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در متن فارسی میانه، ارگتیوو ساخت  متعدي فعل ماضی

   مینوي خرد ستانِدادو فارسی سنسکریت  

  اله چنگیزيسیفدکتر

  باستانی دانشگاه تهران   التحصیل دورة دکتري فرهنگ و زبانهايفارغ 

  چکیده

فصل و در شمار  63به زبان فارسی میانه مشتمل بر دادستان مینوي خرد متنی

. را به زبان سنسکریت ترجمه کرده استمیالدي تریوسنگ آن14در قرن.هاستاندرزنامه

متن فارسی میانه قابل درك  ۀلفظ است، بدون مطالعبهاي لفظترجمۀ نریوسنگ ترجمه

          از سنسکریت کالسیک متمایز و به هایی دارد که آن را و زبان آن ویژگی نیست

از این جهت الزم است با متن فارسی میانه مقایسه و . سازدهاي ایرانی نزدیک میزبان

در قرن هجدهم میالدي  دادستان مینوي خرد. شناختی آن بررسی شودهاي زبانویژگی

در این مقاله فعل ماضی متعدي و ساخت ارگتیو  .به فارسی نیز ترجمه شده است

  .شودو شیوة ترجمۀ آن به سنسکریت و فارسی بررسی می دادستان مینوي خرد

  .ماضی نقلی ،ماضی متعدي ،ارگتیو ،فارسی ،سنسکریت ،فارسی میانه :هاکلیدواژه
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  مقدمه

اندرز  از جمله متون فارسی میانه است که مشتمل بر پند و دادستانِ مینوي خرد

این مطالب در قالب یک مقدمه . هاي قدیم ایرانی استو نیز مطالب اساطیري و داستان

نثر کتاب ساده و روان . دهدفصل را تشکیل می 63پرسش بیان شده که مجموعاً  62و 

و جمالت کوتاه و روشن است و احتماالً در اواخر دوران ساسانی تدوین شده است 

  ). 198ـ 196 :1377تفضلی، (

این کتاب ، نریوسنگ از موبدان زردشتی هند در نیمۀ اول قرن چهاردهم میالدي

در واقع  ترجمۀ سنسکریت نریوسنگ،. سنسکریت ترجمه کرده است پازند ورا به 

هاي ایرانی بوده نمایاند که تحت تأثیر زبان اي متأخر از زبان سنسکریت را میگونه

ی میانه به معتقدان کیش زردشتی است که هدف نریوسنگ انتقال معانی متن فارس. است

  . بوده است ممکنغیرشاید و یا  در محیط هند، درك زبان فارسی میانه برایشان دشوار

             متن فارسی میانه مطالعۀلفظ است و بدون بهاي لفظرجمهترجمۀ نریوسنگ، ت

            بسیار شناختی ترجمۀ نریوسنگ بحث سبک بررسی. فهم نیستقابلطورکاملبه

معنایی  وصرفی، نحوي  ،واژگانیآوایی، اي است و باید هر یک از مباحث گسترده

ها تاکنون ویژگی. طور جداگانه بررسی شوددر مقایسه با متن فارسی میانه بهترجمۀ او 

            برخی  (Degener,1991)هاي ترجمۀ نریوسنگ بررسی نشده است؛ تنها دگنرشیوه و

 بیدي باغ را بررسی کرده و رضایی گمانیگ وزارشکند هاي ترجمۀ سنسکریت شیوه

(Rezai Baghbidi,2008)  را به  گمانیگ وزارشکند روایت سنسکریت فصل سیزدهم

شناختی و شیوة ترجمۀ نریوسنگ را تحلیل کرده هاي زبانانگلیسی ترجمه و ویژگی

سکریت نخستین بند یی، زند و سناي متن اوستانیز در مقاله) 1377(راشد محصل .است

  .ریوسنگ به کوتاهی بحث کرده استواژه تحلیل و دربارة شیوة کار نبهرا واژه 28یسن 
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را انکلساریا مینوي خردسنسکریت و میانه، پازند فارسیمتن       

(Anklesaria,1913) را نیز  مینوي خردسنسکریت  روایت. چاپ کرده است

متن پازند و  (West,1871)وست. منتشر ساخته است (Bharucha,1912)ه بهروچ

را آوانویسی کرده و تنها روایت پازند را به انگلیسی ترجمه  مینوي خردسنسکریت 

معادل  یه کرده و در برابر هر واژهاي تهنامهواژه پازند، متننموده و در پایان براي 

   .را آورده استسنسکریت آن

م هرمزدجی ایدلجی یکآن را حست است که فارسی نیز در د متن مینوي خرداز 

و اردشیر  از روي متن پازند برگردانده) میالدي 1797(یزدگردي  1166در سال 

ترجمۀ او . را به چاپ رسانده استشمسی آن 1317خدارحم مرزبان بنشاهی در سال 

لفظ از متن پازند بهکه لفظ یست و گاهاللفظ نیتحتچندان برخالف ترجمۀ نریوسنگ، 

  .یروي کرده، براي تکمیل مفهوم جمله از خود چیزي بدان افزوده استپ

*         *        *  

نریوسنگ، شیوه ترجمۀ سنسکریت ترجمۀ  شناختیبکهاي ساز جمله ویژگی

- شیوه او براي ترجمۀ فعل ماضی متعدي . است ارگتیوافعال ماضی متعدي و ساخت 

ترجمۀ همراه با اي نمونه از هر یکمقاله در این هاي گوناگونی را به کار گرفته که 

و  سنسکریت ترجمۀ ،رة ساخت دستوري فارسی میانهدرباسپس  ،فارسی آن ذکر شده

جمالت  .شده استگیري و نتیجه دربارة آنها بحث ،در پایانو  آمدهتوضیحاتی  فارسی

با  و جمالت فارسی (.Skr)جمالت سنسکریت با نشانۀ ، (.Mp)فارسی میانه با نشانۀ

   .اندمشخص شده.) ف(نشانۀ 
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 )imperfect/غیر تام(= به صورت فعل ماضی استمراريفعل ماضی متعدي  )1

هاي دیگر، گاه در زمان ،متعدي فارسی نیز به صورت فعلترجمۀ و در در باب گذرا 

:شده استترجمه 

Mp. kard )کرد:( Skr. akarot: کرد/نمود .ف )؛ 11/5؛ 53، 52/مقدمه

؛ 7/8(بخشیده است /پیدا کرد. ف ،Skr. asjat: )آفرید( Mp. brēhēnīd؛  )12/9

Mp. ō؛ )20/29 paydāgīh āwurd )کرد اآشکار( :Skr. prakaṭatāyāṁ

samānayat :26/23( آشکارا پیدا کرد. ف.(  

 و ، عامل آن در حالت بایییبه صورت صفت مفعولفعل ماضی متعدي  )2

ز نظر حالت، شمار و لی اصفت مفعو شود؛در حالت فاعلی ترجمه میمفعول منطقی 

درستی جمۀ فارسی عامل و مفعول منطقی به در تر. مطابقت دارد جنس با مفعول منطقی

  :زمان فعل تغییر یافته است گاهیاند و تشخیص داده شده

)1/128(  

Mp. -m ... kanīg ... nē dīd.

  .)دیده نشد... کنیزي ... وسیلۀ من به (= ندیدم... کنیزي ...من 

Skr. mayā … kanyā ... na dṣṭā.

  ).ده نشددی... کنیزي ... وسیلۀ من به (= ندیدم... کنیزي ... من 

  .امندیده... زنی ... من . ف
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 -m)عامل :(mayā)ضمیر اول شخص مفرد در حالت بایی(  ؛kanīg ) مفعول

فعل ماضی متعدي براي عامل اول شخص ( dīd؛ )فاعلی مفرد مؤنث( kanyā): منطقی

ماضی  ترجمۀ فارسیدر ،)فاعلی مفرد مؤنث صفت مفعولی در حالت( dṣṭā): مفرد

  .نقلی اول شخص مفرد ترجمه شده است

)11/7(  

Mp. ahreman ān haft abāxtar … dād.

... وسیلۀ اهریمن آن هفت اباختر به (= آفرید... اهریمن آن هفت اباختر را 

.)آفریده شدند

Skr. āharmmanena ye sapta grahās … pradattāḥ.

  .)داده شدند... اهریمن آن هفت اباختر وسیلۀبه (= داد... اهریمن آن هفت اباختر را 

  .بخشدمی... اهریمن آن هفت ستاره . ف

ahreman )عامل( :āharmmanena )؛ )بایی مفرد مذکرān haft abāxtar 

فعل ماضی متعدي ( dād؛ )فاعلی جمع مذکر( ye sapta grahās: )مفعول منطقی(

حالت فاعلی صفت مفعولی در ( pradattāḥ(=s)): اي عامل سوم شخص مفردبر

سوم  متعدي مضارعفعل ماضی متعدي به صورت در ترجمۀ فارسی  ،)جمع مذکر

  . شخص مفرد ترجمه شده است

اي است که پس از فعل آمده، در این صورت فعل گاه مفعول منطقی جمله )2ـ1

اعلی مفرد خنثی صرف شده و عامل آن ماضی به صورت صفت مفعولی و در حالت ف

  :در حالت بایی
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  )45/ مقدمه(

Mp. u-šān … guft.

  ).گفته شد... ایشان  وسیلۀبه(گفتند ... و ایشان 

Skr. tāiṣca … uktaṁ.

  ).گفته شد... ایشان  وسیلۀبه(=د گفتن... ایشان و 

  .گفت... اوشان . ف

guft )فعل ماضی متعدي براي عامل سوم شخص جمع :(uktaṁ ) صفت

شاره حالت بایی جمع ضمیر ا( tāis ):عامل( šān-؛ )مفعولی حالت فاعلی مفرد خنثی

  .سوم شخص مفرد ترجمه شده است اللفظ است و فعلترجمۀ فارسی تحت، )مذکر

  حذف عامل) 2ـ2

و  کردهرا حذف آنمترجم در جمالتی که عامل به قرینه حذف شده، ) 2ـ2ـ1

به صورت صفت مفعولی و در مطابقت با را حالت فاعلی و فعل را در مفعول منطقی 

   :تاس طقی ترجمه کردهفعول منحالت، جنس و شمار م

  )51/مقدمه(

Mp. wuzurg-sūdīh ud arzōmandīh ī xrad ... dīd.

  .دید... گ سودي و ارجمندي خرد را بزر

Skr. mahālābhatā mūlyamattāca buddhes ... dṣtā.
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  .ه شددید ...و ارجمندي خرد  سود بزرگ

  .دید... مندي آن خرد را بزرگ نفع و قیمت. ف

wuzurg-sūdīh ud arzōmandīh )مفعول منطقی :(mahālābhatā 

mūlyamattāca )فاعلی مفرد مؤنث( ؛dīd ) فعل ماضی متعدي براي عامل سوم

مترجم  ،)صفت مفعولی در حالت فاعلی مفرد مؤنث( dṣtā): شخص مفرد محذوف

متعدي سوم شخص مفرد ترجمه کرده درستی ماضی متن فارسی نیز فعل جمله را به

.است

 متن سنسکریت عامل به قرینه حذف شده و مترجم در یک عبارت) 2ـ2ـ1ـ1

مفعول منطقی را نیز تشخیص نداده و فعل را به صورت صفت مفعولی در حالت فاعلی 

  :ثی ترجمه کرده استمفرد خن

  )36/مقدمه(

Mp. ī-šān pad dānāgīh abērtar menīd.

.رتر اندیشیدکه ایشان را به دانایی ب

Skr. yeṣāṁ jñ ānatayā 'dhikataraṁ ciṁtitaṁ.

.شان برتر اندیشیده شدکه از طریق دانایی

.ایشان از دانایی بسیار اندیشه کرد. ف

-šān )مفعول منطقی :(yeṣāṁ )؛ )موصول در حالت اضافی جمعmenīd 

صفت ( ciṁtitaṁ): فعل ماضی متعدي براي عامل سوم شخص مفرد محذوف(
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هم مترجم متن سنسکریت و هم مترجم متن  ؛)مفعولی در حالت فاعلی مفرد خنثی

  .اندمعناي عبارت فارسی میانه را در نیافته ،فارسی

و مفعول منطقی را در کرده  حذفعامل را متن سنسکریت گاه مترجم ) 2ـ2ـ2

شمار جنس و حالت، صورت صفت مفعولی در مطابقت با حالت فاعلی و فعل را به

شخص و شمار فعل به درستی  ،فارسی در ترجمۀ. مفعول منطقی ترجمه کرده است

  :و تنها زمان آن تغییر یافته است ترجمه شده

)7/16(  

Mp. ud hamāg dām ud dahišn ī ohrmazd apetyārag ēdōn
abāz bawēd čiyōn ān ī-š pad fradomīh brēhēnīd ud dād.

 آفرید او نخست کهآنهمچون پتیاره چنان باز بود و همۀ دام و دهش اهرمزد، بی

  .خلق کرد و

Skr. samagrā ca sṣṭirdātiśca yā svāmino mahāj ñ āninaḥ

aprativighātā evaṁ punaḥ syāt yathā sā yā prathamaṁ

vinirmmitā dāttāca.

هکآنهمچون  دفاع چنان باز شوديدانا بی و همۀ دام و دهشِ سرور بزرگ 

  .آفریده و داده شد نخست

پیدا  از اولاو دنیا  کهرنج ایدون باز بود چنانتمام پیدایش دادة اورمزد بی .ف

  .کرده بود و داد

-š )عامل :( ترجمه نشده؛ān ) مفعول منطقی که مرجع آنdām ud dahišn 

در جملۀ قبل -sṣṭi و -dātiفاعلی مفرد مؤنث که مرجع آن ( sā): استدر جملۀ قبل 
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به ): خص مفردفعل ماضی متعدي براي عامل سوم ش( dādو  brēhēnīd؛  )است

هر دو صفت مفعولی در حالت فاعلی مفرد مؤنث ( dāttāو  vinirmmitāترتیب 

فعل ماضی بعید سوم شخص  »پیدا کرده بود«صورت در متن فارسی به ؛)sā مطابق با 

  . استترجمه شده  فعل ماضی سوم شخص مفرد ،»داد« مفرد و

)26/42(  

Mp. -š salm ud tūǰ … be zad.

.بکشت... لم و تور را او س

Skr. salmaḥ thojaśca … nihatāu.

  .کشته شدند... سلم و تور 

  .زدمی... سلم و تور . ف

-š )ترجمه نشده؛): عاملsalm ud tūǰ )معفول منطقی:( salmaḥ(=s)  و

thojaś(=s) )هر دو در حالت فاعلی مفرد مذکر( ؛zad ) فعل ماضی متعدي براي

 در ،)مثنی مذکر صفت مفعولی در حالت فاعلی( nihatāu ):عامل سوم شخص مفرد

  .ترجمه شده است ماضی استمراري سوم شخص مفرد »زدمی«فارسی  متن

؛ در معناي مجهول داردعامل فعل ماضی متعدي ذکر نشده و فعل گاه  )2ـ2ـ3

صورت صفت مفعولی بهفعل ،گیردمفعول منطقی در جایگاه فاعل قرار می این صورت

. شودمی ، صرفجمله فاعل بقت بادر حالت فاعلی و از نظر شخص و شمار در مطا

  :در باب مجهول ترجمه کرده استمترجم متن فارسی نیز جمله را 
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)26/18(  

Mp. ayōxšust-iz … brēhēnīd.

  .آفریده شد... فلز گداخته نیز  

Skr. saptadhātavaśca … nirmitāḥ.

  .آفریده شدند... هفت اجزاء نیز 

  .ایوخشت از تن او پیدا آمد. ف

ayōxšust ) متعدي در معنی مجهولماضی فاعل فعل :(saptaghātavas 

): متعدي در معنی مجهولفعل ماضی ( brēhēnīd؛ )فاعلی جمع مذکر(

nirmitāḥ(=s) )صفت مفعولی در حالت فاعلی جمع مذکر.(  

)26/55(  

Mp. (kay) syāwaxš … brēhēnīd.

  . آفریده شد... کی سیاوش 

Skr. rājā siāvakśaḥ … sṣṭaḥ.

  .آفریده شد... سیاوش شاه 

  .سیاوخش از تن او پیدا آمد. ف
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syāwaxš ) متعدي در معنی مجهولماضی فاعل فعل :(siāvakśaḥ(=s)                

  ):فعل ماضی متعدي در معنی مجهول( brēhēnīd؛ )فاعلی مفرد مذکر( 

sṣṭaḥ(=s) )فاعلی مفرد مذکر.(  

  

  حذف مفعول منطقی) 2ـ3

مترجم متن  گاه مفعول منطقی به قرینه حذف شده؛ در این صورت) 2ـ3ـ1

در حالت بایی و صفت را عامل  سنسکریت مفعول منطقی محذوف را در نظر داشته،

  :، ترجمه کرده استمحذوف س جنس و شمار مفعول منطقیِبر اسارا مفعولی 

)7/28(  

Mp. ohrmazd ǰam ud frēdōn ud kayōs ahōš dād hēnd, ud

ahreman [ǰam ud frēdōn ud kayōs] ēdōn wardēnīd.

فریدون و  جم و[اهریمنمرگ آفرید، و جم و فریدون و کاووس را بی اهرمزد

ایدون گردانیده ] جم و فریدون و کاووس[اهریمن وسیلۀبه (=گردانید ایدون ]راکاووس

  .)شدند

Skr. svāminā mahājñ āninā yamaśedaphredūnakāhośā 

rājānaḥ akṣayā dattā āsan, āharmmanena ca 

[yamaśedaphredūnakāhośāḥ] evaṁ paribhrāmītā.

مرگ داده بود،کاووس شاه را بی] و[فریدون ] و[جمشید  ،دانا بزرگ سرورِ
 

و 

جم، فریدون [اهریمن  وسیلۀبه(= چنین گردانید] ریدون و کاووس را جم و ف[اهریمن 

  .)انیده شدنددگرچنین  ]و کاووس
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جم و [اهریمن  مرگ داده بود وهرمزد جمشید و فریدون و کیکاؤس را بی. ف

  .ایدون گردانید] فریدون و کیکاؤس را

wardēnīd )فعل ماضی متعدي براي عامل سوم شخص مفرد :(

paribhrāmītā(s))؛ )صفت مفعولی در حالت فاعلی جمع مذکرahreman 

 ǰam ud frēdōn ud kayōs؛ مفرد اسم در حالت بایی āharmmanena): عامل(

مذکر جمعفاعلی( yamaśedaphredūnakāhośāḥ(=s)):محذوفمفعول منطقی(

درستی تشخیص داده مترجم متن فارسی نیز عامل و مفعول محذوف را به ؛)ـ محذوف

الزم به ذکر است مترجم متن سنسکریت، اسامی خاص را عیناً به سنسکریت  .است

  . برگردانده است

است که مطابق با مفعول  -hوقتی فعل ماضی متعدي همراه با فعل کمکی  )3

کند؛ فعل بی ترجمه میمترجم آن را به صورت عبارت وصفی ترکیمنطقی صرف شده، 

   -āsو فعل کمکی را از ریشۀ  یا مفعولی علیاصورت صفت فاصلی را به

روند ـ در ه کار میـ که در سنسکریت به عنوان فعل کمکی ب »بودن« -asو » نشستن«

گفتنی است این روش براي ترجمۀ ماضی نقلی فارسی  .کندزمانهاي مختلف ترجمه می

  .)3ـ6ـ1؛ 3ـ6( رودمیانه نیز به کار می

 صورت صفت فاعلیرا به ماضی متعدي فعلدر یک عبارت مترجم ) 3ـ1

 -asۀ صورت فعل مضارع از ریشرا به  -h، فعل کمکی در حالت فاعلی مضارع ناگذر

  : کرده استترجمه عامل را در حالت مفعولی  و

)1/138(  

Mp. ēg-it xwarrahōmandtar-iz be kard hēm.



    35    ...فعل ماضی متعدي و ساخت ارگتیو در متن فارسی میانه، سنسکریت و 

  ).تو من فرهمندتر شدم وسیلۀبه(=پس مرا فرهمندتر نیز کردي 

Skr. tatastvāṁ śrīmattamaṁ … kurvāṇā 'smi .

  .امکامرواترین کننده... از آن پس ترا 

  . ايکه تو بسیار مرا نورمند کرده. ف

 kard hēm) ،فعل ماضی متعدي براي عامل دوم شخص مفردhēm فعل

صفت  kurvāṇā(kurvāṇā 'smi):کمکی مطابق با مفعول منطقی اول شخص مفرد

فعل مضارع اول شخص مفرد  asmiناگذر در حالت فاعلی مفرد مؤنث،  فاعلی مضارع

، مترجم متن )ضمیر دوم شخص مفرد در حالت مفعولی( tvāṁ): عامل( t-؛ )گذرا

در ترجمۀ فارسی عامل، مفعول منطقی  سنسکریت مفهوم جمله را به کلی تغییر داده، اما

ا زمان فعل ماضی نقلی اند، تنهو شخص و شمار فعل به درستی تشخیص داده شده

است و در ترجمۀ آنها همین  138نیز مشابه با بند  179و  139، 137بندهاي  .است

  .روش به کار رفته است

، فعل در حالت فاعلی فعل را به صورت صفت مفعولی در یک عبارت) 3ـ2

و مفعول و عامل را در حالت بایی  -asکمکی را به صورت فعل مضارع از ریشۀ 

  : ر حالت فاعلی ترجمه کرده استمنطقی را د

)7/4 (  

Mp. ahreman … dēwān ud druzān ud (abārīg-iz
wišūdagān) čiyōn wišūd hēnd?

(= را چگونه زاد؟ ) نیز دیگر اهریمن زادگان(دیوان و دروجان و ... اهریمن 

  ).چگونه زاده شدند) نیز دیگر اهریمن زادگان(دیوان و دروجان و ... بوسیلۀ اهریمن 
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Skr. āharmmanena  devā devyāśca apare ca kṣudrajantavaḥ

kathaṁ vinirmmitāḥ santi?

... اهریمن  وسیلۀبه (=ها را چگونه آفرید؟ دیوان و دیوزنان و کرم... اهریمن 

  ).اندشده ها چگونه آفریدهدیوان و دیوزنان و کرم

کجسته اهریمن و دروند دیوان و دروجان را چگونه آفرید و ] اورمزد. [ف

  اند؟چسان پیدا کرده

wišūd hēnd ) ،فعل ماضی متعدي براي عامل سوم شخص مفردhēnd : فعل

vinirmmitāḥ): کمکی مطابق با مفعول منطقی سوم شخص جمع santi :

)vinirmmitāḥ(=s)  حالت فاعلی جمع مذکر،در صفت مفعولی santi  فعل مضارع

 āharmmanena): عامل( ahreman؛ )-asسوم شخص جمع گذرا از ریشۀ 

را در عبارت پیشین فاعل » اورمزد«در متن فارسی، مترجم  ؛)مفرد مذکر مفعولی معه(

dēwānته است؛ دانس ud druzān ud (abārīg-iz wišūdagān) ) مفعول

حالت فاعلی ( devā devyāśca apare ca kṣudrajantavaḥ(=s)): منطقی

-ترجمه شده» یدآفر«مفعول فعل  ahremanها همراه با درمتن فارسی این واژه .)جمع

را » اندا کردهچسان پید«رو اند؛ ظاهراً فهم این عبارت براي مترجم دشوار بوده و از این

بدان افزوده است؛ او شخص و شمار فعل را به درستی، اما عامل و مفعول منطقی را 

  .نادرست تشخیص داده است

 فعل، در حالت فاعلی مفعولی صورت صفتفعل را به عبارتدر یک  )3ـ3

و  کرده ترجمه عامل را در حالت بایی، -ās صورت فعل مضارع از ریشۀبهکمکی را 

  :نداده استفعل کمکی تشخیص شخص و شمار از ی را مفعول منطق



    37    ...فعل ماضی متعدي و ساخت ارگتیو در متن فارسی میانه، سنسکریت و 

)1/196(  

Mp. ēd ī-t … pursīd, u-m xūbīhā awiš guft ud handarzēnīd hē.

-من به وسیلۀبه (= ترا اندرز دادم گفتم و] به تو[خوبی به منپرسیدي، ... اینکه 

  .)خوبی تو گفته شدي و اندرز داده شدي

Skr. yat tvaṁ … apcchathā mayā śuddhatayā sanmukhaṁ

uktaṁ samarpitamāste.

من با  وسیلۀبه (= امگفته و سپرده] ت[من با خوبی نزدپرسیدي، ... تو آنچه 

   .)شد گفته و سپرده] ت[خوبی نزد

  .را گفتم اندرزگانی از آنو تر تمن خوبو پرسیدي، ... تو . ف

handarzēnīd hē ) ،فعل ماضی متعدي براي عامل اول شخص مفردhē  فعل

 samarpitamāste): کمکی مطابق با مفعول منطقی دوم شخص مفرد

)samarpitam  ،صفت مفعولی حالت فاعلی مفرد خنثیāste  فعل مضارع سوم

ضمیر اول شخص مفرد در ( mayā): عامل( m-؛ )-āsشخص مفرد ناگذر از ریشۀ 

فعل کمکی شخص و شمار مفعول منطقی را از سنسکریت  متنِ؛ مترجم )حالت بایی

ی ترجمه کرده است؛ ثنفاعلی مفرد خ تشخیص نداده و صفت مفعولی را در حالت

فعل ماضی متعدي براي ( guft :گونه ترجمه کرده استرا همین guftچنانکه فعل 

مترجم ). صفت مفعولی در حالت فاعلی مفرد خنثی( uktaṁ): عامل اول شخص مفرد

درستی ماضی متعدي اول شخص مفرد و بهرا  )guft =(نخست  متن فارسی نیز فعل

  . است »مگفت« فعل مفعولاسمی ترجمه کرده که صورت بهفعل دوم را 
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، حالت فاعلیدر  صورت صفت مفعولیفعل را بهمترجم  عبارتیک در  )3ـ4

عامل را در حالت بایی و  ،-asفعل کمکی را به صورت فعل ماضی استمراري از ریشۀ 

  :کرده استمفعول منطقی را در حالت فاعلی ترجمه 

)7/27(  

Mp. ohrmazd ǰam ud frēdōn ud kayōs ahōš dād hēnd.

اورمزد جم و وسیلۀ به( مرگ آفریدورمزد جم و فریدون و کاووس را بیا

  .)مرگ آفریده شدندفریدون و کاووس بی

Skr. svāminā mahāj ñ āninā yamaśedaphredūnakāhośā ... 

akṣyayā dattā āsan.

 مرگبی... کاووس را ] و[فریدون ] و[جمشید  )بسیار دانا (= سرور بزرگ دانا

نابودنشدنی  ...کاووس ] و[فریدون ] و[جمشید  ،دانا بزرگسرور  وسیلۀبه (= ه بودداد

  . )بودند داده شده

  .مرگ داده بودهورمزد جمشید و فریدون و کیکاؤس را بی. ف

dād hēnd ) فعل ماضی متعدي براي عامل سوم شخص مفرد؛hēnd  فعل

صفت  dattā(s): (dattā āsan): کمکی مطابق با مفعول منطقی سوم شخص جمع

جمع گذرا فعل ماضی استمراري سوم شخص  āsanمفعولی حالت فاعلی جمع مذکر، 

 ohrmazd؛  استترجمه شده ماضی بعید » داده بود«فارسی  متن، در )-asاز ریشۀ 

svāminā):عامل( mahāj ñ āninā )؛ )حالت بایی مفرد مذکرǰam ud frēdōn ud

kayōs )مفعول منطقی :(yamaśedaphredūnakāhośā )حالت فاعلی جمع 



    39    ...فعل ماضی متعدي و ساخت ارگتیو در متن فارسی میانه، سنسکریت و 

، ماضی بعید، ترجمه کرده »داده بود«دي را مترجم متن فارسی، فعل ماضی متع ).مذکر

  .است

 ی متعدي معناي مجهول دارد،یک عبارت عامل ذکر نشده و فعل ماضدر  )3ـ5

با فعل شرطی از ریشۀ  در حالت فاعلی همراه صفت مفعولیصورت بهرا فعل  مترجم

as-  ه کردکه در جایگاه فاعل قرار گرفته در حالت فاعلی ترجمه را و مفعول منطقی

  :است

)26/6 (  

Mp. awēšān … dād hēnd.

  .آفریده شدند... آنان 

Skr. te … dattā āsiṣyan.

.داده شدند... آنان 

  .پیدا ساخت و آفرید... را ناهمۀ کس. ف

awēšān ) متعدي در معناي مجهولماضی فاعل فعل :(te )؛ )فاعلی جمع مذکر

dād hēnd )متعدي سوم شخص جمع گذرا در معناي مجهول فعل ماضی:( dattā 

āsiṣyan ) ،عبارت  وصفی ترکیبیdattā(s) صفت مفعولی در حالت فاعلی جمع ،

āsiśyan : فعل شرطی سوم شخص جمع گذرا از ریشۀas-( مترجم متن فارسی عامل ،

  .متعدي ترجمه کرده استدر باب را محذوفی براي جمله پنداشته و آن
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مترجم معنی مجهول از فعل دریافته و مفعول منطقی را  عبارتر یک د) 3ـ5ـ1

و فعل کمکی در حالت فاعلی صورت صفت مفعولی فعل اصلی را بهدر حالت فاعلی، 

  .کرده استترجمه  -asاز ریشۀ صورت فعل شرطی ا بهر

)26/26(:   

Mp. [ǰamšēd hāmōyēn dām ud dahišn] adard ud azarmān

ud apetyārag kard hēnd,

  .پتیاره کرددرد و پیرناشدنی و بیبی] را جمشید همگی دام و دهش[

Skr. (sṣṭi- dāti-) akleśinī ca ajarāmatī ca aprativighātā ca 

ktā āsiśyan.

  .دفاع کرده شدندو بی پیريبیو  دردبی] دام و دهش[

  .درد و رنج و زیان و نوشه کردبی] جمشید همه خلقان را. [ف

kard hēnd ) فعل ماضی متعدي براي عامل سوم شخص مفرد؛hēnd فعل

ktā): کمکی مطابق با مفعول منطقی āsiśyan  عبارت وصفی مرکب )ktā  صفت

فعل شرطی سوم شخص جمع گذرا از : āsiśyanمفعولی حالت فاعلی مفرد مؤنث، 

متن سنسکریت اند اما مترجم ؛ عامل و مفعول منطقی به قرینه حذف شده)-asریشۀ 

ترجمه  مطابق با آن ته و فعل رادر عبارت فارسی میانه، عامل پنداشمفعول منطقی را 

  .ده استدرستی تشخیص داساخت جمله را بهفارسی متن مترجم . است کرده

در ساخت  -ēstبراي ترجمۀ فعل کمکی  -āsصرف فعل مضارع از ریشۀ ) 3ـ6

ماضی نقلی نیز به کار رفته است؛ به بیانی دیگر فعل ماضی نقلی فارسی میانه در 



    41    ...فعل ماضی متعدي و ساخت ارگتیو در متن فارسی میانه، سنسکریت و 

مضارع از سنسکریت به صورت صفت مفعولی در حالت فاعلی همراه با صرف فعل 

:ترجمه شده است و عامل در حالت بایی و مفعول منطقی در حالت فاعلی -āsریشۀ 

)14/15(  

Mp. ahreman … dušpādixšāyīh … dād ēstēd.

... بد پادشاهی ... اهریمن  وسیلۀبه (=آفریده است ... بدپادشاهی را ... اهریمن 

  ).آفریده شده است

  

Skr. āharmmanena … duṣṭarājyaṁ … dattamāste.

داده ... بد پادشاهی... اهریمن وسیلۀبه (=داده است... بدپادشاهی را ... اهریمن 

  ).شده است

  .داده است... بدپادشاهی ... اهریمن  .ف

ahreman )عامل :(āharmmanena )؛ )بایی مفرد مذکرdušpādixšāyīh 

dād؛ )فاعلی مفرد خنثی( duṣṭarājyaṁ): مفعول منطقی( ēstēd ) ماضی نقلی

عبارت وصفی ترکیبی، ( dattamāste): متعدي براي عامل سوم شخص مفرد

dattam :علی مفرد خنثی، صفت مفعولی در حالت فاāste مضارع سوم شخص  فعل

درستی ماضی نقلی سوم ، مترجم متن فارسی، زمان فعل را به)-āsمفرد ناگذر از ریشۀ

  .ترجمه کرده است) داده است(= شخص مفرد 

- صورت مجهول ترجمه میگاه فعل ماضی نقلی متعدي عامل ندارد و به) 3ـ6ـ1     

گیرد، فعل اصلی به جایگاه فاعل قرار میشود؛ در این صورت مفعول منطقی در 

صورت صفت مفعولی در حالت فاعلی، از نظر شخص و شمار در مطابقت با فاعل و 

: شودصرف می  -āsیا    -as به صورت فعل مضارع از ریشۀ  -ēstفعل کمکیِ 
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)1/19(  

Mp. xēšm hāwand ahreman guft ēstēd.

  . خشم مانند اهریمن گفته شده است

Skr. kopaśca tulya āharmanena ukto 'sti.

  . و خشم مانند اهریمن گفته شده است

  .غصه مثل و مانند شیطان گفته است. ف

xēšm  )فاعل فعل ماضی نقلی متعدي در معناي مجهول :(kopaś(=s) 

guft؛ )فاعلی مفرد مذکر( ēstēd ) فعل ماضی نقلی متعدي سوم شخص مفرد در

صفت مفعولی ) ukto  =)uktasعبارت وصفی ترکیبی، ( ukto 'sti): معناي مجهول

). -asفعل مضارع سوم شخص مفرد گذرا از ریشۀ astiدر حالت فاعلی مفرد مذکر،

گفته (= مفرد ماضی نقلی متعدي سوم شخص  مترجم متن فارسی، فعل را به صورت

  .، اما فاعلی براي آن ذکر نکرده استترجمه کرده) است

)14/26(  

Mp. hupādixšāy … hamtāg ī yazadān ud amahraspandān
guft ēstēd.

.همتاي ایزدان و امشاسپندان گفته شده است... نیک پادشاه 

Skr. surājyā … tulyaḥ ahuramajdena amiśāspiṁtāiśca ukta 

āste.

  .همسان با اهرمزد و امشاسپندان گفته شده است... نیک پادشاه 
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  .برابر یزدان و امساسفندان گفته است... نیک پادشاه . ف

hupādixšāy )فاعل فعل ماضی نقلی متعدي در معناي مجهول :(surājyā 

guft؛ )فاعلی مفرد مذکر( ēstēd )در معناي مجهول فعل ماضی نقلی متعدي :(ukta 

āste ) ،عبارت وصفی ترکیبیukta =)uktas ( صفت مفعولی در حالت فاعلی مفرد

؛ در متن فارسی، )-āsفعل مضارع سوم شخص مفرد ناگذر از ریشۀ  āsteمذکر، 

، اما فاعلی براي آن ذکر ترجمه شده) گفته است(= ماضی متعدي سوم شخص مفرد 

  .نشده است

صورت فعل ماضی نقلی متعدي در معناي مجهول به بارتعدر یک ) 3ـ6ـ1ـ1

فعل عبارت وصفی ترکیبی مشتمل بر صفت مفعولی در حالت فاعلی همراه با صرف 

  :ترجمه شده است -asریشۀ از ماضی استمراري 

)11/4(  

Mp. xīr ī gētīg pad bun-dahišnīh ēdōn rāst baxt ēstēd.

.کار گیتی در آغاز آفرینش چنین راست بخش شده است

Skr. śubhaṁ yat ihalokīyaṁ mūladāne īdśaṁ satyaṁ

vibhaktamāsit.

  . آغاز دهش چنین راست بخش شده بود نیکی این جهانی در

  .چیز دنیا به بن پیدایش ایدون راست پیدا کرده است. ف
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xīr ī gētīg )ي در معناي مجهولفاعل فعل ماضی نقلی متعد :(śubhaṁ yat 

ihalokīyaṁ )؛  )فاعلی مفرد خنثیbaxt ēstēd ) ماضی نقلی متعدي در معناي

صفت مفعولی در  vibhaktamعبارت وصفی ترکیبی، ( vibhaktamāsit): مجهول

در متن ). ماضی استمراري سوم شخص مفرد گذرا āsitالت فاعلی مفرد خنثی، ح

  .فارسی به صورت ماضی نقلی متعدي ترجمه شده، اما فاعلی براي آن ذکر نشده است

   :ترجمه شده است به صورت صفت فاعلی فعل ماضی متعديدر دو مورد  )4

ی و مفعول ، عامل در حالت فاعلناگذرصورت صفت فاعلی مضارع به) 4ـ1

  :منطقی در حالت مفعولی ترجمه شده است

)1/132(  

Mp. kas … weh mardōm bēšīd … xwāstag … handōxt.

مردم نیک ... کسی  وسیلۀبه (= اندوخت ...خواسته ... مردم نیک را آزرد... کسی 

  .)اندوخته شد... سته خوا... آزرده شد 

Skr. ye ... uttanāṁśca manuśyān pīḍayamānās … lakśmīṁ

... arjayamānāḥ.

  ].اند[دست آورندهبه ...خواسته  ... ] اند[مردمان بهترین را آزارنده ....  که] کسانی[

-می  جمع کردن که دیگر کسان ...خزانه ... به مردم را آزار دادن ... دیگر مردمان . ف

  .دندکر
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kas )عامل :(ye )؛ )فاعلی جمع مذکرweh mardōm ) مفعول منطقی

bēšīd :(uttanāṁśca manuśyān )مفعولی جمع مذکر( ،xwāstag ) مفعول

 handōxtو  bēšīd؛ )مفعولی مفرد مؤنثhandōxt:( lakśmīṁ ) براي فعل منطقی

و  pīḍayamānās به ترتیب :)افعال ماضی متعدي براي عامل سوم شخص مفرد(

arjayamānāḥ(=s)  )رع ناگذر در حالت فاعلی جمع مذکرهاي فاعلی مضاصفت(. 

wh mardum bēšīdan, xvāsta(صورت مصدر در متن پازند این افعال به

andōxtan (صورت مصدر ترجمه اند و مترجم متن فارسی نیز آنها را بهترجمه شده

  .کرده و سپس عبارت دیگري براي تکمیل مفهوم جمله بدان افزوده است

)1/135(  

Mp. u-t dranǰišn ī rāstīh ud frārōnīh guft. 

تو کالم راستی و پرهیزگاري گفته  وسیلۀبه (= گفتیراستی و پرهیزگاري  کالمِ

  . )شد

Skr. tvaṁ ... vākyaṁ yat satyameva sadācāri ca bruvāṇaḥ.

  ].  است[کالمی را که راست و نیک رفتار  ]اي[گوینده... تو 

  .و تو گفتار راست گفتن و نیک گفتن که اختیار کردي. ف

guft )فعل ماضی متعدي براي عامل دوم شخص مفرد :(bruvāṇaḥ(=s) 

 متن پازندفعل ماضی متعدي در  .)صفت فاعلی مضارع ناگذر حالت فاعلی مفرد مذکر(

به صورت  رانیز آن ترجمه شده و مترجم متن فارسی )guftan(= صورت مصدر به

.مصدر ترجمه کرده و عبارت دیگري براي تکمیل مفهوم جمله بدان افزوده است
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و ترجمه شده  صورت صفت فاعلی مضارع مجهولبهفعل ماضی متعدي ) 4ـ2

  :است کلی تغییر کردهمعناي جمله به

)1/174(  

Mp. kē weh mardōm ... dāšn dād.

  .هدیه داد... را  به مردم که] آن[

Skr. yā uttamānāṁ manuṣyāṇāṁ ... dānāni ca dīyamāṇāṇi.

  .]هستند[مردمان بهترین  ةهاي داده شوندبهره... که ] آنان[

  .دهشن دادن... مردم . ف

dād )فعل ماضی متعدي براي عامل سوم شخص مفرد :(dīyamāṇāṇi 

موصول ( yā): عامل( kē؛ )صفت فاعلی مضارع مجهول در حالت فاعلی جمع خنثی(

 ؛)خنثی جمعفاعلی ( dānāni): مفعول منطقی( dāšn ؛)حالت فاعلی جمع مؤنث

weh mardōm ) غیر صریحمفعول :(uttamānāṁ manuṣyāṇāṁ ) حالت

صورت بهرا  »dahišn dādan«مترجم متن فارسی از متن پازند  ).اضافی جمع مذکر

  . ترجمه کرده است ،)شن دادنده= (مصدر 

، (conditional) صورت فعل شرطیبهفعل ماضی متعدي  در یک جمله) 5

  : ول منطقی در حالت مفعولی ترجمه شده استو مفع عامل آن در حالت فاعلی،

)12/5(  

Mp. kū-šān kirbag ud bazag ī kard, ēg-išān pādāšn ī kirbag
ud pādifrāh ī bazag … dīd.
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  . دیدند ...اي که کردند، پس پاداش کرفه و پادافراه بزه را کرفه و بزهکه 

Skr. ete manuśyāḥ puṇyāni pāpāni ca yānyakariṣyan teṣāṁ

prasādaṁ yat puṇyasya nigrahaṁ ca yat pāpasya … adrakṣyan.

  . دیدند... را  شانو پادفراه بزه اي که کردند، پاداش کرفهه و بزهکرف ،آن مردمان

  .شان کرفه و گناه کرد اوشان پاداش کرفه و پادفراه بزه بچشم خویش دیدکه. ف

kard  وdīd )ل سوم شخص جمعماضی متعدي براي عام :(akariṣyan  و

adrakṣyan ) فعل شرطی سوم شخص جمع گذرا به ترتیب از ریشۀk-  وdś-( ؛-

šān )عاملkard مرجع آن ،mardōmān :(ete manuśyāḥ(=s) ) فاعلی جمع

kirbag؛ )ضمیر اشاره حالت اضافی جمعdīd  :(teṣāṁ )عامل ( šān-، )مذکر ud

bazag ) مفعول منطقیkard:(puṇyāni pāpāni  )مفعولی جمع خنثی( ،pādāšn  

مفعولی مفرد ( nigrahaṁو  prasādaṁ): dīdمفعول منطقی ( pādifrāhو 

  . است اللفظ متن پازندترجمۀ تحت فارسیمتن  ).مذکر

و مفعول  (perfect)صورت فعل نقلیبهفعل ماضی متعدي  عبارت یکدر ) 6

ز شخص و شمار فعل شده و ان، عامل ترجمه ترجمه شدهمنطقی نیز در حالت مفعولی 

   :نقلی مشخص است

)26/50(  

MP. -š mār ī srūwar ud gurg ī kabōd … be ōzad.

  .را بکشت... که مار شاخدار و گرگ کبود 
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Skr. sarppaṁ ca yaṁ śruvaranāmānaṁ vyāghraṁ ca yaṁ

kapūtnāmānaṁ ... nijaghāna.

  .را کشت...   و ببر کبود نام سرور ناممار 

  .زد و نیست کردمی... او سرووز و گرگ کپوت  مارنام. ف

ōzad )فعل ماضی متعدي براي عامل سوم شخص مفرد :(nijaghāna ) فعل

mārترجمه نشده؛ ): عامل( š-؛ )نقلی سوم شخص مفرد گذرا ī srūwar ud gurg

ī kabōd )مفعول منطقی :(sarppaṁ ca yaṁ śruvaranāmānaṁ

vyāghraṁ ca yaṁ kapūtnāmānaṁ  )فعل  ).حالت مفعولی مفرد مذکرōzad 

ترجمه شده و مترجم » کردنیست می«و » دزمی«در متن فارسی به صورت دو فعل 

درستی تشخیص داده اما یکی از افعال را ماضی استمراري شخص و شمار فعل را به

  .ترجمه کرده است

  نتیجه

فعل ماضی متعدي بدون فعل کمکی  ،دادستان مینوي خرد در ترجمۀ سنسکریت

h-  ترجمه شده استشیوه به چند :  

براي ترجمۀ فعل  ی رایجروش )1شیوة ( ذرادر باب گ فعل ماضی استمراري)1

صورت فعل متعدي، در زمان ماضی این افعال به در ترجمۀ فارسی. ماضی متعدي است

 .اندها ترجمه شدهندرت در دیگر زمان به و

در سنسکریت گاه ) 2شیوة (در حالت بایی  صفت مفعولی به همراه عامل آن)2

در ترجمۀ  .(Whitney,1889,§282)شودمی ل گذرا با فاعل آنربرد فعجایگزین کا
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اند، اما گاه مترجم زمان آنها را تغییر داده فارسی، این افعال در باب متعدي ترجمه شده

باه تدر ترجمۀ فعل ماضی متعدي دچار اشمتن سنسکریت که مترجم در مواردي  .است

 دادهی را تشخیص نمفعول منطقیا ) 2ـ2ـ2( عامل را ترجمه نکرده، مثالً شده

درستی صفت مفعولی و مفعول منطقی را به مطابقت حالت، جنس و شمار ،)2ـ2ـ1ـ1(

 ر فعل رامترجم متن فارسی عامل، مفعول منطقی و شخص و شما. کرده استرعایت 

   .تشخیص داده است

 ،)4ـ1(صفت فاعلی مضارع ناگذر صورت ترجمۀ فعل ماضی متعدي به)3

 ه لحاظ زمانی با آناما ب کندایجاد نمیجمله فهوم اگرچه به لحاظ معنایی تغییري در م

-مفهوم جمله را به) 4ـ2(صفت فاعلی مضارع مجهول متفاوت است؛ نیز ترجمۀ آن به 

مترجم به پیروي از متن پازند، افعال ماضی  ،در متن فارسی. کلی دگرگون ساخته است

عبارتی  ،جمله براي تکمیل مفهوم گاه صورت مصدر ترجمه کرده است ومتعدي را به

رسد متن مورد استفادة نریوسنگ، مترجم متن سنسکریت به نظر می .به آن افزوده است

هایی داشته است، زیرا افعالی که در متن و پازند، با آنچه امروز در دست است تفاوت

       صورت صفت فاعلی ترجمه اند در متن سنسکریت بهمصدرآمده صورتپازند به

. اندشده

هم به لحاظ نحوي و هم به  )6شیوة (و فعل نقلی ) 5شیوة (طی شر فعل)4

مترجم متن فارسی لفظ به  5در شیوة . لحاظ مفهومی با متن فارسی میانه مطابقت دارد

دو فعل، یکی در زمان مضارع و دیگري در  6لفظ از متن پازند پیروي کرده و در شیوة 

  . زمان ماضی به کار برده است

همراه است که مطابق با  -hتعدي فارسی میانه با فعل کمکی فعل ماضی موقتی 

عبارت وصفی مرکب به کار رفته  ؛ براي ترجمۀ آن)3شیوة ( مفعول منطقی صرف شده

   :است
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  ؛ )3ـ1( -asصفت فاعلی همراه با فعل مضارع از ریشۀ )1

  ؛ )3ـ3( -āsو ) 3ـ2( -asصفت مفعولی همراه با فعل مضارع از ریشۀ )2

   ).3ـ4(  -asراه با فعل ماضی استمراري از ریشۀ صفت مفعولی هم)3

براي ترجمۀ فعل ) 3ـ4(و ) 3ـ2( در و یافته مفهوم جمله تغییر) 3ـ3، 3ـ1(در 

دو شیوة متفاوت  ،سوم شخص مفرد با مفعول منطقی سوم شخص جمع ماضی متعدي

مترجم متن فارسی عامل، مفعول منطقی و شخص و شمار فعل را . رفته استکار به 

صورت مفعول بهفعل دوم را ) 3ـ3(زمان فعل را تغییر داده و تنها در  اما رست دریافتهد

  .  است فعل اول ترجمه کرده

افعال ماضی متعدي بدون عامل که معناي مجهول دارند به صورت صفت 

باب درستی این افعال را در مترجم متن فارسی نیز به ).2ـ2ـ3(شوند مفعولی ترجمه می

  .کرده است ترجمه مجهول

  -hدارد و با فعل کمکی  متعدي بدون عامل که معناي مجهول فعل ماضی

 و مترجم آن همراه است -hفعل ماضی متعدي که با فعل کمکی و  ،)3ـ 5(همراه است

-یترجمه م ی، به صورت صفت مفعولی همراه با فعل شرط)3ـ5ـ1(را مجهول پنداشته 

ما براي آن عاملی ضی متعدي ترجمه کرده اصورت مارا به) 3ـ5(مترجم فارسی . شوند

متعدي  در باب عامل را تشخیص داده و فعل جمله را) 3ـ5ـ1(و در ترجمۀ ذکر نکرده 

   .ترجمه کرده است

همانند شیوة ترجمۀ افعال ماضی ) 3ـ6(شیوة ترجمۀ افعال ماضی نقلی متعدي 

خت ماضی نقلی است و مترجم متن فارسی نیز سا) 3شیوة ( -hبا فعل کمکی متعدي 

  .را تشخیص داده و ترجمه کرده است
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صورت صفت به مجهول يمعنا و در فعل ماضی نقلی متعدي بدون عامل

صورت صفت مفعولی یا به) 3ـ6ـās- )1و  -asمفعولی همراه با صرف مضارع ریشۀ  

مترجم متن فارسی . شودترجمه می) 3ـ6ـ1ـas- )1همراه با ماضی استمراري ریشۀ 

به پیروي از متن اصلی تشخیص نداده و آنها را  را این افعالاخت مجهولی ظاهراً س

  .همانند ماضی نقلی ترجمه کرده اما عاملی براي آن نیاورده است

ارگتیو فعل ماضی متعدي و ساخت مترجم متن سنسکریت در ترجمۀ ساخت 

هاي هبه گونرا در ساخت ارگتیو  -hاو فعل کمکی . روش یکسانی به کار نگرفته است

روابط ساخت جمله و براي حفظ ترتیب کلمات،  ی نیزو گاه متخلف ترجمه کرده

، به تباهات مترجماش .فارسی میانه نادیده گرفته است مات را در جملهنحوي کل

ساخت ها براي ترجمۀ شیوهاز همین برخی  به کارگیريهاي مختلف و هکارگیري شیو

  .دهدنشان می ارگتیوبا ساخت  را ناآشنایی مترجم ،فارسی میانه ماضی نقلی

 روایتشده و باید در نظر داشت که  انجامترجمۀ فارسی از روي متن پازند 

مترجم . ترجمه کرده استاز روي متن فارسی میانه را نیز نریوسنگ  مینوي خردپازند 

 بیشتر به مفهوم عبارات توجه داشته و کمتر ازدر ترجمۀ فعل ماضی متعدي متن فارسی 

را  ، عامل و مفعول منطقیساخت ارگتیواو . هاي متن پازند پیروي کرده استاژهنظم و

لفظ را بهلفظ ترجمۀندرت و بهزمان فعل را تغییر داده ، تنها گاه درستی تشخیص دادهبه

ساخت ارگتیو فعل ماضی متعدي و ترجمۀ اشتباهات مترجم در  .گرفته استدر پیش 

که ترجمۀ او نامفهوم است  گاه و است تن سنسکریتبسیار کمتر از اشتباهات مترجم م

  .درا برطرف سازاز خود عبارتی افزوده تا ابهام آن

   هاپی نوشت

  .در ارجاعات عدد سمت راست شمارة پرسش و عدد سمت چپ شمارة بند است.1
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