

یده خیود بی  /ə/در

ند ار پایی ب میگ دد (گایگ  .)81 :0974 ،وفمان 4دربارة این مسیلل گفنی اسیت طبی

قانون آ ایی /s/ ،ب  /š/ /h,ŋh/تبدی می ود ک در ان ایی/اخباری معلوم ،ری یة بلنید
در دیگ موارد ،طب قاعده ری ة افو ده است ( وفمان.)229 :2114 ،

1. Ch. Bartholomae
2. S. S. Misra
3. W. Geiger
4. K. Hoffman
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ب) سییاخت مییاده ییای بیید ن  /s/ییم دارای س ی گ ی ه « /)a( o/ائوریسییت» ( bvat,

( )sīšōit,xšnəvīšaمییی  ،)204 :0911 ،0ری ییة «ائوریسییت» ( )mantā, sraotāری ییة
مضییاعف ( )vaočāاسییت (جکسییون030 :0392 ،ا میسیی ا)239 :0973 ،ا گذ یین از اییین،
«ائوریست» دارای ساخنی از مجهیول اسیت کی  /i/در سیوم یخص مفی د ،بی ری یة قیوی

مییپیونییدد (( )srāvi, vāčiمیسی ا239 :0973 ،ا بارتلمی  .)221 :0373 ،اییینگونی سییناو
«ائوریست» مجهول در ا سنای کهن ،در سوم خص مف د آمده است در ا سینای جیوان،

موجود نیست (

.)255 :2118 ،

اژه ای دارای ساخت «ائوریست» در فارسی باسینان ،انیدوانید ماننید ا سینا ،بی د

گ ه «ائوریست» /s/دار ( )adaršiy,āišn,āišan,apišamری ة «ائوریست» بد ن پسیوند
یا قوی تقسیم می وند .در مورد آخ  ،ک مضار سوم خص گذرا دارای ری ة قیوی
در موارد دیگی  ،دارای ری یة ضیعیف اسیت (( )adā,akutā,akumāبارتلمی 22 :0373 ،ا

جانسیییون037 :0907 ،ا کنیییت .)78 :0919 ،2افو نی ی  ،در فارسیییی باسییینان ،طبی ی قواعییید
ند ار پایی کارب د دارد میتوان از ا کال بد ن افو ن  ،آ کارا چنین ب دا ت ک د کی
آن ا معنا مفهوم اخباری ندارند (بارتلم )220 :0373 ،ا البن باید درنظ دا ین با ییم کی
در ند ای انی ا سنای کهن ،کارک د اصلی «ائوریست» ،عطف ب ماسب دارد .در فارسیی
باسنان ،این کارک د را ماضی یی تام انجیام میید ید ب رسیی اژه یا ن یان میید ید کی
تفا تی بین ایند جود ندا ن استا مچنیین یماری انیدو از یک یای «ائوریسیت»
اخباری ،کارک دی یکسان با ماضی یی تام دارند (

31 :2112 ،ا می .)021 :0905 ،

 .4واژههای فارسی نو بازمانده از ساخت «ائوریست» باستان

مانگون ک دیدیم ،اژه ای بسیاری در زبیان یای باسینانی ،بی اسیاس ایین الگیو سیاخن
دهاند .در اینجا ،ب خی اژه ا را ب رسی میکنیم کی از ایین میادة باسینانی ،بی فارسیی نیو

رسیده یا احنماالً از این ساخت اث پذی فن اند .در آیاز باید درنظ دا ن با ییم کی اج /s/
در زبان فارسی باسنان ،از د اج  /s/سای ی  /k/کامی نید را پایی آمیده اسیتا یعنیی
1. A. Meillet
2. R. Kent

نامعین ،مادۀ «س»دار) در فارسی نو
 / 184بازماندههای مادههای «ائوریست» باستان (ماضی
ّ

 /s/ند ار پایی در فارسی باسنان ،ب ( /s/ /h/پی از ( /š/ )k,p,t,čطب قانون ر کی)
تبدی می ود .اج  /k/کامی ند ار پایی م ب  /s/تبدی

ده است طب گفنة بیکس،

قانون ر کی را ام نمی ودا یعنی ب  /š/تبدی ن ده است .دربارة تبدی  /s/بی  /š/بایید

توج کنیم ک در زبان ای گ ه سَنِم 0ند ار پایی ،قانونی بی نیام ر کیی جیود دارد کی

ب اساس آن /s/ ،نید ار پیایی بعیداز  /r/ /u/ ،/k/ ،/i/بی  /š/تبیدی میی یود (بییکس،
)085 :0995ا درننیج  ،گ

ی از این فع ا را بازسازی ک دهایم ک ب احنمال زیاد ،ب پایة

مادة «ائوریست» این تحول ساخن

دهاندا زی ا ساخت «ائوریسیت» آن یا نییو در فارسیی

باسیینان ،موجییود اسییتا البنیی نگییام بازسییازی اژه ییا ،در توضیییه یی اژه ،صییورت
بازسازی دة سوم خص ماضی آن آمده است:
 .4-1کاشتن

این اژه ممکن اسیت از ری یة بالنیدة نید ار پیایی  /*kwels/آمیده با ید کی در ا سینا،

ب ک  /karš4/ب معنی « ییارزدن» اسیت .ریکیس 2ایین اژه را در میاده یای «ائوریسیت»

آ رده است (ریکس839 :2115 ،ا بارتلم  .)451 :0914 ،پوکیورنی 8ایین ری ی را ازگونیة

سادة  /qer/دانسن ک ب آن /s/ ،افو ده ده است (پوکورنی .)429 :0981 ،نمون ای از این
ری ی در ا سینا /karšta karəšənti,pairi. karšōit,/ ،در نیدی باسینان/karšati/ ،

سییببی «ائوریسییت»  /acikršam/اسییت (چونیی
گایگ  .)291 :0974 ،ری

012 :2117 ،4ا مییای وف 809 :0992 ،5ا

ای پایانیافن ب  /š/ک اصل ان تاحید د زییادی یناخن

است ،با نو خود در ندی باسنان ،مخوانی دارند (ا پیگ  .)044 :0332 ،1چونی
 /xrah/را گون ای نادر از این ری
دانسن است (چون

یده
ری یة

با گون ای منغی از گ دو اک ای ،م اب /fras/pras/

 .)248 :2117 ،ابوالقاسمی  /s/را گسین های دانسین کی بی ای سیاخنن

1. Satəm
2. Helmut Rix
3. Pokorny
4. J. Cheung
5. M. Mayrhofer
6. F. Spiegel
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ری ة جدید ب کار میرفن است (ابواقاسمی .)13 :0878 ،این اژه در د رة میان  ،ب صیورت

مصدر  /kištan/مادة مضار  /kār/درآمده است ( ورن031 :0398 ،0ا مکنوی:0930 ،2
 .)50با توج ب جود ساخت «ائوریست» این اژه در فارسی باسنان ،تطبی

تحیول آن در

فارسی نو میتوان آن را بازماندة ماضی «ائوریست» دانست:
* kweh2lH-s-to< *kāršta< kāšt
 .4-2داشتن

این اژه ممکن است از ری ة بالندة ند ار پایی  /dher/بی معنیای نگیاهدا ینن میادهسیاز

«ائوریست»  /s/ت کی

ده با د .این ری ی در ریی

دا بی صیورت «ائوریسیت» النوامیی

( /darśaś,darśatei,darśat/مای وف 017 :0992 ،ا چون

 )59 :2117 ،در ا سینا ،بیا

مادة «ائوریست» ،ب صورت ای  /dārəšt/ /dārəš/ ،/darš/آمده اسیت (بارتلمی :0914 ،
 .)191در «یسن»  48 08از این ری  ،با سیاخت «ائوریسیت» ،بی صیورت  /dāršət/آمیده
استا البن کلنو بی ن احنمال داده است ایین اژه ازری یة  /darez/با ید (ریکیس:2110 ،
 .)041این ری

در زبان خننی ،ب صورت  ،/dār/در زبان ای سیغدی پیارتی ،بی صیورت

 /ۥ ،/δrدر زبان خوارزمی ،ب صیورت  ry/ۥ( /δمایسن ارنسیت825 :2114 ،ا میای وف :0992 ،
 ،)730در زبان پهلوی ،با ح فنویسی  ،/YHSNN/آ انو یت  /dāštan/میادة مضیار
 /dār/در فارسی نو ،بی میین یک بیاقی مانیده اسیت (جکسیون70 :0398 ،ا مکنیوی،
 .)25 :0970وب مان ،توجی بارتلم را دربیارة ا ینقا مصیدر  /dāštan/فارسیی باسینان
 ،/*adārštā/سوم خص ماضی ناگذر از مادة «ائوریست» رد ک ده معنقد است مصدر ن
از سناو فعلی ،بلکی از ری ی سیاخن میی یود ( وب یمان)023 :0831 ،ا امیا از آنجیا کی
اینگون اژه ا را از فارسی میان ب بعد داریم ،ساخت آن ا بیا میادة  /s/را مییتیوان یک
بازمانده دگ گون ده از مادة «ائوریست» باسنان در فارسی میان

*dheh2rH-s-to-< *dāršta<dāšt

نو دانست.

1. P. Horn
2. D. N. Mackenzie

نامعین ،مادۀ «س»دار) در فارسی نو
 / 186بازماندههای مادههای «ائوریست» باستان (ماضی
ّ

 .4-3گماشتن

اییین اژه را میییتییوان از ری ییة بالنییدة  /smer/بی معنییای اندی یییدن بی یییادآ ردن ،بییا /s/
«ائوریست» ب صورت  /*wi-smer-s/ند ار پایی بازسازی کی د (ریکیس.)519 :2110 ،
بیکس  /s/آیاز ری ی را  /s/منحی و ،سییار ییا افو نی خوانیده اسیت کی مییتیوان آن را
ب عنوان پی وند ب کار بی د .ایین  /s/ممکین اسیت در ری ی  ،آ یکار با ید (بییکس:2115 ،
 .)018این ری

در ند آریایی ،بی معنیای بی ییادآ ردن ،بی خیاط سیپ دن اندی ی اسیت

(مای وف  .)809 :0992 ،زالمان م بی ای ایین اژه ،ری یة  /hmar/را بی دسیت داده اسیت
(گایگ  .)219 :0974 ،در فارسی باسنان /*vi+mar/ ،با تغیی ی معنایی ،بی قییاس بیا یک
سانسک یت  /vi+smar/ب معنای ف امووک دن ،در پهلوی ،ب یک  /gumaštan/میادة
مضییار  /gumār/آمییده اسییت ( ییورن812 :0398 ،ا مونی ی یلیییامو/vī/ .)0112 :0999 ،
باسنان در فارسی میان

نو ،ب  /gu/تبدی

ده است (دارمسنن  .)812 :0970 ،0این اژه در

فارسی میان  ،در ک ماضی ،ب صیورت  /gumārt/در فارسیی نیو ،بی یک یای ماضیی
 /gumāš/مضار  /gumār/آمده است (نیب
ب

 .)31 :2118 ،2ساخت این اژه بیا توجی

وا د ،ب قیاس با اژه ای باال ،ممکن است از مادة «ائوریست» باسنانی با د.

*viH- (s)meh2rH-s-to<* vīmārš-ta< gumāšt
 .4-4گذاشتن

این اژه را میتوان از ری ة بالندة  /terh2/ب معنای گذ نن ،عبورک دن فائ آمدن ،بیا /s/

«ائوریست» ،ب صورت  /*wi-terh2-s/ند ار پیایی بازسیازی کی د (چونی

59 :2117 ،ا

ریکس )188 :2110 ،ک در فارسی باسنان ،ب یک  /vī+tar/در ارمنیی ،ام اژة /vtar/
نییدی باسیینان  /vi+tar/آمییده اسییت ( ییورن099 :0398 ،ا دارمسیینن  .)812 :0970 ،در

فارسیی باسیینان ،در کنیبییة بیسیینون ،ری یة افییو دة آن بییا پی ییوند  ،/vi/بی معنیای گذ یینن

عبییورکیی دن آمییده (بارتلمیی  )141 :0914 ،در دا ،ییک «ائوریسییت» آن بیی صییورت
 /atārišur/آمییده اسییت (ریکییس .)881 :2110 ،بارتلم ی معنقیید اسییت ب خییی ییک ییای

«ائوریست» ،ب قیاس ساخن

ده در د لهجیة آرییایی آمیدهانید .در ای انیی ،فعی یایی

1. J . Darmesteter
2. Nyberg
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مچون «دا نن»« ،کا نن» «گذا نن» ،از این نمون

از  /*aršta/م ن

دهاند (گیایگ ،

 .)92 :0975ازنظ ابوالقاسمی« ،گذا نن» «گذار» ،بی قییاس بیا «کا یت» «کیار» سیاخن
/

ده است (ابوالقاسمی .)71 :0878 ،این اژه در د رة میانی  ،بی  ،/vītārtan/در پیارتی ،بی
 /در فارسی نو ،ب  /guδāšta/تبدی

ده است (بارتلمی 141 :0914 ،ا نیبی

)201 :2118ا یعنی  /va/فارسی باسنان در فارسی نو ،بی  /gu/تبیدی

،

یده اسیت (گیایگ ،

51 :0974ا وب مان« .)051 :0831 ،گذ نن» ،صیورت ری یة ضیعیف از ایین اژه اسیت

ساخت این اژه م با توجی بی

«ائوریست» باسنانی با د.

یوا د ،ممکین اسیت بی قییاس بیا اژه یای بیاال ،از میادة

*viH-terh2-s-to< * vīδāršta<guδāšt

 .4-5انگاشتن

این اژه را میتوان از ری ة بالندة  /kerH/ب معنای اندی یدن ،با « /s/ائوریست» ،ب صیورت
 /*sm-kerH-s/نیید ار پییایی بازسییازی کیی د (ریکییس .)858 :2110 ،مییای وف ری ییة
نیید ار پییایی اییین اژه را بیی ییک  /kErH,krEH/بیی معنییای اندی یییدن آ رده اسییت
(مای وف  .)47 :2115 ،این ری

در «ری

دا» ،ب یک «ائوریسیت»  /akāriśam/آمیده

است (مای وف  .)801 :0992 ،نمون ای از این ری
 /kārayeitiآمییده اسییت (نیبیی

در ا سنا ،بیا پی یوند بی صیورت han-/

)95 :2118 ،ا البنیی در ا سیینا ،ری ییة  /kar2/بیی معنییای

«اندی یدن» ،تنهیا بیا پی یوند  /aipi/آمیده اسیت (بارتلمی  .)443 :0914 ،ایین اژه در د رة

میان  ،ب صورت  ،/hangārtan/در پازند ،ب ک  /angārdan/در فارسی نو ،بی صیورت
 /angāštan/آمییده اسییت (نیبی

95 :2118 ،ا دارمسیینن  .)219 :0970 ،سییاخت اییین اژه

ممکن است ب قیاس با اژه ای باال ،از مادة «ائوریست» باسنانی با د.

*)sm( -keh2rH-s-to< * hankāršta<angāšt
 .4-6انباشتن

این اژه را میتوان از ری ة بالندة  /)peh2l( per/ب معنای اننقال عبور ،با « /s/ائوریسیت»،

ب صورت  /*sm-pēr-s/ند ار پایی بازسازی ک د (ریکس472 :2110 ،ا چون

:2117 ،

 .)298ورن این اژه را از ک ا سنایی  /ham+par/سانسیک یت  /sam+par/آ رده

نامعین ،مادۀ «س»دار) در فارسی نو
 / 188بازماندههای مادههای «ائوریست» باستان (ماضی
ّ

ک ی در پهلییوی ،ب ی صییورت  /anbār/ /anbāštan/درآم یده اسییت ( ییورن.)21 :0398 ،
بارتلم این اژه را از ری ة  /par2/ب معنای پُ ک دن دانسن (بارتلم  )351 :0914 ،نیبی

آن را ب ک پهلوی  /hanbārišn/ب معنیای «تالقیی» ،ازری یة  /par/بی معنیای گذ ینن
پیوندزدن دانسن ک در فارسی نو ،ب ک  /anbāštan/بی معنیای «انبا ینن» درآمیده اسیت
(مای وف 10 :2115 ،ا نیب

.)94 :2118 ،

*)sm( -peh2lH-s-to <* hampāršta< anbāšt

دربارة ساخت اژه ای باال ،وب مان در بحث تحول آ ایی اژه ایی ک بی  /rt/خینم

می وند ،گفنی اسیت در ب خیی میوارد ،ایین اژه یا ( ,angāštan, anbāštan, dāštan,

 )gumāštan, guδāštan guδaštan, kāštan, gaštanب  /št/تبدی
قدیمی اژه ای ت کی

دهاندا البن

ک

ده از  /ārdan/را میتوان ب اسیاس یک جدیید آن یا بازسیازی

ک دا چنانک این قاعده دربارة اژه ای با  /arīdan/نیو صد میکندا بیا جیود ایین بایید
توج کنیم ک خو ة ( /rt/ن  )/st/در پهلوی ،بی صیورت ماضیی ،در اژه یای ،/angārt/
 /gumārt/ /ōpārt/آمیییده اسیییتا درننیجی ی  ،اصی ی

اژه یییای ،/guδāšt/ ،/gumāšt/

 ،/angāšt/ /anbāšt/یعنی ک ای بیا  ،/āštan/بی فارسیی نیو بی مییگی دد .در زمیان

منقدم از ف ایند ذک ده ،تنها اژة  /dāštan/را دراخنییار دارییما درننیجی  ،میة اژه یای

ذک ده ،ب قیاس با ک مضیار /dāram/

یک ماضیی  /dāšt/سیاخن

یدهانیدا امیا

چگونگی ا نقا  ،/dāšt/ /dāram/م خص نیسیت ( وب یمان .)023 :0831 ،دارمسینن
اژه ایی را ک ری ة آنان از  /rš/بی  /š/تبیدی

یده ،مگیون بیا یک سانسیک یت /rš/

دانسن است ک نویسندگان ،آن را در آثار یان در د رة نیو آ ردهانیدا امیا ایین دگ گیونی
اید در قدیمیت ین منن ای پهلوی صورت گ فن با ید .تحیول خو یة  /rš/بی د گونی
عم میکند :نخست ،زمانیک این خو
د م ،قنیک این خو
درک  ،ب ی

ب دنبال ی

ب دنبال مخوان میآید ب  /š/تبدی می یودا

اکی مییآیید بی  /r/تبیدی میی یود .ایین ف اینید

گ ه خاص از فع ا تعل دارد ک پی ین  ،بی  /r/خینم میی یدند سیپس

ری ة آن ا ب  /rš/تحول یافتا مانند ری ة  /dār/ک قنی بی پایانیة  /t/خینم میی یود ،بی
/āš/

قنی پایان ب اک خنم می ود ،ب  /ār/تبدی می ود (دارمسنن )38 :0970 ،ا البنی

اید این تحول در بازمانده ای مادة «ائوریست» باسنان صورت گ فنی با ید کی در یک
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ماضی /r/ ،در ک مضار  /š/ ،حذف می ودا زی ا مانگون کی گفنییم ،میادة /s/دار
ک ب  /š/تبدی می ود ،در ماده ای آرز یی «ائوریست» جیود داردا زیی ا  /s/آییازین
نمیتواند ب  /š/تبدی

ود مادة آیندهساز نیو  /šy/استا درننیج  ،در د مادة بیاقیمانیده

م کمن میتوان معنای آرز یی یافت .ب ای  /s/گسن ه نیو باید تع یفی جامعت دا ن با یم
ک ن ان د د این عنص در چ مواردی افو ده می ود.
 .4-7بخشیدن

h

ایین فعی از ری یة نید ار پیایی  /bhag)b eH2g(/بی معنیای بخی کی دن آمیده کی در
سانسک یت ،ب صورت  /bhag/در فارسی باسنان ا سنایی ،ب ک  /bag/درآمده است
(چون

2 :2117 ،ا لوبُنسکی .)811 :2117 ،0این فع را میتیوان از ری یة افیو دة /bag/

« /s/ائوریست» احنماالً مادهساز جعلیی  /)io/e( ya/گ فیت (گیایگ 71 :0975 ،ا ک ا ی ،
 .)021 :0945ورن ری ة این اژه را ب ک  /baxš/ب معنای بخ یدن آ رده است ( ورن،
 .)42 :0398در

حال نمیتوان این ری

را با ن یانة  /s/آرز ییی درنظی گ فیت

2

ییچ

ن انی از معنای آرز یی در آن دیده نمیی یود (ریکیس .)15 :2112 ،ابوالقاسیمی ری ی را
 /bag/ک  /š/ب ای ساخنن ری ة جدید ک  /g/ب  /x/تبدی

ده است (ابولقاسیمی:0878 ،

 .)81این اژه در پهلوی ،ب صورت  /baxtan/مادة مضار  /baxš/آمده است (مکنیوی،
 .)07 :0970در فارسی نو /baxšīdan/ ،مصدر جعلی آن است (نیبی

)45 :2118 ،ا البنی

ماده ساز جعلی  /ya/در د رة باسنان ،ب سناو اسمی صفنی افو ده می ده اسیت .حیال،
سؤال این است ک آیا میتوان احنمال داد  /ya/مادهساز جعلی در د رة میان  ،بی  /ī/تحیول
یافن با دا با این تفا ت ک در د رة میان  ،با افو ده دن ب بن مضیار تحیول یافنی اسیتا
یااینک  /ī/د رة میان  ،مان مادة مضار  /aya/در د رة باسنان است .بی پاییة نظی ریکیس،
ساخت مادة «ائوریست» آن را میتوان ب صورت زی بازسازی ک د:
*bheH2g-s-ie/o-to>*baxš-(a) ya-ta>baxšīd

 .2این  /s/میتواند  /s/گسن ه از  /bhag/احنماالً « /s/ائوریست» با د.

1. A. Lubotsky

نامعین ،مادۀ «س»دار) در فارسی نو
 / 190بازماندههای مادههای «ائوریست» باستان (ماضی
ّ

 .4-8روشن

در بی ن زبان ای ند ار پایی ،ب ای اژه ای «ر نایی» «درخ ییدن» ،از ری یة /leuk/

اسیینفاده مییی ییود (بییوو .)11 :0933 ،0اژة «ر یین» را در فارسییی میییتییوان از ری ییة

نیید ار پییایی  /leuk/بیی معنییای درخ یییدن دیییدن« /s/ ،ائوریسییت» بازسییازی کیی د

(کوگی 017 :0931 ،2ا پوکورنی .)413 :0981 ،این ری

در یونانی ،با ساخت «ائوریسیت»

ب ک  /luxi/در ینی ،ب یک  /lukkesta/آمیده اسیت (ریکیس .)409 :2110 ،اژة
«ر ن» ب

ک ا سنایی  /raoxšna/ب میگی دد (بارتلمی 0433 :0914 ،ا گیایگ :0975 ،

 .)212پوکییورنی اییین اژة ا سیینایی را میی اه ییک یونییانی /luxinos/

ییک التییین

 /lustrare/بی سییناو  /es/نسییبت داده بی ییک  /*luq-s-nos/بازسییازی کی ده اسییت
(پوکییورنی .)419 :0981 ،ییورن ییک دیگی اییین اژه را بی صییورت  /ruxš/از ا سیینایی
 /raoxšna/سانسک یت  /rukša/آ رده است ( ورن /xš/ .)081 :0398 ،در د رة میانی ،

بیی  /š/تبییدی

ییده اسییت (گییایگ )212 :0975 ،ا بنییاب این /Raoxšna/ ،در د رة میانیی ،

ب صورت  /rōšn/در فارسی نو ،ب یک  /rōšan/درآمیده اسیت (نیبی
حال ،این سؤال مط ح می ود ک این اژه با ساخت «ائوریست» ساخن
اژه ای باال پدید آمده است .در

.)070 :2118 ،
ده یا بی قییاس بیا

حال ،این اژه ،سیاخنی م یاب «ائوریسیت» ()rauk-s

دارد.

*leuk-s-nos> raōxšnō> rōšn> rōšan

 .4-9دوشیدن

چون

این اژه را ازری ة  /dauxš/دانسن ک در د رة میان  ،ب  /dōš/ب معنای د ییدن

در سغدی ،ب  /δwš/تبدی

ده است ک  /š/در آن ،ب توضیه نیاز دارد (چونی

:2117 ،

 .)71ی معنقد است ری

ای  /dauxš/ /dauč/د مبهماند .آن یا ییا از یی

اصی

منفا ت ییا ی د تحیت تیأثی ری ی ای دیگی بیودهانید احنمیاالً  /dauč/معنیای خیاص
« ی د یدن» از معنای «ک یدن» دا ن است .در ای انی ،گون ای اسمی بیا اج نی مکیامی
1. C. D. Buck
2. W. Cowgill

دوفصلنامة علمی  -پژوهشی زبانپژوهی ،ویژهنامهی زمستان 191 / 1392

اودار  /g/جود دارد ک اج  /š/ری ة  /dauxš/آن یم تیاکنون یناخن ن یده اسیت.
ک سانسک یت  /dogh/با جود م کالت نحوی سطحی ،با صورت یونیانی /tugxano/
ب معنای «رسیدن ب دف» ،ک گوتی  /daug/ب معنای «مفیدبودن ب ای» ،مخیوانی دارد
(چون

 .)17 :2117 ،لوبنسکی ک فارسی  /duxtan, dōγ/را ذی ری یة نید ار پیایی

 /*deuk/ب معنای « ی د یدن» «ف اردادن» آ رده اسیت (لوبنسیکی .)715 :2112 ،ایین
دا» ،مییادة

ری ی در نیید آریییان ،ب ی صییورت  /dogh/ب ی معنییای «د یییدن» در «ری ی

ارتبیاط

«ائوریست» ب ک ای  /adhukśat/ /adukśat/ ،/dukśas/آمده است .ی

 /dōxtan/را ازری ة  /dhaugh/یی محنم دانسین اسیت (میای وف  .)747 :0992 ،بارتلمی
این فع را جوء گی ه ری ی « /s+/ائوریسیت» دانسین اسیت (گیایگ  )71 :0975 ،نیبی

 /dōsītan/در د رة میانیی را ازری ییة  ،/*dheug/نییدی باسیینان  /dōh/ای انییی باسیینان
 /*daug/ب معنای « ی د یدن» ،احنماالً از  ،/*dōx-s/با پسوند  /s/ک  /š/آن در فارسیی
نو /dōšīdan/ ،قاب توصیف نیست ( ورن029 :0398 ،ا نیبی

 .)15 :2118 ،یوسینی 0در

بند ن ،ری ة د یدن را  ،/*dukhsh/گسن های از  /dug/دانسین اسیت (یوسینی:0313 ،

 .)043ابوالقاسمی  /dauxš/را ازری ة  /daug/دانسن ک  /g/پی از  /š/ب  /x/تبدی

یده

است (ابوالقاسمی .)54 :0878 ،احنماالً این اژه طبی نظی بارتلمی  ،از سیاخت «ائوریسیت»
باسنان ( )deuk-sآمده است.

*dhaugh-s-to> *dauxšta> dōšīd؟

 .4-11فروش

چون

این اژه را ازری ة  /vaxš/ب معنای افوای

ر یدکی دن ،از اصی

نید ار پیایی

 /H2weg-s/بییا  /s/آیییازین آ رده اسییت .در نیید آریییایی ،ری ییة  /vakş/بیی معنییای
ر دک دن ،از اص

ند ار پایی  /h2wegs/ب صیورت میادة «ائوریسیت» در سانسیک یت،

ب ک  /ukşita,aukşīş/در ا سنا ،ب صیورت  /vaxšt/آمیده اسیت (میای وف :0991 ،
 .)473نیب

نین

(ک عموماً آن را پذی فن اند) ،ری ة ای انی باسنان  /vaxš/بی معنیای

ر نک دن اف خنن ،بناب پیارتی  /wxš-/فارسیی میانی  /whš/بی معنیای افی خنن
1. F. Justi

نامعین ،مادۀ «س»دار) در فارسی نو
 / 192بازماندههای مادههای «ائوریست» باستان (ماضی
ّ

م نع
آت

ده گ فن اند ک در فارسی میانة مانوی /wxšn/ ،ب معنای ملح ک دن بی آتی  ،بی
افو دن ،مخوان با فارسی نو  /furōxtan/ب معنای اف خنن ده اسیت .ایین کیارب د

مصطله با آتی  ،بی قییاس بیا ا سینا /ātra-vaxš/ ،سانسیک یت اسیت کی تفکی د ران
ند ای انی را منعکس میکند (چون

 .)429 :2117 ،ب خالف چونی

 ،/vaxš/جوء گ ه ری یة «ائوریسیت» ییی تماتیی

 ،وفمیان ری ی را

دانسین اسیت ( وفمیان.)228 :2114 ،

زالمان ری ة ایین اژه را  /vaxš/بنیاب نظی یوسینی ،بی صیورت  /*fra-vaxš/بی معنیای
ف خنن آ رده است (گایگ  .)293 :0975 ،وب مان ب این مسلل  ،معنقد نیست ک می ی
 /xš/بعداز اکة کوتاه میآییدا ماننید  /frōxšam/از  ( /*fravaxšam/وب یمان:0831 ،
 .)284این اژه در زبان پهلوی ،ب صورت مصیدر  /frōxtan/میادة مضیار /frō(x)š/
ییک فارسییی نییو  /furōš/آمییده اسییت (مکنییوی .)84 :0970 ،سییاخت ری یة «ائوریسییت»
 /vaxš/آن در فارسییی باسیینان ،ب ی مییین ییک آمییده اسییت بنییاب این ،احنمییاالً از مییادة
«ائوریست» آمده است.

*pro-h2weg-s>frō(x)š>furōš

 .4-11ارشن

در ند ار پایی ،د اژه ب ای مذک بی کیار مییرفنی اسیت :نخسیت( /* rsēn/ ،ا سینایی
 )/arəšan/ک درمقاب با ک مؤنث ق ار دا ن

( /*wersēn/ا سنایی  ،)/varəšni/بی

م د بلندپای اخنصاص دا ن است .در ا سنا« ،ار ن» اژهای خاص بی ای خلی نمونی یای
مذک (بور سال) مانند  /aspa-arəšam/ب معنای اسب ن بوده است (مالوری

 .)214 :2111 ،817 :2114مای وف

ک

0

آدامیو،2

ند ار پایی اژه را ب صورت  /*h1rsn/آ رده

اسییت (مییای وف  .)05 :2115 ،پوکییورنی اییین ری یی را بیی ییک  /eras,ers/بیی معنییای
ج یاندا نن ،خود از  /er,or/ب معنای ح کتدا نن دانسن است ک با  ،/s/معنایی دیگی
را ن ان مید د (پوکورنی)051 :0981 ،ا البن لموت ریکس این ری
ب معنای ج یاندا ینن آ رده کی تنهیا در ینیی

را ب ک /h1ers/

دا آمیده اسیت (ریکیس.)240 :2112 ،

1. J. P. Mallory
2. D. Q. Adams
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لوبنسکی ری ة آن را ب ک  /ere-s/ب معنای ج یاندا نن ب گ دانده اسیت کی در نیدی

باسنان /rşa-bja-h/ ،ب معنای گا ن  ،در ا سنا فارسی باسنان /aršan/ ،ب معنیای می د
و آمده است (لوبنسکی .)911 :2117 ،چنانچ این ری

ساخن

بناب گفنة لوبنسکی ،بیا گسین ه

ده با د ،ساخت «ائوریست» آن ،محنم است.

**h1rsn>arəšan>aršan
 .4-12سروش

بی ن اژه ایی ک در ند ار پایی ،دربارة «اطاعیت» بی کیار مییر نید ،معیانیای مچیون
نیدن گوودادن دارند ب لحاظ نحوی ،دارای معنای «دنبال پی یک دن» سینند .در

زبیان لینیوانی /klausyti/ ،در لنیونی ،/klausil/ ،در لهسینانی /sluchac/ ،در ر سییی،
 ،/slušar/ب معنای گوودادن ،یمری ی بیا اژة فارسیی «سی و» سینند (بیاو:0933 ،
 .)0891این ری

مچنانک گفنیم ،در بی ن زبیان یای ی قی نید ار پیایی آمیده اسیت

(مالوری آدامو .)214 :2111 ،در ند ار پایی ،تنها ری ة  /kleu/معنای ینیدن دارد کی
صورت گسن ة آن /kleus/ ،است .لموت ریکس این اژه را از مادة آرز یی دانسن است
(ریکس )881 :2112 ،ک در زبان ا سنایی ،/sraōša/ ،در فارسیی باسینان ،/*srauša/ ،در
د رة میان  ،ب صورت  /srōš/در فارسی نو ،با ف ایند میان ت ،بی  /suruš/تبیدی
است (نیب

یده

 .)079 :2118 ،م خص نیست این اژه از مادة «ائوریست» آمده است یا میادة

آرز یی.

*kleu-s-os> sraōšō> suruš
 .4-13ریش

ری ة این اژه در ند ار پایی ،ب صورت reis/؟ /ب معنای زیاندییدن آسییبرسیاندن،

در دا ،ب ک «ائوریست» النوامی  /rešat/آمده اسیت (ریکیس .)514 :2112 ،لوبنسیکی،
ری ة اصلی را ب صورت  /rei/ب معنای یکافنن ب ییدن ،بیا گسین ة  /s/بی یک /reis/
آ رده است (لوبنسکی .)2439 :2117 ،این اژه در ا سنا /raēšah/ ،ب معنای زخم ،ازری یة

 /raēš/بوده ک در ندی باسنان ،ب  /rēš/تبدی

ده است (بارتلم 0437 :0941 ،ا یورن،

نامعین ،مادۀ «س»دار) در فارسی نو
 / 194بازماندههای مادههای «ائوریست» باستان (ماضی
ّ

 .)042 :0398در د رة میان  ،این ازه ب صورت  /rēšēnītan/ب معنیای زییانرسیاندن آمیده
است (نیب

 .)019 :2118 ،اگ این ری

یده با ید،

بناب گفنة لوبنسکی ،با گسن ه ساخن

ساخت «ائوریست» آن نیو محنم است.
*rei-s-es> raēšō> rēš> riš

البن اژه ایی دیگ مچون «ب » از  /vaŋhav/ری یة ( /van-s/بنابی گفنیة بارتلمی )،

«بی ی » از /varəša/

نیید ار پییایی « /*wlk-so/ت یین » از ا سیینایی  /taršna/ری یة

ند ار پایی « /ter-s/پا یدن» از ا سنایی  /paršuya/از ند ار پیایی  /per-s/ب خیی
اژه ای دیگ را میتوان از این دیدگاه ب رسی ک د ک در مجال این په

نمیگنجد.

 .5نتیجهگیری

ب اساس آنچ در این مقال گفنیم ،در ای انی باسنان ،چندین سناو جیود دا ین انید کی بیا
گسن ة  /s/ساخن می وند:
یکی از این سناو ا مادة آیازین است ک ب خی صاحبنظ ان ،فع ای ذکی یده در
منن مچون «ک نن» «کو یدن» را از ساخت مادة آیازین ند ار پایی دانسن اند .ساخت
مادة آیازین در ند ار پایی ،افو دن  /sk/ب ری

است ک در ای انی باسنان ،ب  /s/تبدی

ییده اسییتا در ا سیینا ،اژه ییایی مچییون  /isa/بیی معنییای خواسیینن /šusa/ ،بیی معنییای

ح کتک دن /tərəsa/ ،ب معنای ت سیدن /pərəsa/ ،بی معنیای پ سییدن /tusa/ ،بی معنیای
خالیک دن  /usa/ب معنای درخ یدن ،ب پاییة میادة آییازین سیاخن

یدهانید .حیال ،ایین

سؤال ،مط ح می ود ک با توج بی قیانون ر کیی ،یعنیی تبیدی  /s/بی  ،/š/آییا مییتیوان
فع ای موجود در منن را از ساخت مادة آیازین دانسیت ییا خیی ا زیی ا در اژه یای بیاال،
یچگاه قانون ر کی صورت نگ فن است.
البن ب خالف نظ یة بیکس ک معنقد است ف ایند ر کی دربارة  /s/آمیده از کیامی /k/
ند ار پایی صد نمیکند /s/ ،ا سینایی در ری ی یای  /spas/از نید ار پیایی /spek/
(ا سیینایی  ،)/spašnuθā/ /spaxšti/ری ییة  /nas/از نیید ار پییایی ( /nek/ا سیینایی
 )/anāxšta/ری ة ( /paiθ/paēs/فارسی باسنان  /nipištam/از ند ار پایی  )/peik/ن
از  ،/s/بلک از  /k/کامی ند ار پایی آمدهاندا مچنین کارب د  /xš/ک در ری

یا آمیده
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 /š/را گسن ه ب ای ساخنن ری یة جدیید دانسین انید ،بایید توجی کنییم کی در اژه یایی
مچون  /anāxšta/ب معنای بیپای  ،از ری ة  /nas/ب معنی نابودک دن /spaxšti/ ،از ری یة
 /āxšti/ ،/spas/از ری ة  /stā/داریم ک ب جای  ،/š/اج  /x/گسن ه بوده استا درننیج ،
پاسخدادن ب این سؤال ک  /x/میتواند گسن ه ق ار گی د یا  /š/یا د  ،باید طب قواعدی
ای بی ن است.

خاص صورت گی د ک نیازمند په

مادة دیگ  ،ازنو آرز یی است ک با افو دن  /s/بی میادة مضیاعف سیاخن میی یود

بیانگ آن است ک عام  ،درآرز ی عملی ،در ف انجامدادن کاری یا درب دارندة حیالنی
است .ب این اساس ،مسلل این است ک آیا میتوان در این فعی یا ،معنیای آرز ییی یافیت
یااینک باید بپذی یم ک در د ره ای میان

نو ،مادة مضاعف آن ازمیان رفن است.

اما مانگون ک دیدیم ،با توج ب ساخت «ائوریست» ،فع یایی کی در میادة ماضیی،

ب  /št/خنم می وند ،در مادة مضار  ،ب  /ār/تبیدی

یدهانید .بی ین صیاحبنظی ان ،ایین

فع ا را از ساخت «ائوریست» دانسن اند .ب خی صاحبنظ ان ،ساخت اینگون اژه ا را از
 /s/گسن ه دانسن اندا اما ساخت «ائوریسیت» ایینگونی اژه یا را در د رة باسینان دارییم
درننیج  ،ک فارسی نو آن ا را ب آمده از مادة «ائوریست» باسنان مییدانییم .مسیللة دیگی
دربارة این فع ا ،اخنالف صاحبنظ ان ب س این مسلل است ک اینگون اژه ا ب قییاس
با «کار» «کا ت» ساخن

دهاند یا ب قیاس با «دار» «دا ت» .دربارة این مسلل نمییتیوان

نظ ی قطعی دادا اگ آنان را ب قیاس با ری ة  /karš/ک اج  /s/در ری
 /dar/نداریم ،اید بنوان گفت ب قیاس با «کیار» «کا یت» سیاخن

آمده در ری یة
یده با یندا امیا اگی

ب اساس گفنة وب مان ،آن را ب قیاس با منقدمت ین ک بگی یم ،میتوان گفت بی قییاس
با «دار» «دا ت» ساخن

دهاند.

دربارة تحول آ ایی اینگون فع ا میتوان گفت اگ این فع ا ب قیاس با یکی از این
د فع (کا ت دا ت) ساخن

ده با ند ،میتوان ساخت این فعی یا را گونی ای قیانون

تحول آ ایی دانست ک در سیاخت «ائوریسیت» از  /*ršt/باسینانی در د رة میانی

نیو ،در

ماضی /r/ ،آن حذف ده  /št/باقی مانده است در مضار  /št/ ،حذف ده  /r/باقی

مانده است .این قاعده را حنی میتوان ب اژه یای دارای  /+ rš/مخیوان در ا سینا تعمییم
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wolk-/  از ند ار پایی،/vrkśa/  ندی باسنان،/varəša/ دادا مچون «بی » از ا سنایی

ا «پا ین » از/ters/  از نید ار پیایی،/tršna/  ند باسنان،/taršna/ ا «ت ن » از ا سنایی/so
 ری یة/parša/ ا «پا یدن» از ای انی باسنان/per-s-no/  از ند ار پایی/pāšna/ ا سنایی
/er-s/  از ری ة نید ار پیایی،/aršti/  «خی ت» از ای انی باسنان/per-s/ ند ار پایی
نو حذف ده است ا میت این قیانون را در اژه یای دارای
 تحیول ایین اژه یا را نییو مییتیوان بیا ایینگونی،حیال

 آنان در د رة میان/r/ ک

 در. باسنانی ن ان مید د/*rš/

.ی گسن دهت ب رسی ک د

 درقالب په،ساخت
منابع

. ققنوس: ته ان. مادههای فعلهای فارسی دری.)0878(  محسن، ابوالقاسمی. سمت: ته ان. دستور تاریخی زبان فارسی.)0875( ------------- -

. تحول آوایی زبان فارسی از هندواروپایی تا فارسی نوو.)0831(

 این ی، وب مان-

.  امی کبی: ته ان.ت جمة بهواد معینی سام
- Bartholomae, Ch. (1878). Altiranische Verbum in Formenlehre und Syntax.
Munchen: Teheodor Ackermann.
- ----------------------- (1904). Altiranisches Wörterbuch. Strassburg: Verlag
von Karl Trunber.
- Beekes, R. S. P. (1995). Comparative Indo-European Linguistics.
Amesterdam/ Phildelphia: John Benjamins Publishing Company.
- Buck. C. D. (1988). Dictionary of Selected Synonyms in the Principal IndoEuropean Languages. Chicago.
- Cheung, J. (2007). Etymological Dictionary of the Iranian Verb. LeidenBoston.
- Cowgill, W. and M. Mayrhofer (1986). Indo-Germanischr Grammatik.
Carl Winter. Universitatverlag. Heidelberg.
- Crahe, H. (1945). Indogermanische Sprachwissenschaft. Wurzburg.
- Darmesteter, J . (1971). Étude iraninnes. Amesterdam: Phillo Presss.
- De Harlez, C. (1882). La Langue de Ľavesta, Grammaire, Antholigie,
Lexique. Paris: Maisonneuve et Libraries-Editeurs.
- Durkin-Meisterernst, D. (2004). Dictionary of Manichaean Middle Persian
and Parthian. London.
- Forston, B. W. (2004). Indo-European Language and Culture. United
Kingdom: Blackwell Publishing.

197 / 1392  ویژهنامهی زمستان، پژوهشی زبانپژوهی- دوفصلنامة علمی

- Geiger, W. (1879). Handbuch der Awestasprache, Grammatik,
Chrestomathie und Glossary. Erlangen: Verlag von Andreas Deichert.
- -------------- (1974). Grundriss der Iranischen Philologie. Strassburg:
Verlag von Karl Trubner.
- Hoffman, K. and B. Forssman (2004). Avestische Laut-und Flexionslehre.
Innsbruck.
- Horn, P. (1893). Grundriss der Neupersischen Etymologie. Verlag von
Karl J. Trubner. Straussburg.
- Jackson, A. V. W. (1892). An Avesta Grammar in Comparison with
Sanskrit. Stuttgart: W. Kohlhammer.
- ------------------------ (1893). Avesta Reader Easier Texts, Nots and
Vocabulary. Stuttgart: W. Kohlhammer.
- Johnson. E. D. (1917). Hiatorical Grammar of the Ancient Persian
Language. Chicago: American Book Company.
- Justi, F. (1868). Der Bundehesh zum Erst Male. Leipzig: Verlag von F. C.
Vogel.
- Kanga, K. E. (1867). A Practical Grammar of the Avesta Language.
Byculla: Education Societys Press.
- Karanjia, E. R. P. (2005). Teach Yourself Avesta Language. Bombay.
- Kent, R. (1969). Old Persian Grammar. New Haven Connecticut:
American Ariental Society.
- Lubotsky. A. (2007). Proto-Indo-European Etymology Dictionary.
Moscow: Dnghu Association Publishing.
- Mackenzie, D. N. (1971). A Coincise Pahlavi Dictionary. London: Oxford
University Press.
- Mallory, J. P. and D. Q. Adams (2004). Encyclopedia Indo-European
Culture. London-Chicago.
- ----------------------------------------- (2006). The Oxford Introduction to
Proto-Indo-European and the Proto-Indo-European World. Oxford.
- Mayrhofer, M. (1956). Kurzgefasstes Etymologisches Worterbuch des
Altindische. Heidelberg.
- ----------------- (1996). Etymologisches Wörterbuch des Altindoarischen.
Carl Winetr. Universitätsverlag. Heidelberg:
- ------------------- (2005). Die Fortsetung der Indogermanischen Laryngel im
Indo-Iranischen. Verlag der Osterreischen Akademie der Wiesbaden. Wien.
- Meier-Brügger, M. (2003). Indo-European Linguistics. Translated by Ch.
Gertmenian. New York: Walter de Gruyter.
- Meillet, A. (1916). Grammaire du Viex Perse. Paris.
- ------------ (1966). Introduction à Ľétude Comparative des Langues IndoEuropéennes. Massachusetts: University of Alabama Press.
- Misra, S. S. (1987). The Avestan a Historical and Comparative Grammar.
Delhi: Chaukhambh Oriental.

 مادۀ «س»دار) در فارسی نو،نامعین
 بازماندههای مادههای «ائوریست» باستان (ماضی/ 198
ّ

- Monier-Williams, M. (1999). A Sanskrit-English Dictionary. Delhi: Motilal
Banarsidass Publishers.
- Reichelt, H. (1967). Awestischen Elementarbuch. Heidelberg: Carl Winter
Universitat Verlag.
- Rix, Helmut (2001). Lexicon der Indogermanischen Verben. Dr. Ludwig
Reichert Verlag. Wiesbaden.
- Skjærvø, P. O. (2002). An Introduction to Old Persian. Harvard University.
- ------------------ (2003). An Introduction to Young Avesta. Harvard
University.
- Spiegel, F. (1882). Der Altiranischen Sprachen. Leipzig: Verlag von
Wilhelm Engelmann.
- Szemerenyi, S. (1990). Einführung in die Vergleichende Sprach
Wissenschaft. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
- Webster, Marriam (1983). Webster’s Ninth New Collegiate Dictionary.
Massachussetts.
- Windfuhr, G. (2009). The Iranian Languages. New York: Routledge
Taylor and Francis Group.

