کاربرد چند فعل مرکب متروک

به عنوان ویژگی سبکی در تاریخ بلعمی
طیبه صابری ،امین شایسته دوست

چکیده
یکی از مشخصههای سبکی نویسندگان ،به کار بردن واژههای خاص است که
عالوه بر دادن تشخص سبکی به یک نویسنده ،پیدا کردن دوره زمانی یک نوشته
با نویسنده نامعلوم را ممکن میکند .چرا که کلمات به عنوان عناصر زنده زبان،
دوره زمانی تولد ،حیات و مرگ دارند .کتاب تاریخ بلعمی یکی از نخستین
کتابهای زبان فارسی است که به دست ما رسیده و به دلیل اینکه به زبانی تازه
تحول یافته از فارسی میانه نوشته شده ،تعداد زیادی از واژگان قدیمی فارسی
را در خود دارد .در این مقاله سعی شده است تعدادی فعل مرکب از کتاب تاریخ
بلعمی انتخاب شود که امروزه فراموش شده یا به معنای دیگری به کار میروند و
با بررسی ریشه شناسانه آنها ،سیر زندگی این کلمات تا آنجا که ممکن است پیدا
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شود و معلوم شود که آیا کاربرد این کلمات در این کتاب ویژگی سبکی نویسنده
بوده یا خیر .نتیجه این تحقیق نشان میدهد بعضی از این افعال مرکب در هیچ یک
از منابع فارسی میانه و دری دیده نشده و به نظر میرسد از ویژگیهای سبکی
نویسنده باشد .واژههایی نیز توسط نویسنده تغییر داده شدهاند و دیگر کلمات
از گذشته تا قرون متمادی کاربرد داشته و سپس از چرخه حیات بیرون رفتهاند.
مقدمه
کتاب عظیم «تاریخ بلعمی» یکی از قدیمیترین کتابهای دوره اسالمی است که
از زبان عربی ترجمه گردیده و به دست ما رسیده است .در کتاب مجمل التواریخ و
القصص آمده« :کتاب تواریخ محمد بن جریر الطبری رحمه اهلل علیه که از تازی به
پارسی کرده است ،ابوعلی محمدبن محمد الوزیر البلعمی به فرمان امیر منصور ابن
نوح السامانی که بر زبان ابی الحسن الفایق الخاصه پیغام داد در سنه اثنی و خمسین
و ثالث مائه( ».بی نام.)37 :1318،
از روی این سند معلوم میشود که در سال  352ترجمه این کتاب به زبان فارسی
آغاز شده است.
این کتاب یک دوره عمومی تاریخ جهان از ابتدای آفرینش تا زمان حمله اعراب
به ایران شامل داستانهای زندگی پیامبران و نیز پادشاهان ایران است .امیرمنصور
بن نوح سامانی به وزیر خود بلعمی دستور ترجمه کتاب «تاریخ االمم و الملوک
الطبری» را داد .اما وی در طول کار ترجمه ،در موارد متعددی اصل کتاب را
خالصه و از منابع مختلف دیگری نیز استفاده کرد و مطالبی را نیز از ترجمه خود
حذف نمود( .رک .صفا 144 :1386،و رک .شمیسا)3 :1386 ،درواقع او تنها با
اقتباس از کتاب محمدبن جریر طبری و پی گیری روش کار او بنیاد کتاب سترگ
«تاریخ بلعمی» را نهاد.
نویسنده این کتاب ابوعلی محمدبن عبداهلل بلعمی وزیر سامانیان و از رجال قرن
چهارم است .پدرش ابوالفضل محمدبن عبداهلل بلعمی از سال  279وزیر اسماعیل بن
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احمد سامانی و پسرش احمد و پسر احمد نصر بوده است .علت شهرت او به بلعمی
انتساب او و نیکا ن او به بلعمان از قراء مرو است و بعضی علت شهرت او را بدین
نام ،انتساب نیاکان او به بلعم از بالد روم دانسته اند .ابوعلی محمد چندی وزیر
ابوالفوارس عبدالملک بن نوح (  )350-343و مدتی نیز وزیر ابوصالح منصور بن نوح
( )366-350بود و در سال  363هجری نیز درگذشت( .رک .صفا)144 :1386،
از آنجا که این کتاب تا کنون شرح نگردیده و نیز با توجه به نثر کتاب و
مشخصات سبکی آن و همچنین قابلیت تطابق با اهداف این پژوهش بر روی واژهها
آن ،نگارنده بر آن شد تا در این مقاله تعدادی از فعلهای مرکب آن را معرفی
کند و عالوه بر نشان دادن ریشههای تاریخی آن در هر مورد حتی االمکان به
جستجوی آن در متون قبل و بعد بپردازد و به این ترتیب سبک بلعمی را از سبک
رایج آن دوره بازشناسد .
تا آنجا که ما اسناد مکتوب زبان مردم این سرزمین را در دست داریم ،یعنی
حدودا اوایل سلطنت هخامنشیان تا به امروز« زبان مردم ایران همواره فارسی بوده
و از دیرگاه ارتباط بین نسلها را نگاه داشته و با گذشت قرون و پشت سر گذاشتن
این همه فراز و نشیب هنوز این زبان فارسی است( ».برومند سعید )7 :1383،اما
زبان فارسی امروز تفاوت بسیاری با آن زمان دارد و این خود مسأله ای جبری و
گریزناپذیر است .هر کدام از کلمات مطرح شده در این مقاله نیز راه درازی را از
زبان هند و اروپایی تا زبان فارسی دری پیموده اند که در زیر هر کلمه به آنها
اشاره شده است:
سبک شناسی بررسی شیوههای بیان و دلیل انتخاب یک روش از میان روشهای
ممکن دیگر است .در یک تعریف سبک شناسی را «مطالعه هر نوع کاربرد زبان
که از نظر موقعیت تمایز دهنده میباشد»(چگنی )431 :1382،دانسته اند .به
عبارت دیگر «مطالعه کاربرد زیبایی شناختی زبان در تمام قلمروهای زبانی را
سبک شناسی میگویند(».همان )431:در سبک شناسی زبانی بیشتر به علل بررسی
انتخاب یک گزینه از میان چند گزینه پرداخته میشود .در فرهنگ اصطالحات
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نقد ادبی در مورد پیوند سبک و زبان آمده«:سبک شناسان معتقدند که این مسأله
که یک نویسنده از ماده اولیه موجود که شامل دستور زبان،ساختمان بندیهای
گوناگون جملهها ،لغات موجود در زبان و غیره میشود ،انتخابهای خاصی کرده
است و سبک خاصی را به وجود آورده است ،بسیار حائز اهمیت است و مطالعه این
انتخابها و نقشی که آنها میتوانند در ساختن معنی داشته باشند ،کمک زیادی
به تحلیلگران در دستیابی به تحلیل دقیقتری از متن میکند(».مقدادی:1378،
 )319در این مقاله به طور ویژه به انتخاب واژههای خاص توسط نویسنده پرداخته
شده است.
متأسفانه ما از کتب نگارش شده قبل از این کتاب اطالعی در درست نداریم تا
با مقایسه با آن میزان تأثیر پذیری یا تقلید نویسنده را از آن کتابها دریابیم.
هر چند به نظر نمیرسد این نخستین کتاب نگاشته شده به زبان فارسی دری باشد.
زیرا در آن موقع مردم خراسان و ماوراء النهر همه فارسی زبان و فرهنگ دوست
و با سابقه علمی و تاریخی کهن بوده اند .حتی اگر این گونه در نظر بگیریم که
آنها کتاب علمی و تاریخی نداشته اند ،نمیتوانیم بپذیریم که نیازی به کتاب در
زمینه فقه اسالمی نداشته اند .از سوی دیگر کتابی مانند تاریخ بلعمی که نثر آن
در نهایت پختگی و سالمت و استحکام است ،باید سابقه ای در زبان دری داشته
باشد .وگرنه ممکن نیست مردمی که تا چند قرن پیش به زبان فارسی میانه سخن
میگفته اند و پس از آن با تحول عظیمی در زبان خود مواجه شده اند ،بتواند
بدون داشتن پیش زمینه چنین شاهکاری را با این ویژگیها خلق کنند( .رک.
بهار)285 :1370،
اما خوشبختانه کتابهایی معاصر با تاریخ بلعمی به دست ما رسیده اند که میتوان
تا حدودی با مقایسه آنها با هم سبک نثر آن زمان را فهمید .مانند مقدمه شاهنامه
منثور ابومنصوری ،ترجمه تفسیر طبری ،هدایه المتعلمین فی الطب ،حدودالعالم
من المشرق الی المغرب ،تفسیر پاک ،نورالعلم ،االبنیه عن حقائق االدویه و تفسیر
کمبریج.
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آنچه از بررسی این کتب به نظر میرسد این است که سبک این دوره هنوز نزدیک
به سبک کتابهای نوشته شده به زبان فارسی میانه است .باید توجه داشت در
این دوره هنوز کتابهایی به زبان فارسی میانه نوشته میشده است .ویژگیهای
مشترکی بین این کتابها هست .از جمله اینکه نثر این کتابها ساده و نزدیک به
زبان گفتار است ،واژهها تازی کمی دیده میشود و اغلب این واژهها کوتاه تر و
ساده تر از مترادف فارسی آنهاست .استفاده از صنایع بدیعی و بیانی مرسوم نیست
تنها گاهی در ابتدای بعضی از این کتابها سجع دیده میشود .جمالت کوتاهند
و ایجاز دارند .تکرار واژهها و به ویژه فعلها بسیار رایج است و نه تنها ایرادی
ندارد بلکه به نوعی زیبایی محسوب میشود .واژههای کهنه و قدیمی به وفور
در این کتابها یافت میشوند .از نظر فکری نیز توصیفات بیشتر مربوط به بیرون
است تا به درون و نگاهها بیشتر آفاقیند تا انفسی( .رک .شمیسا 2 :1386،و)3
نگارش تاریخ بلعمی مربوط به دوره اول نثر فارسی دری است .در این زمان
که دوره طاهریان و ساسانیان را در بر میگیرد ،نویسندگان به سبک مرسل نوشته
اند .مرسل اسم مفعول از ارسال به معنی رها شده و آزاد است .و این واژه معادل
 prosدر التینی به معنی مستقیم و آزاد است .به این سبک نوشتار ،سبک خراسانی
نیز میگویند چرا که نخستین نویسندگان آن در خراسان بزرگ میزیسته اند.
همچنین نثر بلعمی نیز نامیده شده است .زبرا بلعمی جزو شاخص ترین نویسندگان
این سبک است( .رک .شمیسا)1 :1386،
درست است که این کتاب ترجمه ای از زبان عربی است متن و ترجمه شده خواه
نا خواه از متن زبان عربی تأثیر میپذیرد ،اما کوشش بلعمی بر آن بوده است تا
بتواند هر چه بهتر واژهها را به زبان فارسی برگرداند و اسلوب نوشتار فارسی را
حفظ کند .به همین خاطر این کتاب با وجود کهنگی و قدمت آن از بسیاری از
کتابهایی که در قرون بعدی نوشته شده روانتر و آسان یاب تر است.
در سالهای اخیر زبان شناسان و دستورنویسان تالشهای فکری بسیاری برای
دادن تعریفی مشخص و جامع و مانع از فعل مرکب کرده اند .در این تحقیق از
26

فصلنامه تخصصی زبان و ادبیات فارسی

تعریفی که خانلری از فعل مرکب به دست داده است بهره میجوییم و آن را به عنوان
دستورالعمل و مالک کار در این برگزیده ایم .خانلری فعل مرکب را فعلی میداند
که از دو واژه مستقل ترکیب یافته باشد .که واژه اولی اسم یا صفت است و صرف
نمیشود اما واژه دوم فعلی است که صرف میشود .و به این خاطر به این مجموعه
فعل مرکب میگویند که از مجموع آنها معنی واحدی دریافته میشود و هرگاه
که این دو واژه هرکدام معنی خود را حفظ کنند و دو معنی را به ذهن القا کنند،
نباید مجموع آنها را فعل مرکب نامید( .رک .ناتل خانلری  ،ج  )105 :1،1353و
(رک .طباطبایی )34-26 :1384،
در این تحقیق این معیار برای تشخیص فعل مرکب از گروه فعلی به کار گرفته
شده است .در کتابهای دستور زبان فعلهای پیشوندی از فعلهای مرکب جدا
شدهاند .اما در فرهنگهای معتبری چون دهخدا بسیاری از ترکیبات فعلی به
ویژه ترکیباتی که جزء صرفی یا فعلیار یا هر دو معنای مجازی دارد ،همگی در
طبقه دستوری فعلهای مرکب جا گرفته اند .ما نیز روش آنان را پی میگیریم.
پیشینه و روش تحقیق:
تاكنون پژوهش هاي بسياري درمورد تاریخ بلعمی انجام پذيرفته است .ازجملة
آنها ميتوان به مقاالت «شناخت کتاب تاریخ بلعمی» نوشته حامد منتظری مقدم
و همچنین « تحلیل گروههای اسمی وابستگی از منظر دستور تاریخی در تاریخ
بلعمی» نوشته محمدباقر وزیری و عصمت خوئینی اشاره كرد .همچنین فعل مرکب
نیز که از دیگر موارد مطرح شده در بسیاری پژوهشهاست از جمله موارد مورد
توجه در این مقاله است .مقاالت و کتابهایی به این مقوله پرداختهاند .از جمله
«نگاهی به فعل مرکب از دیدگاه فرهنگ نویسی» نوشته علی خزاعی فر و «فعل
مرکب در زبان فارسی» نوشته عالالدین طباطبایی و همچنین «ساختمان فعل مرکب
و معیار شناخت آن» نوشته علی کرمی .اما اين مقاالت چنان كه از عنوانشان
پيداست ،هيچ كدام بر موضوع اين مقاله منطبق نيستند و از اين نظر مي توان
موضوع «کاربرد چند فعل مرکب متروک به عنوان ویژگی سبکی در تاریخ بلعمی
فصلنامه تخصصی زبان و ادبیات فارسی

27

» را كام ً
ال جديد دانست.
اين مقاله به روش ترکیبی از اسنادی -کتابخانهای و تحلیلی نوشته شده است .در
ابتدا تمام كتاب تاریخ بلعمی از ابتدا تا انتها خوانده و بررسی شده فعلهای مرکب
متروک با توجه به معیار ذکر شده در مقاله فيش برداري گرديد .سپس باتوجه
به آثار انديشمندان در زمینه ریشه شناسی تاریخی مورد بررسي قرار داده شد و
سپس شاهد مثالهایی از متون فارسی میانه چون شکند گمانیک ویچار و شایست
نشایست و  ...و همچنین کتابهای دوره تاریخی چون تاریخ بیهقی و شاهنامه
فردوسی و ...یافته شد و سعی گردید تا واژگانی که برای نخستین بار توسط خود
بلعمی به کار رفتهاند یافت شود و بدین ترتیب به واژه سازی و سبک نوشتار بلعمی
دست یافته شود.
بررسی فعلهای مرکب:
آزادی کردن به معنی «شکر ،سپاس ،حق شناسی» (دهخدا :ذیل واژه آزادی
کردن)مثال از تاریخ بلعمی« :گودرز از بر زفره آزادی بسیار بکرد که او اندرین
حرب کار بسیار کرد( ».بلعمی )431 :1385،
مثال دیگر« :خدای تعالی اندر نبی از ایشان آزادی کرد پیش این امت( ».همان:
 )540این واژه مرکب از« :آزادی» و «کردن» است و «آزادی» خود متشکل
از«آزاد» و«ی» است.
بررسی ریشه شناسانه واژه :آزاد :فارسی دری« āzād :یله ،رها؛ نجیب ،اصیل،
شریف» <فارسی میانه <āzād :ایرانی باستان ā-zāta* :مرکب از ( āپیشوند) و
*-zāta

(صفت مفعولی) از ریشه «*zanزادن» (. )*zāta->*zṇtaنک65-464 :2007( :
)Horn 6 :1893( ،)Cheung
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ی :از ترکیب پسوند – -θwāبا پسوند – -yaدر فارسی میانه ،پسوند – īhو در
پهلوی اشکانی پسوند – iftدر پهلوی اشکانی ترفانی و – īhدر فارسی میانه برای
ساختن اسم معنی از صفت به کار میروند( .ابوالقاسمی)324 :1389،
کردن :فارسی دری -kun :و  <kardanفارسی میانه -kun :و « kardanکردن».
ماده مضارع این فعل مشتق است از ایرانی باستان *kṛnu- :و ماده ماضی آن مشتق
است از فارسی باستان( *karta- :صفت مفعولی) از ریشه « -karکردن ،انجام دادن».
نک.)Cheung 236 :2007( ،)KENT 179 :1950( :
در متنهای پهلوی هم آزادی به معنی تشکر هم جدا و هم در ترکیب به کار رفته
است .به طور مثال:
ud andar kardagārān spās-gōwišnīh ud āzādīh-kardārīh weh. (Mēnōg ī
)xrad, I, 80

و نسبت به کنندگان (کار نیک) سپاسگزاری و آزادی کردن بهتر است.
( تفضلی)23 :1385،

āzādīh az yazdān ud wehān andar har gāh <ud> zamān guftan ud
hangārdan sazāgwār, pad nāmčišt andar rōzgār-ē pad ēn ēwēnag. (Xem)Xr.Farr.Mard, 1; Corpus of Pahlavi Texts: 378

آزادی از ایزدان و بهان در هر گاه و زمان گفتن و انگاردن سزاوار است به ویژه
در روزگاری بدین آیین.
مثال دیگر« :کنون آفرین تو شد ناگزیر بما هرکه هستیم برنا و پیر
هم آزادی تو بیزدان کنیم

دگر پیش آزادمردان کنیم »

(دهخدا :ذیل واژه آزادی ،به نقل از شاهنامه)
همچنین شاهدی از دیوان ظهیر فاریابی یافته شد.
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آواز کردن به معنی «آواز دادن ،خواندن ،نداء» (دهخدا :ذیل واژه آواز)
السالم را گفت آواز کن
مثال از تاریخ بلعمی« :جبریل علیه السـّالم مر ابراهیم علیه ّ
خلق را( ».بلعمی)170 :1385 ،
این واژه مرکب از« :آواز» و « کردن » است.
بررسی ریشه شناسانه واژه :آواز :فارسی دری <āvāz :فارسی میانه < . āwāzایرانی
باستان -ā-vāča* :که مرکب است از ( āپیشوند) و *<-vāčaریشه *« -vakگفتن»
<هندواروپایی« ṷekṷ* :صحبت کردن» نک)Horn 1893: 13)، (Cheung 2007( :
بررسی ریشه شناسانه «کردن» ذیل واژه«آزادی کردن» آمده است.
« »āwāzدر متنها پهلوی بیشتر به معنی آواز خواندن و سخن در ترکیبات
« »čarb-āwāzبه معنی «چرب سخن» و « »društ-āwāzو درشت سخن به کار رفته
که هردو در فارسی .نک (husraw ī kawādān ud rēdag-ē: 63)، (ayādgār ī
( ،)wuzurg-mihr, 192,194دهخدا :ذیل واژه چرب سخن و درشت سخن)
در بعضی متون گذشته این معنی به صورت آواز دادن آمده است .اما در هیچ متنی
به صورت آواز کردن نیامده است .مثال از آواز دادن :بطان آواز دادند که بر
دوستان نصیحت باشد( .دهخدا :ذیل واژه آواز ،به نقل ازکلیله و دمنه)
بازافکندن با توجه به متن تاریخ بلعمی باید به معنی «بازداشتن و مانع شدن» باشد
که به این معنی از فرهنگها فوت شده است.
مثال از تاریخ بلعمی« :اکنون گویی من بنده ام و فرعون را از آن رای بازافکند».
(بلعمی )286 :1385،
مثال دیگر« :چون بساختند هر روزی که بر آن بنهادندی که آن شب بروند
چیزی پیش آمدی که بازماندندی ،موسی پیران بنی اسراییل را گفتی چه بوده
است که تدبیر رفتن همی نسازید؟ گفتندی ما همه ساختیم ولیکن خدای تعالی
30
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بازافکند( ».همان)288 :
این واژه مرکب از« :باز» و «افکندن» است.
بررسی ریشه شناسانه واژه :باز :فارسی دری<bāz :فارسی میانهabāz :
(مکنزی < )29 :1383،ایرانی باستان« apāča<*apānk* :عقبی ،پشتی» ،قس.
اوستایی« -apānk :عقبی ،پشتی» و پارتی« abāž :باز ،دوباره» در فارسی دری

به عنوان پیشوند فعل بر تکرار عمل داللت دارد .مانند« :بازآمدن» و «خواستن»
(رضایی کیشه خاله و دیّان)33 :1388 ،

کاربرد این واژه با این معنا فقط در کتاب تاریخ بلعمی یافته شد و به نظر میرسد
از ویژگیهای سبکی نویسنده باشد.
بیرون آمدن به معنی «-1خروج کردن ،طغیان کردن ،به سختی هجوم آوردن،
سرکشی کردن ،کنایه از ترک اطاعت و انقیاد».
 -2ظاهر شدن ،بروز و ظهور کردن» (دهخدا :ذیل واژه بیرون آمدن)
مثال از تاریخ بلعمی « :تا چون دشمنی بیرون آید و آن مملکت از وی خواهد
ستدن و بر رعیت او ستم خواهد کردن او سپاه فرستد بحرب وی( ».بلعمی:1385،
)726
مثال دیگر« :قارون از قوم موسی بود ،فبغی علیهم ،بر ایشان بیرون آمد( ».همان:
 )334و «پیغامبر ما صلی اهلل علیه به مکه اندر بیرون آمد( ».همان)759 :
مرکب از « :بیرون» و «آمدن»
بررسی ریشه شناسانه واژه :بیرون :فارسی دریbīrūn|bērūn :؛ مرکب از -bē
«خارج» که مشتق است از ایرانی باستان * ba-itمرکب از * baبه معنی خارج
و پسوند – itو جزء دوم کلمه یعنی  ، rōnبه معنی «سو ،سمت ،جهت» (حسن

دوست.)228 :1383،
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آمدن :فارسی دری  <āmadanفارسی باستان ā-gmata :مرکب از ( āپیشوند) و
( *-gmataصفت مفعولی) ،در کنار * < )-gata- (<*gṃ-taهندواروپاییgm1* :
)183 :KENT 1950( )2007:98,(Cheung
ترکیب « »bērōn madanدر زبان فارسی میانه به معنای خروج به کار رفته است.
به نظر می آید بیرون آمدن به معنی ظاهر شدن بیانگر ویژگی سبکی بلعمی است.
مثال از متون فارسی میانه:
māh frawardīn rōz ī hordād manūščihr abar kēn ī ēriz bērōn mad ud
salm ud tūz rāy pad kēn ī ēriz be ōzad (māh ī frawardīn rōz ī hordād, 16).

(= (در) ماه فروردین روز خرداد منوچهر به کین (خواهی) ایرج بیرون آمد و
سلم و تور را به کین (خواهی) ایرج بکشت).
مثال برای معنی اول« :گفت اگر من او را بکشم لشکر بر من بیرون آیند و عاصی
شوند( ».دهخدا :ذیل واژه بیرون کردن ،به نقل از اسکندرنامه) همچنین این واژه
در کتابهای تاریخ بیهقی ،تاریخ سیستان ،انیس الطالبین ،دیوان شمس و تاریخ
قم نیز یافته شد.
مثال برای معنی دوم« :بعداز ذوالقرنین بیرون آمد [ اشک بن دارا ] و پیغام فرستاد
بر جمله ملوک الطوایف که ما همه از یک خانه ایم ( ».دهخدا :ذیل واژه بیرون
کردن به نقل از فارسنامه ابن البلخی) همچنین این واژه در کتابهای قصص
االنبیاء ،مجمل التواریخ والقصص ،تاریخ سیستان و نوروزنامه نیز یافته شد.
بیرون کردن به معنی « -1به در کردن ،خارج ساختن»  -2فرستادن ،گسیل
کردن ،روانه ساختن  -3جدا کردن ،برداشتن ،کنار گذاشتن» (دهخدا :ذیل واژه
بیرون کردن)
مثال از تاریخ بلعمی« :او را به خدای خواندی و زکوه خواستی ،قارون اجابت
نکردی و زکوه بیرون نکردی( ».بلعمی)339 :1385،
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مثال دیگر« :ذوالقرنین نیز چاه از دست آن مردمان بیرون کرد و باز ابراهیم داد».
(همان )325 :و «پس رسولی بیرون کردند و نامه فرستادند( » .همان)18 :
این واژه مرکب از« :بیرون» و «کردن» است .بررسی ریشه شناسانه این واژه ذیل
واژگان « بیرون آمدن» و «آزادی کردن» آمده است.
« »bērōn kardanبه معنی اخراج کردن ،بیرون کردن در پهلوی کاربرد دارد
اما برای انتقال معنای به بیرون آوردن یا هدایت کردن از واژۀ « ō bērōn
 »ānīdanاستفاده شده .به نظر میرسد به کار گیری «بیرون کردن» برای معنایی
فرستادن بعدها وضع شده باشد.

مثال از فارسی میانه:
abāg zan, awēšān pad -garān xēšm ud an-āzarmīh az wahišt bōyistān
)bērōn kard <hēnd>,( Šikand Gumanīg Wizār, XI, 75

(= آدم همراه زنش حوا با خشم گران و بی آزرمی از بوستان بهشت رانده شدند).
مثال دیگر:
duxt-*ēw ī mihrag 3-sālag būd. *dāyagān pad nihān ō bērōn ānīd u-šān
*ō warzīgar mard-ēw abespārd kū parward ud gōš aziš dāšt. (Kārnāmag
)ī Ardaxšīr ī Pābagān, XVI, 9

(= دخت مهرگ سه ساله بود ،دایگان نهانی (او را) بیرون آوردند و به مردی
برزگر سپردند که (او را) پرورد و از او مراقبت کرد).
مثال برای معنی نخست« :و آالت شکمش بیرون کردند و از بوی خوش بیاکندند».
(دهخدا :ذیل واژه بیرون کردن به نقل از مجمل التواریخ والقصص) از تاج المصادر
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بیهقی نیز شاهدی یافته شد.
برای دومین معنی« :داعیان بهر جای بیرون کرد( ».دهخدا :ذیل واژه بیرون
کردن ،به نقل از تاریخ بخارای نرشخی) در زبان فردوسی و اسدی توسی نیز
شواهدی یافته شد.
برای معنی سوم« :بخیلی میکرد و زکوه خدایی از مال بیرون نمیکرد( ».دهخدا:
ذیل واژه بیرون کردن به نقل از قصص االنبیاء)
پیدا کردن به معنی «اظهار کردن ،نمایاندن ،عرض کردن ،آشکار کردن ،روشن
کردن» (دهخدا :ذیل واژه پیدا کردن)
مثال از تاریخ بلعمی« :و از پنهان خدای همی پرستیدند ،دین خویش پیدا کردند».
(بلعمی)109 :1385،
مرکب از «پیدا» و «کردن»:
بررسی ریشه شناسانه واژه :پیدا <paydā|peydā :فارسی« paydāg :پیدا،
آشکار» < ریشه * <paydāgایرانی باستان -patyāka* :مشتق از *-patyank
مرکب از ( patiپیشوند) و جز دوم مشتق از ریشه « ankخم کردن ،کج کردن»
(حسن دوست )300 :1383،کردن :رک« .کردن» ذیل واژه«آزادی کردن»
در پهلوی نیز از این ترکیب به معنای بیان کردن و اظهار کردن در زبان فارسی
میانه شاهد داریم.
imąm āat̰ ząm panǰ wačast az ān panǰ āsānīh ud panǰ anāsānīh ī
zamīg ī pad wandīdād pad sidīgar fragard paydāg bē kard ēstēd.
)(Šāyist nē šāyist, XIII, 199
« »imąm āat̰ ząmپنج بند شعر است از (به مناسبت) آن پنج خوشی و پنج نا

خوشی زمین که در وندیداد ،در فرگرد سوم بیان کرده شده است (.مزداپور:1390،
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)84-183
در نوشتههای پس از بلعمی نیز شواهدی از این واژه وجود دارد:
« ورهمی آتش فروزد در دل من گو فروز شمع را چون برفروزی فایدت پیدا
کند» (منوچهری)71 :1386،
و در اشعار فردوسی ،سعدی و مولوی نیز یافت شد.
دروغ کردن
بررسی ریشه شناسانه واژه :دروغ :اوستایی ، )druj- (druž :فارسی باستان:
« -d(u)raujدروغ گفتن و فریفتن» ،پهلوی« drōzدروغ گفتن و عهد شکستن»
(( ،)81-80 :2007 )Cheungموالیی )190 -188 :1388،با برسی شواهد از
متون مختلف به نظر میرسد  drōzدر متون فارسی میانه به معنی پیمان شکنی
همیشه در ترکیب  mihr-drōzمی آید و فعل آن به صورت  mihrdrōzīdanیا
 mihrdrōzīh kardanبه کار رفته است.
و  drōzبه تنهایی یا مقابل واژه  ،rāstبه معنی دروغ گفتن به کار رفته است.
معنی فعل دروغ کردن به قرینه متن و شواهد متون فارسی میانه همان mihrdrōzīh
 kardanکه با حذف بخش اول ترکیب مختصر شده و به همان معنی «پیمان شکستن»

به کار رفته ولی دروغ کردن به این معنی از فرهنگهای فارسی فوت شده است.

مثال از تاریخ بلعمی« :گناه فیروز را بود ،با من عهد کرد و پس دروغ کرد ،تا خدای
عزوجل او را گرفتار کرد( » .بلعمی)669 :1385،
این واژه در هیچ یک از متون فارسی یافت نشد و بایستی ویژگی سبکی نویسنده
باشد.
دیوان نهادن به معنی «محکمه و دادگاه تشکیل دادن ،برپا کردن دیوان ،محکمه

قضاوت ترتیب دادن( ».دهخدا :ذیل واژه دیوان نهادن)
مثال از تاریخ بلعمی« :عرب و حمیر را دیوان نهاد و بهر شهر از یمن و بیرون کار
داری بفرستادی و امیری و تا زمین مجاز و بادیه و زمین عرب سوی او آمدند
بتهنیت و شادی( ».بلعمی)719 :1385،
این واژه مرکب از« :دیوان» و «نهادن» است.
بررسی ریشه شناسانه واژه :دیوان :فارسی دری<dēwān :فارسی میانهdēwān :
«دیوان ،مجموعه نوشتهها» (مکنزی )64 :1383،از کلمه مفروض ایرانی dēwān
همریشه «دبیر»( :نویسنده) و به قول آندرآس مرتبط به کلمه آسوری  .dapو
کلمه  dipiفارسی باستان که از  duppuاکدی و  dupسومری (لوحه ،خط)

مأخوذ است (.معین :1386،ذیل واژه دیوان)( .دهخدا :ذیل واژه دیوان)

نهادن :فارسی دری -neh :و <nehādanفارسی میانه -nih :و nihādan
«نهادن» ماده مضارع این فعل مشتق است از ایرانی باستان -ni-dāta* :مرکب از
( niپیشوند) و *( dadāماده مضاعف) و *( -dātaصفت مفعولی) از ریشه -dā
«نهادن ،قرار دادن» ()42 :2007 Cheung

مثال از متن فارسی میانه:
nāmag až man karēnd frawardag dēwān daftar ud pādixšīr abar
)man nibēsēnd(draxt ī āsūrīg, 65

نامه از من کنند (و) طومار دیوان ،دفتر و پادشیر [پیمان نامه]بر من ،نویسند.
(نوابی )65 :1386،
این واژه در تاریخ بیهقی و کلیات سعدی نیز یافت شد(.رک .دهخدا :ذیل واژه
دیوان نهادن)
بوسهل زوزنی دیوانی بنهاد و مردم را درپیچید( .بیهقی)470 :1376،
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راست داشتن به معنی «منظم کردن» (دهخدا :ذیل واژه راست داشتن)
مثال از تاریخ بلعمی« :سدیگر سبلت راست داشتن ،چهارم مسواک کردن ،پنجم فرق
سر راست داشتن هر کرا موی دراز بود چنانکه ابراهیم را بود( ».بلعمی:1385،
)173
این واژه مرکب از« :راست» و «داشتن» است.
بررسی ریشه شناسانه واژه :راست< :هندواروپایی *< ،-rēǩtoفارسی باستان:
 -rastaاوستایی ،rāšta :قس پهلوی اشکانی rāšt :و فارسی< rāst :فارسی میانه:
« rāstراست ،مستقیم ،صریح)» از ریشه * radاوستایی *( razراست بودن)،
(( ،)206 :1950 KENTمکنزی )129 :1383،و (موالیی)223 :1388 ،
داشتن :فارسی دری -dār :و <dāštanفارسی میانه -dār :و « dāštanداشتن ،نگه
داشتن» ،ماده مضارع این فعل مشتق است از ایرانی باستان( -dāra* :ماده مضارع)
و ماده ماضی آن ظاهرا مشتق است از ایرانی باستان( -dārta* :صفت مفعولی)
از ریشه « -darداشتن ،حفظ کردن» .در کلمه  -dāštظاهرا  štجانشین )>rd (rt
در کلمه * )-dārd- (*dārtشده است .که ریشه  -darمشتق از <هندواروپایی:
« -dher*.2نگه داشتن ،محکم گرفتن ،حفظ کردن ،پاییدن»:2007 Cheung( ،
)189 :1950 KENT( ،)57
کاربرد این واژه با این معنا فقط در کتاب تاریخ بلعمی یافته شد و به نظر میرسد
از ویژگیهای سبکی نویسنده باشد.
راست کردن به معنی « -1عمارت کردن ،درست کردن ،استوار کردن ،ترمیم
کردن  -2نهانی قرار گذاشتن ،همدست شدن ،توطئه چیدن» (دهخدا :ذیل واژه
راست کردن) به قرینه متن به معنی قرار دادن است.
مثال از تاریخ بلعمی« :چون هفت آسمان راست کرد و به هر آسمانی کار او تمام
کرد( ».بلعمی)25 :1385،
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مثال دیگر« :با ضحاک حرب کن تا او را بگیریم و جهان بر دست تو راست کنیم».
(همان )100 :و «پس فرعون با قوم همه راست کردند که موسی را بکشند».
(همان )287 :و هم چنین «دیواری کژ بود .خضر دست فراز کرد و آن دیوار را
راست کرد( ».همان )330 :و «ال تجعلنی مع القوم الظالمین ...مرا با این قوم که ترا
مخالف شدند راست مکن(».همان)309 :
این واژه مرکب از« :راست» و «کردن» است .بررسی ریشه شناسانه آن ذیل واژگان
«راست داشتن» و «آزادی کردن» آمده است.
مثال برای معنای نخست این واژه :محمود فرمان داده بود تا باره شهر را رخنهها
بسیار کرده بودند ...بوبکر بفرمود تا راست کردند( .دهخدا :ذیل واژه راست
کردن ،به نقل از تاریخ سیستان) در قصص االنبیاء نیز یافت شد.
مثال برای معنی دوم :سعدالملک با فصاد راست کرده بود و هزار دینار و نیشی
بداده زهرآلود تا سلطان را بدان فصد کند( .دهخدا :ذیل واژه راست کردن به
نقل از راحه الصدور راوندی )عال وه بر راحه الصدور در کتاب تاریخ بیهقی نیز
یافته شد.
تصرف کسی
راست گشتن به معنی «مسلّم شدن کسی را ،از آن کسی شدن ،به ّ
درآمدن» (دهخدا :ذیل واژه راست گشتن)
مثال از تاریخ بلعمی« :بعد از یک سال خبر او یافت و بگرفت و بکشتش و پادشاهی
بر او راست گشت( ».بلعمی 89 :1385،و )90
مثال دیگر« :آفریدون را گفت که با ض ّحاک حرب کن تا او را بگیریم و جهان بر
دست تو راست کنیم( ».همان)100 :
راست :رک« .راست» ذیل واژه «راست داشتن»
بررسی ریشه شناسانه واژه :گشتن :فارسی دری -gard :و <gaštanفارسی
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میانه -gard :و « gaštanگشتن ،چرخیدن» .از ریشه « -vartچرخیدن ،گشتن»
<هندواروپایی« -ûer-t* :چرخیدن ،خمیدن ،گردیدن» و دیگری ریشه -gart
«تافتن ،پیچیدن» از ریشه ( vartمنصوری و حسن زاده)235 :1387،
کاربرد راست گشتن با این معانی در کتابهای شاهنامه فردوسی ،تاریخ بیهقی و
نوروزنامه یافته شد .مثال « :همان روز که ضحاک را بگرفت و ملک بروی راست
گشت جشن سده بنهاد( ».دهخدا :ذیل واژه راست گشتن به نقل از نوروزنامه)
فراموش کردن به معنی «از یاد کسی بردن» (دهخدا :ذیل واژه فراموش کردن)
مثال از تاریخ بلعمی« :فأنسیه الشیطان ذکر ربّه .دیو این سخن او را فراموش کرد
تا با یاد نیاوردش( ».بلعمی)201 :1385،
مرکب از« :فراموش» و «کردن»
بررسی ریشه شناسانه واژه :فراموش .مشتق است از ایرانی باستان-fra+ā-mrš*:
مرکب از ( fra-ā+پیشوند) و *« marsفراموش کردن» ()268 :2007 Cheung

بررسی اتیمولوژیک «کردن» ذیل واژه«آزادی کردن» آمده است.

کاربرد این واژه با این معنا فقط در کتاب تاریخ بلعمی یافته شد و به نظر میرسد
از ویژگیهای سبکی نویسنده باشد.
کوش داشتن مصحح از روی قراین متن به این نتیجه رسیده اند که این واژه باید
به معنی «حمایت کردن» باشد .اما به نظر نگارنده این واژه میتواند تصحیفی
از «گوش داشتن» به معنی«متوجه بودن ،مراقب بودن»( معین :ذیل واژه گوش
داشتن) باشد .در این صورت این واژه مرکب از «گوش» و «داشتن» است.
بررسی ریشه شناسانه واژه :گوش :اوستایی  -gaašaفارسی باستان  -gaušaاز
ریشه فعلی *« gaussشنیدن» ()182 :1950 KENT
بررسی اتیمولوژیک «داشتن» ذیل واژه«راست داشتن»آمده است.
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شاهدی برای مثال کوش داشتن یافت نشد .ولی در کتابهای ذخیره خوارزمشاهی،
قصص االنبیاء ،اسرار التوحید ،تذکره االولیاء و جوامع الحکایات عوفی یافته شد.
مثال« :گوش باید داشت تا عضو [ شکسته[ جنبان و آویخته نباشد( ».دهخدا :ذیل
واژه گوش داشتن ،به نقل ازذخیره خوارزمشاهی)
گردآمدن به معنای «آرمیدن و مجامعت کردن» (دهخدا :ذیل واژه گرد آمدن)
مثال از تاریخ بلعمی« :آدم با جفت خویش گردآمد و بارگرفت سبک .پس روزگار
بگذشت و بار شکم او گران شد( ».بلعمی)64 :1385،
این واژه مرکب از «گرد» و «آمدن» است.
بررسی ریشه شناسانه واژه :گرد :فارسی دری <gird :فارسی میانهgird :
(مکنزی )78 :1383،مشخص نیست که آیا  vartریشه این واژه است یا به ریشه
دیگری برمیگردد( .هوبشمان )136 :1386،قس .فارسی مانوی« gyrd :دایره
کامل» ()1974:82,Nyberg

آمدن :ایرانی باستان ā-gmata :مرکب از ( āپیشوند) و *( gamtaصفت مفعولی)
از ریشه *« gamآمدن»)98 :2007 Cheung( .
در متون فارسی میانه شاهدی یافت نشد اما در شاهنامه فردوسی و همچنین تاریخ
بیهقی شواهدی از این واژه با این معنی یافته شد« :و این خانه را از سقف تا به پای
صورت کردند ...از انواع گرد آمدن مردان با زنان ( ».دهخدا :ذیل واژه گرد
آمدن به نقل از تاریخ بیهقی)
نشست کردن به معنی«-1 :اقامت کردن ،مستقر شدن ،مسکن کردن» (دهخدا:
ذیل واژه نشست کردن) و «-2برتخت نشستن ،جلوس کردن» (خلف تبریزی :ذیل
واژه نشست کردن)
مثال از تاریخ بلعمی« :شیث بر همه مهتر بود و نشست به مکه کرد و همه عمر
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خویش آنجا بود( ».بلعمی)72 :1385،
«وی ملکی با عدل و داد بود و جهان آبادان کرد و خراج نستد مگر عشر .پس
نشست به بلخ داشتی» (بلعمی)367 :1385،
واژه مرکب از« :نشست»و «کردن» است.
بررسی ریشه شناسانه واژه :نشست:فارسی دری -nešīn-|nišīn :و
 <nešastan|nišastanفارسی میانه -nišīn :و « nišastanنشستن» ،از پیشوند
 -niو ریشه « -hadنشستن» (با تبدیل  -hبه  -šپس از  )-iکه مشتق است از
<هندواروپایی« -sed* :نشستن) ( )125 :2007 Cheungبررسی اتیمولوژیک
«کردن» ذیل واژه«آزادی کردن» آمده است.
پهلوی  nišastanبه معنی جلوس و اقامت به رفته nišastag kardanنیز به
معنای توقف کردن و ساکن شدن در فارسی میانه به کار میرفته .به عنوان مثال:
pābag marzobān ud šahryār ī pārs būd ud az gumārdagān
ī ardawān būd.*ud pad staxr nišast. (Kārnāmag ī Ardaxšīr ī
)Pābagān, I,3-4

بابک مرزبان و شهردار پارس و از گماردگان اردوان بود .اردوان خود در استخر
جلوس داشت.
مثال دیگرpad kanārag ī zrēh nišastag kard. (The Indian ... :
 =()Bundahišn, XX, 4در کنار دریا توقف کرد)

مثال دیگری برای معنی اول « :ز آمل گذر سوی تمیشه کرد /نشست اندر آن
نامور بیشه کرد» (فردوسی)47 :1390،
از دیوان امیرخسرو دهلوی نیز شاهدی برای این مثال یافته شد.
برای معنی دوم نیز شاهدی یافت شد:
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«چو نیکو شد آن نامور کاخ زر

به دیوارها برنشانده گهر

به گردش یکی باره کرد آهنین

نشست اندرو کرد شاه زمین»

(فردوسی)414 :1390،
نگاه داشتن به معنی «پاسبانی کردن» (دهخدا :ذیل واژه نگاه داشتن)
«عوج را گفته بود که گرد شهر بگردد و نگاه دارد( ».بلعمی)1385:345،
مرکب از« :نگاه» و «داشتن»
بررسی ریشه شناسانه واژه :نگاه :فارسی دری <nigāh :فارسی میانه:
(مکنزی )112 :1383،از پیشوند  -niو ریشه فعلی *« kasنگاه کردن ،آشکار شدن»
()245 :2007 Cheung
nigāh

داشتن :رک«.داشتن» ذیل واژه «راست داشتن»
در کتابهای حدود العالم ،شاهنامه ،تاریخ سیستان و کلیات سعدی مواردی از
این واژه یافت شد .مثال« :عیسی خالفت خویش همام را داد تا شهر را نگاه دارد».
(دهخدا :ذیل واژه گوش داشتن به نقل از تاریخ سیستان)
نتیجه گیری:
آنچه میتوان از این جستار نتیجه گرفت این است که سراسر کتاب تاریخ بلعمی
مملو از کلماتی است که امروزه مورد استفاده قرار نمیگیرند .از میان این واژگان
متروک تعدادی در دورههای قبل و بعد نیز استفاده شدهاند و امروزه کاربردی
ندارند .پس از بررسی کتاب تاریخ بلعمی و یافتن افعال مرکب متروک ،شواهدی
از آن در کتب قبلی(متون فارسی میانه) و بعدی یافته شد که نشان میدهند این
افعال در دورههای قبلی نیز مورد استفاده قرار میگرفتهاند .مانند «نشست کردن»،
«راست کردن» و «دیوان نهادن».
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اما تعدادی از واژههای یاد شده برای نخستین بار در نثر بلعمی دیده شدهاند .با
توجه به حساسیت دورهای که بلعمی در آن زیست میکرده است و آن تکوین
زبان فارسی دری است؛ شگفت نیست که نویسندگان و مترجمان دست به
واژهسازی زده باشند .یکی از روشهای واژه سازی در این دوره ابداع واژگان
حاصل از ترکیب واژههای بسیط بودهاست .از میان واژههای بررسی شده واژههای
«باز افکندن» به معنای «بازداشتن و مانع شدن»« ،دروغ کردن» به معنی «پیمان
شکستن» « ،راست داشتن» به معنی «منظم کردن» و «فراموش کردن» به معنی «از
یاد کسی بردن» در هیچ یک از منابع فارسی میانه و دری دیده نشد و تنها در
کتاب تاریخ بلعمی یافته شد و به نظر میرسد از ویژگیهای سبکی نویسنده و
ساخته شده توسط خود او باشد.
واژه آواز کردن به معنی«صدا کردن» و «خطاب قرار گرفتن» نیز تنها در این
کتاب دیده شد و در کتابهای دیگر به صورت «آواز دادن» آمده است.
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خان محمدی ،تهران :نشر پیامبر.
موالیی ،چنگیز ()1388؛ راهنمای زبان فارسی (دستور زبان گزیده متون واژه نامه)،تهران:
مهرنامگ.
ناتل خانلری ،پرویز ()1353؛ تاریخ زبان فارسی ج  ،1تهران :انتشارات بنیاد فرهنگ ایران.
نوابی ،ماهیار ()1386؛ منظومه درخت آسوریگ متن پهلوی آوا نویسی و ترجمه فارسی،تهران:
فروهر.
هوبشمان ،هاینریش ()1386؛ تحول آوایی زبان فارسی از هندواروپایی تا فارسی دری ،ترجمه بهزاد
معینی سام ،تهران :امیرکبیر.
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