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چکیده
سرزمین ایران با توجه به گستردگی و تاریخ طوالنی آن دارای گویشها و گونههای زبانی متنوعی است .این
گویشها که از دیرباز در ایران رایج بودهاند ،بر برخی از متون فارسی کهن نیز تأثیر گذاشتهاند .این تأثیر در متون پیش از
دورة مغول (دورة تکوین) بیش از دورههای دیگر زبان فارسی دیده میشود .برای نمونه در ساختهای فعلی دورة
تکوین ،عناصری دیده میشود که مسلماً از گویش ها وارد زبان فارسی معیار شده است .برخی از این عناصر که در مقالة
حاضر بررسی شدهاند عبارتند از :پیشوند فعلی «هاز /هوژ» و گونههای آن ،پسوند تاجیکی «-گی» ،کاربرد نوعی خاص
از افعال کمکی ،پیشوند فعلی «-بو» ،کاربرد غیرمعیار پسوند  ، -istساختهای متعدی قیاسی و گونة گفتاری پسوند -
 . ānاغلب این عناصر هنوز تنها در گویشهای ایرانی دیده میشود.
کلیدواژه :فارسی معیار ،گویش ،ساخت فعل ،پسوند ،پیشوند.
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زبانها و لهجههای ایرانی ،اکنون در سرزمینی گسترده شده که از سمت مغرب تا «رود دجله» و از مشرق تا «دره رود
سند» و ایالت چینی «سینکیانگ» و از شمال تا «جبال قفقاز» و از جنوب تا «خلیج فارس» و «دریای عمان» امتداد دارد.
(ارانسکی .)829 :9932 ،اما در این قلمرو بسیار گسترده ،زبانهای ایرانی به صورت یکسان تکلم نمیشود .زیرا
گویشوران ایرانی باستان که مادر همه زبانهای ایرانی به شمار میرود ،در پی مهاجرتها و لشکرکشیها ،به نقاط
مختلف و دور از هم که در باال ذ کر کردیم ،پراکنده شدند .این زبان در طول تاریخ با شرایط جغرافیایی و اجتماعی
محیطی که در آن تکلم می شد منطبق شد و با توجه به این شرایط ،تغییرات گوناگون آوایی ،صرفی ،نحوی و معنایی در
آن به وجود آمد (قریب9929،ب .)8 :بررسی در زمانی این گونهها و گویشها در حوزه دانش گویششناسی و بررسی
در زمانی و تاریخی آنها در حوزه زبان شناسی تاریخی قرار دارد که خود زیر شاخه زبان شناسی تاریخی است (شیری،
 .)933 :9921اولین بررسیها در زمینه گونههای زبانی ایران را میتوان در آثار مورخان و جغرافیدانان اسالمی یافت.
البته این بررسی ها بسیار ابتدایی و گاه در حد اشاره به یک واژه یا گونهای خاص از کاربرد یا تحول یک آوا در ناحیهای
خاص است .استاد فقید پرویز ناتل خانلری با مطالعه اغلب این منابع مانند «احسن التقاسیم از مقدسی»« ،نزهت القلوب
از حمداهلل مستوفی»« ،صورة االرض از ابن حوقل»« ،المسالک و الممالک از اصطخری» و بسیاری منابع دیگر اطالعات

اندکی را که در این کتابها در مورد گویشهای ایرانی ثبت شده بود ،استخراج و در کتاب ارزشمند تاریخ زبان فارسی
نقل نموده است (ر.ک :.ناتل خانلری،9928 ،ج .)828 :8اما بررسی اصولی و علمی گویشهای ایران پس از ورود
مستشرقین انگلیسی ،فرانسوی ،روسی و آلمانی به ایران آغاز شد؛ یعنی حدود  931سال پیش (ارانسکی-81 :9932 ،
 .)91کسانی مانند گایگر و پیر لکوک 9بیشتر به گویشهای مرکزی ایران پرداختند .روسها نیز به سبب قرابت جغرافیایی
اغلب در حوزه طبرستان و گرگان و گیالن فعالیت داشتند .کسانی مانند خوچکو ،برزین و ملگونف یافتههای ارزشمندی
در حوزه گویش طبرستان و گرگان و به طور کلی گویشهای حاشیه دریای خزر ارائه دادند .سپس ژاپنیها نیز در
عرصه گویش شناسی فارسی به فعالیت پرداختند .کسانی مانند ناواتا و ساتوکو یوشیه گویشهایی را که بیشتر به فارسی
نزدیک بود بررسی کردند و نقدهای جدی نیز به کار آنها وارد شد (ر.ک :.برجیان .)93 :9922 ،اما این افراد تنها به
جمع آوری صورت امروزی گویش های ایرانی پرداختند و توجه چندانی به پیشینه و سابقة تاریخی این گویش ها نشان
ندادند .به مرور زمان تعداد متونی که معرفی ،چاپ و تصحیح شدند افزایش یافت .با بررسی این متون که در نقاط
مختلف ایران نوشته شده بودند ،روشن شد که تفاوتهای محسوسی بین آنها یافته میشود؛ بدین ترتیب توجه به
صورتهای تاریخی گویش های مختلف مانند خراسانی ،سیستانی ،رازی ،مازندرانی ،کردی و شیرازی باال گرفت .مقالة
حاضر نیز تالشی است که در همین راستا انجام شده است .در این مقاله برخی از مهمترین متون دورة تکوین زبان
فارسی از دیدگاه گویش شناسی بررسی شده است .برخی از متون مورد بررسی در این مقاله ،یعنی متون فارسی -عبری،

 .3پیر لکو ( )pierre lecoqگویش شناس و زبان شناس فرانسوی که در ایران بیشتر با عنوان لکوک شناخته میشود و مقاالت مشهوری مانند “Les
” dialects du centre de l'Iran,از اوست.

متونی هستند که در ایران کم تر شناخته شده هستند .به همین دلیل مطالب عرضه شده ،میتواند مالکهای منحصر به
فردی برای بررسیهای تطبیقی بین گویشهای مختلف در اختیار پژوهشگران قرار دهد.

 .1پیشوندهای فعلی «هاز ،هاژ ،ها ،هوژ ،هو»
تکواژ  hâو گونه های آن در متون قدیم فارسی هم در نقش پیشوند فعلی و همم بمه صمورت حمرا اضمافه بمه کمار
رفتهاند :پیشوند :ها افتادن ،ها نهادن ،ها دادن ،ها گرفتن ،ها کردن ،هو بودن ،هو نشستن؛ حرا اضافه :ها من (= به من)،
ها وی (= به وی) ،ها کسی (= به کسی) ،هو زیر (= به زیر) (صادقی9929 ،المف .)4-3 :پیشموندهمای ) hā(rو )hu(r
حاصل تحول «فرا» 4و «فرو» 3هستند .زیرا در لهجه سنگسری (و برخی لهجههای دیگر) گروههای  θrو  frایرانی باستان
به  h(a)rو  šتبدیل میشوند( 1اعظمی و ویندفور : 93 :9939 ،بمه نقمل از صمادقی 1 :9931 ،و بمرای اطالعمات بیشمتر
ر.ک :.محمدبن منور ،9929 ،ج.))341-9 :8

 .1 .1تکواژ «ها /هو» و گونههای آن در گویشهای ایرانی قدیم و متون فارسی کهن
صادقی حوزههای رواج این تکواژ را کنارههای دریای خزر (به استثنای گیلکی) ،لهجههای تالشی و لهجههمای مرکمز
ایران میداند (صادقی .)1-91 :9931 ،مرحوم ناتمل خمانلری در ممورد پیشموند «هما» گفتمة مقدسمی را نقمل ممیکنمد و
نمونههایی از آن را زبان مردم قومس و جرجان نشان میدهد (ناتل خمانلری ،9928 ،ج .)891 :8مرحموم بهمار در شمر
ویژگیهای سبکی اسکندرنامه کاربرد پیشوند «ها» را تنها در افعال و مربوط به لهجه جنوب طبرسمتان و ممردم سممنان و
شاهرود و قومس قدیم میداند (بهار ،9933 ،ج( )949 :8نیز ر.ک :.دهخدا :9931 ،ذیل «ها .)»4شفیعی در نقل قولهمایی
که از خرقانی در اسرارالتوحید آممده ،پیشموند فعلمی «هموژ» را در تعمدادی از افعمال پمیشونمدی ماننمد «هوژگموییم» و
«میهوژارم» نشان میدهد و مینویسد« :هوژ» یا «هو» 3پیشوندی بوده اسمت در لهجمه قومسمی (بسمطام و خرقمان) کمه
نمونه هایی از آن در مقامات خرقانی نیز خوشبختانه باقی مانده (برای توضیحات کامل در این مورد ر.ک :.محمدبن منور،
 ،9929ج .)341-9 :8پیشوند «ها» نیز بر سر بسیاری افعال در لهجههای مرکزی زبان فارسمی ،تما قمرون ششمم و هفمتم،
نمونههای بسیار دارد .برای مثال در مقامات خرقانی نمونههای آن دیده میشود و نیز در کتاب النقض عبدالجلیل قزوینی.
در تذکرةاالولیاء عطار نیز بازماندهای از این گونه زبان خرقانی باقی مانده به صورت «ها» در فعل «ها بژاردی و ها بژارد»
 .4پیشوند «فرا» کوتاه شده «فراز» است و در فارسی میانه به صورت  frāzبودهاست ،مانند ( frāz abgandanپیش انداختن)« .فرا» در ترکیباتی
مانند «فرا رسیدن» به معنی «پیش ،به پیش» و در ترکیباتی مانند «فراگیر» به معنی «اطراف» است .همچنین «فرا» در ترکیباتی مانند «فرا روی،
فراپشت ،فرا راه ،فراسوی» حرف اضافه و در «فراتر» صفت یا قید است (کلباسی.)01 :1331 ،
« .5فرو» نیز کوتاهشده «فرود» است که در دوره میانه به صورت « »frōdدیده میشود .فرو در ترکیبات فعلی به معنی «پایین ،به سوی پایین» به
کار میرود« .فرود» نیز به عنوان پیشوند فعلی و با معنی «پایین ،به سوی پایین» در «فرود آمدن» و «فرود آوردن» به کار میرود (کلباسی،
.)01-1 :1331
 .6هوبشمان در مورد تحول واج  fفارسی باستان مینویسد :واج  fفارسی باستان در فارسی نو به  hتبدیل میشود (هوبشمان :1301 ،بخش  :31آ
) .اما او این تحول را در فارسی نو پیش از واجهای  t, s, š, rممکن نمیداند (همانجا) .وی تحول  fدر آغاز واژه پیش از واج  rرا مختص زبان
ارمنی میداند (پس  frفارسی نو مطابق  hrارمنی) (همان :بخش 31آ .)1 :باقری نیز همین نظر را تکرار میکند و میافزاید :در گروه آوایی fr
باستانی معموالً در تحول قلب صورت گرفته و در زبان فارسی جدید بدل به  rfمیشود (باقری.)111-2 :1331 ،
 .7شفیعی «ز/ژ» موجود در «هاز /فاز» و «هوز /هوژ» را تحت عنوان «ز» وقایه بررسی میکند :منظور از «ز» وقایه آوردن «ز» است در
فاصله میان دو حرف مصوت از قبیل «بازو» به جای «با او»  ...یادآوری میشود که این «ز» چیزی نیست که از خارج آمده باشد؛ بلکه «باز»
صورت دیگری است از همین «با» و در اینگونه ترکیبات محفوظ مانده است .ولی در ترکیبات یا صامت ها نمونه آن کمتر است (محمد بن منور،
 ،1331ج :1دویست و سه).

(همانجا ،برای توضیحات کاملتر ر.ک :.شفیعی کدکنی .)989-9 :9924 ،در «دستور الجمهور» نیز شواهدی بمرای «هماز/
هاژ» وجود دارد (شفیعی کدکنی .)999 :9924 ،از یک مورد «فاز» به جمای «فما» کمه در ایمن عبمارت بماقی مانمده اسمت
میتوان حدس زد که صورت کهن «فا» نیز «فاز» و شاید «فاژ» بوده است :اگر سر هو زنم فاز دروازه نشابور دَشم و یمک
سخن گویم تا قیامت هیچ عالمی بر منبر نشو [مقامات] (همان .)989-9 :بنابراین ممیتموان تحمول ایمن پسموندها را بمه
صورت زیر نشان داد:
ها > هاز /هاژ > فراز < فاز /فرا
هو > هوژ > فرود < فرو
برای ملموس شدن توضیحات باال ،در زیر نمونههایی از پیشوندهای «هاز /هاژ /هما» و «هموژ /همو» در متمون کهمن
نشان داده میشود:
 هاز /هاژ :شبی چنان دیدم که پیش حق تعالی ایستاده بودم ،بایزید هاز آمد و این مسأله از حق بپرسید و در وقمتاجابت آمد (احمد خرقانی)983 :9922 ،؛ بایزید آنجا هاژ آورد (همان)981 :

 ها :صد دینار دین از کسی هاگیرد (بَحرُالفَوائِد)949 :9943 ،؛ شمس ...از ناحیتِ شمال هماگیرد (ترجممة اَلمَمدخَلاِلی عِلمِ اَحکامِالنُّجوم)98 :9933 ،؛ بر صحن ها کن و بعضی بگذار و تردیمد کمن( .رازی ،9919 ،ج)439 :8؛ دنیما از وی
زود ها توان گرفتن (شهاباالخبار)89 :9941 ،؛ هر لطف کمه بنممایی در سمایة آن آیمی /بسمیار بیاسمایی هما ده چمه بمه
درویشان  -یک دانه اگر کاری صذ سنبله برداری /پس کوش چه میخاری ها ده چمه بمه درویشمان (افالکمی،9918 ،ج:9
)318؛ که گر 2مرد بر پشت او هازدی /نخستین قدم بر ثریا زدی (واصفی،9941 ،ج.)93 :8
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 هوژ :ما این سرّهای تو بدو هوژ گوییم (محمدبن منور ،9929 ،ج)993 :9؛ دستی به نور باقی میهموژ آرَم( .هممان:)992؛ رحمت بر وی هوژ آمد تا به برکت وی به ما نیز ها رسید (احمد خرقانی)991 :9922 ،

 هو :هر برجی که کمتر از سی درجه برآید ،به مقدارِ آن کم ،افزونتر از سی درجه هوشمود (ترجممة اَلمَمدخَل اِلمیعِلمِ اَحکامِالنُّجوم.)82 :9933 ،

91

 .2 .1تکواژ «ها /هو» و گونههای آن در گویشهای ایرانی امروز

 .3در بدایع الوقایع به صورت «اگر مرد» آمده (واصفی ،1330 ،ج)131 :2
 .0برای مزید فایده از کاربرد «ها» به عنوان حرف اضافه در گروه فعلی و در جمله نیز نمونههایی ذکر میشود:
 کاربرد «ها» به عنوان حرف اضافه در «گروه فعلی» :كافري را هاپیش بردند تا هالك كنند(.بَحرُالفَوائِد ،)112 :1345 ،التَرافُق :با یكدیگر هاهمراهي كردن(.زوزنی ،)355 :1374 ،خویشتن را ها سجود گذارد( .ابی جعفر طوسی ،1342 ،ج ،)04 :1شمس را هاپیش دارند از همة كواكبان.
حكامالنُّجوم ،)102 :1375 ،شیطان صد موزه بدرید تا مستراحي انباري چند هاهم افگند( .ابوالرجاء قمی،)122 :1363 ،
(ترجمة اَل َمدخَل اِلي ِع ِلم اَ ِ
جرأت من ازبهر آن بود كه هاپیش ایستاد و تو را بازپس داشت(.رازی ،1361 ،ج.)340 :1
 کاربرد «ها» به عنوان حرف اضافه :آب ها او ميكند (.ابی جعفر طوسی ،1342 ،ج) 24 :1؛ اگر كسي  ...امانت پیش وي نهد ... ،روا بود كه هابازستاننده شود (میبدی ،1331 ،ج)733 : 1؛ اول ها برادران دهد (شهاباالخبار.)17 :1340 ،
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 .برای مزید فایده نمونههایی از کاربرد «هو» به عنوان حرف اضافه نیز ارائه میشود :قط ِ
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حكامال ُّنجوم)16 :1375 ،؛ دایرة معدلالنهار ِمیل كند از سم ِ
درجه و سي دقیقه و قط ِ
ب جنوبي هوزیرآید چندین مقدار( .ترجمة اَل َمدخَل اِلي ِع ِلم اَ ِ
ب شمالي َورشدهباشد(.همان)25 :
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رأ[س] به جنوب ...و قط ِ

کلباسی با بررسی حدود سی گویش مختلف بسیاری از گونه های این پیشوند را نشان داده است .امما روشمن نیسمت
چرا وی همه گونههای مذکور را از  hâدر نظر گرفته است .وی مینویسد :پیشوند فعلی  hâ-دارای گونههمای ،ha ،hâ
 â ،o ،hǝr ،her ،hâr ،ho ،hu ،hi ،hǝ ،heو  aاست (کلباسی .)38 :9923 ،اما با توجه به معنی این گونمههما و نمو
تحوالت آوایی در هر گویش میتوان دریافت که هر پیشوند از  hâzمشتق شده یا از : huz
گونههای : hâz

( haاملشی ،شهمیرزادی ،تنکابنی ،کاخکی و )...مانند ( ha-da-m, ha-d-əm, ha-diدادم ،میدهم ،بده)؛ ( hârآملی ،سماروی) ماننمد

( hâr-eši-yanنگاه کردن)؛ ( âخنجی ،الری ،حسن کیادهی و  )...مانند ( â-t-emبدهیم)( â-čest-an ،نشستن)( â-xoft-an ،خوابیدن)؛
( aرشتی ،املشی) مانند ( xub-a-kud-ǝnمداوا کردن)( pâk-a-kud-ǝn ،پاک کردن).

گونههای : huz

( huسنگسری ،بایگانی ،درواری ،دوانی) مانند ( hu-berفروبر)( hu-rhž ،بریز)( hu-ndât-en ،انداختن)؛ ( hoخنجی ،ابیانهای) مانند

( ho-nes-omبگذارم)( ho-ni-yom ،بنشینم)؛ ( oخنجی) مانند ( o-xat-ešبخوابی)( o-nes-eš ،بگذاری)؛ ( heسماروی ،سموادکوهی،

ابیانهای) مانند ( he-ništ-en, he-pât-enنشستن ،نشاندن)99؛ ( həآملی) ماننمد ( hə-pât-anپاشمیدن)؛ ( hiافتمری) ماننمد hi-vont-on
(انداختن)( hi-vit-on ،بیختن)؛ ( herساروی) مانند ( her-essâ-enایستادن)؛ ( hǝrآملی) مانند ( hǝr-ǝssâ-anایستادن).

کلباسی در مورد اشتقاقی یا تصریفی بودن این پسوندها مینویسد hâ :و گونههای آن در زمان قدیم به عنوان پیشوند
فعلی ،نقش اشتقاقی داشته ولمی بمه تمدریج نقمش تصمریفی یافتمه اسمت (کلباسمی .)33 :9923 ،ایمن پیشموند هنموز در
گویش های نایینی ،درواری ،قهرودی ،تالشی ،شهمیرزادی ،کرجی ،افتری ،وانشمانی ،گیلکمی ،املشمی ،حسمن کیما دهمی،
دستکی و رشتی مفهوم اشتقاقی باستانی خود را حفظ کردهاند .ولی در سایر گویشها نقش تصریفی یافتمهاسمت (هممان:
 .)38البته یک گویش ممکن است گونه های واحدی از این وند را هم در نقش اشتقاقی و هم در نقش تصمریفی بمه کمار
برد (همانجا).

 .3 .1کاربرد پیشوندهای فعلی  h’zو  hyدر صحایف پاریس و اسفار واتیکان
در اسفارخمسه واتیکان و کتاب مقدس پاریس که شامل صحیفه ارمیا و اشعیا میشود ،پیشونمد فعلمی  h’zبمه کمار
رفته است .این پیشوند در این متون تنها پیش از صیغههای دوم شخص جمع و مفرد  gwš kwn-میآید:

PV: 1: 4: 23: wgwft lmx bzn’n ... bšnwwyd ’w’z mn ... h’z gwš kwnyd gwft’r mn12
PV: 4: 23: 18: gwft br xyz BLq wby ’šnww h’z gwš kwn bgwft’r mn ’y pesr ṣpr13

PV: 2: 15: 26: wgwft ’gr…qbwl kwny b’mr xwd’y...wh’z gwš kwny bfrm’nh’ ’w14

Is: 28: 23: h’z gwš kwnyd wb’šnwwyd ’w’z mn bnywšyd wby ’šnwwyd gwft’r mn15
 .11در مازندران تا حدود سمنان تحول  o,uبه  e,i,əفراوان دیده میشود .تمامی مواردی نیز که تکواژ  huzبه گونههای he, hə, hi, her, hǝr
تبدیل شده در همین نواحی است.
 .12وگوفت لمخ بزنان اوی  ...بشنوید آواز من  ...هاز گوش کونید گوفتار من
 .13گوفت برخیز بلق وبیاشنوو هاز گوش کون بگوفتار من ای پسر صفر
 .14وگوفت اگر قبول کونی بامر خودای  ...هاز گوش کونی بفرمانها او
 .15هاز گوش کونید و باشنووید آواز من بنیوشید و بیاشنووید گوفتار من

Is: 32: 9: zn’n..wr xyzyd, by ’šnwwyd ’w’z mn,… h’z gwš kwnyd bgwft’r mn16

Ier: 13: 15: by’šnwwyd wh’z gwš kwnyd nh bwlnd b’šyd ky xwd’y sxwn gwft17

به نظر میرسد پیشوند  h’zدر این جمالت به نوعی مفهوم تنبیه و تحذیر نیز یافته و به شبه جملههایی ماننمد «همان»
و «هین» نیز نزدیک شده است .در چند جمله از تفسیر حزقیال پیشوند فعلی  hyنیز دیده میشود:

EZ: 24: 16: m’ spyd’ kwn, wm’ gry, wm’ hy ’yyd ’ arəsiy tw18

اصل عبارت  wm’ hy ’yyd ’arəsiy twچنین است« :וְלֹוא תָ בֹוא דִּ מְ עָתֶ ָך» .فعل תָ בֹוא ’ tbwاز ریشه בא ’ bبه
معنی آمدن است که در برخی مواضع معنی پایین آمدن ،فرود آمدن و داخل شدن نیز میدهمد .بمرای مثمال بمرای پمایین
آمدن و غروب کردن خورشید از فعل בא ’ bاستفاده می شود .در ترجمه انگلیسی حزقیال همم بمه مفهموم «فمرود آممدن
اشک از چشم» اشاره شده است( neither shall thy tears run down :توی .)21 :9211 ،بنمابراین روشمن اسمت
که  hyگونهای از پیشوند فعلی  huzاست که مشابه آن در افتری وساروی و سمنانی و  ...بمه صمورت  hi, heبمه کمار
میرود (ر.ک :.کلباسی 38 :9923 ،و محمدبن منور ،9929 ،ج .)341-9 :8نمونة دیگر:

EZ: 9:1: whr mrdy ’ng’zyh’ tb’hy ’w p’ dsty ’w hy b’šd 19

جمله باال در ترجمه וְאִּ יׁש ְכלִּי מַ ׁשְ חֵתֹו ְבי ָדֹו است hy b’šd .در این جمله معادلی ندارد .معنی جمله چنین است :و هر
مردی ابزار ویرانگرش ،به دستش.

 .2پسوند فعلی  -gyدر تفسیر حزقیال
در بخش ماوراءالنهری تفسیر حزقیال 81گونهای فعل ماضی به کار میرود که از بن ماضی بهعالوة پسوند -گمی –gy
ساخته میشود .این پسوند فعلی در کتاب لیقوتی دینیم ( )Liqqūṭei Dīnīmکه در قرن یمازدهم بمه گمویش تماجیکی
نوشته شده نیز دیده میشود (ر.ک :گیندین )88 :8119 ،و امروزه نیز در ساخت ماضمی کاممل فارسمی تماجیکی بمه کمار
میرود (همانجا) .در دو نمونه ،ساخت مورد بحث در ترجمه آیات به کار رفته و بنمابراین اصمل عبمری آنهما مشمخص
است:

EZ: 16: 48: zyndh hwm mn čwnyn gwpt yy kwd’h ’gr krdgy sdm kw’hry tw ’w wrwst’yh’ ’w čwn’n

ky krdy tw wrwst’yh’ tw21

فعل עשתא ’( ‘štکامل ،مؤنث ،سوم شخص ،مفرد) به معنمی «آن زن کمرده اسمت» در اینجما بمه «کردگمی» krdgy
ترجمه شده است .در ترجمه انگلیسی حزقیال این فعل به صورت  your sister has doneترجمه شده (رک :.شاکد،
.)914 :9122

 .16زنان ...ور خیزید ،بیاشنووید آواز من ...،هاز گوش کونید بگوفتار من
 .17بیاشنووید و هاز گوش کونید نه بولند باشید کی خودای سخون گوفت
 . 13ما سپیدا کون ،وما گری ،و ما هی آیید ارسی تو (مویه نکن و گریه نکن و [فرو] نیاید اشک تو).
 .10وهر مردی انگازیها تباهی او پا دستی او هی باشد
 . 21تفسیر حزقیال دو بخش دارد :بخش اول به گویش ماوراءالنهر و بخش دوم به یکی از گویش های جنوب غربی (در این مورد ر.ک :.گیندین،
 .)2113این ساخت تنها در بخش اول این تفسیر دیده میشود و میتواند تفاوت بین گویشهای مختلف بخش اول تفسیر حزقیال و بخش دوم آن را
روشن کند.
 . 21زینده هوم من چونین گوفت یهوه خوداه اگر کردگی سدم خواهری تو او وروستایها او چونان کی کردی تو وروستایها تو

’EZ: 22: 24: y’ psr ’dmy by gwy ’wr’ tw zmyy hy ’n ky n’ bwdgy p’k krdh ’w n’ bwd b’r’n ’w p

wqt kyšm22

«نا (نه) بودگی پاک کرده» ( n’ bwdgy p’k krdhترجمة انگلیسمی( isn’t cleaned :رک :.شماکد)913 :9122 ،
در ترجمة فعل מטהר  meṭohārāوجه وصفی از باب مجهول  pu‘alاست .غیر از نمونههای باال که اصل عبری افعمال
در دسترس است ،در یک نمونة دیگر امکان قیاس ساخت مورد بحث ،با ساخت ماضی نقلی فراهم است:

EZ: 9: 9: a) hmy gwptnd ky yy ’knwn ’n w‘d ww‘yd ky... gwpt bwd ’knwn fasəxa’ krdgy ... wm‘wnt
’w’yn m’nyd ... ky ... b) gwptnd ky yy ... ’z my’n ’ym’ ’b’z p’d, w’z ’n gwn’yh
24
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’w…’b’z d’št hst

ḥwkm ’w hmyš’ hmy krd p’ ’ym’, ’knwn ‘ṭyl krdgy

در عبارت اول گفته شده « گفتند که یهوه آن وعده و وعید که گفته بود ،اکنون فسخ کردگمی  ...و ابماز داشمته هسمت
(باز داشته هست)» .در این عبارت دو فعل «فسخ کردگی» و «اباز داشته هست» مترادا و دارای ساخت یکسانی هسمتند
و به هم عطف شدهاند .در انتهای این عبارت ،مترجم شباهت این داستان را با ماجرای دیگر یادآور میشود و مینویسمد:
«و این مانید کی»؛ یعنی «این مانند آن داستان است که ...گفتند که یهوه  ...از میان ایما اباز پاد (در میان ما پاینده بود) و از
آنگونه یها حکم او همیشه همی کرد (همیشه از آن گونه حکمها که به سود ما بود میکرد؛ ولی) ،اکنون (آن حکمهما را)
عطیل کردگی (معطل گذاشته » .روشن است که در هرسه عبارت در گذشتة دور شرایط به گونهای بوده کمه خداونمد بمه
گروهی یاری میرسانده .این شرایط بوده که با افعال ماضی بعید «گفته بود» و «پاینده بود» نشان داده شده است؛ ولمی در
گذشته نز دیک این یاری قطع شده و اثر آن تا اکنون نیز ادامه دارد .برهمة زممانی دوم بما قیمد و افعمال« :اکنمون  ...فسمخ
کردگی»[« ،اکنون] بازداشته هست» و «اکنون عطیل کردگی» نشان داده شمده اسمت .بمه ایمن ترتیمب امکمان قیماس بمین
ساختهای مبهم «فسخا کردگی»  fasəxa’ krdgyو «عطیمل کردگمی»  ‘ṭyl krdgyبما سماخت روشمن «ابماز داشمت
هست» ’b’z d’št hstفراهم است و میتوان دو فعل اول را مانند فعل سوم ماضی نقلی دانست .باقی نمونهها در بخش
تفسیری آمده و بنابراین اصل متن موجود نیست؛ ولی با این حال قرائنی در جمالت وجمود دارد کمه ماضمی بمودن ایمن
ساختها را نشان میدهد .برای مثال گروه حرا اضافهای  p’ pyšدر جمالت زیر:
26

EZ: 19: 10: p’ pyš ’z ’yn qyṣt 25yhw’ḥz rptgy

EZ: 18: 9: ’n čyzyh’ p’ sry ’w kwd y’d krdgy p’ pyš27

 . 22یا پسر آدمی بی گوی اورا تو زمیی هی آن کی نا بودگی پاک کرده او نا بود باران او پا وقت خیشم
 .23در تفسیر حزقیال و برخی متون فارسی-عبری دیگر فعل ( ah-بودن) بدون حذف  hابتدایی و به صورت «هم ،هی ،هست ،هیم ،هید ،هند» به
جای «ام ،ای ،است »... ،به کار میرود.
 ) a .24همی گفتند که یهوه اکنون آن وعد و وعید که  ...گفته بود ،اکنون فسخ کردگی (فسخ کرده است) و معونت او و حُکم او ابازداشته است و این
ماند (مانند آن است) ...که  ) b ...گوپتند (گفتند) که یی (یهوه)...از میان ایما اباز پاد (پاینده بود) ،و از آن گونایها حوکم (از آنگونه حکمها) او همیشا
(همیشه) همی کرد پا ایما ،اکنون عطیل کردگی (کرده است)
 .25در برخی از متون فارسی -عبری مانند  BLو  EZکسره اضافه را به صورت  yنشان میدهند و در بسیاری موارد این «یای» نشانه اضافه (یا
صامت میانجی) را به جای انتهای کلمه اول (مضاف) به ابتدای کلمه دوم (مضاف الیه) میچسبانند.
 .26پیش از این ،قیصت (قصه) هواحز رفتگی (رفته است)
 .27آن چیزها پا سری او (در سر جای خود) خود ،یاد کردگی (یاد کرده است) در پیش.

در بسیاری از عبارتهایی که این ساخت در آن ها به کار رفته نیز بمه نموعی زممان حمال بما گذشمته در تقابمل قمرار
می گیرد ،به نحوی که اثری از عملی که در زمان گذشته انجام شده به حمال ممیرسمد و نشمان دادن ایمن امتمداد زممانی،
قابلیتی است که فعل ماضی کامل آن را دارد (در این مورد رک .صادقی:)11 :8391 ،
28

EZ: 21: 34: wmn by d’dwm twr’ ’br grdn rš‘ym, w’knwn qpyz tw pwr bwdgy
EZ: 18: 13: ’w ... grypt’r ’mdh hst p’ gwn’h ’w ky krdgy 29

EZ: 18: 23: ps hmčwnyn ... ky kbr d’dgy yy ... ky jyz’ rš‘ym’n by dhwm, n’ rw’ ky kylyp qwly ’w

kwnd30

31

EZ: 21: 32: ’yn mlkwt ... ’ydwn b’šd ky m’nyd ky n’ bwdgy

EZ: 4: 12: p’ šm’r ’n rwzyg’r’n ky yšr’ln pdyš ... gwn’h krdnd ... ’yn gwn’ krdgy,..., n’ gwpt ky ’yn

lḥm r’ by kwr. ’gh b’š ky rw’ hst ky mwktṣr krdgy p’ nybyštn, ..., wgwn’y dygr š’hd gwptn ky gwyy
32

...’br m rwz yhwdh by nhy p’ qybl ’nky p’ b’l’ ... n’m m rwz ’z qybl yhwdh ’y’d krdgy

این ساخت در بسیاری موارد نیز برای بیان مفاهیمی به کار میرود که در گذشته رخ داده و اکنون «گفتمه /یماد
شده است»:

EZ: 21: 9: wṣr wṣydwn yky yky b‘d ’z ’yn, qyṣt ’yš’n y’d krdgy33
 gwptgy ’yš’n r’34זכרו לברכה EZ: 20: 5: m’nyd ky p’ dst mšh

(برای مثالهای بیشتر ر.ک .)Ez:20:34, 9:5, 9:2, 4:13 :.به عقیده شاکد یک یا دو عبارت در تفسمیر حزقیمال،
ساخت مورد بحث میتواند به حال -آینده ( )Present-Futureنیز ارجا داشته باشد و بنابراین معادل گذشته نمامعین
( )Aoristدر فارسی نو هستند:

 kyותהי לקינה  m‘ny ky ’yn mwy’ hst ky mn nby’ by gwptwm: m‘nyקינה היא EZ: 19: 14:wgwptn

yšr’l’n b‘d ’z ’yn p’ my’n ’yš’n by bwdgy nybyšth wmwy’ kwnnd pdyš 35.

 .23ومن بی دادوم تورا ابر گردن رشعیم (من تورا به دست گناهان سپردم ) و اکنون قفیز (پیمانه گناهان) تو پور بودگی (پر شده است) (شاکدhas :
( become fullشاکد .))300 :1033 ،کسی قبالً به دست گناهان سپرده شده و اکنون پیمانه او پرشده است.
 .20او  ...گریفتار آمده هست پا گوناه او کی کردگی (او به گناه خودش که انجام داده است ،گرفتار آمده است ).کسی قبالً گناهی انجام داده و اکنون به
نتیجه آن گرفتار آمده.
 .31پس همچونین  ...که یهوه خبر دادگی (خبر داده است) که جیزا[ی] رشعیمان (گناه کاران) بیدهوم ،نه روا (روا نیست) کی خیلیف (خالف) قول
او (خودش) کوند (انجام دهد) .یهوه قبالً عهدی کرده است و اکنون خالف آن انجام نمیدهد.
 . 31این ملکوت  ...ایدون باشد که مانید (گویی) کی نا بودگی (نبوده است) (شاکد( it has not been :شاکد .))300 :1033 ،ملکوت اکنون چنین
است که گویی قبالً نبوده است.
 . 32پا شمار (به تعداد) آن روزیگاران کی یشرالن (بنی اسرائیل) پدیش (در آن)  ...گوناه کردند  ...این گونا (این گونه) کردگی  ...نا گوفت (نگوفت)
کی این لحم را بی خور .آگه باش کی روا هست کی موختصر کردگی پا نیبیشتن  ...وگونای دیگر شاهد (شاید ،شایسته است) گوفتن کی گویی  ...ابرم
(ابراهیم) روز یهوده بینهی پا قیبل آنکی پا باال (در ازای اینکه در باال) نام م ( )12روز از قیبل یهوده ایاد کردگی (یادکرده است)  .به شمار آن
روزگاران که بنی اسرائیل به او (یهوه)  ...گناه کردند  ...این گونه کرد (یا کردهاست)[ ،...،اگر] نگفت که این نان را بخور ،آگاه باش که رواست
(احتمال دارد) که در نوشتن مختصر کردهاست  ....و گونهای دیگر نیز می توان گفت که  ...پنج روز یهودا را بنهی (رها کنی) ،به دلیل آنکه در باال
 ...نام دوازده روز را برای یهودا ذکر کرده است.
 .33و [قصه] صر و صیدون ،یکی یکی بعد از این ،قیصت (قصه) ایشان یاد کردگی (یاد کرده است)
 . 34مانید کی پا دست موسی (گویا به دست موسی) «ذکری برای برکت» گوفتگی ایشانرا (به ایشان گفته است).
 .35وگفتن «این سوگواری است» معنی کی (یعنی که) این مویه هست که من ،نبیا (نبی) ،بیگوفتوم؛ معنی «و این برای سوگواری خواهد بود»
هست :کی یشراالن (بنی اسرائیل) بعد از این پا میان ایشان ،بیبودگی نیبیشته (نوشته بوده است /نوشته خواهد بود) ( )will have beenومویا کونند
پدیش (شاکد.)300-311 :1033 ،

شاکد در مورد این جمله مینویسد« :فعل  bwdgyدر این جمله میتواند مانند یک فعل قاعدهمند ماضی (گذشته در
آینده) به صورت «بعد از آن بوده است ( )has beenدر میان آنها» ترجمه شود (یعنی گزارش رویدادی کمه در گذشمته
رخ داده و اثر آن تا حال رسیده است) .این یک استفاده رایج از زمان ماضی نقلی در زبان فارسی است( 91شماکد:9122 ،
 .)411شاهد دیگری که شاکد نقل میکند و معتقد است به حال -آینده ارجا میدهد چنین است:

 b rwy mwḥtml hst, gwn’y rw’ hst čwnyn ksy gwyd ky pl’n mrdותפסקי את רגליך EZ: 16: 25:wgwptn

p’y kwyš gwš’dgy whr ’n j’y ky hmy kw’hd hmy ’yyd whmy rwd 37.

شاکد این عبارت را چنین ترجمه میکند« :عبارت « ותפסקי את רגליך » میتواند به دو شیوه تفسیر شود :یک شیوه
این است که بگویند :فالنی پایش را باز میکند 92و هرجا که میخواهد میآیمد و ممیرود» (همانجما) .امما وی در اداممه
میگوید« :فعل «گوشادگی»  gwš’dgyرا میتوان به صورت «باز کرده است» نیز ترجمه کرد .ترجمهای که طبیعیتر نیمز
هست» (همانجا).

 .1 .2کاربرد پسوند فعلی «-گی» در فارسی تاجیکی
همانطور که گفتیم ساخت مورد بحث ما به نوعی از وجه وصفی در فارسی تاجیکی معاصر بسیار شبیه است (شماکد،
 .)419 -8 :9122مثالهایی که در زیر نقل میشود از تحلیل افعال تاجیکی (راستارگویوا و کریموا )928 :9114 ،برگرفتمه
شده است:
dadet omadagi 39

40

parovoz jon nadorad, vay ro odam az ohan soxtagi
41

rawγan ro ba deg andoxta daromadagi man

-

طبق نظر راستارگویوا و کریموا این ساختهای دارای پسوند -گی  –giصفت مفعولی (وجه وصفی) هستند .عمالوه
بر ساختهای باال فارسی تاجیکی دارای یک سامانه مستقل فعلی است که از وجه وصفی بمهعمالوة پایانمههمای صمرفی
مشتق شده از فعل «بودن» به صورت پسوند ،ساخته میشود .برای مثال:
( did-ag-ist-am, did-ag-iyamبرای اول شخص گذرا (راستارگویوا و کریموا :998 :9114 ،به نقمل از شماکد،
.))419-8 :9122
کلباسی نیز در دو گونه ماضی نقلی رایج در تاجیکی کاربرد پسوند  –gyرا نشان میدهد:
 .36اما فعل ماضی کامل میتواند به نوعی نشاندهنده این باشد که گوینده شخصا ً رویدادی را که روایت میکند ندیده .برای مثال هنگامی که میگوییم
«او االن دیگر رفتهاست» این مفهوم را نقل میکند که گوینده خود «رفتن» را ندیده؛ ولی میداند که عمل «رفتن» انجام شده است .این حالت ماضی
نقلی در نقل قول از دیگران که گوینده ناظر آن نبوده است ،نیز دیده می شود :شنیدم که احمد دیروز به سفر رفته است (رک .صادقی.)12 :2131 ،
اگر گروه فعلی  by bwdgy nybyšthرا مطابق حالت اخیر توجیه کنیم مفهوم جمله چنین خواهد شد :بعد از آن در میان یهودیان بودهاست نوشته
(نوشته بودهاست) و برای آن سوگواری میکنند.
 .37وگوفتن «تو پاهایت را باز کردهای»  2روی موحتمل هست :گونای (گونه ای) روا هست چونین کسی گوید کی فالن مرد پای خویش گوشادگی
(گشاده است) و هر آنجای کی همی خواهد همی آیید و همی رود.
« .33باز کردن» در اینجا معنی «گشودن» میدهد که در عبارت «پا گشا کردن» به معنی «آغاز کردن رفت و آمد» به کار رفته است.
 .30پدرت آمده است
 .41پرووز جان ندارد ،وی را یک مرد از آهن ساخته است
 .41روغن را من در دیگ ریختهام

 /9گذشته نقلی :صفت مفعولی همراه با پسوند  –agiبه اضافه افعال پیبستی گاهی برای ساخت گذشته نقلی به کمار
میرود( raftagi-yam :رفتهام)( raftagi-yi ،رفتهای)( raftagi-yast ،رفته است)( raftagi-ye:m ،رفتهایم) و ...
گاهی صفت مفعولی اخیر به تنهایی همراه با ضمایر شخصی آزاد مفهوم گذشته نقلی را میرساند:
( man raftagiمن رفتهام)( to raftagi ،تو رفتهای)( mō raftagi ،ما رفتهایم)
در برخی از لهجه های تاجیکی نیز صفت مفعولی فوق همراه با ضمایر شخصی پیوسته برای ساخت گذشته نقلمی بمه
کار میرود( zadagi-mōn :زدهایم)( zadagi-tōn ،زدهاید)
 / 8گذشته نقلی احتمالی :این نو فعل که با مفهوم شک همراه است در تاجیکی به صورت زیر ساخته میشود:
( raftagi-stamشاید رفتمهام)( raftagi-sti ،شماید رفتمهای)( raftagi-st ،شماید رفتمهاسمت)raftagi-ste:m ،
(شاید رفتهایم) و ( ...کلباسی.)913-1 :9934 ،

 .2 .2کاربرد اسمی پسوند -gy

شاکد معتقد است ،برخی از نمونههایی که با پسوند -گی  –gyساخته شدهاند ،هم میتواند فعل ماضمی باشمد و همم
اسم معنی .برای نمونه:
EZ: 17: 15: h’ pyrwz b’šd, h’ rsth krdh ’yyd ’n kwn’ ’yn’n, w‘ṭyl by krd šrṭ r’ wrsth ’yyd, by nmwd

ky ’yn hm’ krdgy n’ ’n hst ky swdy d’rd ’wr’42

ترجمه جایگزینی که شاکد ارائه میکند چنین است :او نشان داد که همه این کارها (کردگیهما= کمرده شمدههما) بمه
گونهای بوده که سودی برای او نداشته است (شاکد.)411 :9122 ،
در اسفار خمسه لندن نیز لغتی به شکل «کوشتنگی»  kwštngyدیده میشود .در تورات به جای این عبمارت ضممیر
منفصل منصوب ،برای جمع مذکر غایب یعنی אותָ ם  =( ‘wtmآن مردان را) آمده است؛ ترجممه آیمه در اسمفار خمسمة
لندن چنین است:

PL:4:25:4: wgwpt ywy bmšh bst’n ’zmr hmh s’l’r’n ’n qwm wd’wry kwn ’n mwstwjb kwštngy

bḥẓrt ywy br’br xwršyd t’ b’z grdd grmy kyšm ywy ’z yšr’l 43

آیه قبل ( )9:83:4در مورد کسانی است که به بتپرستی روی آورده بودند .در آیه بعد ( )1:83:4همم موسمی دسمتور
کشتن این بتپرستان را میدهد .بنابراین مقصود از אותָ ם  =( ‘wtmآن مردان را) کسانی است که به دلیمل بمتپرسمتی
کافر شده و مستوجب «کشته شدن» هستند .پیداست «کشتنگی» در چنین بافتی «کشمته شمدن» معنمی ممیدهمد و مصمدر
مجهول است.

 . 42ها پیروز باشد (آیا پیروز باشد؟) ،ها رسته کرده آیید (آیا رهانیده میشود) آن کونا اینان (انجام دهنده این کارها) وعطیل بیکرد (معطل گذاشت)
شرط را و رسته آیید ،بی نمود کی این هما (همه) کردگی نا آن هست کی سودی دارد اورا.
 .24وگوفت یوی بمشه بستان ازمر همه ساالران آن قوم و داوری کون [آن مستوجب کوشتنگی را] بحضرت یوی ،برابر خورشید تاا باازگردد گرمای
خیشم یوی از یشرال (.)112( )4:25:4

احتماالً پسوند -گی در «کوشتنگی» با اندکی تفاوت با نمونههای اسمی کاربرد ایمن پسموند در تفسمیر حزقیمال قابمل
مقایسه است .زیرا از یکسو شاکد در مورد ریشه این ساخت میگوید :احتماالً ساختهای دارای پسوند  –gyدر تفسمیر
حزقیال نوعی وجه وصفی مجهول هستند که از پسوند >( –agایرانی باستان )*-aka- :سماخته شمده .امما بایمد توجمه
داشت که در تفسیر حزقیال این ساختها به صورت فعل [مستقل] به کار میرود ،نه وجه وصفی .احتماالً ممیتموان ایمن
تغییر نقش را با تغییر نقش وجه وصفی [دوره میانه ،مانند  ]kardag, raftag,...به فعل ماضی مطلمق [کمرد و رفمت و
 ]...در فارسی نو مقایسه کرد (شاکد .)419 -8 :9122 ،از سوی دیگر یکی از نقشهای پسوند -گی در فارسی تماجیکی،
ساختن مصدر است .در این ساخت صفت مفعولی ساخته شده با  -gyبه جای مصدر به کار میرود:

bōr-i avval-i raft-agi-mōn dar xōna nabud44

بنابراین پسوند -گی هم دارای معنای مجهول است و هم دارای معنای مصدری .این دو معنمی در لغمت «کوشمتنگی»
دیده میشود .تنها مشکل این است که «کوشتنگی» خود دارای پسوند  –anمصمدری هسمت .بنمابراین شماید در گمویش
اسفار خمسة لندن این پسوند از معنای مصدری خالی شده باشد.

 .3افعال کمکی
در زبان فارسی نو غیر از فعل های ملموس (که معموالً در گونه نوشتاری زبان فارسی به کار نمیرونمد و مربموط بمه
گونه گفتاری هستند؛ مانند «دارم میروم») و مستقبل (مانند «خواهم رفت») ،ساخت فعل اصملی صمفت مفعمولی (وجمه
وصفی) است و صرا نمیشود .بلکه فعل معین وظیفمة صمرا فعمل را بمه عهمده دارد (در ایمن ممورد ر.ک :.انموری و
احمدی گیوی 31 :9932 ،و صادقی.)33 :8391 ،
اما در تفسیر حزقیال نوعی از فعل ماضی بعید دیده میشود که در آن به جای فعل معین ،فعل اصلی صرا ممیشمود
و فعل معین به صورت ماده ماضی به کار میرود .برای نمونه:
45

EZ: 33: 21: zw’nt by gwš ’brš’n, čy p’ pyš ’z ’yn gwptwm bwd

در این جمله فعل  gwptwm bwdبه جای فعل «گفته بودم» به کار رفته است .روشن است که در این نمو ماضمی
بعید ،به جای اینکه فعل اصلی به صورت وجه وصفی به کار رود (= گفتمه) ،صمرا شمده اسمت (گوفتموم= گُفمتم) .در
مقابل ،فعل معین که باید صرا شود ،به صورت مادة ماضی «بود» به کار رفته است .نمونههای دیگری از این ساخت:

EZ: 38: 13: wkw’st’ ybsy’r dydnd bwd46
EZ: 34: 4: wmn gwptwm bwd47

EZ: 33: 21: p’ pyš ’z ’yn gwptwm bwd48
EZ: 37: 13: mn yy ... kbr d’dwm bwd49

 .21بار اول رفتنمان در خانه نبود (کلباسی.)111 :1373 ،
 .21زوانت بیگوش ابرشان (در برابر آن ها مراقب زبانت باش) ،چی پا پیش از این گوفتوم بود (چرا که پیش از این گفته بودم).
 .46و خواستا (دارایی) یبسیار دیدند بود (دیده بودند).
 .47و من گفتوم بود (گفته بودم)
 .43پیش از این گفتوم بود (گفته بودم)
 .40من یی (یهوه) خبر دادوم بود (خبر داده بودم).

)L7.5: s’lt’n kyrdwm bwd 50 (Paul 2008, 192
)L7.9: w’qpm kyrdynd bwd 51 (idem
)Grl. 3V. 10: mwlk gryptynd bwd52 (idem

تمامی نمونه های باال ساخت ماضی بعید دارند .اما در یک مورد چنمین سماختی در ماضمی نقلمی (کاممل) نیمز دیمده
میشود:

EZ: 37: 11: tpsyryš ’yn hyst ky ’ydwn b’šyd ky kwšk by bwdnd hyst53

در تفسیر حزقیال و برخی متون دیگر فعل ( ah-بودن) بدون حذا  hابتدایی و به صورت «هم ،هی ،هسمت ،همیم،
هید ،هند» به جای «ام ،ای ،است »... ،به کار میرود .با توجه به این مطلب و قیماس فعمل  bwdnd hystبما فعملهمای
ماضی بعید در باال روشن میشود که  bwdnd hystدر اصل «بوده هستند» یا «بودهاند» است.
در دو نمونه مشکوک زیر روشن نیست که ضمیر  –šفاعلی است (در مورد «ش» زایمد یما فماعلی رک :.ابوالقاسممی،
 )813 :9929یا به عنوان متمم به فعل اصلی اضافه شده است:
EZ: 37: 1: ’nky p’ hw’, b’d, ’br d’štyš bwd, p’ bq‘h ’s’nyš by kyrd 54

EZ: 33: 6: rw’ bwdy ky nby’ ’n rsylt w’n twbyk ky yy gwptyš bwd, ky by yšr’l’n gw, n’ gwptš’ny55

در نمونه اول با فعل  ’br d’štyš bwdبود روبهرو هستیم که مشخص نیست  –šفاعل اسمت ،یما مفعمول .اگمر –š

فاعلی باشد ،جایگاه آن پس از فعل معین است (برداشته بودش) .در صورتی هم که  –šمفعول باشد جایگاه آن یا پس از
حرا اضافه  ’brاست (= بَرَش داشته بود) یا مانند  –šفاعلی پس از فعل معین .در نمونمه دوم  gwptyš bwdنیمز –š
چه فاعل باشد و چه مفعول جایگاه آن پس از فعل معین  bwdاست.31
گیندین در مورد پراکندگی گویشی این ساخت می نویسد :در بخش اول تفسیر حزقیال [که متعلمق بمه شممال شمرقی
است (گیندین 8119 ،و گیندین ،آمادة چاپ ب )] اگر فاعل سوم شخص مفرد نباشد ،هم فعل معین قابلیت صرا شمدن
دارد و هم فعل اصلی .اما در بخش دوم تفسیر [که متعلق به جنوب غربی است (گیندین ])8119 ،تنها فعل اصلی صمرا
میشود (گیندین ،آمادة چاپ آ.33)991 :
 .51سالتان (سؤالتان= از شما سؤال) كیردوم بود (كرده بودم)
 .51واقپم كیردیند بود (واقفم كرده بودند)
 .52مولك ( ُملك) گریپتیند بود (گرفته بودند)
 .53تفسیرش این هیست کی ایدون باشید کی خوشک بیبودند هست (بیبودهاند).
 .54آنکی پا هوا باد ابرداشتیش بود پا بقعه آسانیش بیکرد (آنکه باد ،به هوا برداشته بودش ،به سادگی به بقعه بردش)
 .55روا بودی کی نبیا آن رسیلت وآن توبیخ کی یی گوفتیش بود ،کی بی یشراالن گو ،نا گوفتشانی (احتمال دارد که نبی آن رسالت و آن توبیخ که یهاوه
گفته بودش که به اسرائیلیان بگوید ،به آنها نگفته باشد)
 . 56این نوع جابجایی ضمیر یک بار نیز در مورد فعل همکردی «تفسیر کردن» دیده میشود:
و شاهید تفسیریش کردن کی ברוח بی بودی (وتفسیر کردن آن به گونهای که ברוח  byברוח EZ: 37: 1: wš’hyd tpsyryš krdn ky
bwdy
باشد ،ممکن است).
البته در مورد فعلهای همکردی به نظر میرسد هنگامی که به صورت بدون شخص به کار میروند میتوان ضمیر مفعولی را به جزء اسمی یا
صفتی چسباند« :شاید تفسیرش کرد .»...اما هنگامی که همکرد به صورت مصدری به کار میرود ،چون کل فعل در نقش اسم به کار میرود
نمیتوان ضمیر مفعولی را بین جزء اسمی و فعلی آورد *« :شاید تفسیرش کردن».
 .57از جناب آقاي دكتر رضایي باغ بیدي كه نسخة  pdfاین كتاب را در اختیار نگارنده قرار دارند ،بسیار سپاسگزارم.

پاول معتقد است همة نمونههای باال در مرحلهای بین ساخت کُنایی ( )Ergativeو ساخت مفعولی قرار دارند .دلیل
وی برای طر این نظر قابلیت جابجایی پسوند عاملی در ساخت کُنمایی اسمت .وی در ایمن ممورد ممینویسمد« :چنمین
ساخت هایی مرحلة سرگردانی پسوند عاملی از ابتدای جمله (در فارسی میانه) به انتهای جمله (در فارسمی نمو) را نشمان
می دهد .بعالوه پسوند عاملی با پایانة شخصی (صرفی) نیز جایگزین شده است .وی برای توضیح نظر خود نممودار زیمر
را رسم میکند (پاول:)918-9 :8112 ،
مراحل انتقال ضمیر متصل از فارسی میانه تا فارسی نو
ENP

EJP

su’āl karda būdam

su’āl kērd-um(/-am) būd

su’ā karda būdand

su’āl kērd-ēnd būd

MP

MP
*-um su’āl kērd būd

su’āl kērd-išān būd

-išān su’āl kērd būd

 .4پیشوند فعلی ( bw-گونهای از )by-
همانگونه که پیشتر گفتیم گاهی پیشوند فعلی «بم» با ضمه  /o/تلفظ میشمود (در ایمن ممورد ر.ک :.ناتمل خمانلری،
 .)819-3 :9928این پیشوند در برخی موارد نادر با امالی «بو» نیز دیده میشود .برای مثمال« :بموبینم» بمه جمای «ببیمنم»
(اسرارالتوحید ،ص :29به نقل از رجایی( ،)42 :9933 ،نمونههای دیگر از حاجی سیدآقایی« )43 :9911،32بوبر» بمه جمای
«ببر» (فرهنگنامه قرآنی« ،)949/9 ،بوبینی» به جای «ببینی» (همان 444/8 ،و « ،)433بوپرستید» به جای «بپرستید» (هممان،
 ،)928/9و «فرا بوپذیرد» به جای «فرا بپذیرد» (ترجمه تفسیر طبری« .31)9132/4 ،بو» در فعلهای «بو چیمنم» (بچیمنم) و
«بوپارسر» (بپرسد) در فهلویات شیخ صفیالدین اردبیلی نیز به کار رفته است و  )bo =( buخوانده ممیشمود (صمادقی،
 .)1-3 :9928در لهجه بخارایی ،رجایی بخشی را به «ابدال کسمره بمه ضممه ( »)o > eاختصماص داده و ایمن تحمول را
مربوط به «بم»یی میداند که در اول افعال در میآید« :بوبین»  /bobin/به جای «ببین» [ ]/bebin/و «بموپر»  /bopar/بمه
جای «بپر» [ ]/bepar/و «بوپردازیم» 11 /bopardōzēm/به جای «بپمردازیم» [( ]/bepardâzim/رجمایی.)43 :9933 ،
وی شواهدی نیز از تحف اهل بخارا نقل میکند .وی در ادامه میافزاید «تلفظ این «با» در خراسان هماکنون نیز بما ضممه
است و ظاهراً در زبان قدیم مردم شرق ایران (دری) هم مضموم بوده است» (همان.)42 :
در برخی متون مانند اسفار خمسة لندن نیز افعالی دیده میشود که پیشوند  b-در آنها به صورت  bw-به کار رفتمه
است .در این افعال ،پس از پیشوند فعلی  bw-در هجای بعدی مصوت  /o/به کار رفته است .اما مرحموم ناتمل خمانلری
در این مورد میگوید :تفاوت تلفظهای پیشوند «بم» غالباً ارتباطی با مصوت هجای بعد (که در فارسی متمداول اممروز در
تغییر آن مؤثر است) ندارد (ناتل خانلری .)814 :9928 ،اما باقری در این مورد میگوید :پیشاوند  be-در فارسمی جدیمد
اگر بر سر افعالی درآید که مصوت درون آنها  /o/باشد مصوت این پیشاوند نیز بمدل بمه  /o/ممیشمود (بماقری:9921 ،
 .53برای رعایت امانت شیوة ارجاعات مقالة اصلی رعایت میشود.
 .50سید آقایی این موارد را اشباع «بـُ» به «بو» میداند (رک :.حاجی سیدآقایی .)31 :1301 ،اما امکان سنت امالیی را نیز در این مورد نمیتوان
بیتأثیر دانست.
 .61رجایی این فعل را به صورت  bopardazimآوانویسی کرده است.

( bwkny .)93از کردن) و ( bwbrydndاز بُریدن) در جملههایی که در پمی خواهمد آممد نمونمههمایی از ایمن تلفمظ
هستند:
PL: 1: 26: 29: bwkny ... bdy61

PL: 1: 27: 25: bwxrm ’z ṣyd psr mn62
PL: 3: 22: 7: bwxwr’d63

PL: 1: 22: 32: bwbrydnd64
PL: 3: 12: 3: bwbr’d65

 .5پسوند  -istدر تفسیر حزقیال

مادههای ماضیای مانند «گروید ،دوید ،تابید (از «تاب» به معنی تحمل)» دارای ساخت «ماده مضمار

 »-īdهسمتند.

اما در برخی از متون مادههای ماضی این افعال با پسوند گذشته  -istساخته میشود .این پسموند بیشمترین کماربرد را در
تفسیر حزقیال دارد .این پسوند در همه ساختهای مجهمول (ممادة مضمار  )-yst -(y)hو در بسمیاری از افعمال کمه
دارای ساخت معلوم هستند به کار رفته است که نمونههایی از آن ذکر میشود:

Ez:24:10: šyb’nystn dyg...dyg r’ ky byšyb’ny t’ hm’ j’ ’bj’r by rsd66
Ez:29: 7: šk’b’nysty...w’ngyz’nysty67
Ez:23: 12: kwrdn whnjystn68

’ , 34: 4: by nبمیزهیسمتند (بزیسمتند) , 37: 10: by zhystndبمیارایسمتا آیمی (آراسمته شموی) EZ: 38: 7: by ’r’yst’ ’yy
بیچندانیستوم (چندانیدم= تکان  , 31: 16: by čnd’nystwmدهیست (داد)  , 32: 25: dhystبینا رهانیستید (نرهانیدید) rh’nystyd
نما  , 29: 20: n’ š’hystلرزانیستن (لرزانیمدن)  , 30: 9: lrz’nystnنیشانیستا باشی (نشانیده باشی), 31: 4: nyš’nyst’ b’šyدادم)

 ,اباز گردانیستند (باز گردانیدند) , , 27: 15: ’b’z grd’nystndبیرنجانیستی (برنجانیدی) , 28: 14: by rnj’nystyشاهیست (نشاید)
,ابدیرانیستند (در ترجمه העביר به معنی گذراندن)  , 23: 37:’bdyr’nystndگردانیستا آییت (گردانیده آیید) 24: 23: grd’nyst’ ’yyt
 , 22: 26: šn’s’nystnآموزانیسمتند (آموزانیدنمد)  , 23: 3: ’mwz’nystndخوابانیسمتن (خوابانیمدن)23: 21: kw’b’nystn

 .1 .5پسوند  -istدر قرآن قدس

شناسانیستن (شناسانیدن)

به گفته ابوالقاسمی [در متون فارسی -عربی] « -istفارسی میانه به صورت «ِ-ست» تنها در فعلهای زیمر بمه فارسمی
دری رسیده است :بایم-ست ،شایم-ست ،دانم-ست ،یار-ست ،کامم-ست ،تاو-ست ،توانم-ست ،زیم-سمت ،گریمم-سمت،
نکر-ست (> نگر-میست ،گرو-ست ،مانم-ست ،در کشفاالسرار (ج ،91ص )312خواهم-سمت)» (ابوالقاسممی:9929 ،
 .61بوکنی  ...بدی
 .62بوخرم از صید پسر من
 .63بوخوراد
 .64بوبریدند
 .65بوبراد (از بُریدن)
 .66شیبانیستن (شیبانیدن ،به هم زدن) دیگ  ...دیگ را کی بیشیبانی تا هما (همه) جا ابجار (آچار) برسد
 .67شکابانیستی  ...وانگیزانیستی (شکافانیدی  ...و انگیزانیدی)
 .63خوردن و هنجیستن (هنجیدن ،نوشیدن)

 :)819از این گروه فعلهای «کامست ،تاوست ،خواهست» تنها در گونة زبانی هروی (طبقات الصوفیه خواجمه عبمداهلل و
بخشی از تفسیری کهن (آیتاهلل زاده)) و گونة زبانی ترجمه و قصههای قرآن (ناحیهای در خراسان) دیده میشمود .غیمر
از این افعال فعل «وغستن» (آشکار کردن؛ در این مورد رک .خواجه عبداهلل انصاری :9911 ،صد و سی و هشت) نیمز در
همین گونههای زبانی دیده می شود که ماده مضار آن به صورت «وغند »-به کار رفته است :وغستن این طریق در طبمق
ثانی بیشتر بود (خواجه عبداهلل انصاری)1 :9911 ،؛ بوغست (همان 98 :و  441و )929؛ وغستم (هممان ،)928 :ناوغسمته
(همان ،)149 :وغُستن (بخشمی از تفسمیری کهمن )38 :9933 ،وغسمتگی (ترجممه و قصمههمای قمرآن ،ج ،)939 :9و او
می وغندد بر بنده (خواجه عبداهلل انصاری« ،)11 :9911،بوغندد» (همان ،)911 :نوغندد (بخشی از تفسمیری کهمن:9933 ،
 ،)1مَوغندید (همان )813 :دیده می شود .بنابر این روشن است ماده مضار این فعمل «وغ» (قمس مماده آغمازی سمغدی:
 wγs2آزاد و رها شدن (قریمب 9929 ،المف ))413 :اسمت و در مماده ماضمی پسموند  –istو در مماده مضمار پسموند
متعدیساز ( –an؟ یا  –ēnفارسی میانه) را پذیرفته است.11
ورتاوستی (خواجه عبداهلل انصاری ،) 41 :9911 ،فرو دَوِست :یک چشم من به روی فرو دوسمت از گشمامار (هممان:
 ،)493تاوستن (بخشی از تفسیری کهن ،)1 :9933 ،بخواهستند کورفیدنمد (هممان ،)993 :بنخواهسمتند کورفیمد (هممان:
،)999گزایستن :ونیست گزایستن ایشانرا (= ضارّهم) (ترجممه تفسمیر طبمری( )9294 :9991 -9949 ،قمس :نگزایمد (=
الیضُرّهُم) (بخشی از تفسیری کهن .))998 :9933 ،ماده ماضی با ساخت «ماده مضار

 »-istبیش از همر جما در قمرآن

قدس دیده میشود .نمونههایی از این کاربرد در متن مذکور عبارتند از:
آن روز آمد بدیشان ،نیست گردانسته ازیشان (هود)2/؛ نکهید و کهسته نشمید (ال تُظلممون) (آل عممران)949/؛ مانسمته شمد (تشمابه) (آل
عمران)3/؛ کهسته نشند (همود)93/؛ واز گردانسمته شمند (= اُرکسموا) (نسماء)19/؛ ار زنمی دانمد از شموی اوی نافرممانی یما روی گردانسمتنی
(نساء)982/؛ ار خهستی (لو شماء) (ص)839؛ بخهسمتند (نسماء)939/؛ مانسمته کمرده شمد (شُمباه) ایشمانرا (نسماء)933/؛ یما نمی بودنمد از آن
رویگردانستاران (انعام)4/؛ برهانستن (اعراا)14/؛ دوارسته (اعراا)911/؛ بگرویستند (آمنوا) (بقمره)899/؛ آینمد بمه تمو بمه دوسمتن (سمعیاً)
(ص)811؛ برمزایست (استزلّهم) (آل عمران)933/؛

 .6ساختهای متعدی
 .1 .6پسوندهای  -’y’n-dn/ -’yn-dnبه جای -ā/an-dn
 .60در فارسی میانه «اسم  »-ist +نیز ماده ماضی جعلی میسازد؛ نمونه این ساخت فعل  kām-ist-در پهلوی استu-m kām-ist pad pēš-iš :
( namāz burdanو من خواستم به پیش او نماز بردن) (رک .منصوری :1333 ،بیست و سه) .فعل «کامستن» (در کنار کامیدن) به صورت یک
فعل آغازی به فارسی نو رسیده و در طبقات الصوفیه (کامستید (خواجه عبدهللا انصاری 133 :1311 ،و ،))233مقامات حریری (کامستی در ترجمه
«کا َد» (مقامات حریری ،))213 :1311 ،کشف االسرار (کامستندید (میبدی ،1331 ،ج ،)223 :1نکامستندی در ترجمه «الیکادون» (همان ،ج:1
 ))732و قرآن قدس (کامستند :اعراف ) 111/به کار رفته است .کامستن در متون پهلوی به معنی خواستن و میل کردن به کار رفته است .تحول
معنی آن به نزدیک بودن مانند «خواستن» است که در زبان فارسی به معنی نزدیک بودن (فعل مقاربه) به کار میرود (خواجه عبدهللا انصاری،
 ،1311یادداشت مرحوم تفضلی :صد و سی و شش) .اگر بپذیریم که این امکان وجود دارد که طبق این قاعده با پسوند  –istمیتوان از اسامی دیگر
نیز ماده ماضی جعلی ساخت ،شاید بتوان فعل مرکب «خوسته [شدهاند]» را نیز در گروه باال جای داد« :شوخ شدهاند و خوسته بر دورویی» (=
مردوا علی النفاق :توبه( )111/بخشی از تفسیری کهن .)37 :1371 ،در حاشیه ای جمله آمده :خو کردند و استاذ شدند  ...ال ُمرود عادت کردن
(همانجا) .با توجه به حاشیه متن که فعل مرکب «خو کردن» را در مقابل «مردوا» آورده می توان «خوسته» را ماده نقلی (صفت مفعولی) از ماده
ماضی «خوست» (خو  ) -ist +دانست .در فارسی دری به جای ساختن فعل جعلی از اسم وصفت آن دو را با بعضی فعلها به کار بردهاند .برای
مثال سفید شدن که فعل مرکب نامیده میشود ،به جای سفیدیدن ساخته شده است (ابوالقاسمی .)222 :1331 ،رواقی «خوسته» را با تردید با لغت
«خویسه» (؟ مناقشه و دعوا) در طبقات مقایسه کرده (رک .بخشی از تفسیری کهن :1371 ،چهل و شش).

ساخت برخی فعلهای متعدی در برخی از متون ،دقیقاً بر الگوی «بن مضار
میرسد چنین الگویی داشته باشند« :بن مضار

 »-a/ānمنطبق نیست .بلکمه بمه نظمر

 .»-ān ’yبیشترین کاربرد این ساخت در اسفار خمسمه لنمدن دیمده

میشود؛ اما در اسفار خمسة واتیکان و کتاب مقدس پاریس نیمز بمه کمار رفتمه اسمت ،بمرای روشمن شمدن موضمو بمه
نمونههایی ازین ساخت توجه کنید:

PL:1:24:27: ’wy… mr’ dryn r’h br’ynyd70
PL:4:14:14: tw r’yn’ bpyš ’yš’n71

PL:4:23:28: br’ynyd blq ’zmr bl‘m r’72

PL:1:21:29: by’st’ynydy btnh’yy ’yš’n73

PL:1:21:33: wbnš’ynyd nh’ly…dr b’r šb‘74

PL:1:9:27: wbnš’yn’d šxynh ’wy dr gwy’nh’ šm75
PL:1:28:12: nrdw’ny ’yst’y’nydh bzmyn76

PL:3:26:11: šxynh mn bnš’ynwm dr my’n ’šm’77
PL:3:23:43: wbnš’ynydm ’zmr psr yšr’l78

ساختهایی که در باال آمد همگی خالا قاعده هستند .اما برخی افعال که همین ساخت را دارند قاعدهمند هستند:

PL : 1: 12: 5 : wbr’ynyd 79 ’brm ’zmr šry zn ’wy w’zmr lwṭ80
PL : 1: 11: 31 : wbr’ynyd trḥ ’zmr ’brm psr ’wy81
PL : 1: 25: 3: wbz’ynyd ’zmr šb’ w’zmr ddn82
PL : 1: 22: 23 : wbtw’l bz’ynyd ’zmr rbqh83

تفاوت ساختهای اول با ساخت های دوم در این است که در ساختهای اول هجای  ’yبدون دلیل دستوری واضح
بین بن مضار و پسوند واداری  >( -a/ānامروز )-ân :به کار رفته است .صورت واداری قاعدهمند «ایسمت« ،»-رو »-و
«نشین »-به ترتیب «ایستاندن»« ،راندن» و «نشاندن» است .24اما در گروه اول مثالها ،صورتهای واداری ایمن ممادههمای
 .71اوی...مرا درین راه براینید (נחן  : nḥnراندن)
 .71تو راینا بپیش ایشان
 .72براینید بلق ازمر بلعم [باعور] را
 .73بیایستاینیدی بتنهایی ایشان
 .74وبنشاینیدی نهالی...در بارشبع
 .75وبنشایناد شخینه (سکینه) اوی در گویانها شم
 .76نردوانی ایستایانیده بزمین
 .77شخینه (سکینه) من بنشاینوم در میان اشما
 .73وبنشاینیدم ازمر پسر یشرال

 .70در ترجمة לקח  :lqḥستاندن ،گرفتن
 .31وبراینید ابرم ازمر شری زن اوی وازمر لوط
 .31وبراینید ترح ازمر ابرم پسر اوی
 .32وبزاینید ازمر شبا و ازمر ددن
 .33وبتوال بزاینید ازمر ربقه
 .34در روناد واداریساازی برخای افعاال پایش از افازوده شاده پساوند  -a/ānیاک حاذف صاورت میگیارد .در بان مضاارع «روان ،»-واج «و» و در
«نشین»-« ،ین» حذف میشود .بنابراین مادة مضارع سببی «نشین »-به جای «*نشینان» به «نشاان »-و بان مضاارع متعادی «رو »-باه جاای «روان-
» به «ران »-تبدیل میشود .بن مضارع دیگری کاه ایان حاذف در آن صاورت میگیارد« ،شاکن »-اسات کاه باه جاای «شاکناندن» باا حاذف « ََ-ن» باه
«شکاندن» تبدیل میشود .البته نمونههای معدودی از بن مضارع «شکنان »-و «روان »-در متون فارسی -عبری دیده میشود ،ولای از «*نشاینان» تاا
کنون نمونهای یافت نشده است:

مضار به صورت «ایستایندن /ایستایاندن»« ،رایندن» و «نشایندن» به کار رفته است .به نظر میرسمد لغمت pyč’ygyny

نیز که در ترجمه עפל  ‘plبه معنی «فصیل که گردادگرد قلع پیچیده است» (معنی اصلی :تکبمر و غمرور) و یمک بمار در
ترجمة ילפת  ylptبه معنی نوعی بیماری که در آن «گوشت به پوست میپیوندد و میپیچد» دیده میشود:

’ fṣyl gwynd ky gyrd’gyrd ql‘h wḥṣ’rhעפל PL:4:14:44: wpyč’ygyny krdnd bwr šwdn bsr ’n kwh, nyz

pyčydh ’st85

PL : 5: 1: 1 : pyč’ygyny krdnd ’br mn’86

 ’z m‘ny pywstgy ’z gwštילפת PL:3:21:20: hr ’n mrdy ’nč dr wy ‘yb mh nzdyk šw’d, mrdy…zkyn,
bpwst...wnyz pyč’ygyny87

با توجه به اینکه در ( )44 :94 :4برای روشن شدن معنی  pyč’ygynyاز لغت  pyčydhاستفاده شمده ،مسملم اسمت

که بن مضار  pyč’ygynyباید «پیچ »-باشد .این لغت قطعاً مشتق است .اما در مورد پسوندی که به این بن اضافه شمده
تردید وجود دارد .اگر پسوند این اسم مشتق را « »-gynدر نظر بگیریم ،22بخش اول این واژه  pyč’yو ساخت آن شبیه
ساخت فعلهای گروه اول است.
ساخت آوایی فعلهای گروه دوم نیز شبیه گروه اول است .اما  ’yدر  z’ynydnو ( r’ynydnدر ترجممه לקח lqḥ
به معنی «گرفتن») جزء مادة مضار  z’y-و  r’y-است 21و بنابراین قاعدهمند هستند .احتماالً شمکلگیمری افعمال گمروه
اول نیز به قیاس شباهت آوایی r’ynydnبه معنی «گرفتن» (قاعدهمند) و  r’ynydnبمه معنمی «رانمدن» (قیاسمی) بموده
است.
این ساخت با بسامد کمتر در اسفار خمسه واتیکان ،کتاب مقدس پاریس و بخش جنموبی تفسمیر حزقیمال نیمز دیمده
میشود .با این تفاوت که در اسفار خمسه واتیکان و کتاب مقدس پاریس ،پسوند متعدیسماز  -anبمه  -ānتبمدیل شمده
است:
90

PV:1:21:28: wby ’yst’y’nyd ’brhm mr hft m’dh bryg’n gwspnd

موسي که چنین بگشت گستاخ /قادر برواند تمام ّ
مالخ (عقیدت یصحق ،امینا :به نقل از نتضر.)361 :1352 ،
PL:3:26:13:bškn’nydm čmbrh’y γwlh’y ’šm
بشکنانیدم چمبرهای غولهای اشما
PL:3:26:19: bškn’nm ’zmr gšy wčyrgy
بشکنانم ازمر گشی وچیرگی
’EZ:27:19: kwyštn...by rw’nd w…ksy by rw’nd ’wr
خویشتن...بیرواند و…کسی بیرواند اورا
تفساایر قاارآ ِن عظاایم،)33 :1351 ،
«رواناادن» در برخاای متااون فارساای -عرباای ماننااد (بخشاای از تفساایری کهاان( ،)222 :1371 ،چنااد باارس
ِ
توح رازي ،1371 ،ج( ،)121 :11میبدی ،1330 ،ج )332 : 11نیز دیده میشود.
(گردیزی( ،)207 :1347 ،ابوالفُ ِ
 . 35وپیچایگینی کردند بور (به بر) شدن (باال رفتن) بسر آن کوه؛ نیز עפל فصیل گویند کی گیرداگیرد قلعه و حصارها پیچیده است
 .36پیچایگینی کردند ابر منا (من و سلوی)
 . 37هر آن مردی آنچ در وی عیب مه نزدیک شواد مردی...زکین ،ילפת از معنی پیوستگی از گوشت بپوست  ...ونیز پیچایگینی
 .33احتمال بسیار ضعیف دیگر این است که پسوند این لغت  -āgynباشد .کلباسی احتمال میدهد که «-گین» و «-اگین» گونههایی از یک وند باشند،
به این دلیل که هم نوعی تشابه آوایی دارند و هم از نظر معنی یکسانند (کلباسی .)133 :1331 ،اگر این پسوند را  -āgynبپنداریم ،باز هم صامت y
پس از مصوت آغازی  āزاید است .هردوی این پسوندها تنها با اسم ترکیب میشوند (همانجا) .در مواردی دیده میشود که بن مضارع به تنهایی به
عنوان اسم به کار میرود ،مانند پرهیز ،تراش ،جوش ،فریب ،شتاب (انوری و احمدی گیوی )33 :1373 ،و «پیچ».
 y .30در بن مضارع  >( z’y-ایرانی باستان( *zāya- :هرن ))143133 :1302 ،اصلی و جزء ریشه این فعل است .در مورد  yدر r’ynydn
نیز باید گفت آسموسن این فعل را صورت سببی ( )Kausativumاز ریشه ( *razدر جنوب غربی( ) *rad )SWمیداند (ر.ک :آسموسن:1011 ،
 )230-211و بنابراین  yدر این فعل نتیجه تحول آوایی  y < dو اصلی است.
 .01وبیایستایانید ابرهم مر هفت ماده بریگان گوسپند

PV:1:2:15: wby r’y’nyd xwd’y…mr ’dm91

PV:1:19:16: wbnš’y’nydnd ’wyr’ ’z byrwn bšhr92
EZ: 36: 33: wby nš’ynwm ’n dyhh’93

EZ: 32: 14: wrwdyh’š’n čwnyn rwgn by r’ynwm94

;ایسمتایانیدی ; 1: 21:29: ’yst’y’nydyوبمیرایانیمدم  ; 1:12:19: by r’y’nydmرایانیمده PV:1:12:15: r’y’nydh ’md
; 36:11: byبمیرایانیدشمان  . EZ:38:4: r’ynydš’nنشمایانیدند ; 1:19:16: nš’y’nydndو بمیرایمانم 1:27:45: by r’y’nm

 .2 .6پسوند  -wnبه جای -ān

.بینشاینوم nš’ynwm

امروزه پسوند متعدیساز  -ânدر زبان گفتاری به صورت  –unتلفظ میشود .برای مثال گرداندن در زبمان گفتمار بمه
 gard-un-d-anتبدیل می شود .این تحول آوایی در برخی کلمات دیگر نیز به شکل  un/m > ân/mدیده میشود .به
عقیدة صادقی این تحول از فارسی گفتاری آغاز شده و سپس به لهجهها سرایت کرده است .ایمن تحمول در اسمم مکمان
 <( mahker-tunماجردان( )13تاریخ ارمنستان فاوستوس بیزانسی ،قرن پنجم میالدی) دیده میشمود و بنمابراین سمابقه
آن به دو قرن قبل از اسالم میرسد .در دورة اسالمی نیز تا قرن ( 3در المرقاة ادیب نطنزی) شواهدی از این تحول دیمده
میشود و مجدداً شواهد دیگری از قرن هشت و ده به دست میآید (صادقی .)29-1 :9924 ،امما اسمفار خمسمه لنمدن و
واتیکان در همین فاصله و در جنموب غربمی ایمران نگاشمته شمدهانمد ایمن تحمول در اسمفار خمسمة واتیکمان در فعمل
 ’br’zwndn < ’br’z’ndnدیده میشود .برای مثال ( nh ’br’zwndלא ירים) (:9( ’ßr’zwnydm ،)44 :49 :9
 )989( )91 :92از רם  :بلنممد کممردن ؛ در تقابممل بمما  2 :81 :9( ’br’z’nydو ،)91 :89 :9( ’ßr’z’nyd ،)914( )99
.)92 :83 :9( by’ßr’z’nyd ،)88 :94 :9( ’ßr’z’nydm

نتیجهگیری
با توجه به آنچه در مقاله آمد روشن است که گویش های کهن فارسی بر متون دورة تکوین تأثیر فراوانی داشته،
عناصر زیادی از آنها وارد متون دورة تکوین شدهاند؛ برخی از این عناصر عبارتند از:
تکواژ  hâو گونه های آن در متون قدیم فارسی هم در نقش پیشوند فعلی و هم به صورت حرا اضافه به کار
رفتهاند .پیشوندهای ) hā(rو ) hu(rحاصل تحول «فرا» و «فرو» هستند .این تحول را میتوان به صورت زیر نشان داد:
ها > هاز /هاژ > فراز < فاز /فرا
هو > هوژ > فرود < فرو

 .01وبیرایانید خودای ...مر آدم
 .02وبنشایانیدند اویرا از بیرون بشهر
 .03وبینشاینوم آن دیهها
 .04و رودیهاشان چونین روغن براینوم
 .05نام قبیله ای از کردان که در کنگاور آذربایجان غربی ساکن بودند.

«ز» و «ژ» در این پیشوندها اغلب پیش از واژههایی ضاهر میشوند که با مصوت آغاز میگردند .در برخی متون کهن
این پیشوند تنها پیش از فعل «گوش کن» به کار رفته و بنابراین به نظر می رسد ،معنای آن به ادات تنبیه نزدیک شده
است .این پیشوند در متون کهن به صورت «هی» (< هوز) نیز به کار رفته است.
در بخش ماوراءالنهری تفسیر حزقیال گونهای فعل ماضی به کار میرود که از بن ماضی بهعالوة پسوند -گی –gy
ساخته میشود .این ساخت به نوعی از وجه وصفی در فارسی تاجیکی معاصر بسیار شبیه است .این وجه وصفی در دو
گونه ماضی نقلی به کار میرود :گذشته نقلی ،گذشته نقلی احتمالی .بهعالوه هم در متون کهن و هم در امروزه این
پسوند در ساختهای اسمی نیز به کار میرود که به نظر میرسد نوعی معنای مجهول هم در آن باشد.
در تفسیر حزقیال نوعی از فعل ماضی بعید دیده میشود که در آن به جای فعل معین ،فعل اصلی صرا میشود و
فعل معین به صورت ماده ماضی به کار میرود .پاول معتقد است این ساخت در مرحلهای بین ساخت ارگاتیو و ساخت
مفعول ی قرار دارند .دلیل وی برای طر این نظر قابلیت جابجایی پسوند عاملی در ساخت کُنایی است.
در برخی از متون گاهی پیشوند فعلی «بم» با ضمه  /o/تلفظ میشود .در این افعال ،پس از پیشوند فعلی  bo-در
هجای بعدی نیز مصوت  /o/به کار رفته است .اما برخی محققان معتقدند تفاوت تلفظهای پیشوند «بم» غالباً ارتباطی با
مصوت هجای بعد ندارد.
برخی فعلهای متعدی در برخی از متون ،دقیقاً بر الگوی «بن مضار
چنین الگویی داشته باشند« :بن مضار

’y

 »-a/ānمنطبق نیست .بلکه به نظر میرسد

 .»-ānاحتماالً شکلگیری افعال گروه اول نیز به قیاس شباهت آوایی

 r’ynydnبه معنی «گرفتن» (قاعدهمند) و  r’ynydnبه معنی «راندن» (قیاسی) بوده است.
امروزه پسوند متعدیساز  -ânدر زبان گفتاری به صورت  –unتلفظ میشود .سابقة این تحول به دو قرن پیش از
اسالم باز میگردد .به عقیدة صادقی این تحول از فارسی گفتاری آغاز شده و سپس به لهجهها سرایت کرده است .به
گفتة صادقی از حدود قرن  3تا  91اثری از این تحول در متون دیده نمیشود .اما این تحول در اسفار خمسة واتیکان ،که
در حدود قرن  3یا  2به نگارش درآمده ،در فعل  ’br’zwndn < ’br’z’ndnدیده میشود.

عالئم اختصاری متون فارسی -عبری
اسفار خمسة لندن

←

Paper 1972

→

PL

اسفار خمسة واتیکان

←

Paper 1965a, b & 1965-6

→

PV

تفسیر حزقیال

←

Gindin 2007

→

Ez

صحیفة ارمیا

←

Lagarde 1884

→

Ier

صحیفة اشعیا

←

Lagarde 1884

→

Is

منابع
 ابوالرجاء قمی ،نجمالدین ( ،)9919تاریخالوزراء ،به تصحیح محمدتقی دانشپژوه ،تهران ،مؤسسة مطالعات وتحقیقات فرهنگی.
 ابوالفتو رازی ( ،)9939روضالجنان و رو الجنان  ،به تصحیح محمدجعفر یاحقی ،محمد مهدی ناصح ،چاپاول ،مشهد ،بنیاد پژوهشهای اسالمی آستان قدس رضوی.
 ابوالقاسمی ،محسن ( ،)9929دستور تاریخی زبان فارسی ،چاپ سوم ،تهران ،سازمان تهیه و تدوین کتب علومانسانی دانشگاهها (سمت).
 ابی جعفر طوسی ،محمدبن حسنبن علی ( ،)9-9948النهایة فی المجرد الفقه والفتاوی با ترجمه فارسی آن ،بهتصحیح محمد تقی دانشپژوه 8 ،جلد  ،تهران ،چاپخانه دانشگاه تهران.
 احمد خرقانی ( ،)9922دستورالجمهور فی مناقب سلطان العارفین ابمو یزیمد طیفمور ،بمه کوشمش محممد تقمیدانشپژوه و ایرج افشار ،تهران ،میراث مکتوب ،چاپ اول.
 ارانسکی ،یوسیف میخائیلوویچ ( ،)9932مقدمه فقمهاللغمه ایرانمی ،ترجممه کمریم کشماورز ،چماپ اول ،تهمران،انتشارات پیام.
 ارانسکی ،یوسیف میخائیلوویچ ( ،)9932زبانهای ایرانی ،ترجمه علی اشرا صادقی. افالکی ،شمسالدین احمد ( ،)9918مناقبالعارفین ،مصحح تحسین یازیجی ،چاپخانه انجمن تاریخ ترک. انوری ،حسن ،احمدی گیوی ،حسن ( ،)9923دستور زبان فارسی  ،8انتشارات فاطمی ،تهران. باقری ،مهری ( ،)9921واجشناسی تاریخی زبان فارسی ،چاپ اول ،تهران ،قطره. بحرالفوائد ( ،)9943به تصحیح محمدتقی دانشپژوه ،تهران ،بنگاه ترجمه و نشر کتاب. بخشی از تفسیری کهن به پارسی ( ،)9933به تصحیح دکتر سید مرتضی آیة اهللزادة شیرازی ،تهران ،میراثمکتوب م مرکز فرهنگی نشر قبله.
 برجیان ،حبیب ( ،)9922متون طبری ،ضمیمه شماره  93آینه میراث ،دوره جدید. بهار ،محمدتقی ( ،)9933سبکشناسی 9 ،جلد ،مؤسسة انتشارات امیرکبیر ،تهران. ترجمه المدخل الی احکام علمالنجوم ( ،)9933به تصحیح جلیمل اخموان زنجمانی ،چماپ اول ،تهمران ،شمرکتانتشارات علمی و فرهنگی و دفتر نشر میراث مکتوب.
 ترجمه تفسیر طبری ( 3 ،)49-9991جلد ،حبیب یغمایی ،تهران ،انتشارات دانشگاه تهران. ترجمه و قصههای قرآن ( ،)9992از روی نسخة موقوفه بر تربت شیخ جام (مبتنی بر تفسیر ابوبکر عتیقنیشابوری) ،به تصحیح یحیی مهدوی و مهدی بیانی ،تهران ،انتشارات دانشگاه تهران.

 چند برگ تفسیر قرآن عظیم ( ،)9939مصحح نجیب مایل هروی ،کابمل ،افغانسمتان ،سلسمله نشمریات ریاسمتکتابخانههای عامة افغانستان ،جوزا.
-

حاجی سید آقایی ،اکرم السادات (« ،)9911لزوم بازنگری در تصحیح قصص االنبیای نیشابوری» ،آیینمه میمراث ،ضممیمه
89

 خواجه عبداهلل انصاری هروی ( ،)9911طبقات الصوفیه ،به تصحیح محمد سرور موالیی ،تهران ،انتشاراتتوس.
 دهخدا ،علیاکبر ( ،)9931لغتنامه دهخدا ،انتشارات دانشگاه تهران. رازی ،محمدبن حسین ( ،)9919نزههالکرام ،مصحح محمد شیروانی ،تهران ،چاپخانه میهن. رجایی بخارایی ،احمدعلی ( ،)9933لهجه بخارایی ،انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد ،چاپ دوم. رضایی باغبیدی ،حسن ( ،)9922تاریخ زبانهای ایران ،چاپ ول ،تهران ،مرکز دایرهالمعارا بزرگ اسالمی. زوزنی ،قاضی ابوعبداهلل حسینبن احمد ( ،)9934المصادر ،به تصحیح تقی بینش ،تهران ،نشر البرز. شفیعی کدکنی ،محمدرضا ( ،)9924نوشته بر دریا ،تهران ،سخن. شهاباالخبار (ترجمه و شر فارسی) ( ،)9941به تصحیح محمد تقی دانشپژوه ،انتشارات دانشگاه تهران. شیری ،علیاکبر ( ،)9921درآمدی برگویششناسی ،چاپ اول ،تهران ،انتشارات مازیار. صادقی ،علی اشرا ( ،)9931نگاهی به گویشناممههمای ایرانمی ،تهمران ،مرکمز نشمر دانشمگاهی بما همکماریفرهنگستان زبان و ادب فارسی9931 ،
 صادقی ،علی اشرا ( ،)9921مسائل تاریخی زبان فارسی ،تهران ،انتشارات سخن. صادقی ،علیاشرا (« ،)9929گمویش شناسمی ایمران بمر اسماس متمون فارسمی :گمویشهمای مرکمزی» ،مجلمهزبانشناسی ،س ،93ش ،9بهار و تابستان8-2 ،
 صادقی ،علیاشرا (« ،)9928فهلویات شیخ صفیالمدین اردبیلمی» ،مجلمه زبمانشناسمی ،س ،92ش ،8پماییز وزمستان  ،ص9-99
 صادقی ،علیاشرا (8391ش.ش ،).غالمرضا ارژنگ ،دستور سال دوم آموزش متوسطه عمومی ،تهمران ،وزارتآموزش و پرورش.
 فرهنگنامة قرآنی ( 3 ،)9933جلد ،با نظارت دکتر محمدجعفر یاحقی ،مشهد ،بنیاد پژوهشهای اسالمی آستانقدس رضوی.
 قرآن قدس ( 8 ،)9914جلد ،به تصحیح علی رواقی ،تهران ،مؤسسة فرهنگی شهید محمد رواقی. قریب ،بدرالزمان ( 9929الف) ،فرهنگ سغدی ،تهران ،فرهنگان،چاپ دوم. -قریب ،بدرالزمان ( 9929ب)« ،سرمقاله» ،گویششناسی ،ضمیمهنامه فرهنگستان ،جلد اول ،شماره دوم ،بهمن.
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. چاپ هفتم، تهران، جلد فرهنگ نشرنو9 ، تاریخ زبان فارسی،)9928(  پرویز، ناتل خانلری، انتشمارات بنیماد فرهنمگ ایمران، مصحح الکسماندر بلمدورا، بدایعالوقایع،)9941(  زینالدین محمود، واصفی.تهران
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Some elements of dialectal elements
in verbal constructions of development period
Gholamhoein Gholamhoseinzadeh
Hamed Noruzi
Iran, due to its widespread and long history, is land of diverse dialects and language varieties.
These dialects which have been common in Iran was also influenced by some of the ancient
Persian texts. The impact in pre-Mongol period text (during development) is seen more than
other periods of the Persian language. For example, in verbal construction of development
period, the elements can be seen that they have indeed entered from dialects to Persian language.
Some of these elements have been examined in this paper include: verbal prefix "hāz / hōz" and
its variants, Tajik suffix - "-gy", application of a particular kind of auxiliary verbs, verbal prefix
"bō-", unconventional use of suffix “-ist”, transitive analogous structures, and spoken type of
suffix “-ān”. Most of these elements are still seen in the Iranian dialects
Keywords: : Persian standard, dialect, construction verb suffix, prefix

