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تاریخ دریافت91/8/28 :
تاریخ تصویب93/4/1 :

چکیده

سرزمین ایران با توجه به گستردگی و تاریخ طوالنی آن دارای گووی هوا

و گونههای زبانی متنوعی است .این گوی ها که از دیرباز در ایران رایو

بوده اند ،بر برخی از متون فارسی کهن نیز تأثیر گذاشتهانود .ایون توأثیر در
متون پی

از دورة مغوو ددورة توووینب بوی

از دوره هوای دیرور زبوان

فارسی دیده مویشوود .بورای نوونوه در سواختهوای فلیوی دورة توووین،

عناصری دیده میشوند که مسویوا از گووی هوا وارد زبوان فارسوی ملیوار

شدهاند .برخی از این عناصر که در مقالة حاضر بررسی شدهاند عبارتند از:
پیشوند فلیوی «هواز /-هوو  »-و گونوههوای آن ،پسووند تواجیوی «-گوی»،

1
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دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی ،دانشراه تربیت مدرس؛ Gholamho@modares.ac.ir

استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی ،دانشراه بیرجند دنویسندة مسئو ب؛ hd_noruzi@birjand.ac.ir

 / 154برخی عناصر گویشی در ساخت افعال متون دورة تکوین

کاربرد نوعی خاص از افلا کووی ،پیشوند فلیی «بو ،»-کاربرد غیرملیوار

پسوند  ، LVWساخت هوای متلودی ایاسوی و گونوة گیتواری پسووند . āQ
اغیب این عناصر هنوز تنها در گوی های ایرانی دیده میشوند.

واژههای کلیدی :فارسی ملیار ،گوی  ،ساخت فلل ،پسوند ،پیشوند

 .1مقدمه

زبانها و لهجههای ایرانی اکنون در سرزمینی گسترده شده که از سوت مغرب تا رود دجیوه
و از مشرق تا درة رود سند و ایالت چینی سینکیانگ 1و از شوا تا جبا ایقاز و از جنووب

تا خیی فارس و دریای عوان امتداد دارد دارانسوی283 :1358 ،2ب .اما در این ایوورو بسویار

گسترده ،زبانهای ایرانی بهصورت یوسان تویم نویشوند زیرا گویشوران ایرانی باستان که
مادر هوة زبانهای ایرانی به شووار مویرود ،در پوی مهواجرتهوا و لشورکشویهوا بوه نقوا
مختیف و دور از هم که در باال ذکر کردیم ،پراکنوده شودند .ایون زبوان در طوو تواریخ بوا
شرایط جغرافیایی و اجتواعی محیطی که در آن تویم میشد ،منطبق شد و بوا توجوه بوه ایون
شوورایط ،تغییوورات گونوواگون آوایووی ،صوورفی ،نحوووی و ملنووایی در آن بووه وجووود آموود
داریووب1383،ب2 :ب .بررسووی درزمووانی ایوون گونووههووا و گوووی هووا در حوووزة دانوو
گوی شناسی و بررسی درزمانی و تاریخی آنها در حووزة زبوانشناسوی تواریخی اورار دارد

که خود زیرشاخة زبانشناسی تاریخی استدشیری155 :1386 ،ب .اولین بررسیها در زمینوة
گونههای زبانی ایران را میتوان در آثار مورخان و جغرافیدانوان اسویمی یافوت .البتوه ایون
بررسیها بسیار ابتدایی و گاه در حد اشاره به یک وا ه یا گونهای خاص از کاربرد یا تحو

یک آوا در ناحیه ای خاص است .پرویز ناتل خانیری با مطاللة اغیب این منابع ماننود احسون
التقاسیم از مقدسی ،نزهتالقیوب از حوداهلل مستوفی ،صورهاالرض از ابن حوال ،الوسالک

و الووالک از اصطخری و بسیاری منابع دیرر اطیعات اندکی را کوه در ایون کتوابهوا در

مورد گوی های ایرانی ثبت شده بود ،استخراج و در کتاب ارزشووند تواریخ زبوان فارسوی
Xinjiang
Oranski
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نقوول نووووده اسووت در . .ناتوول خووانیری ،1382 ،ج282 :2ب .امووا بررسووی اصووولی و عیوووی
گوی های ایران پس از ورود مستشراین انرییسی ،فرانسوی ،روسی و آلوانی به ایران آغاز
شد؛ یلنی حدود  150سا پوی

دارانسووی19-20 :1378 ،ب .کسوانی ماننود گوایرر 1و پیور

لوو  2بیشتر به گوی های مرکزی ایران پرداختند .روسها نیز بهسبب ارابوت جغرافیوایی
اغیب در حوزة طبرستان و گرگان و گیین فلالیت داشتند .کسانی مانند خوچووو ،3بورزین
و میرونف 5یافتوههوای ارزشووندی در حووزة گووی

4

طبرسوتان و گرگوان و بوهطوور کیوی

گوی های حاشیة دریای خزر ارائه دادنود .سو س اپنویهوا نیوز در عرصوة گووی شناسوی
فارسی به فلالیت پرداختند .کسانی مانند ناواتا 6و ساتوکو یوشیه 7گوی هوایی را کوه بیشوتر

به فارسی نزدیک بودند ،بررسی کردند و نقدهای جدی نیز بوه کوار آنهوا وارد شود در. .
برجیان15 :1388 ،ب .اما این افراد تنها به جووعآوری صوورت اموروزی گووی هوای ایرانوی
پرداختند و توجه چندانی به پیشینه و سابقة تاریخی این گوی ها نشان ندادند .بهمرور زمان،
تلداد متونی که ملرفی ،چاپ و تصحیح شدند ،افزای

یافت .با بررسوی ایون متوون کوه در

نقا مختیف ایران نوشته شده بودند ،روشن شد که تیاوتهوای محسوسوی بوین آنهوا یافتوه
میشود؛ بدین ترتیب توجه به صورتهای تواریخی گووی هوای مختیوف ماننود خراسوانی،
سیستانی ،رازی ،مازندرانی ،کردی و شیرازی باال گرفت .مقالة حاضر نیز تیشوی اسوت کوه
در هوین راستا انجام شده است .در این مقاله برخوی از مهومتورین متوون دورة توووین زبوان
فارسی از دیدگاه گوی شناسی بررسی شده اسوت .برخوی از متوون موورد بررسوی در ایون
مقاله ،یلنی متون فارسی -عبری ،متونی هستند که در ایوران کوتور شوناختهشوده هسوتند .بوه
هوین دلیل ،مطالب عرضهشده میتواند می های منحصربهفردی برای بررسیهای تطبیقی
بین گوی های مختیف در اختیار پژوهشرران ارار دهد.

پیر لوو گوی شناس و زبانشناس فرانسوی در ایران بیشتر با عنوان لوو

” “Les dialects du centre de l'Iranاز اوست.

Geiger
Pierre Lecoq
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شناخته میشود و مقاالت مشهوری مانند
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Chodźko
Berzin
5
Melgunov
6
Nawata
7
Satoko Yoshie
4
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 .2پیشوندهای فعلی «هاز ،هاژ ،ها ،هوژ ،هو»

تووا  hâو گونههای آن در متون ادیم فارسی هم در نق

پیشوند فلیوی و هوم بوهصوورت

حرف اضافه به کار رفتهاند:
پیشوند :ها افتادن ،ها نهادن ،ها دادن ،ها گرفتن ،ها کردن ،هو بودن ،هو نشستن؛
حرف اضافه :ها من د= به منب ،ها وی د= به ویب ،ها کسی د= به کسیب ،هوو زیور د= بوه

زیرب دصادای4-5 :1381 ،ب .پیشووندهوای  hā(r)-و  hu(r)-حاصول تحوو «فورا» 1و «فورو»

2

هستند زیرا در لهجة سنرسری دو برخی لهجههای دیررب گوروههوای  θrو  frایرانوی باسوتان

به  h(a)rو  šتبدیل میشوند 3داعظوی و ویندفور ، 35 :1351 ،به نقل از صوادای 9 :1379 ،؛
برای اطیعات بیشتر ر . .محودبن منور ،1381 ،ج540-541 :2ب.

 .1 .2تکواژ «ها /هو» و گونههای آن در گویشهای ایرانیی دیدیو و متیون
فارسی کهن

صادای رواج این تووا را در لهجههای کنارة دریای خزر دبه استثنای گییویب ،لهجوههوای

تالشی و لهجههای مرکوز ایوران مویدانود دصوادای9-10 :1379 ،ب .ناتول خوانیری در موورد
پیشوند «ها »-گیتة مقدسی را نقل میکنود و نوونوههوایی از آن را در زبوان موردم اوومس و
جرجان نشان میدهد دناتل خانیری ،1382 ،ج219 :2ب .بهار در شور ویژگویهوای سوبوی
«1فرا» کوتاهشدة «فراز» است و در فارسی میانه بوهصوورت  frāzبوودهاسوت؛ ماننود  frāz abgandanدپوی

انوداختنب.

«فرا» در ترکیباتی مانند «فرارسیدن» بهملنی «پوی  ،بوه پوی » و در ترکیبواتی ماننود «فراگیور» بوهملنوی «اطوراف» اسوت.

همچنین «فرا» در ترکیباتی مانند «فرا روی ،فرا پشت ،فرا راه ،فراسوی» حرف اضوافه و در «فراتور» صویت یوا ایود اسوت
دکیباسی90 :1380 ،ب.

« 2فرو» نیز کوتاهشدة «فرود» است که در دورة میانه بهصورت « »frōdدیده میشود« .فورو» در ترکیبوات فلیوی بوهملنوی

«پایین ،به سوی پایین» به کار میرود« .فرود» نیز بهعنوان پیشوند فلیی و با ملنی «پایین ،به سوی پایین» در «فرود آمودن»
و «فرود آوردن» به کار میرود دکیباسی90-91 :1380 ،ب.

 3هوبشوان در مورد تحو واج  fفارسی باستان مینویسد :واج  fفارسی باستان در فارسی نو به  hتبدیل مویشوود اموا او
این تحو را در فارسی نو پی
در آغاز وا ه پی

از واجهای  t, s, š, rموون نویدانود دهوبشووان :1895 ،بخو

 :81آ ب .وی تحوو f

از واج  rرا مختص زبان ارمنی میداند دپس  frفارسی نو مطابق  hrارمنویب دهووان :بخو  81آ1 :ب.

بااری نیز هوین نظر را تورار میکند و میافزاید :در گروه آوایی  frباستانی ملووال در تحو ایب صورت گرفتوه و در

زبان فارسی جدید بد به  rfمیشود دبااری101-102 :1380 ،ب.
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اسوندرنامه ،کاربرد پیشوند «ها »-را تنها در افلا و مربو به لهجة جنوب طبرستان و موردم
سونان و شاهرود و اومس ادیم میداند دبهار ،1375 ،ج141 :2ب دنیز ر . .دهخدا:1376 ،

ذیل «ها»4ب .شییلی در نقلاو هایی کوه از خراوانی در اسورارالتوحید آموده ،پیشووند فلیوی
«هو  »-را در تلدادی از افلا پیشوندی مانند «هو گوییم» و «میهوو ارم» نشوان مویدهود و

مینویسد« :هو  »-یا «هو 1»-پیشوندی بوده اسوت در لهجوة اومسوی دبسوطام و خراوانب کوه
نوونههایی از آن در مقامات خراانی نیز خوشبختانه باای مانده است دبرای توضیحات کامل
در این مورد ر . .محودبن منور ،1381 ،ج540-541 :2ب .پیشوند «ها »-نیز بر سر بسویاری
افلا در لهجههای مرکزی زبان فارسی ،تا ارون ششوم و هیوتم ،نوونوههوای بسویار دارد کوه
برای مثا  ،در مقامات خراانی و نیز در کتاب النقض عبدالجییل ازوینی نوونههای آن دیوده

میشود .در تذکرهاالولیای عطار نیز بازماندهای از این گونه زبان خراانی بهصورت «هوا» در

فلل «ها بژاردی و ها بژارد» باای مانده است دمحودبن منوور ،1381 ،ج ،540-541 :2بورای

توضوویحات کاموولتوور ر . .شووییلی کوودکنی121-123 :1384 ،ب .در دسووتور الجوهووور نیووز
شواهدی برای «هاز /ها » وجود دارد دشوییلی کودکنی131 :1384 ،ب .از یوک موورد «فواز»

بهجای «فا» که در این عبارت باای مانده است میتوان حدس زد که صورت کهون «فوا» نیوز
«فاز» و شاید «فا » بوده است :اگر سر هو زنم فاز دروازه نشابور دَشم و یک سخن گوویم توا
ایامت هیچ عالوی بر منبر نشو [مقامات] دهووان121-123 :ب .بنوابراین مویتووان تحوو ایون
پیشوندها را بهصورت زیر نشان داد:
ها ! -هاز /-ها  ! -فراز  -فاز /-فرا-
هو ! -هو  ! -فرود  -فرو-
برای میووس شدن توضیحات باال ،در زیر نوونههایی از پیشوندهای «هاز /-ها  /-هوا»-
و «هو  /-هو »-در متون کهن نشان داده میشود:

 1شییلی «ز » /موجود در «هاز /فاز» و «هوز /هو » را تحت عنوان «ز» واایه بررسوی مویکنود و مویگویود منظوور از «ز»

واایه آوردن «ز» است در فاصیة میان دو حرف مصوت از ابیل «بازو» بهجای «با او»  . ...یادآوری مویشوود کوه ایون «ز»
چیزی نیست که از خارج آمده باشد بیوه «باز» صورت دیرری اسوت از هووین «بوا» و در ایونگونوه ترکیبوات محیوو

مانده است ولی در ترکیبات یا صامتها نوونة آن کوتر است دمحود بن منور ،1381 ،ج203 :1ب.
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هاز /-هاژ :-شبی چنان دیدم که پی

حق تلالی ایستاده بودم ،بایزید هواز آمود و ایون

مسئیه از حق ب رسید و در وات اجابت آمد داحود خراانی125 :1388 ،ب؛ بایزیود آنجوا هوا
آورد دهوان126 :ب

ها :-صد دینار دیون از کسوی هواگیرد دبَحرُالیَوائِود143 :1345 ،ب؛ شووس ...از ناحیوتِ

شوا هاگیرد دترجوة اَلوَدخَل اِلوی عِیوما اَحوواماالنُّجووم12 :1375 ،ب؛ بور صوحن هوا کون و
بلضووی برووذار و تردیوود کوون درازی ،1361 ،ج453 :2ب؛ دنیووا از وی زود هوواتوان گوورفتن

دشهاباالخبار21 :1349 ،ب؛ هر لطف که بنوایی در سایة آن آیی /بسیار بیاسایی هاده چه بوه
درویشان  -یک دانه اگر کاری صذ سنبیه برداری /پوس کووچ چوه میخواری هواده چوه بوه

درویشان دافیکی،1362 ،ج502 :1ب؛ که گر 1مرد بر پشت او هازدی /نخستین اودم بور ثریوا

زدیدواصیی،1349 ،ج37 :2ب  2

هوژ :-ما این سرّهای تو بدو هو گوییم دمحوودبن منوور ،1381 ،ج137 :1ب؛ دسوتی بوه

نور باای میهو آرَم دهوان138 :ب؛ رحوت بر وی هو آمد تا به برکت وی به ما نیز هارسوید
داحود خراانی130 :1388 ،ب

هو :-هر برجی که کوتر از سی درجه برآید ،به مقدارا آن کم ،افزونتور از سوی درجوه

هوشود دترجوة اَلوَدخَل اِلی عِیما اَحواماالنُّجوم28 :1375 ،ب

3

 1در بدایعالواایع بهصورت «اگر مرد» آمده دواصیی ،1349 ،ج146 :2ب.

 2برای مزید فایده از کاربرد «ها» بهعنوان حرف اضافه در گروه فلیی و در جویه نیز نوونههایی ذکر میشود:
 -کاربرد «ها» بهعنوان حرف اضافه در «گروه فلیی» :کوافری را هوا پوی

بردنود توا هوی

کننود دبَحرُالیَوائِود:1345 ،

112ب؛ التَرافُق :با یودیرر ها هوراهی کردن دزوزنی855 :1374 ،ب؛ خویشتن را هوا سوجود گوذارد دابوی جلیور طوسوی،
 ،1342-43ج94 :1ب؛ شوس را ها پی

دارند از هوة کواکبان دترجوة اَلوَدخَل اِلوی عِیوما اَحوواماالنُّجووم192 :1375 ،ب؛

شیطان صد موزه بدرید تا مستراحی انباری چند ها هم افرند دابوالرجاء اوی122 :1363 ،ب؛ جورتت مون از بهور آن بوود

که ها پی

ایستاد و تو را بازپس داشت درازی ،1361 ،ج349 :1ب

 -کاربرد «ها» بهعنوان حرف اضافه :آبها او میکنددابی جلیر طوسی ،1342-43 ،ج24 :1ب؛ اگر کسی  ...امانت پوی

وی نهد ... ،روا بود که ها بازستاننده شود دمیبدی ،1331-39 ،ج733 : 1ب؛ او ها برادران دهد دشوهاباالخبوار:1349 ،

17ب

 3برای مزید فایده نوونههایی از کاربرد «هو» بوهعنووان حورف اضوافه نیوز ارائوه مویشوود :اطوبا فیوکالبوروجا [شووالی]

هوی ورآید از آخرا این حدّ بیست درجه و سی دایقه و اطبا جنوبی هوزیرآید چندین مقدار دترجوة اَلوَدخَل اِلوی عِیوما
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 .2 .2تکواژ «ها /هو» و گونههای آن در گویشهای ایرانی امروز
کیباسی با بررسی حدود سی گوی

مختیف بسیاری از گونههای این پیشووند را نشوان داده

است .اما روشن نیست چرا وی هوة گونوههوای موذکور را از  hâدر نظور گرفتوه اسوت .وی
مینویسد :پیشوند فلیوی  hâ-دارای گونوههوای ،hâr- ،ho- ،KX ،hi- ،hǝ- ،he- ،ha- ،hâ-

 â- ،o- ،hǝr- ،herو  a-است دکیباسی72 :1385 ،ب .اما با توجه به ملنی این گونهها و نووتحوالت آوایی در هر گوی

میتوان دریافت که هر پیشوند از  hâzمشتق شده یا از ] : KX

گونههای hâz

 haدامیشی ،شهویرزادی ،تنوابنی ،کواخوی و...ب ماننود  ha-da-m, ha-d-əm, ha-diددادم،
میدهم ،بدهب؛  hârدآمیی ،سوارویب ماننود  hâr-eši-yanدنرواه کوردنب؛  kدخنجوی ،الری،
حسن کیادهی و ...ب مانند  â-t-emدبدهیمب â-čest-an ،دنشستنب â-xoft-an ،دخوابیودنب؛ a

درشتی ،امیشیب مانند  xub-a-kud-ǝnدمداوا کردنب pâk-a-kud-ǝn ،دپا

کردنب

گونههای huz

 KXدسنرسری ،بایرانی ،درواری ،دوانیب مانند  hu-berدفروبرب hu-rhž ،دبریوزبhu-ndât- ،
 enدانداختنب؛  hoدخنجی ،ابیانهایب مانند  ho-nes-omدبرذارمب ho-ni-yom ،دبنشوینمب؛ o

دخنجوویب ماننوود  o-xat-ešدبخوووابیب o-nes-eš ،دبرووذاریب؛  heدسوواروی ،سوووادکوهی،
1

ابیانهایب ماننود  he-ništ-en, he-pât-enدنشسوتن ،نشواندنب ؛  həدآمیویب ماننود hə-pât-an

دپاشوویدنب؛  hiدافتووریب ماننوود  hi-vont-onدانووداختنب hi-vit-on ،دبیخووتنب؛  herدسووارویب
مانند  her-essâ-enدایستادنب؛  hǝrدآمییب مانند  hǝr-ǝssâ-anدایستادنب 

کیباسی در مورد اشتقاای یا تصرییی بودن این پیشوندها مینویسد hâ :و گونوههوای آن
در زمان ادیم بهعنوان پیشوند فلیی ،نق

اشتقاای داشته ولی بهتدری نق

تصورییی یافتوه

اَحواماالنُّجوم16 :1375 ،ب؛ دایرة ملد النهار مِیل کند از سوتِ رت[س] به جنوب ...و اطبا جنوبی هوزیرشود چنودانکوه

اطبا شوالی وَرشدهباشد دهوان25 :ب

 1در مازندران تا حدود سونان تحوو  o,uبوه  e,i,əفوراوان دیوده مویشوود .تووامی موواردی نیوز کوه توووا  huzبوه
گونههای  he, hə, hi, her, hǝrتبدیل شده در هوین نواحی است.
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است دکیباسی57 :1385 ،ب .این پیشوندها هنوز در گوی هوای نوایینی ،درواری ،اهورودی،
تالشی ،شهویرزادی ،کرجی ،افتری ،وانشانی ،گییوی ،امیشی ،حسون کیوا دهوی ،دسوتوی و
رشتی میهوم اشتقاای باستانی خود را حیظ کردهاند ولی در سایر گوی هوا نقو

تصورییی

موون است گونههای واحدی از این وند را هم در نق

اشوتقاای

یافتهاند .البته یک گوی
و هم در نق

تصرییی به کار برد دهوان72 :ب.

 .3 .2کاربرد پیشوندهای فعلی  h’z-و  hy-در صحایف پاریس و اسفار واتیکان

در اسیارخوسه واتیوان و کتاب مقدس پاریس که شوامل صوحییه ارمیوا و اشولیا مویشوود،

پیشوند فلیی  h’zبه کار رفته است .این پیشوند در ایون متوون تنهوا پوی

از صویغههوای دوم

شخص جوع و میرد  gwš kwn-میآید:

PV: 1: 4: 23: wgwft lmx bzn’n ... bšnwwyd ’w’z mn ... h’z gwš kwnyd
gwft’r mn1
PV: 4: 23: 18: gwft br xyz BLq wby ’šnww h’z gwš kwn bgwft’r mn ’y pesr
ṣpr2
PV: 2: 15: 26: wgwft ’gr…qbwl kwny b’mr xwd’y...wh’z gwš kwny
bfrm’nh’ ’w3
Is: 28: 23: h’z gwš kwnyd wb’šnwwyd ’w’z mn bnywšyd wby ’šnwwyd
gwft’r mn4
Is: 32: 9: zn’n..wr xyzyd, by ’šnwwyd ’w’z mn,… h’z gwš kwnyd bgwft’r
mn5
Ier: 13: 15: by’šnwwyd wh’z gwš kwnyd nh bwlnd b’šyd ky xwd’y sxwn
gwft6
به نظر میرسد پیشوند  h’z-در این جویت بهنوعی میهوم تنبیه و تحذیر نیوز یافتوه و بوه

شبهجویههایی مانند «هان» و «هین» نیز نزدیک شده است .در چنود جویوه از تیسویر حزایوا
پیشوند فلیی  hy-نیز دیده میشود:

EZ: 24: 16: m’ spyd’ kwn, wm’ gry, wm’ hy ’yyd ’arəsiy tw1

 1وگوفت لوخ بزنان اوی  ...بشنوید آواز من  ...هاز گوچ کونید گوفتار من
 2گوفت برخیز بیق وبیاشنوو هاز گوچ کون بروفتار من ای پسر صیر
 3وگوفت اگر ابو کونی بامر خودای  ...هاز گوچ کونی بیرمانها او

 4هاز گوچ کونید و باشنووید آواز من بنیوشید و بیاشنووید گوفتار من
 5زنان ...ور خیزید ،بیاشنووید آواز من ...،هاز گوچ کونید بروفتار من

 6بیاشنووید و هاز گوچ کونید نه بولند باشید کی خودای سخون گوفت
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اصل عبارت  wm’ hy ’yyd ’arəsiy twچنوین اسوت« :וְלֹוא תָ בֹוא דִּ ְמעָתֶ ָך» .فلول תָ בֹוא ’tbw

از ریشة בא ’ bبه ملنی «آمدن» است که در برخی مواضع ملنی «پایین آمدن ،فرود آمودن و
داخل شدن» نیز میدهد .برای مثا  ،برای پایین آمدن و غروب کوردن خورشوید از فلول בא

’ bاستیاده میشود .در ترجوة انرییسی حزایا هم به میهوم «فورود آمودن اشوک از چشوم»
اشاره شده است neither shall thy tears run down :دتوی80 :1899 ،ب .بنابراین روشون
است که  hy-گونهای از پیشوند فلیی  huz-است که مشابه آن در افتری وساروی و سوونانی
و  ...بهصورت  KL KHبه کار میرود در . .کیباسوی 72 :1385 ،و محوودبن منوور،1381 ،

ج540-541 :2ب .نوونة دیرر :

EZ: 9:1: whr mrdy ’ng’zyh’ tb’hy ’w p’ dsty ’w hy b’šd2

جویة باال ترجوة ְו ִּאיׁש ְכלִּי ַמ ְׁשחֵתֹו ְבי ָדֹו است hy b’šd .در این جویه ملادلی ندارد .ملنی
جویه چنین است :و هر مردی ابزار ویرانررچ ،به دست .
 .3پسوند فعلی \ Jدر تفسیر حزدیال 
در بخ

ماوراءالنهری تیسیر حزایا  3گونهای فلل ماضی به کار میرود کوه از بون ماضوی

بهعیوة پسوند\ –Jساخته میشود .این پسوند فلیی در کتواب لیقووتی دینویم 4کوه در اورن

یازدهم به گوی

تاجیوی نوشته شده نیز دیوده مویشوود و اموروزه نیوز در سواخت ماضوی

کامل فارسی تاجیوی بوه کوار مویرود در . .گینودین22 :2003 ،ب .در دو نوونوه ،سواخت
مورد بحث در ترجوة آیات به کار رفته و بنابراین اصل عبری آنها مشخص 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’ tw5
 1ما س یدا کون ،وما گری ،و ما هی آیید ارسی تو دمویه نون و گریه نون و [فرو] نیاید اشک توب.
 2وهر مردی انرازیها تباهی او پا دستی او هی باشد
 3تیسیر حزایا دو بخ

دارد :بخ

او به گوی

ماوراءالنهر و بخ

این مورد ر . .گیندین 2003 ،ب .این سواخت تنهوا در بخو

گوی های مختیف بخ
5

او تیسیر حزایا و بخ

دوم به یوی از گوی هوای جنووب غربوی ددر

او ایون تیسویر دیوده مویشوود و مویتوانود تیواوت بوین

دوم آن را روشن کند.

Liqqūṭei Dīnīm

4

زینده هوم من چونین گوفت یهوه خووداه اگور کردگوی سودم خوواهری توو او وروسوتایها او چونوان کوی کوردی توو

وروستایها تو
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فلل עשתא ’ ‘štدکامل ،مؤنث ،سوم شوخص ،میوردب بوهملنوی «آن زن کورده اسوت» در
اینجا به «کردگی»  krdgyترجوه شده است .در ترجوة انرییسی حزایا این فلل بهصوورت
 \RXUVLVWHUKDVGRQHترجوه شده است در . .شاکد394 :1988 ،ب .

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 kyšm1

«نا دنهب بوودگی پوا

کورده»  n’ bwdgy p’k krdhدترجووة انرییسویisn’t cleaned :

در . .شاکد395 :1988 ،ب در ترجوة فلل מטהר  meṭohārāوجه وصویی از بواب مجهوو
 pu‘aOاست .غیر از نوونه های باال که اصل عبری افلوا در دسوترس اسوت ،در یوک نوونوة
دیرر اموان ایاس ساخت مورد بحث با ساخت ماضی نقیی 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…’b’z d’št hst 2 w’yn m’nyd ... ky ... b) gwptnd
’ky yy ... ’z my’n ’ym’ ’b’z p’d, w’z ’n gwn’yh’ ḥwkm ’w hmyš’ hmy krd p
’ym’, ’knwn ‘ṭyl krdgy 3

در عبارت او گیته شده «گیتند که یهوه آن وعده و وعید که گیته بوود ،اکنوون فسوخ
کردگی  ...و اباز داشته هست دباز داشته هستب» .در این عبارت ،دو فلل «فسوخکردگوی» و
«اباز داشته هست» مترادف و دارای سواخت یوسوانی هسوتند و بوه هوم عطوف شودهانود .در
انتهای ایون عبوارت ،متورجم شوباهت ایون داسوتان را بوا مواجرای دیرور یوادآور مویشوود و
مینویسد« :و این مانید کی»؛ یلنی «این مانند آن داستان اسوت کوه ...گیتنود کوه یهووه  ...از
میان ایوا اباز پاد ددر میان ما پاینده بودب و از آنگونهیها حوم او هویشه هوی کورد دهویشوه
از آن گونه حومها که به سود ما بود میکرد؛ ولیب ،اکنون دآن حومها راب عطیلکردگوی
 1یا پسر آدمی بی گوی اورا تو زمیی هی آن کی نا بودگی پا

کرده او نا بود باران او پا وات خیشم

 2در تیسیر حزایا و برخی متون فارسی -عبری دیرر فلل  ah-دبودنب بدون حذف  hابتدایی و بهصوورت «هوم ،هوی،
هست ،هیم ،هید ،هند» بهجای «ام ،ای ،است »... ،به کار میرود.

a 3ب هوی گیتند که یهوه اکنون آن وعد و وعید که  ...گیته بود ،اکنون فسخکردگی دفسخ کرده استب و ملونوت او و

حُوم او ابازداشته است و این ماند دمانند آن استب ...که  b ...ب گوپتند دگیتندب کوه یوی دیهووهب...از میوان ایووا ابواز پواد
دپاینده بودب ،و از آن گونایها حوکم داز آنگونه حومهاب او هویشا دهویشهب هوی کرد پا ایووا ،اکنوون عطیول کردگوی

دکرده استب
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دملطل گذاشته » .روشن است که در هرسه عبارت در گذشتة دور شرایط بوه گونوهای بووده
که خداوند به گروهی یاری میرسانده است .این شرایط بوده که با افلا ماضی بلید «گیتوه
بود» و «پاینده بود» نشان داده شده است؛ ولی در گذشتة نزدیک این یاری اطوع شوده و اثور
آن تا اکنوون نیوز اداموه دارد .برهوة زموانی دوم بوا ایود و افلوا « :اکنوون  ...فسوخکردگوی»،
«[اکنون] بازداشته هست» و «اکنون عطیولکردگوی» نشوان داده شوده اسوت .بوه ایون ترتیوب
اموان ایاس بین ساختهای مبهم «فسخاکردگوی»  fasəxa’ krdgyو «عطیولکردگوی» ‘ṭyl

 krdgyبا ساخت روشن «اباز داشت هست» ’b’z d’št hstفوراهم اسوت و مویتووان دو فلول
او را مانند فلل سوم ماضی نقیی دانست .باای نوونهها در بخ

تیسویری آموده و بنوابراین

اصل متن موجود نیست؛ ولی با این حا ارائنی در جویت وجود دارد که ماضی بودن ایون

ساختها را نشان میدهد .برای مثا گروه حرفاضافهای  p’ pyšدر جویت زیر :

EZ: 19: 10: p’ pyš ’z ’yn qyṣt 1yhw’ḥz rptgy 2
EZ: 18: 9: ’n čyzyh’ p’ sry ’w kwd y’d krdgy p’ pyš3

در بسیاری از عبارتهایی که این ساخت در آنها به کار رفته نیز بهنووعی زموان حوا بوا
گذشته در تقابل ارار میگیرد ،بهنحوی که اثری از عویی که در زمان گذشته انجام شده بوه
حا میرسد و نشان دادن این امتداد زمانی ،اابییتی است که فلول ماضوی کامول آن را دارد
ددر این مورد ر . .صادای60 :1356 ،ب :

EZ: 21: 34: wmn by d’dwm twr’ ’br grdn rš‘ym, w’knwn qpyz tw pwr
bwdgy 4
EZ: 18: 13: ’w ... grypt’r ’mdh hst p’ gwn’h ’w ky krdgy5
 1در برخی از متون فارسی -عبری مانند  BLو  EZکسرة اضافه را بهصورت  yنشان میدهند و در بسویاری مووارد ایون
«یای» نشانة اضافه دیا صامت میانجیب را بهجای انتهای کیوه او دمضافب به ابتدای کیوة دوم دمضافالیهب میچسبانند.

 2پی

از این ،ایصت داصهب هواحز رفتری درفته استب

 3آن چیزها پا سری او ددر سر جای خودب خود ،یاد کردگی دیاد کرده استب در پی

 4ومن بی دادوم تورا ابر گردن رشلیم دمن تورا به دست گناهان س ردم ب و اکنون اییز دپیوانه گناهوانب توو پوور بوودگی
دپر شده است) دشاکد has become full :دشاکد399 :1988 ،بب .کسی ابی به دست گناهان سو رده شوده و اکنوون
پیوانه او پرشده است.

 5او  ...گرییتار آمده هست پا گوناه او کی کردگی داو به گناه خودچ که انجام داده است ،گرفتار آمده است.ب کسوی
ابی گناهی انجام داده و اکنون به نتیجه آن گرفتار آمده.
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’EZ: 18: 23: ps hmčwnyn ... ky kbr d’dgy yy ... ky jyz’ rš‘ym’n by dhwm, n
rw’ ky kylyp qwly ’w kwnd1
EZ: 21: 32: ’yn mlkwt ... ’ydwn b’šd ky m’nyd ky n’ bwdgy 2
’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 ...’br m rwz yhwdh by nhy
p’ qybl ’nky p’ b’l’ ... n’m m rwz ’z qybl yhwdh ’y’d krdgy 3

این ساخت در بسیاری موارد نیز برای بیان میاهیوی به کوار مویرود کوه در گذشوته ر
داده و اکنون «گیته /یاد شده است»:

EZ: 21: 9: wṣr wṣydwn yky yky b‘d ’z ’yn, qyṣt ’yš’n y’d krdgy4
 gwptgy ’yš’n r’5זכרו לברכה EZ: 20: 5: m’nyd ky p’ dst mšh

دبرای مثا های بیشتر رEz:20:34, 9:5, 9:2, 4:13 . .ب به عقیدة شاکد در یک یا دو

عبارت در تیسیر حزایا  ،ساخت مورد بحث میتواند بوه حوا  -آینوده 6نیوز ارجوا داشوته

باشد و بنابراین ملاد گذشتة ناملین 7در فارسی نو هستند :

 m‘ny ky ’yn mwy’ hst ky mn nby’ by gwptwm:קינה היא EZ: 19: 14:wgwptn
 ky yšr’l’n b‘d ’z ’yn p’ my’n ’yš’n by bwdgy nybyšthותהי לקינה m‘ny
wmwy’ kwnnd pdyš 1.

 1پس هوچونین  ...که یهوه خبر دادگی دخبر داده استب که جیزا[ی] رشلیوان دگناه کارانب بویدهووم ،نوه روا دروا
نیستب کی خیییف دخیفب او او دخودچب کوند دانجام دهدب .یهوه اوبی عهودی کورده اسوت و اکنوون خویف آن

انجام نویدهد.

 2این میووت  ...ایدون باشد که مانید دگوییب کی نا بوودگی دنبیوده اسیت) دشواکد it has not been :دشواکد،

399 :1988بب .میووت اکنون چنین است که گویی ابی نبوده است.
 3پا شوار دبه تلدادب آن روزیراران کی یشرالن دبنی اسرائیلب پدی

ددر آنب  ...گوناه کردند  ...این گونا دایون گونوهب

کردگی  ...نا گوفت دنروفتب کی این لحم را بیخور .آگه باچ کی روا هست کوی موختصور کردگوی پوا نیبیشوتن ...
وگونای دیرر شاهد دشاید ،شایسته استب گوفتن کی گویی  ...ابرم دابراهیمب روز یهوده بینهی پا ایبول آنکوی پوا بواال

ددر ازای اینوه در باالب نام م د 12ب روز از ایبل یهوده ایاد کردگی دیوادکرده اسوتب  .بوه شووار آن روزگواران کوه بنوی

اسرائیل به او دیهوهب  ...گناه کردند  ...این گونه کرد دیا کردهاستب[ ،...،اگر] نریت که این نان را بخور ،آگاه باچ که

رواست داحتوا داردب که در نوشتن مختصر کردهاست  ....و گونهای دیرر نیز میتوان گیت که  ...پون روز یهوودا را

بنهی درها کنیب ،به دلیل آنوه در باال  ...نام دوازده روز را برای یهودا ذکر کرده است.

 4و [اصه] صر و صیدون ،یوییوی بلد از این ،ایصت داصهب ایشان یاد کردگی دیاد کرده استب

 5مانید کی پا دست موسی دگویا به دست موسیب «ذکری برای برکت» گوفتری ایشانرا دبه ایشان گیته استب

present-future
aorist
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شاکد در مورد این جویه مینویسد« :فلل  bwdgyدر این جویه میتواند مانند یک فلول
ااعدهمند ماضی دگذشته در آیندهب بهصورت «بلود از آن بووده اسوت دhas beenب در میوان
آنها» ترجوه شود دیلنی گزارچ رویدادی که در گذشته ر داده و اثر آن توا حوا رسویده

استب .این یک استیاده رای از زمان ماضوی نقیوی در زبوان فارسوی اسوت 2دشواکد:1988 ،
400ب .شاهد دیرری که شاکد نقل میکند و ملتقد است به حوا  -آینوده ارجوا مویدهود،
چنین است:
b rwy mwḥtml hst, gwn’y rw’ hst čwnynותפסקי את רגליך(=ZJZSWQ

ksy gwyd ky pl’n mrd p’y kwyš gwš’dgy whr ’n j’y ky hmy kw’hd hmy

 ’yyd whmy rwd

شاکد این عبارت را چنین ترجوه میکند« :عبارت « ותפסקי את רגליך » میتوانود بوه دو

شیوه تیسیر شود :یک شیوه این است که برویند :فینی پای

را باز مویکنود 4و هرجوا کوه

میخواهد میآید و میرود» .اما وی در اداموه مویگویود« :فلول «گوشوادگی»  gwš’dgyرا
میتوان بهصورت «باز کرده است» نیوز ترجووه کورد؛ ترجووهای کوه طبیلویتور نیوز هسوت»
دشاکد400 :1988 ،ب.

 1وگیتن «این سوگواری است» ملنی کی دیلنی کهب این مویه هست که من ،نبیا دنبیب ،بیگوفتووم؛ ملنوی «و ایون بورای
سوگواری خواهد بود» هست :کی یشراالن دبنی اسرائیلب بلد از این پا میان ایشان ،بیبودگی نیبیشته دنوشته بوده اسوت/
نوشته خواهد بودب دwill have beenب ومویا کونند پدی

دشاکد400 399- :1988 ،ب.

 2اما فلل ماضی کامل میتواند بهنوعی نشاندهندة این باشد که گوینده شخصا رویدادی را که روایت مویکنود ندیوده.
برای مثا هنرامی که میگوییم «او اآلن دیرر رفته است» این میهوم را نقل میکند که گوینوده خوود «رفوتن» را ندیوده

ولی میداند که عول «رفتن» انجام شده است .این حالت ماضی نقیی در نقلاو از دیرران که گوینوده نوا ر آن نبووده

است ،نیز دیده می شود :شونیدم کوه احوود دیوروز بوه سویر رفتوه اسوت در . .صوادای62 :1356 ،ب .اگور گوروه فلیوی
 by bwdgy nybyšthرا مطابق حالت اخیر توجیه کنیم ،میهوم جویه چنین خواهود شود :بلود از آن در میوان یهودیوان

بودهاست نوشته دنوشته بودهاستب و برای آن سوگواری میکنند.

 3وگوفتن «تو پاهایت را باز کردهای»  2روی موحتول هست :گونای دگونهایب روا هست چونین کسی گوید کی فوین
مرد پای خوی

گوشادگی دگشاده استب و هر آنجای کی هوی خواهد هوی آیید و هوی رود.

« 4باز کردن» در اینجا ملنی «گشودن» میدهد که در عبارت «پا گشا کردن» به ملنی «آغاز کردن رفت و آمود» بوه کوار
رفته است.
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 .1 .3کاربرد پسوند فعلی «-گی» در فارسی تاجیکی

هوانطور که گیتیم ،ساخت مورد بحوث موا بوهنووعی از وجوه وصویی در فارسوی تواجیوی
ملاصر بسیار شبیه است دشاکد401 -402 :1988 ،ب .مثا هایی کوه در زیور نقول مویشوود از
تحییل افلا تاجیوی دراستارگویوا و کریووا182 :1964 ،ب برگرفته شده است:
dadet omadagi 1
parovoz jon nadorad, vay ro odam az ohan soxtagi 2
rawγan ro ba deg andoxta daromadagi man 3





طبق نظر راستارگویوا 4و کریووا 5ایون سواختهوای دارای پسووند  –JLصویت میلوولی
دوجه وصییب هستند .عیوه بر ساختهای باال ،فارسی تاجیوی دارای یوک سوامانة مسوتقل
فلیی است که از وجه وصیی بهعیوة پایانههای صرفی مشتقشده از فلل «بودن» بوهصوورت
پسوند ،سواخته مویشوود؛ ماننود  did-ag-ist-am, did-ag-iyamدبورای او شوخص گوذرا

دراستارگویواو کریووا ،132 :1964 ،به نقل از شاکد401 -402 :1988 ،بب.

کیباسی نیوز در دو گونوة ماضوی نقیوی رایو در تواجیوی کواربرد پسووند  –gyرا نشوان
میدهد:
 .1گذشتة نقلی :صیت میلولی هوراه با پسوند  –agiبهاضافة افلوا پویبسوتی گواهی بورای
سوواخت گذشووته نقیووی بووه کووار موویرود  raftagi-yam :درفتووهامب raftagi-yi ،درفتووهایب،

 raftagi-yastدرفته استب raftagi-ye:m ،درفتهایمب و ...
گاهی صیت میلولی اخیر بهتنهایی هوراه با ضوایر شخصی آزاد میهوم گذشته نقیوی را
میرساند:
 man raftagiدمن رفتهامب to raftagi ،دتو رفتهایب mō raftagL ،دما رفتهایمب
 1پدرت آمده است

 2پرووز جان ندارد ،وی را یک مرد از آهن ساخته است
 3روغن را من در دیگ ریختهام

Rastar Guyva
Kerimova
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در برخی از لهجههای تاجیوی نیز صیت میلولی فوق هوراه با ضووایر شخصوی پیوسوته
برای ساخت گذشته نقیی به کار میرود zadagi-mōn :دزدهایمب zadagi-tōn ،دزدهایدب.
 .2گذشتة نقلی احتمالی :ایون نوو فلول کوه بوا میهووم شوک هووراه اسوت در تواجیوی
بهصورت زیر ساخته میشود:
 raftagi-stamدشوواید رفتووهامب raftagi-sti ،دشوواید رفتووهایب raftagi-st ،دشوواید رفتووه
استب raftagi-ste:m ،دشاید رفتهایمب و  ...دکیباسی107-109 :1374 ،ب
 .2 .3کاربرد اسمی پسوند -gy

شاکد ملتقد است برخی از نوونههایی که با پسوند –gyساخته شدهاند ،هوم مویتواننود فلول
ماضی باشد و هم اسم ملنی؛ برای نوونه:

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’1

ترجوة جایرزینی که شاکد ارائه میکند چنین است :او نشوان داد کوه هووة ایون کارهوا
دکردگیها= کردهشدههاب به گونهای بوده که سودی برای او نداشوته اسوت دشواکد:1988 ،
400ب.

در اسیار خوسه لندن نیز لغتی بهشول «کوشتنری»  kwštngyدیده مویشوود .در توورات

بهجای این عبارت ضویر منیصل منصوب ،برای جوع مذکر غایب یلنی אותָ ם  ‘wtmد= آن
مردان راب آمده است؛ ترجوة آیه در اسیار خوسة 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’l2

 1ها پیروز باشد دآیا پیروز باشد؟ب ،ها رسته کرده آیید دآیا رهانیده میشودب آن کونا اینوان دانجوام دهنوده ایون کارهواب
وعطیل بیکرد دملطل گذاشتب شر را و رسته آیید ،بینوود کی این هوا دهووهب کردگوی نوا آن هسوت کوی سوودی
دارد اورا.

 2وگوفت یوی بوشه بستان ازمر هوه ساالران آن اوم و داوری کون [آن مستوجب کوشتنگی را] بحضرت یوی ،برابور
خورشید تا بازگردد گرمی خیشم یوی از یشرا د4:25:4ب د112ب
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آیة ابل د3:25:4ب در مورد کسانی است که به بتپرستی روی آورده بودند .در آیة بلود
د6:25:4ب هم موسی دستور کشتن این بتپرستان را میدهد .بنابراین مقصود از אותָ ם ‘wtm

د= آن مردان راب کسانی است که بهدلیل بتپرستی کوافر شوده و مسوتوجب «کشوته شودن»

هستند .پیداست «کشتنری» در چنین بافتی «کشوته شودن» ملنوی مویدهود و مصودر مجهوو
است.
احتواال پسوند  –gyدر «کوشتنری» با اندکی تیواوت بوا نوونوههوای اسووی کواربرد ایون
پسوند در تیسیر حزایا اابلمقایسه است زیرا از یکسو شاکد در مورد ریشوة ایون سواخت
میگوید :احتوواال سواختهوای دارای پسووند  –gyدر تیسویر حزایوا نووعی وجوه وصویی
مجهو هستند که از پسوند  –agد!ایرانی باستان*-aka :ب ساخته شدهاند .اموا بایود توجوه
داشت که در تیسیر حزایا این ساختها بهصورت فلل [مستقل] به کار میرونود ،نوه وجوه
وصیی .احتواال میتوان این تغییور نقو

را بوا تغییور نقو

وجوه وصویی [دورة میانوه ،ماننود

 ]kardag, raftagبه فلل ماضی مطیوق [کورد و رفوت و  ]...در فارسوی نوو مقایسوه کورد
دشوواکد401 -402 :1988 ،ب .از سوووی دیروور یوووی از نق و هووای پسوووند  –gyدر فارسووی
تاجیوی ،ساختن مصدر است .در این ساخت صیت میلوولی سواخته شوده بوا \ Jبوهجوای
مصدر به کار میرود:

1

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

بنابراین پسوند  –gyهم دارای ملنای مجهو است و هم دارای ملنای مصودری .ایون دو
ملنی در لغت «کوشتنری» دیده میشود .تنها مشول این است که «کوشوتنری» خوود دارای
پسوند  –anمصدری هست .بنابراین شاید در گوی

اسیار خوسة لندن این پسوند از ملنوای

مصدری خالی شده باشد.
 .4افعال کمکی 

در زبان فارسی نو غیر از فللهای میووس دکه ملووال در گونة نوشتاری زبان فارسی به کار
نوی روند و مربو به گونه گیتاری هستند؛ مانند «دارم میروم»ب و مسوتقبل دماننود «خوواهم
 1بار او رفتنوان در خانه نبود دکیباسی101 :1374 ،ب
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رفت»ب ،ساخت فلل اصیی صیت میلولی دوجه وصییب است و صرف نویشود بیووه فلول
ملین و ییة صرف فلول را بوه عهوده دارد ددر ایون موورد ر . .انووری و احوودی گیووی،
 70 :1378؛ صادای75 :1356 ،ب.
اما در تیسیر حزایا نوعی از فلل ماضی بلید دیده میشود که در آن بهجای فلل ملین،
فلل اصیی صرف میشود و فلل ملین بهصورت ماده ماضی به کار میرود؛ برای نوونه:

EZ: 33: 21: zw’nt by gwš ’brš’n, čy p’ pyš ’z ’yn gwptwm bwd 1

در این جویه ،فلل  gwptwm bwdبهجای فلل «گیته بودم» به کار رفتوه اسوت .روشون
است که در این نو ماضی بلید ،بهجای این که فلل اصیی بهصورت وجوه وصویی بوه کوار
رود د= گیتهب ،صرف شده است دگوفتوم= گُیتمب .در مقابول ،فلول ملوین کوه بایود صورف
شود ،بهصورت مادة ماضی «بوود» بوه کوار رفتوه اسوت .نوونوههوای دیروری از ایون سواخت
عبارتند از:

2

EZ: 38: 13: wkw’st’ ybsy’r dydnd bwd
EZ: 34: 4: wmn gwptwm bwd3
EZ: 33: 21: p’ pyš ’z ’yn gwptwm bwd4
EZ: 37: 13: mn yy ... kbr d’dwm bwd5
)L7.5: s’lt’n kyrdwm bwd 6 (Paul 2008, 192
)L7.9: w’qpm kyrdynd bwd 7 (idem
)Grl. 3V. 10: mwlk gryptynd bwd8 (idem

توامی نوونه های باال ساخت ماضی بلید دارند .اما در یک مورد چنین ساختی در ماضی

نقیی دکاملب نیز دیده میشود :

 1زوانت بیگوچ ابرشان ددر برابر آنها مرااب زبانت باچب ،چی پا پی
بودمب

 2و خواستا دداراییب ی بسیار دیدند بود ددیده بودندب
 3و من گیتوم بود دگیته بودمب
 4پی

از این گیتوم بود دگیته بودمب

 5من یی دیهوهب خبر دادوم بود دخبر داده بودمب.

 6سالتان دسئوالتان= از شوا سئوا ب کیردوم بود دکرده بودمب
 7واا م کیردیند بود دواایم کرده بودندب

 8مولک دمُیکب گری تیند بود دگرفته بودندب

از این گوفتوم بود دچرا که پی

از این گیتوه
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EZ: 37: 11: tpsyryš ’yn hyst ky ’ydwn b’šyd ky kwšk by bwdnd hyst1

در تیسوویر حزایووا و برخووی متووون دیروور فلوول  ah-دبووودنب بوودون حووذف  hابتوودایی و
بهصورت «هم ،هی ،هست ،هیم ،هید ،هند» بهجوای «ام ،ای ،اسوت »... ،بوه کوار مویرود .بوا
توجه به این مطیب و ایاس فلل  bwdnd hystبا فللهای ماضی بلید در باال روشن میشوود
که  bwdnd hystدر اصل «بوده هستند» یا «بودهاند» است .
در دو نوونة مشوو

زیر روشن نیست که ضویر  –šفاعیی است ددر مورد «-چ» زاید

یا فاعیی ر . .ابوالقاسوی207 :1381 ،ب یا بهعنوان متوم به فلل اصیی اضافه شده است:

EZ: 37: 1: ’nky p’ hw’, b’d, ’br d’štyš bwd, p’ bq‘h ’s’nyš by kyrd2
EZ: 33: 6: rw’ bwdy ky nby’ ’n rsylt w’n twbyk ky yy gwptyš bwd, ky by
yšr’l’n gw, n’ gwptš’ny3

در نوونة او با فلل  ’br d’štyš bwdروبهرو هستیم که مشخص نیست  –šفاعول اسوت
یا میلو  .اگر  –šفاعیی باشود ،جایرواه آن پوس از فلول ملوین اسوت دبرداشوته بوودچب .در
صورتی هم که  –šمیلو باشد ،جایراه آن یا پس از حرف اضافه  ’brاست د= بَرَچ داشوته
بودب یا مانند  –šفاعیی پس از فلل ملین .در نوونة دوم  gwptyš bwdنیز  –šچه فاعل باشود
و چه میلو جایراه آن پس از فلل ملین  bwdاست.4

گیندین در مورد پراکندگی گویشی این ساخت مینویسد :در بخ

او تیسیر حزایوا

[که متلیق به شوا شرای است دگیندین ،آمادة چاپب] اگر فاعل سوم شخص میرد نباشود،
 1تیسیرچ این هیست کی ایدون باشید کی خوشک بیبودند هست دبیبودهاندب
 2آنوی پا هوا باد ابرداشتی

بود پا بقله آسانی

بیکرد دآن که باد ،به هوا برداشته بودچ ،به سادگی به بقله بردچب

 3روا بودی کی نبیا آن رسییت وآن توبیخ کی یی گوفتی

بود ،کی بی یشراالن گوو ،نوا گوفتشوانی داحتووا دارد کوه

نبی آن رسالت و آن توبیخ که یهوه گیته بودچ که به اسرائیییان بروید ،به آنها نریته باشدب

 4این نو جابهجایی ضویر یک بار نیز در مورد فلل هووردی «تیسیر کردن» دیده میشود :و شواهید تیسویری
کی ברוח بی بودی دوتیسیر کردن آن به گونهای که ברוח باشد ،موون استب دEZ:37:1ب.

کوردن

البته در مورد فللهای هووردی به نظر میرسد هنرامی که بهصورت بدون شخص به کوار مویرونود ،مویتووان ضوویر

میلولی را به جزء اسوی یا صیتی چسباند« :شاید تیسیرچ کرد .»...اما هنرامی که هوورد بهصوورت مصودری بوه کوار

می رود ،چون کل فلل در نق

تیسیرچ کردن».

اسم به کار میرود ،نویتوان ضویر میلولی را بین جزء اسووی و فلیوی آورد *« :شواید
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هم فلل ملین اابییت صرف شدن دارد و هم فلل اصیی .اما در بخ

دوم تیسیر [کوه متلیوق

به جنوب غربی است] تنها فلل اصیی صرف میشود دگیندین139 :2014 ،ب.1

پاو ملتقد است هوة نوونههای باال در مرحیهای بین ساخت کُنایی 2و سواخت میلوولی

ارار دارند .دلیل وی برای طر این نظر اابییت جابهجایی پسوند عوامیی در سواخت کُنوایی
است .وی در این مورد مینویسد« :چنین ساختهوایی مرحیوة سورگردانی پسووند عوامیی از
ابتدای جویه ددر فارسی میانهب به انتهای جویه ددر فارسی نووب را نشوان مویدهود .بوهعویوه،
پسوند عامیی با پایانة شخصی دصرفیب نیز جایرزین شده است .وی برای توضیح نظور خوود
جدو زیر را رسم میکند دپاو 192-193 :2008 ،ب:
جدول  .1مراحل انتقال ضمیر متصل از فارسی میانه تا فارسی نو
MP
MP
EJP
ENP
*-um su’āl kērd
su’āl kērd-um(/su’āl karda
būd
am) būd
būdam
-išān su’āl kērd su’āl kērd-išān
su’ā karda
su’āl kērd-ēnd būd
būd
būd
būdand

 .5پیشوند فعلی ( bw-گونهای از  )by-

هوانگونه که پی تر گیتیم ،گاه پیشوند فلیی «بو »-با ضوه  /R/تییظ میشود ددر این مورد
ر . .ناتل خانیری205 203- :1382 ،ب .این پیشوند در برخی موارد نادر با امویی «بوو» نیوز
دیده میشود؛ مانند« :بوبینم» بهجای «ببینم» داسرارالتوحید ،ص ،83بهنقول از رجوایی:1375 ،

48ب .سایر نوونههایی که در ادامه میآید بوه نقول از حواجی سویدآاایی 3د45 :1390ب اسوت:

«بوبر» بهجای «ببور» دفرهنرناموة ارآنوی143/1 :1377 ،ب« ،بووبینی» بوهجوای «ببینوی» دهووان:

 444/2و 457ب« ،بوپرستید» بهجای «ب رستید» دهوان182/1 :ب ،و «فرا بوپذیرد» بوهجوای «فورا

ب ذیرد» دترجوة تیسیر طبری1058/4 :ب« .4بو» در فللهای «بوو چیونم» دبچیونمب و «بوپارسور»

 1از جناب آاای دکتر رضایی باغ بیدی که نسخة  pdfاین کتاب را در اختیار نرارنده ارار دارند ،بسیار س اسرزارم.
 3برای رعایت امانت شیوة ارجاعات مقالة اصیی رعایت میشود.

ergative

2

 4سیدآاایی این موارد را اشبا «بوُ» به «بو» میداند در . .حاجی سیدآاایی45 :1390 ،ب .اما اموان سونت امییوی را نیوز
در این مورد نویتوان بیتأثیر دانست.

 / 172برخی عناصر گویشی در ساخت افعال متون دورة تکوین

دب رسدب در فهیویات شیخ صییالدین اردبییی نیز بوه کوار رفتوه اسوت و  buد= boب خوانوده

میشود دصادای6-7 :1382 ،ب .در لهجة بخارایی ،رجایی بخشی را به «ابدا کسره به ضووه

دo > Hب» اختصواص داده و ایون تحوو را مربووو بوه «بوو»ای موویدانود کوه در او افلووا در

می آید« :بوبین»  /bobin/بهجای «ببین» [ ]/bebin/و «بوپر»  /bopar/بهجای «ب ور» []/bepar/

و «بوپردازیم» 1 /bopardōzēm/بهجای «ب وردازیم» [ ]/bepardâzim/درجوایی47 :1375 ،ب.

وی شواهدی نیز از تحف اهل بخارا نقل میکند و در اداموه مویافزایود «تییوظ ایون «بوا» در

خراسان هم اکنون نیز با ضوه اسوت و واهرا در زبوان اودیم موردم شورق ایوران ددریب هوم
مضووم بوده است» دهوان48 :ب.
در برخی متون مانند اسیار خوسة لندن نیز افلالی دیده میشوود کوه پیشووند  b-در آنهوا
بهصورت  bw-به کار رفته است .در این افلا  ،پس از پیشوند فلیوی  bw-در هجوای بلودی
مصوت  / o/به کار رفته است .اموا مرحووم ناتول خوانیری در ایون موورد مویگویود :تیواوت
تییظهای پیشوند «بو »-غالبا ارتباطی با مصوت هجای بلد دکه در فارسوی متوداو اموروز در
تغییر آن مؤثر استب ندارد دناتل خانیری204 :1382 ،ب .اما بااری در ایون موورد مویگویود:
«پیشاوند  be-در فارسی جدید اگر بر سر افلالی درآیود کوه مصووت درون آنهوا  /R/باشود،
مصوت این پیشاوند نیوز بود بوه  /o/مویشوود» دبوااری35 :1380 ،ب bwkny .داز کوردنب و
 bwbrydndداز بُریدنب در جویههایی که در پی خواهد آمد نوونههایی از این تییظ هستند:
\3/EZNQ\EG

PL: 1: 27: 25: bwxrm ’z ṣyd psr mn
PL: 3: 22: 7: bwxwr’d

3/EZEU\GQG

PL: 3: 12: 3: bwbr’d

 1رجایی این فلل را بهصورت  bopardazimآوانویسی کرده است.
 2بوکنی  ...بدی

 3بوخرم از صید پسر من
 4بوخوراد

 5بوبریدند

 6بوبراد داز بُریدنب
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 .6پسوند  -istدر تفسیر حزدیال

مادههای ماضیای مانند «گروید ،دوید ،تابید داز «تاب» بهملنی تحولب» دارای ساخت «ماده

مضار  »-īd +هستند .اما در برخی از متون مادههای ماضی این افلا بوا پسووند گذشوته -ist

ساخته میشود .این پسوند بیشترین کواربرد را در تیسویر حزایوا دارد .ایون پسووند در هووة
ساختهای مجهو دمادة مضار -yst +-(y)h+ب و در بسویاری از افلوا کوه دارای سواخت
ملیوم هستند به کار رفته است که نوونههایی از آن ذکر میشود:

Ez:24:10: šyb’nystn dyg...dyg r’ ky byšyb’ny t’ hm’ j’ ’bj’r by rsd1
Ez:29: 7: šk’b’nysty...w’ngyz’nysty2
Ez:23: 12: kwrdn whnjystn3

  37: 10: by zhystndبویارایسوتا آیوی دآراسوته شوویب EZ: 38: 7: by ’r’yst’ ’yy

 32: 25:بوینوا رهانیسوتید دنرهانیدیودب , 34: 4: by n’rh’nystydبیزهیستند دبزیسوتند)
 بیچندانیستوم دچندانیدم= تووان دادمب  , 31: 16: by čnd’nystwmدهیست ددادب dhyst
لرزانیسوتن   30: 9: lrz’nystnنیشانیسوتا باشوی دنشوانیده باشویب31: 4: nyš’nyst’ b’šy

بویرنجانیسوتی  28: 14: by rnj’nystyنا شاهیست دنشایدب29: 20: n’ š’hystدلرزانیدنب
  24: 23:ابواز گردانیسوتند دبواز گردانیدنودب , 27: 15: ’b’z grd’nystndدبرنجانیودیب
ددر ترجووه  23: 37:’bdyr’nystndگردانیستا آییوت دگردانیوده آییودب grd’nyst’ ’yyt

 ,خوابانیسوتن دخوابانیودن) 23: 21: kw’b’nystnابدیرانیسوتندהעביר به ملنوی گذرانودنب
شناسانیسووتن  , 22: 26: šn’s’nystnآموزانیسووتند دآموزانیدنوودب 23: 3: ’mwz’nystnd

دشناسانیدنب
 .1 .6پسوند  -istدر درآن ددس

بهگیتة ابوالقاسوی [در متون فارسی -عربی] « istفارسی میانوه بوهصوورت «-اسوت» تنهوا در

فللهای زیر به فارسی دری رسیده است :بایو-ست ،شایو-ست ،دانو-ست ،یار-سوت ،کاموو-
 1شیبانیستن دشیبانیدن ،به هم زدنب دیگ  ...دیگ را کی بیشیبانی تا هوا دهوهب جا ابجار دآچارب برسد
 2شوابانیستی  ...وانریزانیستی دشوافانیدی  ...و انریزانیدیب
 3خوردن و هنجیستن دهنجیدن ،نوشیدنب
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ست ،تاو-ست ،توانو-ست ،زیو-ست ،گریو-ست ،نور-ست د> نرور-وویست ،گورو-سوت،
مانو-ست ،در کشفاالسرار دج ،10ص568ب خواهوو-سوتب» دابوالقاسووی201 :1381 ،ب .از

این گروه فلولهوای «کامسوت ،تاوسوت ،خواهسوت» تنهوا در گونوة زبوانی هوروی دطبقوات

الصوفیه خواجه عبداهلل و بخشی از تیسیری کهون دآیوتاهلل زادهبب و گونوة زبوانی ترجووه و

اصههای ارآن دگونة زبانی ناحیهای در خراسوانب دیوده مویشوود .غیور از ایون افلوا  ،فلول
«وغستن» دآشوار کردن؛ در این مورد ر . .خواجه عبداهلل انصواری :1360 ،صود و سوی و
هشتب نیز در هوین گونههای زبانی دیده میشود که مادة مضار آن بهصورت «وغند »-بوه
کار رفته است :وغستن این طریق در طبق ثانی بیشوتر بوود دخواجوه عبوداهلل انصواری:1360 ،
6ب؛ بوغسووت دهوووان 12 :و  449و 381ب؛ وغسووتم دهوووان382 :ب ،ناوغسووته دهوووان643 :ب،

وغُستن دبخشی از تیسیری کهن72 :1375 ،ب وغستری دترجووه و اصوههوای اورآن،1338 ،
ج173 :1ب ،و او میوغندد بر بنده دخواجوه عبوداهلل انصواری90 :1360،ب« ،بوغنودد» دهووان:
169ب ،نوغندد دبخشی از تیسیری کهن6 :1375 ،ب ،مَوغندید دهووان267 :ب دیوده مویشوود.
بنابر این روشن است مادة مضوار ایون فلول «وغ» دمقایسوه کنیود بوا :موادة آغوازی سوغدی:

 wγsآزاد و رها شدن داریب 1383 ،الف405 :بب است و در مادة ماضی پسوند  –istو در

مادة مضار پسوند متلدیساز  –anد؟ یا  –ēnفارسی میانهب را پذیرفته است .1

 1در فارسی میانه «اسم  »-ist +نیز مادة ماضی جلیی میسازد؛ نوونه این سواخت فلول  kām-ist-در پهیووی اسوتu- :
 m kām-ist pad pēš-iš namāz burdanدو من خواستم به پی

او نواز بردنب در . .منصوری :1384 ،بیسوت

و سهب .فلل «کامستن» ددر کنار کامیدنب بهصورت یک فلل آغازی به فارسی نو رسیده و در طبقات الصوفیه دکامسوتید

دخواجه عبداهلل انصاری 184 :1360 ،و288بب ،مقامات حریوری دکامسوتی در ترجووة «کوادَ» دمقاموات حریوری:1365 ،

218بب ،کشف االسرار دکامستندید دمیبدی ،1331 ،ج228 :1ب ،نوامستندی در ترجوة «الیووادون» دهووان ،ج732 :5بب
و ارآن ادس دکامستند :اعراف150/ب به کار رفته است .کامستن در متون پهیوی بهملنی خواستن و میل کوردن بوه کوار
رفته است .تحو ملنی آن به نزدیک بودن مانند «خواستن» است که در زبان فارسی بهملنی نزدیک بودن دفلل مقاربوهب

به کار میرود دخواجه عبداهلل انصاری ، 1360 ،یادداشت مرحوم تیضویی :صود و سوی و شو ب .اگور ب وذیریم کوه ایون

اموان وجود دارد که طبق این ااعده با پسوند  –istمیتوان از اسامی دیرر نیز مادة ماضی جلیوی سواخت ،شواید بتووان

فلل مرکب «خوسته [شدهاند]» را نیز در گروه باال جای داد« :شو شدهاند و خوسته بر دورویی» د= مردوا عیوی النیواق:

توبه101/ب دبخشی از تیسیری کهن87 :1375 ،ب .در حاشیة این جویه آمده :خو کردند و استاذ شودند  ...الوُورود عوادت
کردن دهوانجاب .با توجه به حاشیة متن که فلل مرکب «خو کوردن» را در مقابول «موردوا» آورده مویتووان «خوسوته» را

مادة نقیی دصیت میلولیب از مادة ماضی «خوست» دخو -ist +ب دانست .در فارسی دری بهجای ساختن فلول جلیوی از
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ورتاوستی دخواجه عبداهلل انصاری46 :1360 ،ب ،فرو دَواست :یک چشم من به روی فورو

دوست از گشامار دهوان435 :ب ،تاوستن دبخشوی از تیسویری کهون6 :1375 ،ب ،بخواهسوتند

کورفیدند دهووان137 :ب ،بنخواهسوتند کورفیود دهووان131 :ب،گزایسوتن :ونیسوت گزایسوتن

ایشانرا د= ضارّهمب دترجوة تیسیر طبری1814 :1339 -1343 ،ب دمقایسه کنید با :نرزایود د=

الیضُرّهُمب دبخشی از تیسیری کهن112 :1375 ،بب .مادة ماضی با ساخت «موادة مضوار  +

 »LVWبی

از هر جا در ارآن ادس دیده میشود .نوونههایی از این کواربرد در موتن موذکور

عبارتند از:
آن روز آموود بدیشووان ،نیسووت گردانسووته ازیشووان دهووود8/ب؛ نوهیوود و کهسووته نشووید دال
تُظیوونب دآ عوران141/ب؛ مانسته شد دتشابهب دآ عوران7/ب؛ کهسته نشند دهوود15/ب؛ واز
گردانسته شند د= اُرکسواب دنساء91/ب؛ ار زنی داند از شوی اوی نافرمانی یا روی گردانستنی
دنساء128/ب؛ ار خهستی دلو شاءب دص253ب؛ بخهستند دنساء153/ب؛ مانسته کورده شود دشُوبهب
ایشانرا دنساء157/ب؛ یا نی بودند از آن رویگردانستاران دانلام4/ب؛ برهانسوتن داعوراف64/ب؛
دوارسته داعوراف166/ب؛ بررویسوتند دآمنوواب دبقوره213/ب؛ آینود بوه توو بوه دوسوتن دسولیاب
دص260ب؛ برمزایست داستزلّهمب دآ عوران155/ب.
 .7ساختهای متعدی

 .1 .7پسوندهای  -’y’n-dn/ -’yn-dnبهجای –ān-dan/-an-dan

ساخت برخی فللهای متلدی در برخوی از متوون ،دایقوا بور الرووی «بون مضوار »-a/ān +
منطبق نیست بیوه به نظر مویرسود چنوین الروویی داشوته باشوند« :بون مضوار .»-ān + ’y +
بیشترین کاربرد این ساخت در اسیار خوسه لندن دیده میشوود؛ اموا ایون سواخت در اسویار

خوسة واتیوان و کتاب مقدس پاریس نیز به کار رفته است .برای روشون شودن موضوو بوه

نوونههایی از این ساخت توجه کنید :

اسم وصیت آن دو را با بلضی فللها به کار بردهاند .برای مثا «سیید شدن» که فلل مرکوب نامیوده مویشوود ،بوهجوای

سییدیدن ساخته شده است دابوالقاسوی222 :1381 ،ب .رواای «خوسته» را با تردید با لغت «خویسوه» د؟ منااشوه و دعوواب

در طبقات مقایسه کرده در . .بخشی از تیسیری کهن :1375 ،چهل و ش ب.
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PL:1:24:27: ’wy… mr’ dryn r’h br’ynyd1
PL:4:14:14: tw r’yn’ bpyš ’yš’n2
PL:4:23:28: br’ynyd blq ’zmr bl‘m r’3
PL:1:21:29: by’st’ynydy btnh’yy ’yš’n4
PL:1:21:33: wbnš’ynyd nh’ly…dr b’r šb‘5
PL:1:9:27: wbnš’yn’d šxynh ’wy dr gwy’nh’ šm6
PL:1:28:12: nrdw’ny ’yst’y’nydh bzmyn7
PL:3:26:11: šxynh mn bnš’ynwm dr my’n ’šm’8
PL:3:23:43: wbnš’ynydm ’zmr psr yšr’l9

ساختهایی که در باال آمد هوری خویف ااعوده هسوتند .اموا برخوی افلوا کوه هووین
ساخت را دارند ااعدهمند هستند:

10

PL : 1: 12: 5 : wbr’ynyd ’brm ’zmr šry zn ’wy w’zmr lwṭ11
PL : 1: 11: 31 : wbr’ynyd trḥ ’zmr ’brm psr ’wy12
PL : 1: 25: 3: wbz’ynyd ’zmr šb’ w’zmr ddn13
PL : 1: 22: 23 : wbtw’l bz’ynyd ’zmr rbqh14

تیاوت ساختهای او با ساختهای دوم در این است که در سواختهوای او هجوای
 ’yبدون دلیل دستوری واضح بین بون مضوار و پسووند واداری  -a/ānد> اموروز-ân :ب بوه
کار رفته است .صورت واداری ااعدهمند «ایست« ،»-رو »-و «نشین »-بهترتیوب «ایسوتاندن»،
 1اوی...مرا درین راه براینید دנחן  : nḥnراندنب
 2تو راینا ب ی

ایشان

 3براینید بیق ازمر بیلم [باعور] را
 4بیایستاینیدی بتنهایی ایشان

 5وبنشاینیدی نهالی...در بارشبع

 6وبنشایناد شخینه دسوینهب اوی در گویانها شم
 7نردوانی ایستایانیده بزمین

 8شخینه دسوینهب من بنشاینوم در میان اشوا
 9وبنشاینیدم ازمر پسر یشرا

 10در ترجوة לקח  :lqḥستاندن ،گرفتن

 11وبراینید ابرم ازمر شری زن اوی وازمر لو
 12وبراینید تر ازمر ابرم پسر اوی
 13وبزاینید ازمر شبا و ازمر ددن
 14وبتوا بزاینید ازمر ربقه
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«راندن» و «نشاندن» است .1اما در گوروه او مثوا هوا ،صوورتهوای واداری ایون موادههوای
مضار بهصورت «ایستایندن /ایستایاندن»« ،رایندن» و «نشایندن» به کار رفته اسوت .بوه نظور
میرسد ساخت لغت  pyč’ygynyنیز که در ترجوة עפל  ‘plبهملنی «فصیل کوه گردادگورد

ایع پیچیده است» دملنی اصیی :توبر و غورورب و یوک بوار در ترجووة ילפת  ylptبوهملنوی
نوعی بیواری که در آن «گوشت به پوست میپیوندد و میپیچد» دیده میشود ،نیوز شوبیه

ساخت فللهای گروه او است:

 fṣyl gwynd kyעפל PL:4:14:44: wpyč’ygyny krdnd bwr šwdn bsr ’n kwh, nyz
gyrd’gyrd ql‘h wḥṣ’rh’ pyčydh ’st2
PL : 5: 1: 1 : pyč’ygyny krdnd ’br mn’3
 ’zילפת PL:3:21:20: hr ’n mrdy ’nč dr wy ‘yb mh nzdyk šw’d, mrdy…zkyn,
m‘ny pywstgy ’z gwšt bpwst...wnyz pyč’ygyny4
با توجه به این که در د44 :14 :4ب برای روشن شدن ملنی  pyč’ygynyاز لغت pyčydh

استیاده شده ،مسیم است که بن مضار  pyč’ygynyباید «پیچ »-باشد .این لغت اطلا مشوتق
 1در روند واداریسازی برخی افلا پی

از افزوده شدن پسوند  -a/-ānیک حذف صورت میگیرد .در بون مضوار

«روان ،»-واج «و» و در «نشین»-« ،ین» حذف میشود .بنابراین مادة مضار سببی «نشین »-بهجای «*نشینان» به «نشوان»-

و بن مضار متلدی «رو »-بهجای «روان »-به «ران »-تبدیل می شود .بن مضار دیرری که این حوذف در آن صوورت

می گیرد« ،شون »-است که بهجای «شوناندن» با حذف «َ-ن» به «شواندن» تبدیل میشود .البته نوونوههوای ملودودی از

بن مضار «شونان »-و «روان »-در متون فارسی -عبری دیده میشود ولی از «*نشوینان» تواکنون نوونوهای یافوت نشوده

است:

موسی که چنین برشت گستا  /اادر برواند توام میّا دعقیدت یصحق ،امینا ،به نقل از نتضر361 :1352 ،ب ،بشوونانیدم

چوبرهای غوو هوای اشووا دPL:3:26:13ب ،بشوونانم ازمور گشوی وچیرگوی دPL:3:26:19ب ،خویشوتن...بیروانود

و…کسی بیرواند اورا دEZ:27:19ب

«رواندن» در برخی متون فارسی -عربی مانند دبخشوی از تیسویری کهون222 :1375 ،ب ،دچنود بورت تیسویرا اورآنا

عظیم38 :1351 ،ب ،دگردیزی297 :1347 ،ب ،دابوالیُتوو ا رازی ،1371 ،ج120 :10ب ،دمیبودی ،1339 ،ج332 : 10ب نیوز
دیده میشود.

 2وپیچایرینی کردند بور دبه برب شدن دباال رفتنب بسر آن کوه؛ نیز עפל فصیل گویند کی گیرداگیورد ایلوه و حصوارها

پیچیده است

 3پیچایرینی کردند ابر منا دمن و سیویب

 4هر آن مردی آنچ در وی عیب مه نزدیک شواد مردی...زکین ،ילפת از ملنی پیوسوتری از گوشوت ب وسوت  ...ونیوز

پیچایرینی

 / 178برخی عناصر گویشی در ساخت افعال متون دورة تکوین

است .اما در مورد پسوندی که به این بن اضافه شده تردید وجود دارد .اگر پسوند این اسوم

مشتق را « »-gynدر نظور بریوریم ،1بخو

فللهای گروه او است .

او ایون وا ه  pyč’yو سواخت آن شوبیه سواخت

ساخت آوایوی فلولهوای گوروه دوم نیوز شوبیه گوروه او اسوت .اموا  ’yدر  z’ynydnو
 r’ynydnددر ترجوة לקח  lqḥبهملنی «گورفتن»ب جوزء موادة مضوار  z’yو  r’y-اسوت 2و

بنابراین ااعدهمند هستند .احتواال شولگیری افلا گروه او نیز بوه ایواس شوباهت آوایوی 
 r’ynydnبهملنی «گرفتن» دااعدهمندب و  r’ynydnبهملنی «راندن» دایاسیب بوده است.
این ساخت با بسامد کوتور در اسویار خوسوه واتیووان ،کتواب مقودس پواریس و بخو

جنوبی تیسیر حزایا نیز دیده میشود با این تیاوت که در اسویار خوسوه واتیووان و کتواب
مقدس پاریس ،پسوند متلدیساز  -anبه  -ānتبدیل شده است:

PV:1:21:28: wby ’yst’y’nyd ’brhm mr hft m’dh bryg’n gwspnd 3
PV:1:2:15: wby r’y’nyd xwd’y…mr ’dm4
PV:1:19:16: wbnš’y’nydnd ’wyr’ ’z byrwn bšhr5
EZ: 36: 33: wby nš’ynwm ’n dyhh’6
EZ: 32: 14: wrwdyh’š’n čwnyn rwgn by r’ynwm7

 1احتوا بسیار ضلیف دیرر این است که پسوند این لغت  -āgynباشد .کیباسوی احتووا مویدهود کوه «-گوین» و «-

اگین» گونه هایی از یک وند باشند ،به این دلیل که هم نوعی تشابه آوایی دارند و هم از نظر ملنوی یوسوانند دکیباسوی،

138 :1380ب .اگر این پسوند را  -āgynب نداریم ،باز هم صامت  yپس از مصوت آغوازی  āزایود اسوت .هوردوی ایون
پسوندها تنها با اسم ترکیب میشوند دهوانجاب .در مواردی دیده میشود که بن مضار بهتنهایی بهعنوان اسوم بوه کوار

میرود؛ مانند پرهیز ،تراچ ،جوچ ،فریب ،شتاب دانوری و احودی گیوی43 :1378 ،ب و «پیچ».

 y 2در بن مضار  z’y-د> ایرانی باستان *zāya- :دهرن143143 :1892 ،بب اصیی و جزء ریشوة ایون فلول اسوت .در

موورد  yدر  r’ynydnنیوز بایوود گیوت آسووسوون ایون فلول را صووورت سوببی دKausativumب از ریشووة  *razددر

جنوب غربیدSWب  *radب میداند در . .آسووسن249-251 :1966 ،ب و بنابراین  yدر این فلل نتیجة تحوو آوایوی

 y < dو اصیی است.

 3وبیایستایانید ابرهم مر هیت ماده بریران گوس ند
 4وبیرایانید خودای ...مر آدم

 5وبنشایانیدند اویرا از بیرون بشهر
 6وبینشاینوم آن دیهها

 7و رودیهاشان چونین روغن براینوم
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 1:وبویرایانیودم  1:12:19: by r’y’nydmرایانیوده PV:1:12:15: r’y’nydh ’md
 1:19:16:و بوویرایووانم  1:27:45: by r’y’nmایسووتایانیدی 21:29: ’yst’y’nydy
\  Eبوویرایانیدشووان   EZ:38:4: r’ynydš’nنشووایانیدند nš’y’nydnd
بینشاینوم nš’ynwm

 .2 .7پسوند  wnبهجای  -ān
امروزه پسوند متلدیساز  -ânدر زبان گیتاری بهصورت  –unتییوظ مویشوود .بورای مثوا ،
گرداندن در زبان گیتار بوه  gard-un-d-anتبودیل مویشوود .ایون تحوو آوایوی در برخوی
کیوات دیرر نیز بهشوول  un/m > ân/mدیوده مویشوود .بوهعقیودة صوادای ایون تحوو از
فارسی گیتاری آغاز شده و س س به لهجهها سرایت کرده است .این تحوو در اسوم مووان

 mahker-tunد< ماجردان1ب دتاریخ ارمنستان فاوستوس بیزانسی ،ارن پنجم موییدیب دیوده

میشود و بنابراین سابقة آن به دو ارن ابل از اسیم میرسد .در دورة اسیمی نیوز توا اورن 5

ددر الورااة ادیب نطنزیب شواهدی از این تحو دیده میشود و مجوددا شوواهد دیروری از
ارن هشت و ده به دست میآید دصادای81-86 :1380 ،ب .اما اسیار خوسه لندن و واتیووان
در هوین فاصیه و در جنوب غربی ایران نراشته شدهاند .این تحو در اسیار خوسة واتیووان

در فلل  ’br’zwndn < ’br’z’ndnدیده میشود .بورای مثوا ( nh ’br’zwndלא ירים) د:1
44 :41ب ’ßr’zwnydm ،د19 :38 :1ب د321ب از רם  :بینود کوردن ؛ در تقابول بوا  ’br’z’nyd

د 8 :29 :1و 11ب د304ب ’ßr’z’nyd ،د16 :21 :1ب ’ßr’z’nydm ،د22 :14 :1بby’ßr’z’nyd ،

د38 :27 :1ب.

 .8نتیجهگیری

با توجه به آنچه در مقاله آمد ،روشن اسوت کوه گووی هوای کهون فارسوی بور متوون دورة

تووین تأثیر فراوانی داشته و عناصر زیادی از آنها وارد متون دورة تووین شدهاند؛ برخی از
این عناصر عبارتند از:
 1نام ابییهای از کردان که در کنراور آذربایجان غربی ساکن بودند.
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تووووا  hâو گونووههووای آن در متووون اوودیم فارسووی هووم در نقو

پیشوووند فلیووی و هووم

بهصورت حرف اضافه به کار رفتوهانود .پیشووندهوای ) hā(rو ) hu(rحاصول تحوو «فورا» و
«فرو» هستند .این تحو را میتوان بهصورت زیر نشان داد:
ها ! هاز /ها ! فراز  فاز /فرا
هو ! هو ! فرود  فرو
«ز» و « » در این پیشوندها اغیب پی

از وا ههایی اهر میشووند کوه بوا مصووت آغواز

میگردند .در برخی متون کهن این پیشوند تنها پی

از فلول «گووچ کون» بوه کوار رفتوه و

بنابراین به نظر میرسد ملنای آن به ادات تنبیه نزدیک شده است .این پیشوند در متون کهن

بهصورت «هی» د< هوزب نیز به کار رفته است.
در بخ

ماوراءالنهری تیسیر حزایا گونوهای فلول ماضوی بوه کوار مویرود کوه از بون

ماضی بهعیوة پسوند –gyساخته میشود .این ساخت بوه نووعی از وجوه وصویی در فارسوی
تاجیوی ملاصر بسیار شبیه است .این وجه وصیی در دو گونة ماضی نقیوی بوه کوار مویرود:
گذشتة نقیی ،گذشتة نقیی احتوالی .بهعیوه هم در متون کهن و هم در اموروزه ایون پسووند
در ساختهای اسوی نیز به کار میرود که به نظر میرسد نوعی ملنوای مجهوو هوم در آن
باشد.
در تیسیر حزایا نوعی از فلل ماضی بلید دیده میشود که در آن بوهجوای فلول ملوین،
فلل اصیی صرف میشود و فلل ملین بهصورت ماده ماضوی بوه کوار مویرود .پواو ملتقود
است این ساخت در مرحیهای بین ساخت ارگواتیو و سواخت میلوولی اورار دارد .دلیول وی
برای طر این نظر اابییت جابهجایی پسوند عامیی در ساخت کُنایی است.
در برخی از متون گاهی پیشوند فلیی «بو »-با ضوه  /o/تییظ میشود .در این افلا  ،پوس
از پیشوند فلیی  bo-در هجای بلدی نیز مصوت  /o/به کار رفتوه اسوت .اموا برخوی محققوان
ملتقدند تیاوت تییظهای پیشوند «بو »-غالبا ارتباطی با مصوت هجای بلد ندارد.
برخی فللهای متلدی در برخی از متون ،دایقا بر الرووی «بون مضوار  »-a/ān +منطبوق
نیست بیوه به نظر میرسد چنین الروویی داشوته باشوند« :بون مضوار  .»-ān + ’y +احتوواال
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شوولگیوری افلوا گوروه او نیوز بوه ایوواس شوباهت آوایوی  r’ynydnبوهملنوی «گوورفتن»
دااعدهمندب و  r’ynydnبهملنی «راندن» دایاسیب بوده است.
امروزه پسوند متلدیساز  -ânدر زبان گیتاری بهصورت  –unتییظ میشود .سوابقة ایون
تحو به دو ارن پی

از اسیم باز میگردد .به عقیدة صادای این تحو از فارسوی گیتواری

آغاز شده و س س به لهجهها سرایت کرده است .به گیتوة صوادای ،از حودود اورن  5توا 10
اثری از این تحو در متون دیده نویشود .اما این تحو در اسویار خوسوة واتیووان ،کوه در
حدود ارن  7یا  8به نرارچ درآمده ،در فلل  ’br’zwndn < ’br’z’ndnدیده میشود.
عالئو اختصاری متون فارسی -عبری
اسیار خوسة لندن

←

Paper 1972

→

PL

اسیار خوسة واتیوان

←

Paper 1965a, b & 1965-6

→

PV

تیسیر حزایا

←

Gindin 2007

→

Ez

صحییة ارمیا

←

Lagarde 1884

→

Ier

صحییة اشلیا

←

Lagarde 1884

→

Is

منابع
ابوالرجاء اوی ،نجمالدین د1363ب .تاریخالوزراءز بهتصوحیح محوودتقی دانو پوژوه .تهوران:
مؤسسة مطاللات و تحقیقات فرهنری.

ابوالیتو رازی د1371ب .روضالجنان و رو الجنان .به تصحیح محودجلیر یواحقی و محوود
مهدی ناصح .چاپ او  .مشهد :بنیاد پژوه های اسیمی آستان ادس رضوی.

ابوالقاسوی ،محسن د1381ب .دستور تاریخی زبان فارسی .چاپ سووم .تهوران :سوازمان تهیوه و
تدوین کتب عیومانسانی دانشراهها دسوتب.
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ابی جلیر طوسی ،محودبن حسنبن عیوی د1342-3ب .النهایوة فوی الوجورد الیقوه والیتواوی بوا
ترجوه فارسی آن .به تصحیح محود تقی دان پوژوه 2 .جیود .تهوران :چاپخانوة دانشوراه
تهران.

احود خراانی د1388ب .دستورالجوهور فی منااب سیطان اللارفین ابو یزید طییور .بوه کوشو
محود تقی دان پژوه و ایرج افشار .چاپ او  .تهران :میراث موتوب.

ارانسوی ،یوسیف میخائییوویچ د1358ب .مقدمة فقهالیغه ایرانی .ترجوة کوریم کشواورز .چواپ
او  .تهران :انتشارات پیام.

_____ د1378ب .زبانهای ایرانی .ترجوة عیی اشرف صادای .تهران :سخن.
افیکی ،شوس الدین احود د1362ب .منااباللارفین .مصحح تحسین یازیجی .چاپخانة انجوون
تاریخ تر .

انوری ،حسن و حسن احودی گیوی د1378ب .دستور زبان فارسی  .2انتشارات فاطوی :تهران.
بااری ،مهری د1380ب .واجشناسی تاریخی زبان فارسی .چاپ او  .تهران :اطره.
بحرالیوائد د1345ب .بهتصحیح محودتقی دان پژوه .تهران :بنراه ترجوه و نشر کتاب.

بخشی از تیسیری کهن به پارسی د1375ب .به تصحیح دکتر سید مرتضی آیتاهللزادة شیرازی.
تهران :میراث موتوب و مرکز فرهنری نشر ابیه.

برجیان ،حبیب د1388ب .متون طبری .ضویوة شوارة  15آینة میراث .دورة جدید.
بهار ،محودتقی د1375ب .سبکشناسی 3 .جید .تهران :مؤسسة انتشارات امیرکبیر .

ترجوة الودخل الی احوام عیمالنجوم د1375ب .بهتصوحیح جییول اخووان زنجوانی .چواپ او .
تهران :شرکت انتشارات عیوی و فرهنری و دفتر نشر میراث موتوب.

ترجوة تیسیر طبری د1339-43ب 7 .جید .حبیب یغوایی .تهران :انتشارات دانشراه تهران.
ترجوه و اصههای ارآن د1338ب .از روی نسخة مواوفه بر تربت شویخ جوام دمبتنوی بور تیسویر

ابوبور عتیق نیشابوریب .بهتصحیح یحیی مهدوی و مهدی بیانی .تهران :انتشارات دانشراه

تهران.
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چند برت تیسیر ارآن عظیم د1351ب .مصحح نجیوب مایول هوروی .کابول ،افغانسوتان .سیسویه
نشریات ریاست کتابخانههای عامة افغانستان ،جوزا.

حوواجی س وید آاووایی ،اکوورم السووادات د1390ب .لووزوم بووازنرری در تصووحیح اصووص االنبی وای
نیشابوری .آیینة میراث .ضویوة  .21تهران :مؤسسة پژوهشی میراث موتوب.

خواجه عبداهلل انصاری هروی د1360ب .طبقوات الصووفیه .بوه تصوحیح محوود سورور مووالیی.
تهران :انتشارات توس.

دهخدا ،عییاکبر د1376ب .لغتنامة دهخدا .تهران :انتشارات دانشراه تهران.
رازی ،محودبن حسین د1361ب .نزههالورام .مصحح محود شیروانی .تهران :چاپخانة میهن.
رجایی بخارایی ،احوودعیی د1375ب .لهجوة بخوارایی .چواپ دوم .مشوهد :انتشوارات دانشوراه

فردوسی مشهد.

زوزنی ،ااضی ابوعبداهلل حسینبن احود د1374ب .الوصادر .بهتصحیح تقی بیون  .تهوران :نشور
البرز.

شییلی کدکنی ،محودرضا د1384ب .نوشته بر دریا .تهران :سخن.
شهاب االخبار دترجوه و شر فارسیب د1349ب .بوهتصوحیح محوود تقوی دانو پوژوه .تهوران:
انتشارات دانشراه تهران.

شیری ،عییاکبر د1386ب .درآمدی برگوی شناسی .چاپ او  .تهران :انتشارات مازیار.
صادای ،عیی اشرف د1379ب  .نراهی به گوی نامههای ایرانی .تهران :مرکز نشر دانشراهی با
هوواری فرهنرستان زبان و ادب فارسی.

_____ د1380ب .مسائل تاریخی زبان فارسی .تهران :انتشارات سخن.

_____ د1381ب« .گوی شناسی ایران بر اساس متون فارسوی :گووی هوای مرکوزی» .مجیوة
زبانشناسی .س.17چ .1بهار و تابستان .صص .2-8

_____ د1382ب« .فهیویات شیخ صییالدین اردبییی» .مجیة زبانشناسی .س .18چ .2پاییز و

زمستان  .صص.1-33
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صادای ،عییاشرف و غیمرضا ار نگ د1356ب .دستور سوا دوم آمووزچ متوسوطه عووومی.
تهران :وزارت آموزچ و پرورچ.

فرهنرنامة ارآنی د1377ب 5 .جید .با نظارت دکتر محودجلیر یاحقی .مشهد :بنیاد پژوه های
اسیمی آستان ادس رضوی.

ارآن ادس د1364ب 2 .جید .بهتصوحیح عیوی روااوی .تهوران :مؤسسوة فرهنروی شوهید محوود
رواای.

اریب ،بدرالزمان د1383الفب .فرهنگ سغدی .چاپ دوم .تهران :فرهنران.

_____ د1383بب« .سرمقاله» .گوی شناسی .ضویوة نامة فرهنرستان .جید او  .شوارة دوم.
بهون .صص .1-3

کیباسی ،ایران د1374ب .فارسی ایران و تاجیوستان دیوک بررسوی مقابیوهایب  .تهوران :مؤسسوه
چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.

_____ د1380ب .ساخت اشتقاای وا ه در فارسی امروز .چاپ او  .تهوران :پژوهشوراه عیووم

انسانی و مطاللات فرهنری.

_____ د1385ب« .پیشوند فلیی  hâو گونههای آن در گوی های ایران» .مجیة زبانشناسوی.
س .21چ1و .2صص.57-74

گردیزی ،ابوسلید عبودالحی بون ضوحا
تهران:انتشارات بنیاد فرهنگ ایران.

د1347ب .زیوناالخبوار .مصوحح عبودالحی حبیبوی.

محود بون منوور د1381ب .اسورار التوحیود فوی مقاموات شویخ ابوی سولید 2 .جیود .بوهتصوحیح

محودرضا شییلی کدکنی .چاپ پنجم .تهران :آگه.

منصوری ،یداهلل د1384ب .بررسی ریشهشناختی فللهای زبان پهیوی دفارسوی میانوة زردشوتیب.
تهران :فرهنرستان زبان و ادب فارسی.

میبدی ،رشیدالدین ابوالیضل د1331-39ب .کشفاالسرار و عدهاالبرار .به کوش

حووت و دیرران .چاپ او  .تهران :ابنسینا.

عیویاصوغر
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. فرهنگ نشرنو: تهران. چاپ هیتم. جید3 . تاریخ زبان فارسی.ب1382 پرویز د،ناتل خانیری
 انتشارات: تهران. مصحح الوساندر بیدورف. بدایعالواایع.ب1349 زینالدین محوود د،واصیی
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