
 

 *)بحث لغوی و دستوری( 

 علمی دانشگاه تهران()عضو هیئتمقامی سید احمدرضا قائم

ه صفم فاعلی اسم ک پرستاراسم که در بعضـی دسـتورهای فارسـی گفته شـده  هچنید
 ایدانیم که صفات فاعلیاسم، چون میبرخالف قاعده بر روی بن مضـار  سـاخته شده

اند )جز بعضــی ماضــی ســاخته شــدهۀ شــوند بر روی مادســاخته می« ار-»وند که با پســ
(. راه حّلی که به نظر دســتورنویسان فارسی رسیده این دو ترجمۀ قدیم قرآناسـتثنائات در 

اسم. این های ماضی سبب این ساخم خالف قاعده شدهبا ُبن پرس اسم که مشابام 
لحا  تاریخی در آن تردید اسم. بعضی بهزمانی نادرسـم نیسـم، ولی توجیه از نظر هم

ــهفرهنگ ــتقاق دیگری برای این کلمه حدس زدههای ریش ــی نیز اش ــناس اند که آن نیز با ش
که از قرن  ،-parištar*سـازی در ایرانی باسـتان ناسـازگار اسم. در واقع لفظ قواعد لغم

وز نیز در بعضی اند و امرفارسی شمرده پرسکتارنوزدهم بعضـی محققان آن را اصـل کلمۀ 
نه وجود دارد و نه ساخم آن مطابق قاعده اسم، به شرحی که در  ،شـودها تکرار میکتا 

و ساخم  پرستاراسـم. در این مقاله احتماالت مختلف دربارۀ اصل کلمۀ متن مقاله آمده
ــده ــعی ش ــمن آن س ــده و در ض ــنجیده ش ــرفی  آن س ــتباهات ص ــم برخی از دیگر اش اس

شود و  اصالح پرستارسـی دربارۀ اشتقاق بعضی کلمات وابسته به شـناهای ریشـهفرهنگ
عرضه شود که  tar-شده با پسوند توضیحاتی اجمالی دربارۀ ساخم صرفی کلمات ساخته

 به نظر نویسنده برای فام مسئله حائز اهّمّیم اسم.
 شناسی، پرستار.های ایرانی، دستور زبان فارسی، صرف، ریشه  زبانهاواژهکلید

 
 
 

                                                      
 qaemmaqami@ut.ac.irرایانامه   *
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 مقدمه
ــوند می ــی از پس ــدر ار-دانیم که در فارس ــم مص ــی اس ــفم فاعلی و  1و ماده یا بن ماض و ص

ــازند، مانند مفعولی می ــوند  گرفتارو  خریدارو  گفتارس ــی در کاربرد این پس ــترش و این گس
وی و به ظن قمعروف شده  قرآن قدسنسـبم به فارسـی میانه اسم. اینکه در متنی که به نام 

ز از بن مضار  نینی و یک ترجمۀ قدیم قرآن از سورۀ مائده از همان نواحی متنی اسم سیستا
اسم  متندو ، ظاهرًا فق  خاصیم آن «ُکننده»به معنی  ک نارصفم فاعلی ساخته شده، مانند 

ــتورهای  2شــده با آن.و کلمات مرکب ســاخته ک نارو آن هم منحصــر اســم به همین  در دس
 ار-اند که پسوند نوشته (۳۸۱، م ۱۳۷۴؛ انوری و گیوی ۳۳۵ ، م۱۳۷۵)مثاًل ابوالقاسمی فارسـی 

 ن از نظر بعضــیآاســم. توجیه  پرسککتارشــود، با یک اســتثنا و آن به بن ماضــی متصــل می
شبیه اسم به  پرسکک ظاهرًا این اســم که  (۱۱۱، م ۱۳۱۳)مثاًل سـامعی و تفســیری دسـتوریان 

ه به اند. این توجیساخته پرستیدار*جای  را به پرستارهای ماضی و اهل زبان از روی قیاس بن
لحا  غیرتاریخی درســم اســم، اما به لحا  تاریخی مســّلم نیســم، چون با آنکه کلماتی 

)این اخیر در پالوی( ممکن اسـم مبنای چنین قیاسـی واقع شده  آراسکتارو  خواسکتارمانند 
ها از نظر صورت به ، که بن مضار  و ماضی آنایسککتادنو  فرسکتادنباشـند، از افعالی مانند 

ــم و هر دو یا یکی از آننزدیک پرسکک  ــههم پرسککتیدنها با تر اس ، ادامۀ بحث( ←)اند ریش
در همان زبان  پرستارو به عالوه،  ۳اســممشـتقی با این پسـوند در ادوار قدیم سـاخته نشــده

ای از اســتعمال داشــته و بازگرداندن این قیاس به دوره paristārفارســی میانه نیز به صــورت 
وده تر بتحول زبان فارسـی که اشتقاق و اجزای کلمات آن زبان برای اهل زبان احتمااًل معلوم

، گرچه ممتنع ادامۀ بحث( ←)های دیگر ممکن بوده مانع از ساخم آن شود و بعضی ساخم
                                                      

، هیچ یک البته دقیق نیسم، ولی این درمورد غالب اصطالحات دستوری اسم معنایا  مصدر حاصلیا  مصدر اسم. 1
ح اسم آنچه در نظر نویسنده مرّج  بنو  ماده اصطالحاتترجیح داده شد. درمورد  اسکم مصدرصـادق اسـم. اینجا 

 کار رفم.به بندر اینجا از شیوۀ غالب دستورهای فارسی تبعیم شد و در طی نوشته اسم. با این حال،  ماده
نقل نیز ها ( آورده و در فرهنگ۳۳۳ ، م۱۳۶۱مدرس رضــوی، و  را نیز شــمس قیس )تصــحیح قزوینی فروشککار. 2

 گویا شاهد دیگری ندارد.نیز  این ساخم نامعمول لیو ،شده
از نظر صــورت مشــاباتی با بن مضــار   آراسککتنو  خواسککتنضــار  افعالی مانند . به این نیز باید توجه کرد که بن م3

ندارد و در قیاس میان افعال، آناا که هر دو بن آناا با هم تشـابای دارد بیشـتر در معرض قیاسند )مقصود به  پرسکتیدن
مضار  آناا با بن  ( اسـم که به سـبب تشـابه بننمادنو  گشکادن)به جای  نمودنو  گشکودنوجود آمدن افعالی مانند 

اند(. با این حال، این دلیل دلیل محکمی نیسم و صرف ( قیاسًا ساخته شدهستایو  سرای) ستودنو  سرودنمضـار  
 نیز، با آنکه از نظر دوستارای مانند اهل زبان به سـمم ساخم قیاسی شود. حتی کلمه« رانندۀ»تشـابه ممکن اسـم 

احتمااًل بازماندۀ حالم  دوستارم مبنای قیاس واقع شده باشد. سـاخم به صـورت دیگری تحلیل شـده، ممکن اسـ
حاصل تحلیل ثانوی اسم یا حاصل خل ، به شرط  دوستداراسم و  -dauštarمفعولی از صفم فاعلی یا اسم فاعل 

نیز استعمال داشته و آن نیز  dōšīdārاصـل کان داشـته باشد. در فارسی میانه  دشکمن داشکتنو  دوسک  داشکتنآنکه 
 .دوستارت جعلی ثانوی اسم و ساخم آن، اگر رأی ما درسم باشد، مؤّخر اسم از ساخم  صور
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ی( و شناسنیسـم، یکسـره مسـّلم هم نیسـم و به همین سبب تجدید نظر در اشتقاق )ریشه
ر توجوی بیشه شـاید خالی از وجای نباشد، ولی برای چنین کاری جسمسـاخم این کلم

ان ، یا به بیار-تر دربارۀ بعضــی کاربردهای پســوند هـای ایرانی میانه و بحث دقیقدر زبـان
باشد، الزم اسم و چون چنین مباحثی  tar-تر، اصل این پسوند در ایرانی باستان، که صحیح

های ایرانی به زبان فارســی مطرح نشده یا کمتر ر قدیم زباندربارۀ چنین پسـوندهایی در ادوا
شیده ک پرستارمطرح شـده، مطالب این نوشـته تا حدی به بیرون از حدود بحث دربارۀ کلمۀ 

خواهد شـد و در جزئیات ناگزیر متضــمن تصحیح بعضی مشاورات نیز خواهد شد. با این 
یگر دربارۀ این پسوند در ایرانی باستان توان در جای دای که میهمه، وارد در مباحث پیچیده

 طرح کرد نخواهیم شد.

 و مهرادفات آن و بعضی مسائل وابسهه پرسهارسابقۀ اسهعمال لفظ 
نیز  دهپرسککتناســم. این معنی را به معنی خدمتکار بوده پرسککتاردانیم که در فارســی قدیم می
معنی گاهی اســتعمال  به همین paristārاســم. در متون پالوی زردشــتی نیز رســاندهمی

پنجم  رددینککنیم. در اسم. از بعضی شواهد آن، که پرشمار نیسم، به اختصار یاد میداشته
 مینوی خرداســم؛ در کار رفتهبه معنی خدمتکار به (۵۸، م ۱۳۸۶؛ آموزگـار و تفضــلی ۱۶/۳)
، م ۱۳۱۷؛ میرفخرایی ۵۶/۴) دادستان دینیبه همان معنی؛ در  (۳۸، م ۱۳۸۵؛ تفضـلی ۱۵/۳۳)

تقریبًا  (۳۳۷، ۸۱، م ۱۳۸۵؛ راشد محصل ۳۱/۱۸) های زادسپرمگزیدهدر  1به همان معنی؛ (۱۵۱
د توان یافم، ولی احتمال بایوجوی بیشتر شواهد دیگر نیز میبه همان معنی. قطعًا با جسـم

ه الخصوم باید توجعالوه چندان کان نیز نیسم؛ علیداد که این شـواهد بسیار نیسم و به
اند، این کلمه استعمال ندارد یا تر از متون زردشــتیاشـم که در متون مانوی، که غالبًا کاند

دیگری نیز هســم که شاید از آن نیز  ۀدر متون موجود شـاهدی از آن به دســم نیســم. قرین
، paristīdārبتوان اسـتنباط کرد که اسـتعمال این لفظ سـابقۀ قدیم نداشته و آن این اسم که 

، ۱۳۱۱ )صبوریسوم  دینکردعلی  مطابق قاعده از این فعل، نیز الاقل یک بار در یعنی صفم فا
جا له به، اباام مسئاین کلمه نیز پرکاربرد نیسم حال، چونبا ایناسم. کار رفتهبه (۴۱ـ۳۱م 
 .ماندمی

اســم که صفم فاعلی اسم از مصدر  paristagکلمۀ دیگر به این معنی و از این ریشــه 
paristīdan ( م ۱۳۷۱؛ قس مکنزی ۸۳-۸۱، م ۱۳۷۸وشــی ؛ فرهککارنامب اردشککیر بابکانمثاًل در ،

                                                      
 اسم متأسفانه نادرسم اسم.« خادم آتشکده». تصور مترجم  متن که این کلمه در اینجا به معنی 1
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«( پرستش»و « خدمم»به معنی  paristagīhنیز دارد )قس « پرستنده». این کلمه معنی (۱۳۱
وارد  dēw-paristagو  yazdān-paristagو  hu-paristagو مخصــوصــًا در ترکیباتی مانند 

آن در فارسی ۀ . بازماندنامۀ کتا (، ذیل هر کلمه در واژه۱۳۸۶تفضلی  آموزگار و ←)مثاًل اسم شده
 1.(۱۱، م ۱۳۸۱رواقی  ←)« بنده»اسم به معنی  پرسته

یک  پالوی اشکانی( ۳۷فارســی میانه، سطر  ۳۳)ســطر در کتیبۀ شـاپور اول در کعبۀ زردشـم 
های پهلوی کتیبهنامب لغ هسم که به خالف آنچه در  parištagbadو  paristagbadعنوان 

خوانده  fristagbedآمده و به صورت  (Gignoux 1972, p. 31, 61)فیلیپ ژینیو  و پهلوی اشکانِی 
م اس« رئیس خادمان»( معنی شده، به معنی فرستادن)از مصدر « رئیس سفیران»شـده و به 

 .Szemerényi 1975, p. 361, n)و این چیزی اسـم که بعضـی محققان، از جمله اسوالد سمرنی 

گفته، معنی  (p. 2/167 Huyse ,1999)و چنانکه فیلیپ هویزه  2انددرستی به آن توجه داده، به(187
ای مانند صاحب آن ارمنی باشد و صاحب این عنوان وظیفه spaskapedآن باید چیزی مانند 

 ، یعنی رئیس خادمان.اسمعنوان  دخیل در زبان ارمنی داشته
-یرتاریخی در نظر گرفته شود، پیداسم که با اتصال پسوند ، اگربه جام غparistagاین 

ag مانند( که از کارکردهای آن سـاختن صـفم فاعلی اسم ،šnāsag  شناسا»به معنی)» از ،
ــار    ــتیدن»و « خدمم کردن»به معنی  parist-بن مض ــده« پرس ــاخته ش ــم.س این بن  ۳اس

Saleman )کارل زالمان  ۴انی باستان.در ایر hišta-*pari-مضـار  قاعدتًا بایسم مشتق باشد از 

                                                      
ای اند. معندهنقل کر« پرستنده»، «خدمتکار»، «پرستیده»های دیگر معنی آن را )ذیل لغم( از فرهنگ نامهلغ . در 1

 اسم « پرستش»اند که یک معنی  لفظ اول ظاهرًا شاهدی ندارد. از یک بیم کسایی نیز استنباط کرده
 ای آنکه تو را پیشه پرستیدن مخلوق

   بیش( پرسته؟نامهلغ چون خویشتنی را چه بری پیش )
کند ساخته معلوم می پیشهاعر با درسم اسم و این را جناسی که ش پیشهمان  نامهلغ در  بیشپیداسم که به جای 

ــم را پیش ــورت درس ــر کرده)این ص ــایی را نش ــعار کس ــزد نمودهتر محققانی که اش اند(. با این حال، معنی اند گوش
 را منادا خواند و همان معنی بنده را از آن دریافم. پرستهنیز مسّلم نیسم. احتمااًل بتوان « پرستش»
ته دانس فرستادنمعنی کرده، آن را مشتق از « رئیس خادمان»، با آنکه کلمه را به (Harnack 1970, p. 546. هارناک )2

ــود با  ــه ش ــمم مقایس ــتکار، ناپرهیزگار»ارمنی به معنی  am-barištو  am-parištاس )با حرف نفی( در برابر « نادرس
bare-parišt  و « پرهیزگار»در آن زبان به معنیbare-pašt-el  و « کردن؛ خدای پرســتیدن پرهیزگاری پیشــه»به معنی

paštem  وpaštaun  از اصــل( در آن زبـان*parištamna-  به معنی )پرســتش»و « پرســتیدن»ایرانی بـاســتان »
(Nyberg, 1974, p. 151; Szemerényi, loc. cit..) 
انریکو باشد، ولی در متون موجود شاهد متقنی ندارد.  -parišt. معادل این بن مضـار  در پالوی اشـکانی بایسـم 3

اسم مؤید وجود این فعل در اسم و گفته( در یک عبارت این فعل را بازسازی کردهMorano 2000, p. 404مورانو )
 یادداشم قبل(. ←پالوی اشکانی وجود چندین کلمۀ دخیل از پالوی اشکانی در ارمنی اسم )

ــم، چون 4 ــی به آن قائل-pari-štā*. در واقع راهی جز قبول این نیس ــه، که بعض ــتلزم فرض یک مادۀ ریش ای ند، مس
(stem-root( ــکریم ( البته یک Scarlata 650 ,1999مثاًل  ←( در ایرانی باســتان اســم که وجود ندارد. در ســنس
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1895-1901, p. 302) ــم که گفته ــفم فاعلی ۀ یک ماد -paristاس ــم که از روی ص جعلی اس
*parist حالم فاعلی  مفرد از صــفم ۀ )یعنی بازماند*parištar-  در ایرانی باســتان که بنا بر

صرف مفعولی مفرد، صرف دیگر آن، یعنی ۀ شـود( سـاخته شده و بازماندمی parištāقاعده 
 Horn)اسم. مانند این را پاول هرن  پرستارو در فارسی  paristārدر فارسی میانه بنا بر قاعده 

1901, p. 124-1898) و آن را با  1اسـمنیز به قید احتمال گفتهartēštār اسـم از اصل سـنجیده
-aēštarϑra .)2اوستایی )به این موضو  باز خواهیم گشم 

باشد، ولی از آن  paristādبایسم در فارسی میانه، مطابق انتظار، می بن ماضی این فعل
قیاس آن با  paristīdظاهرًا هیچ شـاهدی به دسـم نیسم. علم حذف و جای سهردن آن به 

اند. به عبارت دیگر، چون ساخم افعال جعلی شدهختم می īd-ای اسـم که به افعال جعلی
ــوند  ــکانی رایج ا ād-با پس ــی میانه کمدر پالوی اش ــم و در فارس در  آن کاربرد و به جایس

فعل ۀ ، که در این فعل به خطا پســوند ســازندād-پرکاربرد اســم،  -īdفارســی میانه پســوند 
سغدی )از  pršt’tو  pšt’tاسم. با این حال، جعلی تلقی شـده، جا به پسوند پرکاربردتر داده

*pari-štāta-) کند که کند و معلوم میعلوم میتر  بن مـاضــی این فعـل را مصــورت قـدیم
paristīd  فارسی یک صورت جعلی قیاسی ثانوی اسم که بر روی بن  پرستیدفارسی میانه و

اسم )از اصل  pšt’yو  pršt’yبن مضار  این فعل در سغدی  ۳اسم.مضـار  سـاخته شـده
                                                      

ایســتد یا قرار آنچه دور چیزی می»و « مانع»به معنی  -pariṣṭhāصــفم و اســم از این پیشــوند و ریشــه به صــورت 
 با بن  فعل ندارد.وجود دارد که ارتباطی « گیردمی

 اسم. این رأی نادرسم اسم.( نیز گفتۀ زالمان و هرن را تکرار کردهHenning 1933, p. 194-195. والتر هنینگ )1
مشــتق دانســته، ولی زالمان )همان جا( به او ایراد کرده و  -stāرا نیز از همین ریشــۀ  فرسککتادن. هرن )همان جا( 2

( رأی هرن را تکرار Cheung 2007, p. 358, 360اســم. جانی چئونگ )شــمرده -far-išفرســتادن را مشــتق از 
دارد البته ممکن اسم « فرستادن»در فارسـی باستان معنی  -fra-stāدر سـنسـکریم و  -pra-sthāاسـم. اینکه کرده

سی مانع در فار فِرستادندر صورت پالوی اشکانی و سغدی  این فعل و احتمااًل کسرۀ  šمؤید این اشـتقاق باشد، ولی 
بعد(.  یادداشم ←اسم )با این حال از پذیرفتن این رأی اسم و تکرار آن به این صورت در کتا  چئونگ جایز نبوده

روانه کردم( در واقع تحولی اسم در معنی  سببی   <  ایستانیدم frāstāyamدر فارسی باستان ) -fra-stāاین معنی  فعل 
بن  مضـار   غیر سببی  این فعل. به عبارت دیگر، این معنی در واقع حاصل « روانه شـدن  »این فعل، در تقابل با معنای 

 اسم. -fra-stāyaو  -fra-hištaتقابل دو بن مضار   
با این حال، علم حذف زودهنگام آن از زبان فارسـی میانه مسأله اسم. آیا ممکن اسم یک صفم مفعولی کان . 3

در اوستا  -staیرانی میانۀ غربی باقی مانده باشد )قس صفم مفعولی ( در ا-st)یعنی  -stāبر روی ریشـۀ ضعیف فعل 
)متأســفانه جای کاربرد آن در اوســتا معلوم  taə*sth-( آورده، از اصــل Bartholomae 1588 :1904که بارتولومه )

درسم اسم )شدهمی -parist*در فارسی میانۀ متقدم  پرستیدننویسـنده نشـد(. اگر چنین باشد، یک بن ماضی فعل 
نیز در فارسی میانه شواهد  paristārمانند بن مضـار (. اما این احتمالی دور اسـم. اگر این احتمال درسـم آید و از 

 شود.روشن می پرستارقدیم به دسم آید، ساخم اصلی 
ربرد در فارســی کا ایسککتایسککتنو  ایسککتیدننیز دو صــورت جعلی  ایسککتادنکه جعلی اســم، از  پرسککتیدنغیر از 

بدانیم، هر  iš-fra-، اگر اشتقاق آناا را از فرستیدنو  فرستادن(. ۳۸، م ۱۳۸۱، و رواقی، نامهلغ  ←سم )اداشـته
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*pari-štāya-رســیبن مضــار  ســببی این کلمه اســم که در اوســتایی و فاۀ ( و این بازماند 
دانیم، چیزی از آن بـاســتـان و ودایی نیز اســتعمال داشــته، ولی در فارســی تا آنجا که می

، م ۱۳۷۴قریب  ←و ادامۀ بحث؛ دربارۀ کلمات سغدی  ۱۱و  ۱۱یادداشم  ←هذا )معاسم بازنمانده
۳۱۱ ،۳۱۳). 

یز ن رستیدنپ، مناسب اسم دربارۀ معنی فعل پرستارتر دربارۀ اشتقاق پیش از بحث دقیق
خدمم »و مجازًا « دور چیزی ایستادن»، یعنی -pari+stāمطلبی گفته شود. مشاور اسم که 

در سنسکریم ودایی نیز مؤید آن  -pari+sthāاین معنی نادرسـم نیسم و استعمال «. کردن
دور نگه »اسم. ولی این ریشه با این پیشوند در سنسکریم ودایی معنی دیگری نیز دارد و آن 

p.  Grassmann ,1964 ←)مثاًل اسم « دیگری از چیزی و بازداشـتن و مانع شدنداشـتن خود یا 

 ;Bartholomae 1904, col. 1603)و آن معنایی هم که در اوسـتا استعمال دارد همین اسم  (1598

Kotwal and Kreyenbroek 2003, p. 36, 60) بنابراین، احتمال دیگر این اسم که همین معنی اخیر .
تحول یافته باشد و اگر چنین باشد، این دو معنی « خدمم کردن»و سهس « دنمراقبم کر»به 

 1قابل مقایسه اسم. پرهیزبا دو معنی لفظ 
پالوی و  paristārدر ایرانی باستان قائلند که  -pari-štar*گفتیم که زالمان و هرن به یک 

اوستایی به  -raϑaēštarدانند و آن را با فارسی را مشتق از حالم مفعولی مفرد آن می پرسکتار
این مقایسه مستلزم این فرض  2اند.مقایسـه کرده«( ایسـتاده در گردونه»معنی جنگجو )لفظًا 

( مشتق haplologyاسم که جزء  دوم این کلمه بر اثر حذف  به قرینه یا حذف هجای مشابه )
ــورت قدیم ــل تحول  -sthātar*تر  از یک ص ــد یا حاص ــورت د-sthə-ter*باش وم ، و این ص

اســم و در واقع به آن تصــریح کرده (Bartholomae 1904, col. 1506)چیزی اســم که بارتولومه 
اســم حذف مصــوت کوتاه و ادغام دو صــامم یکســان را موجب چنین تحولی شــمرده

                                                      
 -fra-stāta*بازماندۀ  فرستادتر، این اسـم که تر و معقولاند، ولی احتمال دیگر، و در واقع احتمال درسـمدو جعلی

به همان معنی با هم خل  شـده باشند و بنابراین، تا  -fra-išو « فرسـتادن»به معنی  -fra-stāباشـد و به عبارت دیگر، 
فارســی میانه از نظر دور  stایرانی باســتان به  štیادداشــم قبل؛ تبدیل  ←توان رأی هرن را اعاده کرد )ای میاندازه

میانه توجیه  را در فارسی (-fra-išya*)از اصل  -frēš*توان نبود بن مضار   نماند(. به واسطۀ همین خل  اسم که می
یا  -fristیا  -frastاسم، ولی با توجه به آنچه گفته شد  -frēstکرد )بن مضـار  این فعل در فارسی میانه بنا بر مشاور 

frest- ها در فارسی میانه توجه شود(. اینکه نیز ممکن اسم؛ به تبدیل گاه به گاه  فتحه به کسره پیش از صفیریfrēst- 
نیز  frēstādباشــد،  -iš؛ اگر ریشــه frēstādیا  frēstīdروی صــفم مفعولی جعلی ) را حاصــل اشــتقاق معکوس از

ناگزیر جعلی اسـم( یا بازماندۀ صـفم مفعولی باستانی )م( بدانیم، به نظر نویسندۀ حاضر باطل اسم. اگر نویسنده 
 گردد.در جای دیگر نظر دیگری اظاار داشته، این جا از آن بازمی

 رهیزپدرمورد نگاداری آتش در متون زردشـتی. دربارۀ اشتقاق  پرهیزه اسـتعمال این لفظ . مخصـوصـًا توجه شـود ب1
 کار آید.هنوز ابااماتی هسم. شاید این مقایسۀ معنایی در یافتن اشتقاق درسم آن به

 اسم.های فارسی تکرار شده. این رأی زالمان و هرن نیز در بعضی نوشته2
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اسم(. این رأی بارتولومه، با آنکه در )بارتولومه ریشـۀ ضعیف را مبنای تحلیل خود قرار داده
انی ها قبل محققسی تکرار شده، نادرسم اسم و نادرستی آن را از سالهای فاربعضی نوشته

Kellens  ←)اند اند و محققان بعدی پذیرفتهمانند یاکو  واکرناگل و امیل بنونیسم نشان داده

1974, p. 231ff. ) در واقع، از بین دو لغـم .raϑaēštar-  وraϑaēštā-  که در اوســتا به معنی
استعمال دارند، کلمۀ دوم اصل اسم و « جنگجو»و اصطالحی  « ادهدر گردونه ایسـت»لفظی  

کلمۀ اول حاصل تحلیل ثانوی اسم. یک قرابم معنایی و محرک دستوری باعث این تحلیل 
اسم و در آن محرک دستوری نیز در واقع یک محرک معنایی هسم، و ثانوی  اهل زبان شـده

ــوند  ــازند tar-آن اینکه کلماتی را که به پس ــم فاعل( ختم میۀ )س ــوند برای بیان معنی اس ش
ــب ــۀ فعل )در این جا فاعلیم و کنندگی مناس ــخی  داده-stāتر از ریش واکرناگل  اند.( تش

(Wackernagel 1929, p. 198)  درمورد این تحلیل ثانوی یا انتقال از اسـم فاعلی که به ریشه ختم
ــه با کلماتی مثل می ــود )تقریبًا قابل مقایس ــم فاعلی که ب فروشکتابش ــی( به اس ه در فارس

آنکه در گردونه »مثال ذکر کرده، به معنی  عنوانبهرا  -savyeṣṭharشود، ختم می tar-پسوند 
 -raϑaēštarاسم، و درمورد  -savya-sṭhāتر آن ، که صورت کان«ایستددر سمم چپ می

همان صــورت  وجود ندارد و آنچه هســم -ratheṣṭhar*)توجه باید داشــم که در در ودایی 
 -sthātárبـاشــد( علم را در کلماتی با معنی نزدیک، مانند  -ratheṣṭhāتر اســم کـه کان

ــم )به همان معنی( می -yātarو «( رانگردونه)» نیز  (Benveniste 1969, p. 286)جوید. بنونیس
های الزم، باشد و از ریشه -stāاسـم فاعل از ریشۀ  -star°اسـم که ممکن نیسـم توجه داده

اسم. با آنکه از این مباحث اسم فاعل ساخته نشده tar-، به واسـطۀ اتصال پسوند -stāمانند 
فرضی را باید کنار بگذاریم، قسمم اخیر از گفتۀ بنونیسم  -pari-štar*آید که به دسـم می

ندرت به افعالی که اصطالحًا ایستا به tar-نیازمند قدری اصـالح اسـم، چون با آنکه پسوند 
(stativeهسـتند متصــل شــده، باز شواهد اندکی از آن می ) توان یافم و یکی از قضا همین

sthā-tár-   ای که در کنار اسم ریشه« ایستاده»و « ثابم»و « حرکمبی»اسـم به معنی لفظی
(noun-root )-sthā  در ودایی کاربرد دارد(← 1995, p. 32 Tichy) ،با این حال، از همین جا .

ر ایرانی باســتان اســم د -star°ریشــۀ این کلمه، نیز باید اســتنباط کرد که  یعنی از روی درجۀ
 1نیسم. stā-از ریشۀ  -tarشده با پسوند فاعل  ساخته

                                                      
به ریشۀ ضعیف در ودایی اندک و به احتمال قوی بر اثر  itar-و  tar-پسـوند سـاخم اسـم فاعل به واسـطۀ اتصـال . 1

شده یا صفات ساخته ti-شده با مصدرهای ساخته های مضـار  یا دیگر مشتقات آن ریشه، مخصوصًا اسمقیاس با بن
به  -mṛḍhitárد اند، ماننها شدهاسم فاعل« جدید  »های ها الگوی ساخماسـم، به این معنی که این سـاخم ta-با 

(. با آنکه ساخم -mṛḍyaو  -mṛḍáاسم )قس بن مضار    -marḍitar، که صورت جدیدتر  «ماربان، شفیق»معنی 
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 paristārفارسی و  پرستار( اشتقاق ۱توان فعاًل به بعضی نتایج رسید  از آنچه گذشم می
 paristār( ۳اسم؛ تهفرضـی نادرسـم اسم و چنین لغتی وجود نداش -parištar*پالوی از 

تر فارسی میانه نیسم و در متون بازمانده از پالوی لغتی اسـم نسـبتًا متأخر و در متون قدیم
، که صفم فاعلی مطابق قاعده از بن paristīdār( ۳پالوی اشـکانی نیز اصـاًل وجود ندارد؛ 

ذف به باشد بر اثر ح paristārتر  این اسـم، ممکن اسـم صورت قدیم paristīdanماضـی 
 paristīdārتر ، که خود صــورت قدیمparistītār*قرینه. به عبارت دیگر، هجای مشــابه در 

( ممکن اسم احتمال سوم درسم نباشد و اهل زبان حقیقتًا در ۴اسم؛ اسـم، حذف شـده
را به اشــتباه به بن  ār-های ماضــی پســوند با بن -paristیک دورۀ متأخر به ســبب مشــابام 

( ممکن ۵گویند؛ ند، و این همان اسـم که بعضی دستوریان فارسی میمضـار  افزوده باشـ
ــد، ولی اهل زبان در حدود اواخر دورۀ  ــم باش ــوم به لحا  تاریخی درس ــم احتمال س اس
سـاسـانی کلمه را طور دیگری در ذهن خود تحلیل کرده باشند و تصور کرده باشند که گویی 

در ایرانی باستان وجود  -pari-štātar*عل  ( یک اسم فا۶؛ ār-و پسوند  paristمشتق اسم از 
ای از کلمه که مطابق قاعده اســم( که صــرف مفعولی مفرد آن داشــتـه )بر روی درجهمی

*parištātāram ــده و این بر اثر حذف به قرینه تبدیل به می ــده paristārش ــم. فرض ش اس
شاهد قدیم به دسم  در فارســی میانه ظاهراً  paristārای ناممکن نیسـم، ولی از چنان کلمه

نیســم و تا مؤید دیگری برای این فرض پیدا نشــود یا شــواهد کانی از این لغم در فارســی 
کید کنیم ـــ فرض آن  میانۀ متقدم به دسـم نیاید، باتر اسـم کنار گذاشته شود، گرچه ـــ تأ

 کلی نادرسم نیسم.به
هم هسم که ممکن  hwprst’yیا  hwplst’yهای ساسانی یک کلمۀ با این همه، در کتیبه

م. در اسکار رفتهتر شدن مسأله شود. این کلمه در چند عبارت  مشابه بهاسـم باعث پیچیده
های کردیر )نقش رجب، سـطر دوم؛ نقش رستم، سطر اول؛ کعبۀ زردشم، سطر اول(، کتیبه

                                                      
سابقه نیسم و در یونانی و التین نیز شواهدی دارد )در آن به ریشۀ ضعیف بی tar-اسـم فاعل به واسطۀ اتصال پسوند 

واهد آن بیش از شـواهد ودایی اسم، باز باید توجه داشم که در ایرانی نیز ( و در ایرانی باسـتان شـter-و  tor-ها زبان
ــواهد از متون جدیدترند و احتمااًل تحم تأثیر بن ــدهاین ش ــاخته ش ــتقات فعلی س به معنی  -vitarاند، مانند ها و مش

)احتمااًل تحم  -ābṛtar(، -āfrīnā)قس بن مضار   « کنندهآفرین» -āfrītar(، -vya)قس بن مضار   « کنندهتعقیب»
ــااد بودهتأثیر کلمۀ کناری آن در جمله ــتش ــم، یعنی ای که مورد اس ــم  -nibṛϑaاس که ، -frabṛtar(، ۱۷/۱۴در یش

پالوی و  burdārای اسم از روحانیون. کلمۀ ، که آن نیز مرتبه-ābṛtای اسم از روحانیون، احتمااًل تحم تأثیر مرتبه
(، دلیل de Vaan 2003, p. 585) -frabṛtarاند بر کانگی  ساخم آن را دلیل گرفتهفارسـی، که بعضی محققان  ب ردار

ــعیف  ــاخم این کلمات در و جز ایناا، چنانکه می خریدارو  مردارو  ب ردارنیســم و درجۀ ض ــیم س ــوص دانیم، خص
 ,Tichy 1995)فارسی میانه تحم تأثیر صفات مفعولی اسم و بنابراین، خصوصیتی اسم ثانوی و متأخر. رأی تیشی 

p. 45تر اسم. دربارۀ درجۀ ریشه در هنگام اتصال به پسوند ( در این جا درسمtar- ← 
Debrunner 1954, p. 673-674; Tichy 1995, p. 43ff. 
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 hwplst’yگوید که نسـبم به شـاه یا نسبم به ایزدان )این اخیر در نقش رجب( گوینده می

W hwk’mky اسم که آن را ظاهرًا باید چنین خواند  بودهhuparistā ud hukāmag فیلیپ .
جزء دوم کلمـۀ مورد بحث را  (Gignoux 1991, p. 37)هـا ژینیو در ترجمـه و شــرح این کتیبـه

paristā  بدون( خواندهy مشتق از ،)paristādan  صفحات  ←)که فرض آن نادرسم نیسم؛
و  (Gignoux 1972, p. 24)اسم که آنچه خود ترجمه کرده و گفته« خو خادم »قبل( و آن را به 
اند، ترجمه کرده« پرســتنده»اند، و کلمه را به گفتـه (Mackenzie 1982, p. 297)دیویـد مکنزی 

« پرستنده»نیز همین معنای  (Mackenzie 1989, p. 54, 57)درسم نیسم. مکنزی در جای دیگر 
ــم.خوانده huparistā را آورده و کلمه را او نیز پایانی این  yبنابراین، از نظر این محققان  اس

ها به شــمار آمده که خصــوصــیتی خطی را های پایان کلمه در کتیبه«ی»کلمه در زمرۀ آن 
، که صــورت تفضیلی این صفم اسم و دو hwprst’tryنماید و مابازایی در تلفظ ندارد. می
ر دهم؛ کتیبۀ شــاپور در کعبۀ زردشــم، ســطر )نقش رجب، ســطهای ســاســانی در کتیبهبار 
جزء اصلی  yمؤید این تلفظ اسم. اما شاید بتوان احتمال داد که این  کار رفتهبهوپنجم( سی

 Back)کلمه باشـد یا به هر صورت منشأی در اشتقاق اصلی کلمه داشته باشد. میخائیل باک 

1978, p. 221)  اسم  بازسـازی کردهصـورت این کلمه در ایرانی باسـتان را چنین*hu-pari-

štā-(ya-?)  یـا*hu-pari-štā-(van-?). توان مبنای بحثی قرار داد که در ســطور و این را می
 آید.آینده می

تر اسـم. ممکن اســم تصــور شود که این ابتدا باید دید کدام احتمال به صـوا  نزدیک
ــار  از  hu-کلمه مرکب از  ــم. tāš-pari-و بن مض ــورت  yāیا  āولی  1اس پایانی در این ص

ــتان به توجیای پیدا نمی ــۀ این کلمه در ایرانی باس ــم که ریش ــم اس ختم  ā-کند، چون درس
رسد که بنابراین، به نظر می 2اسم.پایانی در تحول کلمات حذف شده -āشـود، ولی این می

اسم، تهداشپسوندی می -stāای گشــم که بعد از ریشۀ در ایرانی باسـتان باید به دنبال کلمه
اســم و به نظر کاربرد بودهدر فارســی میانه بســیار کم āy-همچنین به این ســبب که پســوند 

                                                      
«( پادشاه خو )» hu-pādixšāyو «( صـبور، بسـیار بردبار)» hu-pattāw. در متون مانوی و پالوی کلماتی مانند 1

 کار آید.و بن مضار  فعل ساخته شده و به جام مقایسه ممکن اسم به -huهسم که اولی از 
ــه ذکر می2 ــتا را به جام مقایس به  štāəantar-(  p. 221, 228 Kellens ,1974-230 ←کنیم ). چند کلمه از اوس

به  -upastā(، armēšt)در پالوی « راکد )صفم آ (»به معنی  -armaēšta، «آنچه در میان دو چیز ایسـتاده»معنی 
، -upa-stānaفارسی از  اوستامدر سنسکریم و  -upa-sthā؛ قس abest)در فارسـی میانه « یاری، پشـتیبانی»معنی 
در سـنسکریم  -pratiṣṭhā)قس « پناه»به معنی  -paiti-štāو جز ایناا(،  بهرامو  ورهران، بامو  بان، پنامو  پدانمانند 

به  -paiti+staو فعل « مقام، مســکن»به معنی  -paiti-štānaه شــود با به همان معنی، و مقایســ -prati+sthaو فعل 
« وعید»و « تادید»فارسی به معنی  پِدسو  پِدسک پالوی و  padistکه « در برابر چیزی ایسـتادن»و « ماندن»معنی 

 آراء دیگری هم هسم(. پدس ممکن اسم مشتق از این معنی  آن باشد. دربارۀ اشتقاق 
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 ←رســد در ســاخـم این کلمـه بتوان به دنبال این پســوند گشــم )درمورد پســوند نمی
که قید  agāmāyو « زنده»به معنی  zīwāyاسـم  مایسـترارنسـم که دو شـاهد آوردهدورکین

(. برای یافتن اصل جزء پایانی کلمۀ p. 164Meisterernst-Durkin ,2014 ,  «کرهاً »اسم به معنای 
yhuparistā  احتماالتی معقول اســم. اما ابتدا شاید بتوان از  سـطور قبل( ←)دو احتمال باک

یکی را بر دیگری برتری داد. آنچه مشــاور اســم  huparistāو  huparistāyبین دو صــورت 
کلمات مشـابه ناملفو  اسم و در واقع استدالل محققان این در این کلمه و  yاین اسـم که 

د )کلماتی مانندر پایان کلمه در فارسی میانه غالبًا از میان رفته  āuو  āiاسم که مصوت مرکب 
gāw  وnāw  1958 ←اسـتثنا اسـم؛, p. 90 Henning)  و کلماتی که در پالوی اشکانی در پایانāw 

و  xwadāyاند و اگر گاهی بعضــی کلمات  مانند یافتهان میپای āدارند، در فارســی میانه به 
pādixšāy ها در متون متأخر نیز به و جز آنāy شوند، این ختم میy  در واقع صامم میانجی

شده و سهس در غیر حالم یا اتصـال به پسوند به کلمه افزوده می اسـم که در هنگام اضـافه
)مثاًل  اسمفته و جزء اصـلی کلمه تلقی شـدهکار راضـافه و بسـی  نیز در بعضـی کلمات به

xwadāy  بر رویxwadāyīh اســم بر اثر اشتقاق معکوس، یا حاصل مضاف سـاخته شـده
 ,Henning 1958)اسم واقع شدن آن اسم(. مخصوصًا هنینگ به نفع این معنی استدالل کرده

p. 68) مثاًل اند الل نمودهاند یا به همین نحو اســتدو محققـان دیگر نیز از او پیروی کرده(← 
Back 1978, p. 53-55, 69-70)المثل . هنینـگ فی’rt’y  راardā  خوانده، ولی هم اوp’thš’y  را

pādixšāy اسـم، زیرا صفم تفضیلی از آن خواندهp’thš’dtly .2003)هویزه  1اسم,  Huyse

p. 38, 82-83)  نیز، با آنکه کلمات دیگر مختوم به’y توم به ها مخرا در کتیبهā  خوانده، درمورد
p’thš’y  وhwt’y  مردد اســم. حـال باید پرســید که آیا احتمال دارد تلفظ دوگانۀ بعضــی

های سـاسـانی شـواهدی داشــته باشد و به از همان زمان نگارش کتیبه āy-کلمات مختوم به 
کلی ا بهر huparistāyنتوان صورت  سطور قبل( ←)در دو کتیبه  huparistātarاستناد استعمال 

توان از دوگانگی به طور مثال، آیا می  2را در آن خصــوصــیم کتابم شــمرد؟ yکنار نااد و 
اســم، احتمال «( ارجمند)» glady’، که صــفم تفضــیلی از «(ارجمندتر)» gl’tly’امالی 

ــیلی تمایلی به  ــفم تفض ــتقی مانند ص ــته و در کلمات مش داد که هر دو تلفظ آن وجود داش
اســم؟ جوا  محققان به این ســؤال منفی ن کلمات به وجود آمده بودهاز پایان ای yحذف 

                                                      
تر بازگردد، یعنی با حذف کان ardāwīhبه یک  ardāyīh( یک احتمال دیگر هم داده و آن اینکه . هنینگ )همان جا1

w  و اضافه شدن یکy  میانجی به کلمه. آنچه مؤید این فرض اسم این اسم که در متون مانویardāw  صفم اسم
 اسم. ardāyīhوجود ندارد، ولی اسم از آن  ardāyو 
 ←اند؛ شده ولی ملفو  نبوده و دربارۀ منشأ آن بسیار بحث کردهبعضی کلمات نوشته می که در پایان y. دربارۀ این 2

Huyse 2003. 
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ــم، ولی به اعتبار کلماتی مانند  ، که در متون متأخرتر نیز همچنان xwadāyو  pādixšāyاس
و  -pati-xšāya*اصـل هم نیسم )به ترتیب از اصل ها به هر حال بیدر آن yکاربرد دارند و 

ها را در کتیبه agrāyالمثل تلفظ اید باتر باشــد که فی، شــatāvyav*x)1-بنا بر یک احتمال 
اند، قائل شده p’thš’yای را که بعضی محققان برای کلی به کنار ننایم و همان تلفظ دوگانهبه

الخصــوم باید توجه کرد که در پالوی نیز قائل شــویم. علی gr’y’برای کلمـاتی مـاننـد 
در دو گویش اشــکانی و ســاسانی  āyو  āwاسـم و تقابل  agrāwاشـکانی معادل این کلمه 

تا حدی  2اند و در سطور قبل گذشم()ولو آنکه علم این تقابل همان باشد که محققان گفته
باشد، به این معنی که بتوان بعضی از این کلمات را به احتمال  glady’در پایان  yمؤید تلفظ 

 تر دوگانه تلفظ کرد.ضعیف
به  stāya-upa-وجود کلماتی مانند  ۳اســم.حدس زده بازگردیم به دو اشــتقاقی که باک

به معنایی  -upa-stāyukaو « خـادم»بـه معنی  -upa-stāyakaو « حـاضــر و مالزم»معنی 
و به طور کلی  (p. 480 Debrunner1899, p. 211;  Williams-Monier ,1954 ←)نزدیـک به این دو 

دوم ترکیبات در زبان سنسکریم مؤید  در جزء« ایسـتاده، ایستنده»به معنی  -stāya°کاربرد 
به همان معنی در جزء دوم ترکیبات  -sthāvan°حدس اول باک اسم. از طرف دیگر، کاربرد 

ــتاده»به معنی  -prasthāvan)مثاًل  ــتاده»به معنی  -sasthāvanو « در پیش ایس «( با هم ایس
p.  Debrunner ,1954 ←م )دربارۀ این کلمات سنسکریسـازد حدس دوم باک را نیز قابل توجه می

658-1999, p. 657 Scarlata895; ).۴  بنـابراین، فرض-*parištāya  یـا-*parištāvan  در ایرانی
 هیچ خالف تحوالت آوایی و معنایی نیسم.« خادم»باستان به معنی 

وهشتم کند. در سطر بیسمتر میبا این همه، شـاهد دیگری هم هسم که مسأله را مبام
اســم و در واقع کار رفتهبه hwprst’yی در پایکولی نیز بنا بر نظر بعضــی کلمۀ از کتیبۀ نرســ

اسم اسم و در بعضی آثار بعدی ثبم شدهارنسـم هرتسفلد آن بخش کتیبه را چنین خوانده
(← 1972, p. 24 Gignoux) آن عبـارت را هلموت هومبـاخ و پرودز اکتـار شــروو بعدها .W 

                                                      
و خل  آن در فارسی میانه  atāvanv*x-. اگر هم این اشتقاق درسم باشد، اشتقاق دیگر را نباید کنار گذاشم، یعنی 1

اوســتایی  adātavxدر ترجمۀ  xwadāyتا، شــده از اوســهای پالوی ترجمه. توجه شــود که در متنadātav*x-بـا 
 اسم.آمده

 ( اسم.جاویدان) jāwēdanو  jāyēdan)بن مضار  از سرودن( و  -srāwو  -srāy. مقصود تقابل کلماتی مانند 2
p.  Williams-Monier ,1899مثاَل  ←نیز کاربرد داشته )« ستودن»به معنی  stav-با ریشـۀ  pari-. با آنکه پیشـوند 3

از این ریشــه ناممکن نیسم، به نظر نویسندۀ حاضر همان  yhuparistāه لحا  معنایی و آوایی نیز اشـتقاق ( و ب603
 مرّجح اسم. -stāریشۀ 

Debrunner  ,1954 ←« )قاطع»به معنی  hāvaṣṭni-دارد، مانند  -vanنیز گاه کاربردی مانند پسوند  -va. پسوند 4

p. 868.) 
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prst’y YBLWNd اند خوانـده(Humbach-Skjærvø 1978-1983, vol. 3/1, p. 47; 3/2, p. 76)  و
را )چنین اســم ضــب   paristāبنـابراین، کلمۀ مورد بحث ما در این کتیبه وجود ندارد. اما 

، و «و پرستش بردند»معنی کرده و عبارت را به « پرسـتش»آنان( شـروو در تعلیقات خود به 
)چنین  huparistāاســم. از این جا، ایســه کردهفارســی مق سککجده بردنو  نماز بردنآن را با 

ــمرده، لفظًا به معنی  ــب  او( را نیز ترکیبی ملکی ش ــم ض ــتش خو »اس عنی ، ی«دارای پرس
ــتش می» ــوند این کلمه «. کندآنکه خو  پرس ــد، پس نخواهد بود، ولی  van-اگر چنین باش

سم که آن را از ریشۀ ساخته، ناممکن نیسم. احتمال دیگر آن ا، چون اسم نیز میya-پسوند 
stav-  کلمه پسوندی نداشته باشد در صفحات قبل  اینکهبدانیم )احتمال « سـتودن»به معنی

نفی شـد(. از جام نو  ترکیب البته یک احتمال دیگر این اسـم که ترکیب وصفی باشد، نه 
ک از یترکیبی  بنابراین،، و «پادشاه خو »به معنی  1الذکر،سابق pādixšāy-huملکی، مانند 

hu-  وprst’y احتمال  هامذکور در کتیبۀ پایکولی نباشــد. از نظر مقایســۀ درونی زبان  کتیبه
تر اسـم. در بخش نتیجه خواهیم گفم که این کلمه چه ارتباطی ممکن اسم با شـروو قوی

 داشته باشد. پرستار

 نهیجه
ده به خالف قاع فارسی صفتی اسم که ظاهراً  پرستارتوان چنین خالصــه کرد  مطالب را می

اسم و این بنا بر مشاور به سبب مشابام بن مضار  آن با بر روی بن مضـار  سـاخته شـده
 و ایستادنریشـه و مشـابای مانند اسـم. اما اینکه از افعال همبن ماضـی بعضـی افعال بوده

تر زبان سـاخته نشــده ممکن اسم در ادوار قدیم فرسکتار*و  ایسکتار*کلماتی مانند  فرسکتادن
در متون پالوی چندان پرکاربرد  paristārبـب تضــعیف این رأی شــود. از طرف دیگر، ســ

های ترند، هیچ شــاهدی ندارد. در کتیبهو در متون موجود مـانوی، کـه غـالبًا کان 2نیســم
اند )اگر نخواسته باشیم از فارسی ترین اسـناد موجود از فارسـی میانهسـاسـانی نیز، که قدیم

                                                      
1 .hu-  وduš-  ند. به اسـازند و این کاربرد دوگانه را در ایرانی باستان و میانه و نو در خود داشتهرا میهر دو نو  ترکیب

)ملکی(، « خو  yparistāدارای »به هر دو صــورت ممکن اســم   yhuparistāای مانند همین ســبب، تحلیل کلمه
«yparistā  وصفی(. در صورت دوم، « خو(yparistā لقی ژینیو، که کلمه را صفم جانشین اسم اسم و گفتیم که ت

در اصــل قیدند نه پیشــوند( در  -dušو  -huترجمه کرده، همین اســم. درمورد کارکرد قید  دوم )« خادم خو »بـه 
توان مثال ( را میhu-xwadāy)در برابر « حاکم بد»پالوی به معنی  duš-xwadāyفارسی و  دشنامترکیبات وصـفی، 

 زد.
در  paristārتوان شــواهد بیشــتری از گویند ظاهرًا میمی« پیکره»امروز به آن  هایی که. در بعضــی از مجموعۀ متن2

متون پالوی یافم، ولی واقع آن اســم که آن شــواهد، تا آنجا که بعضــی دوســتان به نظر بنده رســاندند، حاصــل بد 
 فارسی. فریفتار، frēftārها هستند به جای خواندن متن
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ز حکومم ســاســانیان سخن بگوییم(، نشانی از این کلمه نیسم. از این میانه در ادوار قبل ا
ــتنباط کرد که این کلمه در حدود اواخر دورۀ  ــواهد کان ظاهرًا باید چنین اس جا و در نبود ش

اسم اسـم و یکی از عوامل زیر، یا هر سه، در ساخم آن مؤثر بودهسـاسـانی سـاخته شـده
ا نفی ها رتًا کنار گذاشــتیم، بی آنکه یکســره آنتر  صــفحات قبل را عجال)احتماالت ضــعیف

 paristār( به paristītār) paristīdār( تبدیل ۳( قیاس با افعال مشابه ماضی؛ ۱کرده باشیم(  
 ←)به شرط وجود این کلمه در معنی صفتی؛  yparistā( تبدیل ۳به واسـطۀ حذف به قرینه؛ 

را  -raϑaēštāک معنایی و دستوری که ، درسم به واسطۀ همان محرparistārسـطور قبل( به 
ــه،  -raϑaēštarتبدیل به  ــد. در هر یک از این س ــفحات قبل دربارۀ آن بحث ش کرده و در ص

شده باشد، اما احتمال  paristārتوانسته باعث به وجود آمدن هسم که می محرکیموجب یا 
 ه سببی که درآخر ممکن اسـم به شـرط درسـتی تحلیل شـروو کنار رود و احتمال اول نیز ب

نیز ممکن اسم ساخم آن را  paristīdārصفحات قبل گذشم تضعیف شود؛ کاربرد اندک 
ــفم  ــتعمال آن در زبان )در کنار ص ــعیف کند، ولی اس ــنعی بنماید و احتمال دوم را تض تص

، برای اهل زبان آشــکار اسم که بنا بر قاعده بر paristīdār، که یکی، یعنی paristagفاعلی  
، بر روی بن مضــار  ســاخته شــده( در عین حال paristagضــی و دیگری، یعنی روی بن ما

در فارسی میانه شود، به سبب روشنی ساخم  paristārای مانع از ساخم توانسته تا دورهمی
ها در سـاخته شـدن بر بن ماضی و مضار ؛ هرچند که در فرایند قیاس، اهل ها و تمایز آنآن

ای که ممکن اسم مانع به وجود آمدن ساخم جدید ریهای دستوزبان همیشـه به سـاخم
عالوه، احتمال اول را گرچه بعضــی مالحظات ممکن اســم شــود لزومـًا توجه ندارند. به

به شــرط نادرســم بودن تحلیل شروو(  ۳)درمورد  ۳و  ۳تضـعیف کند، هر یک از موجبات 
ــند و با ای ــاخم ممکن بوده در تقویم آن در ذهن اهل زبان مؤثر بوده باش ــف، در س ن وص

paristār  بیش از یـک علم در کار بوده باشــد. با این حال، به دلیل نق  شــواهد و معلوم
وان تها، داوری در این باره ظاهرًا آسان نیسم و به دقم نمینبودن تاریخ درسـم تألیف متن

اســم؛ آنچه مؤثر یا مؤثرتر بوده paristārگفـم کـه کدام یک از این موجبات در ســاخم 
 را باید کنار گذاشم. -parištar*توان گفم این اسم که اشتقاق قدیمی می

 منابع
 ، تاران، معین.کتاب پنجم دینکرد(، ۱۳۸۶آموزگار، ژاله و احمد تفضلی )

 ، تاران، سمم.دستور تاریخی زبان فارسی(، ۱۳۷۵ابوالقاسمی، محسن )
 اران، فاطمی.، ت۲دستور زبان فارسی (، ۱۳۷۴) انوری، حسن و حسن احمدی گیوی
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 ، تاران، توس.مینوی خرد(، ۱۳۸۵تفضلی، احمد )
 ، تاران، دانشگاه تاران )دورۀ جدید(.نامهلغ (، ۱۳۷۷اکبر و دیگران )دهخدا، علی

، تاران، پژوهشــگاه علوم انســانی و مطالعات های زادسککپرموزیدگی(، ۱۳۸۵راشــد محصــل، محمد تقی )
 فرهنگی.

 ، تاران، هرمس.های فارسیذیل فرهنگ(، ۱۳۸۱رواقی، علی )

، تاران، فرهنگستان زبان الگوهای ساخ  واژه در زبان فارسی، (۱۳۱۳سـامعی، حسین و ملیحه تفسیری )
 و اد  فارسی.

، به کوشش محمد قزوینی و تصحیح مجدد المعجم فی معاییر اشکعار العجم(، ۱۳۶۱شـمس قیس رازی )
 محمد تقی مدرس رضوی، تاران، زّوار.

، تاران، مرکز دائرةالمعارف بزرگ پزشکککی به روای  کتاب سککوم دینکرد(، ۱۳۱۱بـانو )صــبوری، نرجس
 اسالمی.

 ، تاران، دانشگاه تاران.کارنامب اردشیر بابکان(، ۱۳۷۸وشی، بارام )فره
 ، تاران، فرهنگان.فرهنگ سغدی(، ۱۳۷۴قریب، بدرالزمان )

ید میرفخرایی، تاران، پژوهشــگاه علوم ، ترجمۀ ماشــفرهنگ کوچ  پهلوی(، ۱۳۷۱مکنزی، دیوید نیل )
 انسانی و مطالعات فرهنگی.

ــید ) ــگاه علوم (۲۲تا  ۱۴های پرسککش) دادسککتان دینی، پارۀ دوم(، ۱۳۱۷میرفخرایی، ماش ، تاران، پژوهش
 انسانی و مطالعات فرهنگی.
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