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  مهمقد

هـی اسـت بـراي شـناخت      را،ي گونـاگون ها زباندستوري هاي   بررسی تطبیقی مقوله  

ي مورد بررسی، خاصه اگـر  ها زباندر هریک از ها  محدوده و مشخصات این مقوله   تر    دقیق

 همخـانواده و    ،گیرنـد   مـی   از این مقوالت در آنها مورد مقایسه قـرار          یک یی که هر  ها  زبان

 به بررسی واژگان مرکبی که جزء دوم آنهـا سـتاك مـضارع               مقاله در این . همریشه باشند 

  . است در دو زبان سغدي و فارسی پرداخته شده استفعل

گوي دورة سـامانی و غزنـوي از زبـان سـغدي خـود       ستانی واژگانی شاعران پارسی وام

رار گرفتـه  ق) Henning, 1939( هنینگ عالمانۀاست که پیش از این، مورد بررسی مطلبی 

د واژگـان آغـاز،     دانان وامداري زبان فارسـی بـه سـغدي در مـور            است و امروزه بر فارسی    

ستیغ، غوك، چغز، جغد، زیـور، سنگـسار، چرخـشت، نمونـه، زنـدواف و بـسیاري دیگـر                   

ي هـا   زبـان عضو شاخۀ   ترین    از این که بگذریم زبان سغدي به عنوان مهم        . پوشیده نیست 

تجاري و دینی گویشوران این زبـان در گـسترة          هاي    واسطۀ فعالیت ه  ایرانی میانۀ شرقی ب   

ز آسیاي میانه تا چین، از قرن دوم تا سیزدهم میالدي و نیـز کثـرت                جغرافیایی وسیعی ا  

گزینـه  تـرین   آثار بازمانده از این زبان، پس از فارسی میانه، سـلف فارسـی دري، مناسـب        

  .است براي بررسی تطبیقی مقوالت دستوري با فارسی دري

د بررسـی   واژگان مرکب زبان فارسی اعم از دري و امروزین را پژوهندگان بارهـا مـور              

، ج  1365(المثل ناتل خـانلري      اند؛ فی    کرده بندي  دستهگوناگون  هاي    قرار داده و به شیوه    

 ترکیب پرداخته و سخنی      و حاصل   ترکیبات از دیدگاه اجزا    بندي  دستهبه  ) 53-77سوم،  

آنکه اساس کـار خـود را   با  )Shaki, 1964(ی شک. نگفته استترکیب  اجزا در مورد ارتباط

لـب از ایـن      ترکیب شونده نهاده، اغ    حاصل اجزا بر   و هم     ترکیب و ارتباط اجزا    هم بر اجزا  

 دلخـواه و غرقـاب را در یـک دسـته        ، احمدآباد ،المثل شاهنشین  کار خوش برنیامده و فی    

و جهاندیـده و    ) p.77(دیگـر   اي    خیـز را در دسـته      و یـا سـرمازده و عجایـب       ) p.76(نهاده  

نیـز بـا ارائـۀ      ) 345-349،  1375(ابوالقاسـمی   ). p.78(دیگر  اي    ساییده را در دسته    پاردم

ترکیبات و حاصل آنها نظـر داشـته و بـه       اجزا   جامعی از ترکیبات تنها به    هاي    بندي  دسته

بـا نـام   اي  در مقالـه ) 1383(اشرف صـادقی   علی. ترکیبات نپرداخته است اجزا  روابط بین 

 فارسی امروزین که جـزء       به بررسی ترکیبات   »کلمات مرکب ساخته شده با ستاك فعل      «

ۀ ا ماضی فعل است پرداختـه و ایـن واژگـان را بـر اسـاس رابطـ                 یدوم آنها ستاك مضارع     

در بحـث   ) 1387(کلباسی  .  کرده است  بندي  دستهاند،    آنها برقرار کرده   اجزا   کهاي    صرفی
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 آنهـا و رابطـۀ بـین    ي اجزا دقیقی از این واژگان بر اساسبندي دستهترکیبات کوشیده تا    

  . و حاصل ترکیب ارائه کندجزا ا

 ترکیبات زبان سغدي اثر استاد فقید ایلیـا گرشـویچ   در موردتنها بررسی انجام گرفته   

هـا و پـسوندهاي ترکیبـات و     کـه تنهـا بـه بررسـی مـصوت     ) Gershevitch, 1945(اسـت  

 در بررسی ترکیبات زبـان      نگارندة این سطور  .  مختصر ترکیبات پرداخته است    بندي  دسته

ت از مقایسۀ این ترکیبـات بـا ترکیبـا    به عنوان رسالۀ دکتري خود، همواره ناگزیر       سغدي

شد براي نگارش این مقالـه  اي    بهانه  و این خود   ودجدید ب ي دورة باستانی، میانه و      ها  زبان

  .ي سغدي و فارسیها زبانساخت در  از ترکیبات هماي  در باب دسته

 کیبـات بـا جـزء دوم سـتاك مـضارع          تر کـه اشـاره شـد      از ترکیبات چنان   این دسته 

بنـدي   طبقـه پـس از  . انـد   ایرانـی و ي هنـد هـا  زبان ترکیبات درترین    رایج باشند که از   می

شـوند و در مـورد ترکیبـات مهجـور            مـی  فارسـی ذکـر   هـاي     ترکیبات، در هر مورد نمونه    

 نامـۀ   لغـت  همگـی از     ، جز مواردي که منبع آن ذکـر شـده،         شواهد. شود  می شاهدي ذکر 

کـه در مـتن      به مدخل همان واژگـانی هـستند       و همگی مربوط  اند    ا استخراج شده  دهخد

 ترکیبـات فارسـی، ترکیبـات سـغدي      در هر دسته پس از پرداختن به  .اند  مقاله ارائه شده  

  .شوند  میساخت با آنها با ذکر منبع و گاه شاهد ذکر هم

  ب اجزا ترکیو رابطۀ بین آنها و حاصل اجزا  ترکیبات بر اساسبندي دسته

  .اند  این ترکیبات یا اسم یا صفت فاعلی. ترکیبات با معناي فاعلی.1

در زبان فارسی به دلیل قلّت افعال بـسیط       .  ترکیبات ساخته شده از افعال مرکب      .1.1

استفاده از افعال جعلی ساخته شده از اسم یا صفت، بـسیاري از معـانی فعلـی         و پرهیز از  

 یـک فعـل   و قیـد صفت یـا   یک اسم یاافعال حاصل از   ن  ای .شوند می با افعال مرکب بیان   

. شود که متمم فعلی آنها اسم اسـت        می مرکبی پرداخته افعال   تنها به  اینجادر   .باشند می

 شده بر افعال مرکـب چنـین نظـر داده            ساخته در مورد صفت فاعلی   ) 6 ،1383(صادقی  

 ande- حـذف پـسوند      که در فارسی امروزین این صفات هیچگاه به صورت مرخّم یعنی با           

 مفعول جـزء دوم  ،جزء اول این افعال مرکبرا این دانسته که      روند و دلیل آن     نمی به کار 

زننده را به کنندة جـستجو،   ن جستجوکننده و پدیدآورنده و گول  توا  نمی رو  از این  ؛نیست

ابـل  فروش و جواهرساز ق    رداند و این در حالی است که میوه       آورندة پدید و زنندة گول برگ     

رسد که فرض ایشان مبنـی بـر          می به نظر  .اند  برگردان به فروشندة میوه و سازندة جواهر      

رود   مـی اینکه صفات فاعلی ساخته شده از این افعال مرکب همیشه به صورت تام به کـار   
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افعال مرکبی وجود دارند    ) دري و امروزین  ( زیرا در هر دو مرحلۀ زبان فارسی         .صائب نیست 

 نه مفعـول آن، صـفت فـاعلی آنهـا بـه      متمم جزء دوم است   ه جزء اول آنها     که با وجود اینک   

  :پدید آوردن در شعر اسدي طوسی  صورت مرخّم هم به کار رفته است، مانند پدیدآر از

  آر بیداري و زندگیپدید          ابندگییکی نور بنیاد ت

  : در شعر نظامی»دادخواه و مظلوم؛ استغاثه کنان«خوان فریاد

  خوان رسبه فریاد من فریاد        رس فریاد هرکس ريتویی یا

  : در شعر سعدي»دادخواهی کردن، کمک خواستن«از فریاد خواندن 

  که شفقت برافتاد و رحمت نماند       خواند تظلم برآورد و فریاد

  : در شعر فرخی»حفاظت کردن« از نگاه داشتن »نگهدارنده، حافظ«نگاهدار 

  من ایزد نگاهدار بود ز آفت ز     و شب روز تا خوي او چنین بود او را به

گذشته از این باید توجه داشت که بسیاري از افعال مرکب از ایـن دسـت کـه صـفت             

 kara-شود در اصل حاصـل از صـورت باسـتانی      میساخته gar-فاعلی آنها در فارسی با پسوند      

کـه در ترکیـب      اسـت    »کردن، انجـام دادن   « -karباشند و این جزء دوم خود از ریشۀ          می

کُـن نـدارد و در      - بدان افزوده شده است و از لحاظ تاریخی تفاوت چنـدانی بـا               a-پسوند  

  . جانشین این مادة مضارع شده استgar-تمام ترکیبات با پسوند 

عالوه بر این صفات فاعلی حاصل از افعال مرکبی که جزء اول مفعول جزء دوم اسـت                 

و گاه در مواردي هر دو صورت       اند    ورت تام ظاهر شده   نیز گاه به صورت مرخّم و گاه به ص        

  :ده در شعر فردوسی مثالً روزي .اند استفاده شده

  ده رهنمايخداوند روزي         خداوند نام و خداوند جاي

  :دهنده در تاریخ بلعمی و روزي

  .و از ایشان روزي نخواهم و روزي دهندة ایشان منم

  :هر دو از فعل روزي دادن در شعر سعدي

  نهد  میقسمت هر یک به پیشش        دهد  میجمله را رزاق روزي

  .گیرنده هر دو از فعل اندازه گرفتن و بسیاري دیگر گیر و اندازه و اندازه
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توان به این نتیجه رسید که صفات فاعلی سـاخته شـده از افعـال                 می از آنچه گذشت  

باشد، هم با پسوند ، چه در فعل مرجع جزء اول مفعول جزء فعلی باشد و چه ن      مرکب

-ande اند و هم بدون آن ساخته شده.  

هـر دو صـورت تـام،        صفات فاعلی ساخته شده از افعال مرکب به        در زبان سغدي نیز   

ـال  ؛انـد    در فارسی دارد، و مرخم ظاهر شده       ande- مشابه   ي که کارکرد  �ēnیعنی با پسوند     :  مث

γamban-βar-� »ــر γambanاز ) Sims-Williams, 1985, 60R14 (»رنجب βar- » ــج ــردنرن  »ب

)Henning, 1948, p.307.54( ؛namāč-βaryā » نمازگزاري، احتـرام«) Sundermann,1981,28V22-23( 

ــت از    ــا اس ــم معن ــه اس ــازگزار« namāč-βar*ک ــل  »نم ــود از فع namāč و آن خ βar- 

,Sims-Williams (»خوار، غمخوارتیمار« �xw�sm-βarēn و »نمازگزاردن، احترام کردن«

1985, 60V10 ( از*xw�sm βar- »؛ »داشـتن خوردن و تیمار غمzār�-sayә/ēn� »  ،دلـسوز

�zārاز ) Benveniste, 1940, 7.155 (»)دهندة مهربانینشان(مهربان،  say- »  کـردن،  دلـسوزي

  ).Benveniste, 1946, 20 a (»رحمت آوردن

 اول آنهـا در      و جـزء    ستاك مضارع فعلی متعـدي اسـت       ، ترکیباتی که جزء دوم    .2 .1

 ترکیبات متعددي در فارسی از اسم یا صفت و مـادة            .حکم مفعول صریح جزء فعلی است     

این ترکیبـات هیچگـاه در      . و حاصل آنها صفت فاعلی یا اسم است       اند    مضارع ساخته شده  

تواند وجه تمایزي بین این دسـته از          می و این خود  اند     ظاهر نشده  ande-فارسی با پسوند    

توانـد    مـی  ترکیبـات جزء دوم ایـن     .  از فعل مرکب باشد    رکیبات ساخته شده  ترکیبات و ت  

 آدمی یا سـتوري   « آهنج آهنگ یا آب   آب:  مثال ؛ستاك مضارع فعلی بسیط یا مرکب باشد      

 ؛»آوندي که بدان بر زمـین و گـل و چمـن آب پاشـند          «پاش   آب ؛» آب از چاه برکشد    که

 در  »آنچه که پیکر را شـکند     « پیکرشکن   ؛»لیهاي خداوند تعا   ر، نامی از نام   مصو«را  پیآدم

  :شعر نظامی

  تن کوه لرزنده بر خویشتن         شکنز پوالد پیکان پیکر

کـن از    مـدادپاك تیزکن از فعل تیز کردن،      چاقو افزا،  جان افکن،  پیل ؛»نقاش« پیکرنگار

  .فعل پاك کردن

نـدیش و  ابـدخواه و بد تـوان    مـی از جمله ترکیباتی کـه جـزء اول آنهـا صـفت اسـت          

  .اندیش و راستگو و دوربین را برشمرد نیک

تنها تفاوت در اینجاسـت کـه بـه         . در زبان سغدي نیز ترکیبات با این ساخت بسیارند        

 әpt-xwār .انـد   همـراه شـده  �ēn-ساز  این ترکیبات گاه با پسوند صفت فاعلی  ،خالف فارسی 
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 »شـناس  شناس، جنگ الجد« Benveniste, 1946, 313, 949)( ،āxas-γarβ-ē »گوشتخوار«

Sims- Williams, 1985, 31R12)( ،βāz-krām »مالیات، خراجگیـر ةجمع کنند « (Livšic, 

1962, 196)، δāt-kan-ē » ،کَندیوار(دزد( «Mackenzie, 1970, 331)(، naxšīr-škar-ē » چی، رشـکا

 ,Henning) »پـز  نـانوا، نـان  « naγn-pāč، )(Mackenzie, 1970, 225 »)تعقیب کننـدة شـکار  (

1945, 486, 21)، framān-patγōš-ē »شنو، مطیـع؛ خـادم   فرمان« Mackenzie, 1970, 25)( ،

pitarkān-xwār »ــراث ــع، «  Müller, 1912, 21.8)( ،rēt-γōδ »خــوار می ــوش روي(برق  »)پ

Henning, 1940, 25.27)(، asp-γōδ »  ،برگـستوان) پـوش  اسـب(« Livšič, 1962, �3.1)( ،

martәxmē- patxwayēn� »کـش  کش، مردم آدم« Sims-Williams, 1985, 3R15)( ،māyā-škarēn� 

کار، نیکو« �Sims-Williams, 1995 a, 3V14)( ،širāktyā-karēn »کشتیران، برندة کشتی«

ــار،  ــی (ثوابک ــدة نیک ž، )(Henning, 1937, 74 »)کنن wān-θβarēn� :ــدگی  »بخــش زن

)Schwartz, 1967, 118.20.(  

әβžتوان   میاول صفت در سغديبراي ترکیبات با جزء  -xōžē » ،خواهبد(دشمن(« 

)Benveniste,1940,8.114( وšir-xōžē »،نیکخواه دوست «)Mackenzie,1976,Dhy 382 ( را

  .نام برد

در زبان فارسی و سغدي ترکیباتی با معناي فاعلی وجود دارند که در آنها جـزء                 .3. 1

ضـمیر تأکیـدي خـود و معـادل آن در           ایـن جـزء در فارسـی        . اول فاعل جزء فعلی است    

، )xodrow(تـوان خـودرو       مـی  از ترکیبات از این دست در فارسـی       . باشد  می xwtyسغدي  

ایــن ترکیبــات قابــل ردگیــري در . جــوش و خودآمــوز را برشــمرد، خود)xodru(رو خــود

، »کنـد   میآنچه خود حرکت« -sva-čara باشند؛ مثالً در سنسکریت  میي دیگر نیز ها  زبان

sva-bhū- »      آنچه خود هست، قائم بـه ذات«  ،sva-ruh- » ایـن واژه همریـشه بـا       ( »خـودرو

  و بـسیاري دیگـر وجـود دارد و         » ایستا، قـائم بـه ذات      -خود« sva-stha،  )باشد  می خودرو

خود به خود بلند شونده، به خودي خود ترقی         « self-risingتوان در انگلیسی ترکیبات      می

  . را مثال آورد»کارخود« self-operating، »کننده

 عالوه بر ترکیباتی که جزء اول ضـمیر تأکیـدي           در این مبحث  ) 7-8،  1383(صادقی  

. یک متعلق به این دسـته نیـستند         ذکر کرده که هیچ     نیز  را خود است، ترکیبات دیگري   

در ایـن دسـته ذکـر        ایـشان    کـه در اینجا براي روشن شدن مطلب به بررسی ترکیبـاتی           

  .مپردازی می ،اند کرده

گرچـه در   . »پذیرد، پذیرفته شده یا شونده توسط دل        می آنچه که دل آن را    «: دلپذیر

آید، اما کل ترکیب نه معناي فاعلی بلکه          می نگاه نخست، جزء اول فاعل جزء دوم به نظر        
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 آنچـه کـه توسـط انـسان فهمیـده         «فهـم     انـسان   مفعـولی دارد و همچـون       صفت معناي

  صـفت  متعلق به دستۀ ترکیبات بـا معنـاي         دلپسند  و ، خداپسند، خاطرپسند  »شود می

ترکیبـات دلخـواه و     . باشـد  مـی   کنـشگر جـزء دوم      جـزء اول    در آنهـا   مفعولی است که  

دستۀ . رك( اند  این دسته   از  نیز »تواند توسط دندان گرفته شود      می آنچه که « دندانگیر

  .) در مقالۀ حاضر3

، جزء اول مفعول جزء دوم      »ندة دل گیر«ترکیب دلگیر اگر معناي فاعلی داشته باشد،        

 ، آنگونـه کـه صـادقی آورده       »گیرد  می جایی که در آنجا دل انسان     «است و اگر به معناي      

  ).  در مقالۀ پیش رو2دستۀ (است که کل ترکیب معناي مکانی دارد اي  مربوط به دسته

ه  بلکـه در اصـل همانگونـه کـ     » نـشیننده  ) فـرد  =(سرِ«ترکیب سرنشین نه به معناي      

باشـد و سـر       مـی  »شخصی که در سفر باالي استر و شتر نشیند        «دهخدا آورده به معناي     

 این بیـت محـسن تـأثیر        .) در مقالۀ حاضر   4. 1دستۀ  . رك (متمم مکانی جزء فعلی است    

  :به خوبی بیانگر کارکرد مکانی جزء اول این ترکیب است

  ین قافلۀ نوبهار شدرنشــل ســـگ            سوار شددر گلشنی که حسن تو محمل

ـادقی    .استتر    ترکیب دلسوز از موارد فوق اندکی پیچیده       ایـن ترکیـب را بـه     ) همانجـا ( ص

 در فارسـی  . معنـی کـرده اسـت   »سـوزد   مـی کسی که دلش براي کـسی یـا چیـزي   «صورت  

اندوهناك شـدن   «براي شخص یا چیزي به معنی       / اصطالحی به صورت سوختن دل کسی بر      

  : به کار رفته است؛ چنانکه در شعر فردوسی» یا چیزيیخصو ترحم آوردن کسی بر ش

  به کردار آتش دلش برفروخت        برو بر بسوختخردمند را دل

  :و شعر سعدي

   نسوزد دلش بر ضعیفان خُرد      هر آنکس که جور بزرگان نبرد

. شـود   مـی براي زید سـوخت بـه کـار بـرده شـده و     / دلش برو در فارسی امروز عمرو  

که پیداست سوختن در این اصطالح فعل الزم است و در ابیات و جمالتـی کـه        همانگونه  

خردمنـد در شـعر فردوسـی، ـَ ش در شـعر      (این اصطالح در آنها به کار رفته صاحبِ دل 

رو غیـرممکن    از ایـن .شـود   میبدون استثنا ذکر) در مثال فارسی امروزین وعمر سعدي و 

از سویی دیگر در فارسی فعـل       .  شده باشد   ترکیب دلسوز از این اصطالح ساخته      است که 

دل سوزاندن، رنج بردن با خلوص نیت و صفاي نیت بـراي            «مرکب دل سوختن به معنی      

  : چنان که در شعر فردوسی؛رود  می به کار» دلسوزي کردن،کسی یا چیزي
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  رهاي شاهانم آموختیــهن      بسی رنج بردي و دل سوختی

 سـوزد اسـتعمال شـده و        مـی  /سـوزاند   مـی  د دل  براي زیـ   وعمر: و در فارسی امروزین   

 نه بـا اصـطالح       با معناي فعل مرکب منطبق است      آشکار است که معناي دلسوز    . شود می

   الذکر، چنانکه از ابیات فوق

  سوز بر شاه برلبه هر کار د         کجا نام او جندل راهبر

  از فردوسی و 

  سکین بر این خسیس تن مخیره      خواهی دلسوز چند بود همی

  بلکه مفعول   فاعل  نه پس در این ترکیب جزء اول     . آید  برمی  چنین  از ناصر خسرو نیز   

  .) در مقالۀ پیش رو1. 1دستۀ . رك (ستاجزء دوم 

 xut-arnēرا از ایـن دسـته دانـست ترکیـب            تـوان آن    مـی  در سغدي تنها ترکیبی که    

,Livšic, 1962, B-4R7( »)کند  میآنچه خود خُرد(آسیاب، « 9, در کنار این . باشد می )13

به کار ) Mackenzie, 1970, 161 (»آسیاب، خردکننده با آس« arδ/θ-arnē ترکیب، ترکیب

 -ar-θa* از ایرانـی باسـتان       rθ' معادل خوارزمی    »سنگ آسیا، آس  « arδ/θرفته که جزء اول آن      

کـردن،  دخر« -arn* است و جزء دوم آن ستاك مـضارع  »کوبیدن، آسیا کردن « -arاز ریشۀ   

 بـا مقایـسۀ دو   .باشـد   مـی ar-na- (Mackenzie, 1970, 47)* از ایرانی باسـتان  »کردن آسیا

 قـرار  در برابـر هـم   arδ/θو  xut* توان نتیجه گرفت کـه   میarδ/θ-arnē و xut-arnēترکیب  

/xwatē صورت ترکیبیتواند چیزي جز   نمیxutو از آنجا که اند  داده شده e/xuti» خـود« 

 آنچه خود خرد  « را   xut-arnē   باید ترکیب  ،)»خودکامه« xut-rēžē و   xut-kāmē. کن (باشد

  .  دانست»کند  می آنچه خود آسیا،کند می

در .  ترکیباتی که در آنها جزء اول متمم مکانی یـا قیـد مکـان جـزء فعلـی اسـت                    .4. 1

نـشین،   جهـانگرد، خـاك   شهرنشین، آبزي، بیابانگرد، چادرنـشین،      توان ترکیبات     می فارسی

نشین   و سرنشین و تخت    »ستوري که چون آب بیند در آن بخُسبد       « خُسب نشین، آب   تارك

  .را برشمرد

ــده  زمــین« zāy-xēzē در ســغدي تنهــا ترکیــب ــر زمــین، خزن ــده ب  »خــز، خزن

)Henning, 1937, 512(از این دسته در متون ضبط شده است .   

par naxšīrt mәrγīšt āpīk δatu zāy-xēzē parānēt γandāk šīmāru    

  براي نخجیرها و مرغان و ددان آبی و حشرات خزنده بد اندیشیدم] هنگامی که من[
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 جـزء اول  .  ترکیباتی که جزء اول قید زمان یا مـتمم زمـانی جـزء فعلـی اسـت                 .5. 1

خیـز،   خیـز، پگـاه   خیز، شب   همچون ترکیبات سحرخیز، صبح    ؛تواند اسم یا صفت باشد     می

  .آموز و غیره، نورو، شبگرد، دیرخیز شب

) Mackenzie, 1970, 307 (»سـحرخیز « frāk-anxazēدر متون بازماندة سغدي تنها ترکیب 

 معـادل  »صبح، صبح زود، سـحر « frākجز اول این ترکیب   . از این دسته ضبط شده است     

 از ایرانـی باسـتان   »بلند شدن، برخاستن  « -anxaz و جزء دوم ستاك مضارع       firōkیغنابی  

ham-xa(i)za-) Gharib, 1965, 133( این ترکیب در متنی بودایی به کـار رفتـه و در   . است

  به کار رفته است و این»روباه«معادل  اي    ترجمۀ چینی این متن در برابر این ترکیب واژه        

 ترکیـب مـورد بحـث در    .انـد  نامیـده   مـی رساند که سغدیان روباه را با صفت سحرخیز   می

  :جملۀ زیر به کار رفته است

rәti xōnax martәxmē kē-ti paru nizβānē γandāk әt әpu frītāt βōt rәti awu parānē kāmt
patxw�y rәti čōn frāk-anxazē āžōn āγatē βōt

عشق است و خواهان کشتن موجودات کوچک        ن مردي که داراي احساسات بد و بی       آ

  .است، از حیات روباه آمده است

 صفتی است که به عنوان قید کیفیت براي جـزء دوم    ترکیباتی که جزء اول آنها     .6. 1

  .به کار رفته است

پـز،   خیـز، آرام     نـیم  رو،ان بلنـدگو، زودرنـج، تنـدنویس، تنـدرو، کنـد          تو  می در فارسی 

  .گو را برشمرد دیرجوش و نرم

 .انـد    از این دسته در متون ضبط شده       δamd-wāβ و   ēwtāč-xwārēدر سغدي ترکیبات    

 )Mackenzie, 1970, 125 (»خـورد   میخور، آنکه به تنهاییتنها« ēwtāč-xwārēدر ترکیب 

 و فارسی دري یکتا و جزء دوم صـورت  ēwtāg معادل فارسی میانۀ   »تنها« ēwtāčجزء اول   

معـادل ترکیـب    δamd-wāβترکیـب  . باشـد   مـی »خـوردن « -xwarترکیبی ستاك مضارع   

دند فارسی را دخیل از پـارتی  واژة ) Henning, 1940, 49(هنینگ . است damd-wāγپارتی 

  :دانسته است

  ز همسایگانان تنی چند را       بخواند آنگهی زرگر دند را

  )73 به نقل از لغت فرس، ،بوشکور بلخی(                                       

 نقش قیدي ایفا کرده و کـل   »گفتن« -wāβاین واژه که صفت است در کنار جزء دوم          

  ).Henning, ibid(باشد   می»گوید  میآنکه ابلهانه یا غرولندکنان سخن«ترکیب به معنی 
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 تـوان  مـی  در فارسـی .  ترکیباتی که جزء اول آنها قیـد کمیـت جـزء دوم اسـت              .7. 1

  . و پرگوي را برشمرد)بسیاردان(خوار، پرخواه و پردان  بین، اندك اندكفروش،  پرخور، کم

 ،)(Mackenzie, 1970, 290 »سیارخوربـ « γarfi-xwārē سـغدي ترکیبـات    متـون در

kaβn-xwārē »خور کم «Mackenzie, 1976, Intox.19)( ،kaβn-patzānē »شـناس  دان، کم کم« 

)Sundermann, 1981, 482 (اند از این دسته ضبط شده.  

  ترکیباتی که در آنها جزء اول ابزار انجام عملـی اسـت کـه بـا جـزء دوم انجـام                     .8. 1

  :در فارسی. گیرد می

  : در شعر نظامی»آزماینده با دست «آزمايدست

  ساي در آن هم نشد قالبی زخم       آزماي به شمشیر گشتند دست

  : در شعر منوچهري»کشنده با خنجر«اوژن خنجر

  اوژنباز خنجروار نیزهـس         به درگاه سپهساالر مشرق

؛ »زداسـب و سـگ بـدخو کـه بـه دنـدان بگـ               گیـرد،   مـی  آنکه بـه دنـدان    «دندانگیر  

  . و غیره»دوزد  میآنکه با قالب«دوز  دوزي، اسم از قالب قالب

برنده با تبر، قطـع     « taše-patkrandē؛  »کننده با آس، آسیاب   خرد« arδ/θ-arnē: سغدي

.  سخن رفت3. 1در بند  arδ/θ-arnēدر مورد ). Mackenzie, 1970, 260f (»کننده با تیشه

 tēša ، تـاجیکی     teša معادل یغنابی    »تیشه، تبر « taš جزء اول،    taše-patkrandē در ترکیب 

 -patkrandو جزء دوم ستاك مـضارع  ) Mackenzie, 1970, 72(و فارسی دري تش و تیشه 

  :جملۀ حاوي این ترکیب چنین است. باشد  می»کردن، بریدن پاره«
xō kē-ti wēšanu martәxmēt xīrēt әškarand rәti čānu mirand awē taše-patkrande
tamya anpatand

  .افتند  میکنند، چون بمیرند در دوزخ برنده با تبر  میآنان که مردم را تحمیق

کننـده بـا     درمان« -mąθrō.baēšazaتوان    می از این دسته از ترکیبات در زبان اوستایی       

کننـده بـا     درمان« -karәtō.baēšaza و   »کننده با اشه   درمان« -ašō.baēšaza،  »کالم مقدس 

  ).Duchesne-Guilemin, 1936, 54( را برشمرد »حکارد، جرّا

دیگر از ترکیبات در زبان فارسی وجود دارند که جزء اول متمم حـرف           اي     دسته .9. 1

 ،»آمیزنـده بـا مـردم     «آمیـز    دوم است، همچـون مـردم       جزء یا مفعول غیرصریح  اي    اضافه

  .معادل ندارند و غیره که در سغدي »)درخت(از پاي ) ندهشو سبز =(جوشنده «پاجوش 
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: اوسـتایی . توان در زبان اوستایی و سنسکریت نیز یافـت          می ترکیباتی از این دست را    

ązō.būg- »  رهاننده از سختی«  ،aša-sar- »د؛ سنـسکریت  »شـونده بـا اشـه     متح deva-yaj-  

  ).Duchesne-Guilmin, 1936, 55( »کننده براي خدایان قربانی«

امـا  انـد،   مرده شد همگی اسم یا صـفت فـاعلی     ترکیباتی که در دستۀ پیشین برش     . 2

 جـزء   در ایـن ترکیبـات    . ترکیبات هستند که معناي مکانی دارند     دیگر از   اي    دسته

  .تواند الزم باشد هم متعدي  میستاك فعلی هم اول اسم یا صفت جانشین اسم است و

رو،  یـاده حاصـلخیز، پ  خیز،   خیز، نفت   موج: عنوان جزء دوم   به    ستاك مضارع الزم   .1. 2

 مـسافتی کـه فریـاد بـه آنجـا         (رس   رو، شاهنشین، فقیرنشین، پـاگرد، بانـگ       مالرو، سواره 

 مـسافتی کـه تیـر بـه آنجـا         (، تیـررس    )لغـزد   می زمینی که پا در آنجا    (لغز   ، پاي )رسد می

  .در تمامی این ترکیبات جزء اول فاعل جزء دوم است. ، دسترس و غیره)رسد می

  xwar-tәxēz .انـد   اتی وجود دارد که احتماالً متعلق به این دسـته         در زبان سغدي نیز ترکیب    

؛ )Sundermann, 1981, 387; Sims-Williams, 1985, 54V26 (»مغرب، جاي افول خورشـید «

 »کـردن  پایین رفتن، افول« -tәxēzزء دوم،  و ج»خورشید« xwarدر این ترکیب جزء اول،      

  .ستاك مضارع است

Sims-Williams, 1985, 54V 25-27: pāt wānčānu wiδ�mpā kē fraδēpt čan  xwarsanē
әt wēntē kō xwar-tәxēz-ī  pan parimēδ fraγnā βōtkā martәxmē zātē ēsāmandē

شـود، همانگونـه     مـی درخشد و تا بـاختر دیـده    میزیرا همانگونه که آذرخش از خاور  

.) مسیح=(خواهد بود ظهور پسر انسان 

ــب ــورت دومترکی ــه ص xwarsan (Sims-Williams, 1985, 54V25,26) ،xwērsan  ب

(Sims-Williams, 1995b, 5V9) (Müller-Lentz, 1934, 4.6) xwarsan-ē وxwērsan-ē

(Benveniste, 1940, 3.144) مشرق، خاور، خراسان، محلّ برآمـدن خورشـید  « در معناي« 

 بـود و جـزء دوم        xwar-tәxēzجزء اول این ترکیب همان است کـه در          . به کار رفته است   

  . است »برآمدن و باال آمدن« -san ستاك مضارع

Sims-Williams, 1985, 54V 24-25: wāstand patγāmbarēt kat kō xwarsan sā namāč
βarēnd                                              

  پیامبران مقرر کردند که به سوي شرق نماز برند
Müller-Lentz, 1934, 4.5-6: γ�  rēt  kō  xwarsan-ē  sār  kәθārt          

  .رو به جانب مشرق کرد

 ،)کَنند  می جایی که جامه را   ( کن جامه: رع متعدي به عنوان جزءدوم     ستاك مضا  .2. 2

اندازند، محـل    می جایی که بار را   (انداز  ، بار )اندازند  می جایی که چشم  ( انداز رختکن، چشم 
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ـایی  (، پایاب   )محلّ خوردن آب  (، آبخور   )محل بستن بار  (، باربند   )همان( افکنبار،  )تخلیۀ بار  ج

  .  و غیره)گیرد  میجایی که دل(، دلگیر )یابد  میکه پا زمین را

  .در متون سغدي چنین ترکیباتی وجود ندارد

 در ایـن ترکیبـات جـزء دوم سـتاك           . دارنـد  صفت مفعولی ترکیباتی که معناي    . 3

برخالف سغدي کـه در آن      این ترکیبات   . اول اسم یا صفت است    مضارع فعل متعدي و جزء      

 ایـن ترکیبـات بـر اسـاس         .انـد   شود، در فارسی بـسیار پربـسامد       نمی  دیده  از آنها  هیچ اثري 

اما به علّـت عـدم وجـود         .اند  گوناگونهاي    ارتباط جزء اول با جزء دوم قابل تقسیم به دسته         

بررسی ترکیبات زبان فارسی پرهیـز و تنهـا بـه            و   بندي  دستهچنین ترکیباتی در سغدي از      

، دلپـذیر،   )پسندیده شده یا شونده توسـط خـدا       (خداپسند  : شود  می ذکر برخی مثالها اکتفا   

دوز،   ، دلخواه، دست  )آنچه قابل گرفته شدن با دندان است      ( پسند، دندانگیر خاطر خاطرپذیر،

بنـد   ، پـاکنویس، دیریـاب، تختـه   گـوار  ، آسـان )ر پا انداخته شـود   دآنچه  ( آمیز، پاانداز  محبت

، سـوز /، عـرق گـز    )پوشیده شده با تخته، تـابوت     (پوش   ، تخته )محبوس، بسته شده با تخته    (

شمرده شـده یـا قابـل شـمارش بـا      (شمار  ، انگشت)رسوانموده شده به انگشت،    (نما   انگشت

  . و بسیاري دیگر)انگشت

ی، گاه ترکیبـات بـا    در سغدي و فارس   .ترکیباتی که معناي اسم مصدري دارند     . 4

تـوان ایـن ترکیبـات را بـر       می در فارسی . معنی اسم مصدري دارند    جزء دوم مادة مضارع   

  :زیر تقسیم کردهاي  آنها با یکدیگر، به دسته اجزا اساس رابطۀ

، )بوسـیدن چـشم   (بـوس     جـزء دوم اسـت ماننـد چـشم          صریح  جزء اول مفعول   .1. 4

  : در شعر خاقانی)زدن یدن دست، دستکوب(بوس، سرکوب، دستکوب  خاکبوس، پاي

  خاسترد از دستکوب خصم مرا باد س        کوفتنعجب از دستاي   گر باد خیزد

چیدن با (چین  جزء دوم است، مانند دستاي   جزء اول متمم حرف اضافه.2. 4

   و غیره)مالیدن به خاك(، خاکمال )دست

گشتن (، پیگرد )گشتن به عقب( گرد عقب: اول قید مکان جزء دوم است جزء .3. 4

  )در پی

خر  ، پیش)پیش از موعد فروش(فروش  پیش: اول قید زمان جزء دوم است جزء .4. 4

  )چیدن پیش از موعد(چین  ، پیش)خریدن پیش از موعد(

یعنـی در آنهـا     اند،    ترکیبات سغدي متعلق به این گروه همگی مربوط به دستۀ اول          

 »هدیـه، گـدایی  / درخواسـت صـدقه   « θβār-xōž:  است  جزء دوم   صریح جزء اول مفعول  
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)Müller, 1912, 42.4 ( شــاملθ/δβār »ــه، صــدقه، عطــا ــضارع »هدی  -xōž و ســتاك م

  : در جملۀ»کردن خواستن، طلب«
kat marāz šawām nē kәta wanām-kā zu әt par 4 θβār-xōž šfarsām-kā zu 

  خواهم داشتمن به مزدوري رفتن نخواهم توانست و از گدایی شرم 

γwān-wāčē »    عفـو گنـاه، آمـرزش گنـاه«) Henning, 1937, f6(  شـامل γwān »  ،گنـاه

  : در جملۀ»رها کردن، ترك کردن« -wāč و ستاك مضارع »تقصیر
 әrti nūkar xā γwān-wāč-ē  par δēn  ēw pāt xači    

  عفو گناه در دین تنها یک بار است

yōk-δ/θβarē »دهـی، تعلـیم دادن   آموزش«) Mackenzie, 1976, Vim 89 (  شـاملyōk 

 -δ/θβar و مـادة مـضارع       -yauka* از ایرانی باسـتان      »آموزش، آموزه، تعلیم، مکتب، ایده    «

  :در جملۀ. -fra-bara* از ایرانی باستان »کردندادن، عطا«
 čānu-ti šē xō aβd wikare ratni βōt tuti šē  xō  yōk-δβarē  anxartē warāk   

  .دهی او سودي است شکوفا ا هفت گونه گوهر است و آموزشاو رآنگونه که 
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  نتیجه

ترکیبـات فارسـی نـسبت بـه     هاي    توان به بیشینگی دسته     می با مرور بر آنچه گذشت    

و کـاربرد   4 .4 و 3 .4 و 2. 4و  3 و 2 .2 و  9. 1 هـاي   عدم وجـود دسـته    . سغدي پی برد  

توانـد حاصـل وجـود ایـن          مـی  در زبـان فارسـی    ها    دسته بسامد ترکیبات برخی از این    پر

زبان فارسی با استفاده از بسط قیاسی ترکیبـات  هاي  در فارسی میانه و یا نوآوري ها    دسته

موجود در این زبان باشد و این موضوع نیازمند بررسی تطبیقـی ترکیبـات زبـان فارسـی                

 ترکیبات در زبان سـغدي و     هاي    این عدم وجود برخی از دسته     . است میانه و فارسی دري   

تواند حاصـل کنـار گذاشـتن اسـتفاده از ایـن ترکیبـات از                 می وجود آنها در زبان فارسی    

همانگونـه   9 .1 زیرا براي نمونه دستۀ ترکیبات       .سیستم واژگان مرکب زبان سغدي باشد     

 کـه در آنهـا   3ي باستانی سـابقه دارنـد و یـا از دسـتۀ ترکیبـات      ها زبانکه اشاره شد در     

 -zaranyō.paēsaچـون   توان در اوسـتا شـواهدي هم        می ارد د صفت مفعولی ترکیب معناي   

 امـا   . یافـت  »نگار، نگاشته شده با نقـره      نقره« -әrәzatō.piθ و   »نگار، نگاشته شده به زر    زر«

ناگفتـه  . ندارنـد اي    همانگونه که در ذیل همین بند آمد این ترکیبـات در سـغدي نمونـه              

واژگـان مرکـب    هـاي      تمامی دسته  پیداست که این نتایج بر این فرض مبتنی است که از          

  .در متون بازمانده از این زبان ضبط شده باشداي  موجود در زبان سغدي نمونه
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