ریشهشناسی ادات پرسشی ؛
دستوری شدن یک صیغۀ فعلی

1

یوسف سعادت (پژوهشگر فرهنگستان زبان و ادب فارسی)
تنها اثری که نگارنده در باب ریشهشناسی آیا دیده مقالۀ مفصل و مشترک کـورن و اول (
 )and Öhl 2008است .از جمله اشکالهای بنیادین این مقاله توجه نکردن بـه گونـههای دیگـر
Korn

َ
آیا ،یعنی آی ،ای و بهو یژه آذا ،است که سبب شده نویسـندگان نـا بـرده ناچـار شـوند بـرای
اثبات نظر خود ،یعنی اینکه آیا از حرب ربط یا مشـتق شدهاسـت ،بـه روشهـای پیچیـده و
بح های طولنی متوسل شوند و در نهایت به نتیجههایی آمیصته بـه تردیـد برسـند .روشـن
است که آگاهی از وجود گونۀ آذا راه را بر هرگونه ارتبـا ریشـهشـناختی بـا حـرب ربـط یـا
خواهد بست و هر آنچه را در اثبات چنین ارتباطی گفته شده باشد از پیش باطل خواهد کرد.
َ
ادات پرسشی آیا و گونههای دیگرش آذا ،آی و ای (متینی ۷۳۵۱؛ ناتـل خـانلری  ،۷۳۱۲ج  ،۳ص
 ۵۱۳به بعد؛ فرهنگ جامع :صادقی  ،۷۳۹۵ذیل آذا 1و آی 2)2در کهنترین متنهای فارسی نو بـهکار
رفتهاند ،3ولی تا کنون در متنهـای فارسـی میانـه یـا پـیش از آن چنـین واژههـایی بـا چنـین
 .1دوستان عزیز  ،پژمان فیروزبصش و دکتر احمدرضا قائممقامی ،برای بهبود این مقاله از مهر و دانش خویش دریـغ
نکردند و نکتههای ارزشمندی را یادآور شدند .از ایشان سهاسگزار .
 .2در منابع یادشده نشانههای پرسشی دیگری نیز معرفـی شـدهاند (همچنـین ← متینـی ۷۳۲۷؛ حـاجی سـیدآقایی
.)۷۳۱۱
 .٩در سدههای چهار و پنجم در بیشتر متنهای ادبی فارسی از هیچکدا از این گونهها اثری نمیتوان یافت .از سـدﮤ
ششم به بعد گونۀ آیا در آثار ادبی فراگیر شده و گونههای دیگر را از میدان بهدر کردهاست .ولی همۀ ایـن گونـهها را از
سدﮤ چهار در ترجمهها و تفسیرهای قرآن میتوان دید .شایستۀ یادآوری است که از فارسی نو از قرن چهار بـه بعـد
متن در دست است ولی شکلگیری و وجود فارسی نو  /دری را میتوان تا چند سده عقبتر برد .در این مقالـه هرجـا
سصن از نصستین سدههای شکلگیری فارسی نو  /دری است ،منظور این سدههای نانوشته نیز هست.
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کاربردی دیده نشدهاند .1نگارنده با از نظر گذراندن صورتهای مصتلف آوایی این لغـت در
کهنترین متنهای فارسی به این نتیجه رسیدهاست که همگی این صورتهـا از یـک صـیغۀ
فعلی فارسی میانه ،در سدههای آغازین حیات فارسی نو و طی فرآیند دسـتوری شـدن پدیـد
آمدهاند .برای توضیح این دستوریشدگی دو سازوکار به نظر نگارنده میرسد کـه بـه ترتیـب
ترجیح در پی خواهند آمد.
میبدی در کشف االسرار در تفسیر آیۀ  ۷۰۹سورﮤ توبـه دربـارﮤ برابرهـای فارسـی همـزﮤ
پرسشی و دیگر حربهای پرسشی عربی توضیح سودمندی افزوده که در راه بردن به تبار آیـا
الها بصش است:
 ...أ فمن ،این الف و فا استفها است ،سصن به آن مفتتح ،چنانکـه پارسـیگویان گوینـد
در آغاز سصن« :باش که کسی چنین کند؟ ،درنگر که کسی چنین کند؟ ،بشـنو کـه کسـی
چنــین کنــد؟» و عــرب اســتفها کننــد بــالف و بــالف و فــا و بــالف و واو و بغنـۀ صــوت
بیحرب (میبدی  ،۷۳۱۷ج  ،۵ص ۵۷۳؛ سدﮤ .2)۱

نمیتوان از این گفته چنـین برداشـت کـرد کـه بشـنو ،بـاش و درنگـر در زبـان صـاحب
کشفاالسرار برای ایفای نقش کلمۀ پرسشی دستوری شده بودهاند ،ولی اینقدر هسـت کـه
در جملههای پرسشی میشده این صیغههای امری را دید .به نظر میرسد کارکرد یادشـده از
نقش صیغۀ ببین در فارسی امروز دور نبودهاست؛ برای نمونه ،در چنین جملهای« :زنگ بزن
ببین میآید؟» .درواقع ،در چنین بافتهایی واژههای یادشده در اصل بهمعنی «بررسی کن! /
وارسی کن!» هستند .این همانندی در جملههایی که در پی میآیند آشکارتر میشود:
ـ مالک ذعر بر تصت نشسته بود .گفت باش 3تو یوسف صدیقی؟ (سـورآبادی  ،۷۳۳۱ج ،۷
ص ۵۳۱؛ سدﮤ .)۲
ـ چه میشنوی ای گدای امت محمد؟ که موسی حامل سه کلمات اسرار نشد و تـو ایـن
کلمات چگونه تحمل میکنی  ...درنگر که این سصن مرا کجا میکشد؟ (عینالقضات همدانی
 ،۷۳۱۱ص ۵۷۱؛ سدﮤ .)۱
ـ  ...اکنون تو درنگر که کدا اختیار کنی و کدا معنی بایستهتر دانی (داسـتانهای بیـدپای:
بصاری  ،۷۳۱۷ص ۲۱؛ سدﮤ .)۱
 .1جملههای پرسشی (از جمله پرسش «آری یا نه») در متنهای موجود فارسی میانه بدون نشانهاند و پرسشـی بـودن
آنها از بافت روشن میشود (← پیوست پایان مقاله).
 .2نکتۀ یادشده را در مقالۀ ارزشمند جناب متینی «برخی نشانههای نادر اسـتفها در فارسـی» دیـد (جـالل متینـی
 ،۷۳۵۱ص .)۷۷۱
 .٩بسنجید با کاربرد امروزی باش برای نمونه ،در «اینها را باش!» که در آن نیز معنایی مانند «نگاه کن!» دارد.
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ـ  ...باش تو از استوارگیرندگانی و از گرویدگانی؟ (کشـفاالسـرار :میبـدی  ،۷۳۱۷ص ۵۱۱؛
سدﮤ .)۱

بنابراین ،شاید نتوان آنها را درست بهمعنی «آیا» دانست و کارکردی هماننـد آن برایشـان
قائل شد ،ولی اگر این عنصرها مسیر دستوریشدگی را کامـل میپیمودنـد ،میتوانسـتند در
زبان بهعنوان ادات پرسشی عمومیت یابند که چنین نشدهاست .بـه ایـن ترتیـب ،میتـوان از
صیغهای فعلی 1یا حتی از جملهای انتظار ایفای چنـین کـارکردی داشـت؛ نمونـهاش را هـم
میتوان در لف فرانسوی  est-ce queدید که در اصل بهمعنی «است که» است ،ولی از سدﮤ
شانزدهم میالدی به این سو دستوری شـده و معنـی «اسـت کـه؟» و کـارکردی برابـر «آیـا»
یافتهاست .)Elsig 2009, p. 223( 2در فارسی نیز در جملههای پرسشی عبارتهـایی بـه همـین
معنی پدیدار میشدهاند ،مانند میشود که و خواهد بود که و هست (که) در شاهدهای زیر:
ـ مرد ظریفی مینمایی .میشود که دست از این دعوی باطـل بـازداری و از مـا ع ـایی
بگیری و بروی؟ (بیان االدیان :ابوالمعالی علوی  ،۷۳۱۱ص ۹۵؛ سدﮤ .)۲
ـ موش گفت :هرگز 3خواهـد بـود کـه ایـن بصـت خفتـه بیـدار گـردد و ایـن فتنـۀ بیـدار
بیارامد؟ (کلیله و دمنه :نصرالله منشی  ،۷۳۵۳ص ۷۱۲؛ سدﮤ .)۱
4
ـ این است که پاداش کردیم ایشان را بدانچه کافر شدند و هست که پـاداش کـرده شـود
مگر نادانی؟ (تفسیر طبری ،ج  ،۲ص  ،۷۵۲۵به نقل از حاجیسیدآقایی  ،۷۳۱۱ص .)۷۲۵
البته این عبارتها نیـز در فارسـی دسـتوری نشـدهاند ،ولـی از چنـین اسـتعدادی خبـر
میتوانند داد .از نظر نگارنده خاستگاه آیا نیز از این دست است.
1
به احتمال فراوان گونۀ آذا نمایانگر صورت کهنهتر لغت است :
 .1بسنجید با صیغۀ فعلی سو شص مفرد شاید از شایستن که در نقش قید شک دستوری شدهاست.
 .2از دیگر نمونههای دستوریشدگی که به پیدایی ادات پرسشی انجامیده یکی هم  qu'est-ce queبهمعنـی «چـه؟»
در فرانسوی است که در لفـ بـهمعنـی «چیسـت آنکـه» اسـت .بـرای نمونـه ،در ?« qu'est-ce que tu veuxچـه
میخواهی؟» (< «چه است آنچه میخواهی؟») .جالب است که همین معنی را میتوان در کلمۀ عربی مـاذا «چـه»
اصل مشتق از اسم استفها ما و اسم اشارﮤ ذا است؛ به سصن دیگر ،ماذا هم در اصل بهمعنی «چیست آن»
دید که در ا
است (طبیعتا با راب ۀ محذوب) که برای کاربرد بهعنوان ادات پرسشی در جملههای فعلیه و بهمعنی «چه؟» دسـتوری
ُ َ
شده .برای نمونه ،در ماذا قلت؟ «چه گفتی؟» (< «چه است آن [که] گفتی؟») (.)Rubin 2005, p. 24
 .٩برخی منبعها در چنین جملههایی هرگز را ایفاگر نقش کلمۀ پرسشی میگیرند .حکـم هرگـز ،هـیچ و چیـز (ناتـل
خانلری  ،۷۳۱۲ج  ،۳ص  )۵۱۰-۵۱۹در چنین موقعیتهایی همانند عنصرهای درنگر ،باش و بشـنو اسـت ،یعنـی
میتوانستهاند برای کارکرد پرسشی دستوری شوند که نشدهاند .به هر روی ،آمدن همزمان ایـن عنصـرها بـا واژههـای
دیگری که به نوعی چهرﮤ پرسشی به جمله میدهند برای تأکید است ،چنانکه حتی در کنار آیا نیز شـاهد ایـن دسـت
واژهها هستیم :مگر آیا ،آیا مگر ،بود آیا ،آیا بود ،هرگز آیا و...
 .4در ترجمۀ َهل آمده :ذلک جزیناهم بما کفرو وهل نجازی ال الکفور؟ (سبأ )۷۱:۳۵
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ـ  ...سدیگر گو ید آذا منزلگاه من در این سفر چگونـه بـود؟» (سـورآبادی  ،۷۳۱۷ج  ،۵ص
۵۵۵۳؛ سدﮤ .)۲
ـ میگو یند آذا ما را از این کار چیزی خواهد بود؟» (سـورآبادی  ،۷۳۳۱ج  ،۷ص ۷۰۵؛ سـدﮤ
.)۲

از دید نگارنده ،آذا خود از صورت برجاینماندﮤ  *hāδāو آن از صیغۀ فعلی فارسی میانۀ
« hādبشود ،باشد ،خواهد بود» به فارسی نو رسیده که سو شـص مفـرد مضـارب التزامـی
فعل « h-بودن» بودهاست ،یعنـی  .āyā > āδā > *hāδā > -ā + *hāδ > hādحـذب واج h
در آغاز واژه در گذار به فارسی نو شاهدهای دیگری هم دارد ،از جمله در انبـار ،اندیشـیدن،
َ
َ
البرز و نیز در دیگر صیغههای صربشدﮤ فعل  :h-ـ ام ،ـ ای ،ـ ایـد و ـ انـد کـه در فارسـی
میانه  hēd ،hī ،hēmو  hēndبودهاند .این فرآیندهای ساختواژی ،آوایـی و دستوریشـدگی
2
همگی در نصستین سدههای شکلگیری فارسی دری ر دادهاند.
الفی که در  *hāδāبه  *hāδافزوده شده همانی است که برای تأکید ،هشدار و ترغیب به
امری یا برای بیان آرزو به پایان صیغۀ فعلهای مضارب یا دعایی افزوده میشده (ناتـل خـانلری
 ،۷۳۱۲ج  ،۵ص ۳۳۱-۳۳۵؛ فرهنگ جامع :صـادقی  ،۷۳۹۵ج  ،۵ص  ،۲ذیـل ا )11و مـیدانیم ایـن
فعل دعایی فارسی همان مضارب التزامی فارسی میانه است که شناسۀ سو شـص مضـارب
آن - > -ādاد بوده (یعنی همانی که در  hādاست)؛ نمونه:
چه گو یی چه ساز ؟ چه پاسخ دهی؟

کــه جفــت تــو بــادا مهــی و بهــی!

(فردوسی  ،۷۳۱۱ج  ،۷ص ۳۳۳؛ سدﮤ .)۵

رمیده بادیا از میان خلق که این قو را از راه ببردی! و مبادا تو را با هـیچ آدمـی نشسـتن و
خاستن! گم بادیا از میان خلق! (تفسیر طبری  ،۷۳۳۹ج  ،۷ص ۱۳؛ سدﮤ .)۵
گاه نیز این -ا در ترجمۀ لـ -امر غایب یا ن تأکید عربی بهکار میرفتهاست (فرهنگ جامع:
صادقی  ،۷۳۹۵ج  ،۵ص  ،۲ذیـل ا« :)11فریفته مکنادا شما را به خدای ابلـیس فریبنـده» (ترجمـۀ
قرآن موزﮤ پـارس  ،۵۲۳۲ص ۷۱۰؛ سـدﮤ « ،)۲گواهـان کنیـت ،چـون بیعـی کنیـت؛ ...و ضـرر
 .1خانلری مینویسد« :کلمۀ آذا ،که در متنهای معدودی دیده میشود و شـاید صـورت اصـلی یـا گویشـی حـرب
استفها باشد ،درست در مقابل حروب استفها عربی بهکار رفتهاست» (ناتل خانلری  ،۷۳۱۲ج  ،۳ص .)۵۱۳
 .2صیغۀ *هاد یا *هادا در فارسی یهودی متقد شاهد ندارد .ولـی در ایـن گونـۀ فارسـی هـم ادات تمنـایی -ا وجـود
داشتهاست (Paul 2013, p. 124, §150b؛ معادل ا ۷۷در فرهنگ جامع) ،هم فعل « h-بودن» که واج هـ نیز در آغـاز
آن باقی مانده بوده ( )ibid, p. 138, §174aو هم اینکه وجه التزامی در آن با -اد ساخته میشدهاست ( ibid, p. 122,
*
خـود *هـادا نیـز در آن گونـۀ فارسـی
 .)§146بنابراین ،اسباب ساخت صیغۀ هادا همه در آن فراهم بودهاست و شاید ِ
کاربرد داشتهاست.
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رسانیده مباشدا دبیر و گوا( ».نسفی  ،۷۳۱۱ج  ،۷ص ۹۱؛ سدﮤ « ،)۱فلیستضعف :نهفتگی کنـدا
ـ پارسا باشدا» (فرهنگنامۀ قرآنی :یاحقی  ،۷۳۱۵ج  ،۵ص ۷۱۱۵؛ سدﮤ « ،)۲لتکن :باشدا» (همـان،
ج  ،۵ص ۲۵۲؛ سدﮤ  .)۲در فرهنگ جامع (ج  ،۵ص  ،۱ا )1۷الف دیگری بهعنوان نشانۀ پرسشی
شناســانده شــده کــه بــه پایــان فعــل مضــارب افــزوده میشــده و بــه جملــه معنــی پرسشــی
میدادهاست .در شاهدهای زیر میشود حدس زد که صـیغههای حامـل ایـن ادات را گویـا
میبایســت یــا میتوانســتهاند بــا تکیــه بصواننــد« :الهــی! هرگــز بینمــا روزی بیمحنــت
خویش؟ (کشف االسرار :میبـدی  ،۷۳۱۷ج  ،۱ص ۵۱۱؛ سـدﮤ « ،)۱کـافر را چـو بـه گـور کننـد،
بهرسندش که خدای ته کیست و دین تو چیست؟ گوید :ندانم .منکر و نکیـر گوینـد مـرو را:
مدانیا؟  ...پس یک زخمش بزنند (بخشی از تفسیری کهن  ،۷۳۲۷ص ۵۲؛ سدﮤ  .)۵بعیـد نیسـت
این دو الف یکی باشند و در  *hāδāنیز شاهد کارکرد پرسشی آن باشیم .1چه این -ا پرسشی
(یعنی ا )۷۱را همان -ا تأکید (یعنی ا )۷۷بگیریم و چه نه ،شاهدهای ا 1۷نشان میدهند کـه بـا
تأکید خوانده شدن صیغههای حامل ا ۷۷نیـز میتوانسـته آنهـا را گـامی بـه پـذیرفتن کـارکرد
ا
پرسشی نزدیکتر سازد .افزون بر گرفتن الف تأکیدی ،احتمال آمدن صیغۀ حامل این پسوند
در آغاز جمله نیز بر بار تأکیدی آن میافزودهاسـت .در نهایـت گویشـوران و خواننـدگان در
جایی و در زمانی بدان سو سوق یافتهاند که واژهای به معنی «(بهراستی) باشـد» و «(همانـا)
خواهد بود» (یعنی  )*hāδāرا در آغاز جمله با لحن پرسش ِی «بشود؟»« ،باشد؟» و «خواهد
بود؟» ادا کنند (دربارﮤ این مرحله از فرآیند دستوری شـدن ← .)Hopper and Traugott, p. 2003, 48ff
معنـی «امکـان» رفتهرفتـه در جملـههای فارسـی مسـیر
فعلـی بـا
به سصن دیگر ،این صیغۀ
ِ
ِ
دستوریشدگی را به پایان رسانده و تکواژی شده با نقش پرسشی کـه بیشـتر در آغـاز جملـه
میآمدهاست .از لحاظی میتوان این وضع را با معادلهای صیغۀ  hādدر فارسـی نـو یعنـی
باشد (که) و َبود (که) سنجید که آنها نیز هنگا افادﮤ معنی «امکان و احتمال داشتن» (برابـر
با یکی از معنیهای مگر) میتوانند در آغاز جمله بیایند و معرب کارکردی خاصشده بـرای
صیغۀ سو شص مفرد التزامی باشند:
بدیشــان چنـین گفــت زال دلیـر

که باشد که شاه آمد از گاه سیر»

(فردوسی  ،۷۳۱۱ج  ،۵ص ۳۳۱؛ سدﮤ .)۵

 .1بسنجید با الـف در هسـتا در ترجمـۀ کلمـۀ پرسشـی عربـی َهـل بـه «ای هسـتا» در یکـی از ترجمـههـای کهـن
قرآن (یاحقی  ،۷۳۱۵ج  ،۵ص ۷۲۱۱الف).
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می ده مرا و مسـت مگـردان کـه وقـت خـواب  /باشـد بـه مـدح خـو یش کنـد خواجـه
خواستار» (فرخی سیستانی  ،۷۳۵۹ص ۷۹۲؛ سدﮤ .)۲
باشد که دشمنان تأو یلی دیگرگونه کنند (بیهقی  ،۷۳۲۰ص ۷۰۳؛ سدﮤ .)۲
میتوان با تغییر لحن بـا همـین سـاختار بـه جملـههای پرسشـی رسـید ،ولـی تصـمیم
گویشوران جز آن بودهاست.
واژﮤ مگر بصشی از این مسیر دستوری شدن را پیمودهاست .از میان معنیهـای گونـاگون
این واژه یکی هم رسانیدن «شک و گمان»« ،احتمال» و البته «امید و آرزو» است کـه بـرای
نمونه در لغتنامه بهصورت «باشد که» نیز تعریف شدهاست:
پلنگش بدی کاجکی ما و باب

مگــر ســایهای ی ـافتی زآفتــاب»

(فردوسی  ،۷۳۱۱ج  ،۷ص ۷۱۱؛ سدﮤ .)۵

عیسی  ...از بیتالمقدس بیرون آمد و روی بنهاد که برروی زمین همیرود تا مگر کسی
را یابد که او را بهذیرد (بلعمی  ،۷۳۱۰ج  ،۷ص ۲۵۹؛ سدﮤ .)۵
معنـی «امکـان داشـتن» و
شاهدهای این معنی بسیارند .بهاحتمال زیاد از رهگذر همین
ِ
نیز رساندن معنی «شک» ،واژﮤ مگر بهفراوانی بـهعنوان واژﮤ پرسشـی (تأکیـدی) نیـز بـهکار
رفتهاست:
بدو گفت کای ریمـن پرفریـب!

.)۲

مگر کز فرازی ندیدی نشیب؟»

(فردوسی  ،۷۳۱۱ج  ،۱ص ۲۷۱؛ سدﮤ .)۵
متوکل گفت :مگر از آب دجله سیری؟ فتح گفت :نه ( ...عنصرالمعالی  ،۷۳۵۲ص ۳۷؛ سدﮤ
مگر دل تو بـه جـای دگـر فریفتـه شـد؟

مگر ز عشق کسـی پرخمـار داری سـر؟
(فرخی سیستانی  ،۷۳۵۹ص ۷۵۱؛ سدﮤ .)۲

لغت دارای معنی شک و امکان (و صورت گفتاری امروزی آن مگـه) ،کـه
نکته آنکه این ِ
بیشتر در آغاز جمله میآید و تکیۀ جمله هم میتواند بر آن باشـد ،در فارسـی امـروز بیشـتر
بهعنوان واژﮤ پرسشی کاربرد دارد« :مگه تو دیدی؟» و ایـن نمونـهای اسـت از غلبـۀ کـارکرد
پرسشی چنین کلمهای در گونۀ غیرمعیار زبان؛ یعنی کمابیش همان داستانی که ما میگوییم
بر سر آیا رفتهاست .میتوان این حالت را با کارکرد لغت دزفولی  čāسنجید که معنی «مگر»
هم دارد ،برای نمونه در ?« čā če goftom bidمگر چه گفته بود ؟»؛ ولی میتواند معنـی و
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کارکرد آیا نیز داشته باشد« čā filma didi? :آیا فیلم را دیدی؟» .1نیز بسـنجید بـا  zānāñدر
زبان بلوچی که بهمعنی «آیا» بهکار میرود و در اصل بهمعنی «گو یا (کـه)» اسـتzānāñ :
?« ca ē gorupp-ā dar butageآیا از این گروه خارج شدهای؟» .2در ترکـی اسـتانبولی نیـز
َع َجب و َع َجبا معنی و کارکرد «آیـا» دارنـد« :یـارین بـایرا مـی عجـب؟»« 3آیـا فـردا عیـد
است؟»« ،عجبا او ده گلجکمیدر؟»« 4آیا او هم میآید؟» (سامی  ،۷۳۷۱ص ۹۵۱ب) و نیز در
«سمرایه هدیه آلسه می عجبا؟»« 5آیا برای سمرا هدیه بگیر ؟» ( Göksel and Kerslake 2004, p.
یـی واژهای بـه
 .)269واژﮤ انگلیسی  ifو همتای آلمانی آن  obهم به احتمال زیاد از حالت برا ِ
معنی «شک و گمان» برجای ماندهانـد ( )Klein 1966, s.v. ifو مـیدانـیم کـه در سـاختهایی
ماننـد  I don’t know if you comeو  Ich weiß nicht, ob du kommstبـهمعنـی «آیـا»
بهکار رفتهاند.
گز ینۀ دیگری که برای توضیح دستوری شدن  *hāδāدر قالـب اداتـی پرسشـی بـه ذهـن
میرسد از قراری است که در پی میآید .بهجـز کاربردهـای معمـولی کـه از صـیغۀ  hādدر
فارسی میانه انتظار داریم (Durkin-Meisterernst 2014, pp. 243, 425, 449, 453؛ آموزگار و تفضلی
 ،۷۳۱۵ص  ۱۵و  )۱۹به نظر میرسد که این واژه گاه در آغـاز عبـارتهـا در معنـی و کـارکرد
دیگری نیز پدیدار شده که ممکن است زمینۀ تبدیل آن را به ادات پرسشی فراهم آورده باشد؛
برای نمونه ،در بصشی از متن هیربدستان پرسشی با ایـن مضـمون پـیش کشـیده مـیشـود:
«تحصیالت دینی (هیربدستان کردن) اولویـت دارد یـا رسـیدگی بـه دارایـیهـا؟» و پاسـخ
میآید:
gaēϑanąm aspərənō auuōit̰: ‘gēhānīgān uspurrīgānīh ayārēnēd,’ kū

xwāstagsālārīh kunād. hād ēdar paydāg kū xwāstagsālārīh weh kū
)hērbedestān kardan. (Hērbedestān 3.2

̰« :gaēϑanąm aspərənō auuōitدر حف داراییها یاری رساند» ،یعنی به دارایـیهـا
ا
 .1این اطالب و مثالهایش را از گو یشور دزفولی خانم مرضیه عروه شـنید  .احتمـال بتـوان ایـن  čāرا بـا لغـت  jāدر
کردی و هورامی سنجید که گویا در اصل به معنی «پس ،آنگاه» است (شرفکندی  ،۷۳۱۹ص  )۷۱۹و در بافتهـایی
معنی «مگر» دارد؛ نمونۀ سورانی« jā četī wā awē? :مگر چنین چیزی امکـان دارد؟» ،نمونـۀ هـورامیjā pāsa :
?« čēway keryānمگر چنین چیزی انجا شدنی است؟» (اطالب اخیر و مثالهـایش را از گو یشـور هـورامی خـانم
نگار شیالنان شنید ).
 .2این اطالب و مثالش را از گو یشور بلوچی آقای بالل ریگی شنید .
 .٩به خط امروزی ترکیYarın bayram mı acep? :
 .4به خط امروزی ترکیAceba o da gelecek midir? :
 .5به خط امروزی ترکیSemra’ya hediye alsam mı acaba? :
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رسیدگی کند ،hād .از اینجا روشن میشود که رسیدگی به داراییها بر هیربدستان کردن
رجحان دارد.

در چنین موضعهایی مترجمان متنهای فارسی میانه از این لغت برداشتهای متفـاوتی
داشتهاند .برای نمونه ،تاوادیا در شایست نشایست  ۷۷ ،۵آن (یعنی  )HWEtرا  hatآوانو یسی
کرده و به «هان!» برگرداندهاست .)Tavadia 1930, p. 36( 1کوتوال آن را در واژهنامۀ کتـابش hēd
آوانو یسی کرده و نگارشی از ضمیر اشارﮤ  ēdبا معنی تقریبـی « »i.e., note thatدانسـته کـه
در آغاز عبارتهای توضیحی افزوده میشدهاست ( .)Kotwal 1969, p. 148. no. 478همو ( ibid,
 )pp. 56-57آن را در متن  ēdآوانو یسی کرده و « »note thatترجمه کردهاست .ولی کوتـوال و
کرینبــروک واژه را در هیربدســتان  ۵ ،۳بــهصــورت  hādآوانو یســی کــرده و  thusترجمــه
ِ
نمودهانـد ( .)Kotwal and Kreyenbroek 1992, pp. 34-35هومبــا و ِا ِلفنبـاین هــم از جملــه در
هیربدستان  ۵ ،۳این واژه را در ترجمۀ خود نادیده گرفتهاند ( Humbach and Elfenbein 1990, pp.
ِ .)30, 40شروو در یادداشتی که بر این صیغه نوشته ( 2)Skjærvø 2010, pp. 182-190بر آن اسـت
آغـاز عبـارتی میآمـده کـه
که  hādدر برخی موقعیتهای مشص در چنـین کـاربردی در ِ
توصیفکنندﮤ نقل و حدیثی بوده و آن نقل خـود از بـرای تعریـف و مشـص کـردن حـدود
حکمی اوستایی یا ترجمۀ پهلـوی آن آمـده بودهاسـت ( .)p. 185از نظـر ِشـروو  hādدر ایـن
اوستایی یادشده دللت داشته ،ولی آغـازگر
موقعیت بر موافقت با گفتۀ پیش از خود یا حکم
ِ
عبارتی بوده که خود حدودی برای حکم اصلی تعریف میکرده (ص  .)۷۱۱به این ترتیـب ،او
معنی ضمنی آن را ) Yes, and (alsoو گاه ) Yes, but (onlyمیداند و حتی در ترجمـه نیـز
از همــین واژﮤ  Yesبهــره میگیــرد .ماتســو نیــز نظــر وی را پذیرفتــه و از آن پیــروی
کردهاست ( .)Macuch 2005, p. 96درست اسـت کـه « hādدر چنـین بـافتی بـر نظـری صـحه
میگذاشته» و یا شاید بر امکانی تأکید میورزیده ،ولی نگارنده م مئن نیسـت ایـن تأییـد و
تأکید چنانکه شروو میگوید متوجه گفتههای پیش از  hādباشد ،یعنی ممکن است جهـت
خاصی نداشته باشد یا حتی مع وب به سصن پس از آن باشد3؛ به عبارت دیگـر ،فـتح بـابی
 .1تاوادیا در صفحههای  ۱و  ۱مقدمۀ کتابش یادداشتی دربارﮤ معنی و آوانو یسی این واژه آوردهاست.
 .2از این مقاله به راهنمایی پروفسور ماریا ماتسو اطالب یافتم.
 .٩بسنجید با این جملههای فارسی امروز« :ـ فکر کرد پیشت بمـونم .ــ آره؟ پیشـم میمـونی؟» .اگـر آره بـا لحـن
پرسشی خوانده شود ،به شکلی دللت بر تأیید و تأکید بر چیزی میکند که در جملۀ بعدی طرح مـیشـود و بـه ایـن
شکل مصاطب را آگاه میسازد که جملۀ پس از آن پرسشی خواهد بود .قید نفی نه نیز میتواند در بافتهای مشـابهی
پدیدار شود و میتوان انتظار داشت که این واژه نیز از این طریق ظرفیت تبدیل شدن به ادات پرسشی را داشـته باشـد؛
بسنجید با ادات پرسشی یوقسه (یا یوخسه ،یوق ایسه ،یوغیسـه؛ امـروز )yoksa :در ترکـی اسـتانبولی کـه (در ترکـی
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باشد برای پاسخ یا شرحی که در دنبالۀ کال خواهـد آمـد .از ایـن جهـت ،بـهرغم پـذیرفتن
معنی تأییدی یا تأکیدی آن ،شاید بهتر باشد به جـای « »Yesبـه «(بسـیار) خـوب» (یعنـی
چیزی مانند  wellدر انگلیسی) ترجمهاش کنیم که برای شنیدن نظر ،پاسخ یا ادامۀ سصن در
بافت نشستهاست (مانند «بسیار خوب ،بقیۀ داستان را بگـو!»؛ البتـه در فارسـی «آری» هـم
میتواند همین نقش و معنی را داشته باشد) .به این ترتیب hād ،هم مانند بلی ،آری ،القصه،
ُ
باری( ،بسیار) خوب ،و خب در فارسی و  wellدر انگلیسی میتواند نقـش صـوت را بـازی
کند 1و آنگاه معنی حقیقی آن در بافت سصن اهمیت چندانی نصواهد داشت .بـرای نمونـه،
همانگونه که در این شاهد و بسیاری نمونههای مشابه دیگر در دینکرد  ۳میتوان دید:
abar šōn ī xūb-frazāmīhā abar-āwurd ī kārān az nigēz ī weh-dēn

hād, xūb-frazāmīhā abar-āwurd ī frayist kār šōn abērtar ān ī xwadāyān
)dō, ēk … (Dēnkard 3.115

در باب شیوﮤ به پایان رسانیدن نیکوفرجا ِ کارها بر پایۀ شرحی که در دین بهی آمده؛
ِ
باری ،شیوﮤ به پایان رسانیدن اغلب کارها خاصه ِآن خداوندگاران دو باشد ،یکی ...

پیش از  hādحکمی داده نشده تا آنگونه که شروو گفته عبارت پس از  hādبـر آن صـحه
گذارد یا محدودش کند .هرچه باشد ،ممکن است از رهگذر همین کارکرد صوتگونه زمینه
آذربایجانی هم هست و) در اصل به معنی «وگرنه» است و جزء نصست آن همان یوق ( )yokبه معنـی «نـه» و جـزء
ا
دومش پسوند شر است .این ادات به جملههای پرسشی (مثال در جملههای دربردارندﮤ ادات پرسشی  mAیـا )mI
معنایی مانند آیا میافزاید« :یوقسه چوجوقلره دهـا یمـک ویرمـهدﯕمﻰ؟» ( Yoksa çocuklara daha yemek
?« )vermedin miمگر هنوز به بچهها غذا نـدادهای؟»« ،أسـکی خـالیلرینی صاتیورمسـ یوقسـه؟» ( Eski
?« halılarını satıyor musun yoksaقالیهای کهنهات را میفروشی مگر؟» «یاری می ،یوقسه بوگـون مـی
گیدییورس ؟» (?« )yarın mı, yoksa bugün mü gidiyorsunفردا ،یا (مگـر  /در غیـر ایـن صـورت) امـروز
مـیروی؟» ( ;Göksel and Kerslake 2004, p. 269سـامی  ،۷۳۷۱ص ۷۲۱۵پ) (در یـافتن و بررسـی شـاهدها و
لغتهای ترکی طرحشده در این مقاله از دوست عزیز  ،رجـب افـق صـاری ( ،)Recep Ufuk Sarıکمـک زیـادی
گرفتم) .میبینیم که این واژﮤ ترکی از نظر ساخت و عملکردش در جملههای پرسشی تا اندازهای هماننـد مگـر اسـت
(← بال) که از  ma agarفارسی میانه برجای مانده و در آن  maادات نهی است و  agarحرب شر  .شاید ادات na
یا  neهم که در بسیاری از زبانهای ایرانی و از جمله در برخی لهجههای فارسی برای تأکید بـهکار مـیرود در اصـل
همان ادات نفی باشد؛ نمونه در زبان ایرانی آذری (یارشاطر :تـاتی جنـوبی) در لهجـۀ شـهر تاکسـتانbexeni-ne! :
«بصوانیها!» .نگارنده سراغ ندارد که در گویشی این ادات تأکیدی پیشتر هم رفته باشد و کارکرد ادات پرسـش یافتـه
باشد.
 .1البته این سصنان تازگی ندارند و کسانی از مدتها پیش  hādرا برای نمونه در انگلیسی به ! wellبرمیگرداندهانـد.
از نظر نگارنده  hādدر برخی از بافتها از جمله در م لع بسیاری از گفتارهای دینکرد  ۳به معنی «هان!» یعنی «آگاه
باش!» نیز نزدیک میشود؛ یعنی جایی میان «باری» و «هان!» قرار میگیرد .توجه شود که هان در فارسی عامیانه و در
برخی گویشهـا از جملـه در زبـان ایرانـی آذری (یارشـاطر :تـاتی جنـوبی) بـهصـورت  honبـه معنـی «آری» نیـز
درآمدهاست.
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برای ایفای نقش ادات پرسشی در  hādفراهم شده باشـد 1.توجـه شـود کـه در فارسـی یـک
صوت آیا هم داشتهایم که از فرهنگ جامع جا افتـاده ،ولـی شـاهدهایش کـم نیسـت .بـرای
ِ
نمونه:
آو که ز دست شد عنانم
آیا که به لب رسید جـانم
(سعدی  ،۷۳۱۷ص ۱۱۱؛ سدﮤ .)۱

به گمان نگارنده ،این صوت آیا نیز همان لغت مورد بح ایـن مقالـه اسـت .بـه سـصن
دیگر hād ،و  *hāδāدر معنی «آری» 2و البته بهعنوان صوت کاربرد یافته بودهاند و سـهستـر
صورت آیا ،هم بهعنوان صوت در زبان باقی مانده بوده و هـم از ایـن رهگـذر بـهعنوان ادات
پرسشی کاربرد یافته بودهاست .بسنجید با ( arēئهرێ) در کردی کـه در اصـل همـان «آری»
است ،ولی در نقش و معنی «آیا» نیز بهکار میرودarē dazānī pāytaxt-i Kānādā kām :
?« šār-aآیا میدانی پایتصت کانادا کدا شهر است؟» .3توجه شود که ایـن لغـت در کـردی
صوت و بهمعنی «هان!» نیز هست (شـرفکندی  ،۷۳۱۹ص ۵۷الـف) و بـه بـاور نگارنـده ،در آن
زبان هم از همین رهگذر معنی «آیا» پیدا کردهاست .4لغت  arīرا میتـوان در همـین معنـی
ا
«آیا» در بیتی احتمال به تاتی 5از بدر شروانی (۱۱۹ـ ۱۲۵هجری قمری) نیـز یافـت کـه در
قصیدهای سهزبانه به فارسی ،ترکی و تاتی به دست ما رسیده و شاعر در آن شرح میدهد کـه
چگونه در راهی با دو دختر زیباروی و نازکاندا  ،یکی «روستایی» و یکی ترک روبهرو شـده
و کوشیده دل ایشان را نر کند .دخترکان نصست خیرگی و تندی میکردهاند ،از جمله ترکـک
شیرینزبان میگفته ...« :ترک ایله سن بو سوزلری» یعنی « ...این حـربهـا را رهـا کـن» و
 .1در ترجمههای کهن قرآن ادات پرسشی عربی َهل بـه «هـان» نیـز ترجمـه شـدهاسـت (یـاحقی  ،۷۳۱۵ج  ،۵ص
۷۲۱۱ب؛ حاجی سیدآقایی ص  .)۷۱۱ ،۷۳۱۱در ترجمۀ فارسییهودی کتاب مقـدس ،نسـصۀ  ،HUC 2193ادات
پرسشی عبری  h-اغلب به  hʾnترجمه شده (همچنین است در متنهای دیگر فارسییهودی) و نیز بـه  ʾyyʾو یـک بـار
هم به .)Paper 1972, p. 214( ʾyyʾ hʾn
 hād .2به معنی «باشد» است و به مانند «باشد» و گونۀ گفتاریاش «باشه» میتوانسته معنی «آری» به خود بگیرد.
 .٩این اطالب و مثالش را از آقای حمید حسنی پژوهشگر زبان و ادب فارسی و گو یشور کردی شنید .
 .4بسنجید با  āyeدر سیستانی که در کتاب واژهنامۀ سکزی چنین توضیح داده شـده .۷« :واژهای اسـت کـه در آغـاز
ســصن ب ـرای جلــب توجــه شــنونده بــهکار میبرنــد .شــاید بــا «آیــا»ی پارســی همخ ـانواده باشــد .۵ .چــی؟ چــه
گفتی؟» (محمدی خمک  ،۷۳۹۰ص  .)۲۲به احتمال زیاد این واژه همانی است کـه در فارسـی آیـا شـده و روشـن
است که در معنی دو معادل «هان؟» است ،یعنی صوتی که به گونهای کارکرد پرسشی نزدیک شدهاست.
 .5در اینجا مراد از تاتی یک زبان ایرانی نو جنوب غربی و بهلحاظ تاریصی گونهای از زبان فارسی است کـه هنـوز در
میان یهودیان داغستان و جمهوری آذربایجان (که اکنون اغلب به اسرائیل و آمریکا مهاجرت کردهاند) و نیز عـدهای از
گروه تاتی ،چیزی جز آن گـروه از زبانهـای ایرانـی نـو
مسلمانان و مسیحیان جمهوری آذربایجان رایج است .این دو ِ
شمال غربیاند که یارشاطر و به تبعیت از وی دیگران تاتی جنوبی خواندهاند و امروزه آذری هم نامیده میشوند.
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دخترک روستایی میگفته« :مای من اگر وینو تره اوند چه باشو حـال تـو /بنشـین بـه جـای
َ
خویشتن کوکله نمیترسی اری»؛ ولی سرانجا دختران کـا شـاعر را بـرآوردهانـد .بـه نظـر
مادر من 1اگر ببیند تو را ،آن د چگونه باشد حـال
نگارنده این بیت را میتوان چنین فهمیدِ « :
تو؟ /سر جای خود بنشین پسرک !2نمیترسی آیا؟» .پیشینۀ چنین کاربردی را میتوان باز هـم
عقبتر برد .برای برگرداندن حرب ربط عربی ام که کاربرد استفهامی دارد در ترجمـۀ تفسـیر
طبری در آیههای  ۵۷و  ۵۵سورﮤ انبیاء لغت اره بهکار برده شدهاست« :اره فراگرفتند خدایانی
از زمین یعنی بتان؟ ایشان هیچ چیز زنده وانکننـد» و «اره فراگرفتنـد از بیـرون او خـدایانی؟
ا
بگو یا محمد بیارید حجتهای شما» .این لغت را احتمال بایـد  ar̄̆ ihخوانـد کـه در آن -ih
 .1رضازادﮤ ملک این لغت را ،بر اساس چاپ هاشم اوغلی رحیموب از نسصۀ محفوظ در فرهنگستان علو جمهوری
سوسیالیستی ازبکستان ،بهصورت سن نقل کرده (رضازادﮤ ملک  ،۷۳۱۱ص  ،)۷۳۱حال آنکه ضبط نسـصه در اصـل
من است.
َ
 .2واژﮤ کوکله را صادقی همان لغت گیلکی « kuklaکلـک ،نیرنـگ» دانسـته و اری را برابـر «آوری» (یعنـی از فعـل
آوردن) گرفته و فعل جمله را کوکله آوردن به معنی «کلک زدن» لحاظ کردهاست (صادقی  ،۷۳۱۵ص  .)۷۰این کلمه
را نگارنده در ویدئویی از یک گویشور تاتی یهودی (جهوری) در معنی «کودک خردسال» شنیدهاست (در ثانیۀ .)۳۳
ایـن ویـدئو در کانـال  Endangered Language Allianceدر یوتیـوب در دسـترس اسـت و در آن آقـای سـیمون
مردخ ِیف ( )Simon Mardkhayevداستانی را با عنوان امید (در تاتی )imid :که در کودکی از مـادرش شـنیده نقـل
میکند (تاریخ ضبط ویدئو ۷۵ :ژانویۀ  .)۵۰۷۱ویـدئوی یادشـده بـه همـراه شـمار زیـادی ویـدئوهای ضبطشـده از
زبانهای درخ ر جهان در وبگاه  Endangered Language Allianceنیـز بـه نشـانی  www.elalliance.orgدر
دسترسند.
ا
در مصرب نصست بیت بعد که کامال روشن نیست ،از زبان تهدیدآمیز دختر روستایی لغتی به شکل کوکون نقل شـده
که شاید به لغت کوکله رب ی داشته باشد .شاید جزء کوک در کوکون هم مانند کوک در کوکله به معنـی «کـودک» یـا
«پسر» است که جمعش میشده کوکون .صورتهای مفرد و جمع  kukو  kukunدر معنیهای یادشده در زبانهای
تاتی قفقاز رایج هستند ()Lecoq 1989, p. 297؛ نیز بسنجید بـا « kuwakفرزنـد پسـر ،پسـر» در گـویش دزفـولی
شوشتری (به نقل از خانم مرضیه عروه ،گویشور دزفولی) که با کودک مرتبط است .شاید هم کوک مستقیم از صورت
« kūkکوچک ،کوتاه» باقی مانده باشد .دو بیت پایینتر ،دکتر صادقی بهدرستی حدس زدهاند که جزء -لـه در
پهلوی َ َ
واژﮤ یکدمله «یکد ( ،در لف  ):یکدمک» پسوند تصغیر میباشد .این همان پسوند -له در کوکله است کـه بـر سـر
کوچک» ساخته که در اینجا از باب تحقیر برای آن جوان بهکار رفتهاست.
کوک آمده و از آن معنی «پسرک ،بچۀ
ا
لغت گیلکی « kuklaکلک ،نیرنگ» احتمال (بهواس ۀ تناسب مفهو نیرنگ با بازی و صحنهسازی و نمایش) با واژﮤ
ترکــی قوقلــه (( )kuklaســامی  ،۷۳۷۱ص ۷۷۰۲الــف) و واژﮤ روســی  ку́клаهــر دو بــه معنــی «عروســک (در
خیمهشببازی و عروسکگردانی)» در پیوند است .این لغت را که در زبانهای شرق اروپا هم دیده مـیشـود از واژﮤ
لتینی « cucullaکاله؛ خرقهای که کالهی به آن پیوسته (بهویژه خرقـۀ کشیشـان)» گرفتـهانـد ،ولـی بـر ایـن ارتبـا
اشکالهای آواشناسانه و معنایی وارد دانستهاند ( .)Eren 1999, p. 263; Фасмер 1950, II, p. 405بعید نیسـت
اصل « kuklaعروسک» در ترکی (و بهواس ۀ آن در دیگر زبانها) از همین لغت ایرانی « kuklaکودکک ،پسـرک» و
به جهت تشبیه آن به کودکی خرد باشد؛ بسنجید با « duttagعروسـک» در بلـوچی کـه همـان دختـرک اسـت و نیـز
بسنجید با کلمۀ ترکـی َب َبـک (« )bebekعروسـک؛ (در اصـل ):کـودک» و لغـت لتینـی « pupaدختـر؛ عروسـک
(خیمهشببازی)» که در معنی «عروسک (خیمهشببازی)» در آلمانی  Puppeو در انگلیسـی  puppetشدهاسـت.
در انگلیسی و فرانسوی  -etپسوند تصغیر است (سنج -له).
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حاصل کوتاه شدن واکه در پسوند  -īhاست (صادقی  ،۷۳۱۰ص  ۷۰۲به بعـد) .مرحـو یغمـایی
در این مواضع عالمت سوال نگذاشتهاند ،هرچنـد خـود در پانوشـتی بـر ایـن لغـت مرقـو
فرمودهاند« :اره ،ترجمۀ «ا » ،و رجوب شود نیز بـه آیـۀ  .»۵۳آیـۀ  ۵۳در خـود مـتن ترجمـۀ
ِ
تفسیر طبری چنین است« :نهرسند او را از آنچه کند خدای و ایشان را بهرسند» (ترجمۀ تفسـیر
طبری  ،۷۳۳۹ج  ،۵ص ۷۰۳۰؛ سدﮤ  )۵یعنی «از خدا دربارﮤ آنچه میکند چیزی نمیپرسند و از
دیگران دربارﮤ آنچه کردهاند پرسش خواهد شد» و جملههایی کـه از آیـههای  ۵۷و  ۵۵نقـل
شد از جمله پرسشهایی است که از مرد خواهند کرد.
1
نگارنده بر آن است که از صیغۀ  *hāδāگونههای آذا ،آیا و شاید یا در فارسـی بـر جـای
َ
ماندهاند .همچنین شاید شکلهای آی و ای 2از صـیغۀ ( hādیعنـی از صـیغۀ بـدون پسـوند
الف) باقی مانده باشند 3.همۀ این صـورتهـا در فرهنگهـا و دسـتورها بـهعنوان واژههـای
پرسشی معرفی شدهاند ،ولی البته نه به ریشۀ آنها اشـارهای شـده و نـه (بـهجـز در فرهنـگ
جامع) به اینکه آنها گونههای «یک واژه» بودهاند (متینی ۷۳۵۱؛ ناتـل خـانلری  ،۷۳۱۲ج  ،۳ص
 ۵۱۳به بعد؛ فرهنگ جامع :صادقی  ،۷۳۹۵ذیل آذا 1و آی:)2
ـ آمدند جادوان فرعون ،گفتند که :آی هست ما را مزدی اگر باشیم ما غلبهکنـان؟ (تفسـیر
طبری  ،۷۳۳۹ج  ،۵ص ۲۷۲؛ سدﮤ .)۵
َ
ـ ای ایمان آوریم چنانکه ایمان آوردند نادانـان؟» (تـاج التـراجم :اسـفراینی  ،۷۳۱۲ج  ،۷ص
۱۹؛ سدﮤ .)۲
ـ یا همیندانند آن کسها؟» (تفسیر طبری  ،۷۳۳۹ج  ،۳ص  ،۱۷۵پانویس ۱؛ سدﮤ .)۵
ـ میگفتی یا تو از باوردارندگان باشی؟ (سورآبادی  ،۷۳۳۱ج  ،۵ص ۹۳۰؛ سدﮤ .)۲
از هیچیک از گونههای این واژه در این معنی سراغی در متنهای فارسـی میانـه نـداریم.
میتوان از اینجا نتیجه گرفت که صـورتهای یادشـده از ِآن گونـههای (نزدیـک بـه) معیـار
فارسی میانه نبودهاند و در لهجهها و البته در فارسی نو پدید آمده بودهاند و از همین روی ،در
 .1شاید بتوان با روشی که کورن و اول شرح دادهاند ( )Korn and Öhl 2008نشـان داد کـه ادات پرسشـی یـا همـان
حرب ربط یا است.
َ
 .2واژهای بهصورت  ayدر فارسی میانه بهمعنی «یعنی» کاربرد داشته که بهصـورت ای بـه فارسـی نـو رسـیدهاسـت.
نگارنده م مئن نشدهاست که میان این واژه و آنچه در این مقاله از آن بح شد پیوندی باشد .شایستۀ یادآوری اسـت
که در عربی هم أی بهمعنی «یعنی» است که گویا رب ی به واژﮤ فارسی میانه ندارد .بعدها در فارسی نو ایـن واژههـای
فارسی میانه و عربی روی هم افتادهاند.
َ
 .٩باید دید آیا در نسصههای معتبر صورت آی مستقل از ای دیده شده یا آنکه کاللـۀ آ حاصـل تشـصی مصـححان
بودهاست.
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هر لهجه دگرگونی آوایی متفاوتی را از سر گذرانیده بودهاند .افزونبراین ،میشـود حـدس زد
که مترجمان قرآن خود را ناگزیر میدانستهاند در ترجمۀ کلمههای پرسشی عربی معـادلی در
متن بنشانند و به همین سبب ،در متنهایی مانند ترجمههای قرآن ،که صـورتهای گویشـی
بسیاری در خود گنجاندهاند ،گونـههای متنـوعی از ایـن لغـت (لهجـهای و اسـتاندهنشـده)
میبینیم ،ولی در متنهای ادبی تا سدﮤ ششم یا بهکار نرفته و یا کاربردهای انگشـتشـمارش
مشکوک است؛ برای نمونه در شاهنامه اثری از این ادات نیسـت( 1ناتـل خـانلری  ،۷۳۱۲ج ،۳
ص  .)۵۱۵این هم از آن رو است که نویسـندگان آثـار ادبـی یـا لز نمیدانسـتهاند ایـن واژﮤ
عامیانه و لهجهای را به اثر خود راه دهند و یا لز میدانستهاند آن را به اثر خود راه ندهند.
پیوست

نمونهای از جملههای پرسشی فارسی میانه که نشانۀ ویژهای ندارد:

abāz-iš az awē pursīd kū: hast ēdōn ēdar andar āwām ī dēn ī
mazdēsnān gētīy paydāgīh pahlom? kū dēn ī mazdēsnān mehmānīh
?pad kas hast

ظهور دین مزدیسنان در جهان کسی هست که بدینسـان اینجـا
باز از وی پرسید :در زمان
ِ
برترین باشـد؟ یعنـی در کسـی [سـراغ از] حلـول دیـن مزدیسـنان هسـت؟ (Dēnkard
)7.8.28

البته دستکم دو جا جملههای پرسشی با کلمـۀ  hāآغـاز شـدهاند کـه برخـی آن را واژﮤ
پرسشـی میداننـد ( Boyce 1977, p. 44; Durkin-Meisterernst 2004, p. 173; 2014, p. 222; Brunner
:)1977, p. 186
hā dudī imēšān-iz kē paristēnd ādur sōzendag az ēdar xwad dānēnd
?ku-šān abdomī ō ādur

دو اینکه آیـا اینـانی هـم کـه در اینجـا آتـش سـوزنده را مـیپرسـتند خـود میداننـد کـه
سرانجامشان در آتش است؟ (( )Boyce 1975, dg, 3, 1پرسش از نوب «آری یا نه» است).

?hā ēn xēšmēn pādixšāy dā ō kay nūn hamēw šāyīhēd

این پادشاه خشمگین تا به کی فرمان همیراند؟ (( )Boyce 1975, ar, 3, 1پرسـش از نـوب
«آری یا نه» نیست).
 .1گاه این بیت را از شاهنامه دانستهاند« :که آیا بهشت است یا بز گاه؟  /سههر برین اسـت یـا چـر مـاه؟» ،ولـی در
ویراست خالقی بیت چنین است« :که تا این بهشت است یا رز گاه؟  /سههر برین است گـر چـر مـاه؟» (فردوسـی
 ،۷۳۱۱ج  ،۳ص ۷۲۲؛ سدﮤ .)۵
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به هر روی ،از این  hāبه اندازهای شاهد نداریم که بـدانیم آیـا تما وکمـال کـارکرد ادات
پرسشی داشته یا آنکه شبهجملهای همچون «هان!» بودهاست؛ بسنجید با هـا در ایـن بیـت
خاقانی:
دست برکن ز خوشه می بفشار!
ها! ثریا نه خوشۀ عنب اسـت؟
(خاقانی شروانی  ،۷۳۱۱ص ۷۹۱؛ سدﮤ )۱
که شبهجمله است (فرهنگ بزرگ سخن :انوری  ،۷۳۱۷ذیل هان) و ممکـن اسـت کسـی در بیـت

یادشده آن را با ادات پرسشی اشتباه بگیرد ،ولی بررسی کاربرد آن در دیگر بیتهای خاقـانی
روشن میسازد که چنین نیست ،برای نمونه در:
گو یی به مجلس هر دمی« :کو مست من؟» ها! عالمی گو یی به میدان در همـی« :کـو رخـش مـن؟» هـا!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــته
داشـ
(خاقانی شروانی  ،۷۳۱۱ص )۳۱۵

و این از جمله خاصیتهای رجوب به فارسی ،بهسبب فراوانی شاهدهایش ،برای فهم دقیقتر
فارسی میانه است.
در یکی از متنهای کهن فارسی یهودی شاهدی داریم به این صورت:
u pa dīgar rōy guftēm-išān ku nē āßarīdgār i imā ispurrīh hest pa
̄̆ ē ōy dād-deh hest ...
šnax̄̆ tagārīh u dāništ u pēšwēnīh u han

مکنزی در یادداشت خود بر  hnyاین احتمال را پیشکشیده که بتوان آن را  hā nēمعـادل
«آیا نه؟» شمرد ،ولی گویا احتمال اولی را که طرح کرده قویتر دانسته و لغت را در مـتن بـه
 moreoverترجمــــه کــــرده ،یعنــــی آن را صــــورتی از  anīگرفتــــه و مــــتن را چنــــین
برگرداندهاست (:)MacKenzie 1968, p. 254, 262, 263
And in another way I said to them, ‘Is not our Creator perfection in

understanding and knowledge and foresight? And moreover He is the
’lawgiver, ...

نگارنده عبارت را چنین برمیگرداند:

آفریـدگار مـا را کمـال هسـت در شـناختگاری و دانـش و
و به دیگر روی گفتمشان که نـه
ِ
پیشبینی؟ و مگر نه او دادگر است؟

و این را میتوان با «ها  ...نه» در مصراب «ها! ثریا نه خوشۀ عنـب اسـت؟» سـنجید کـه
البته هیچ کدامشان بهعنوان ادات پرسشی دستوری نشده بودهاند .شایستۀ یاد کردن است کـه
« anīدیگر» بهصورت  hanīدر برخی از گویشهای ایرانـی کـاربرد دارد ،از جملـه در زبـان
ایرانی آذری (یارشاطر :تاتی جنوبی) در من قۀ چـال از توابـع قـزوین (پورمحمـدی املشـی و
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غالمـی  ،۷۳۹۷ص ۳۱۱ب) .لغت ترکی  haniکه در جملههای پرسشی پدیدار میشود (
 )and Kerslake 2004, p. 268رب ی به اینجا ندارد و برایش ریشهای ترکی بـازمیشناسـند ( Erdal
.)2004, p. 78, 214, 518
Göksel

منابع
آموزگار ،ژاله و تفضلی ،احمد ( ،)۷۳۱۵زبان پهلوی ادبیات و دستور آن ،تهران ،معین.
ابوالمعالی علوی ،محمد حسینی ( ،)۷۳۱۱بیان االدیان در شرح ادیـان و مـذاهب جـاهلی و اسـالمی ،بـه
کوشش عباس اقبال آشتیانی و محمدتقی دانشپژوه و به اهتما سید محمد دبیرسیاقی تهران ،روزنه.
اسفراینی ،ابوالمظفر شاهفوربن طاهربن محمد ( ،)۷۳۱۲تاج التراجم فی تفسیر القرآن لألعاجم ( ۳جلد)،
به کوشش نجیب مایل هروی و علی اکبر الهی خراسانی ،تهـران ،میـراث مکتـوب و انتشـارات علمـی و
فرهنگی.
انوری ،حسن ،سرویراستار ( ،)۷۳۱۷فرهنگ بزرگ سخن ۱ ،جلد ،تهران ،سصن.
بصاری ،محمدبن عبدالله ( ،)۷۳۱۷داستانهای بیدپای ،به کوشش پرو یز ناتـل خـانلری و محمـد روشـن،
تهران ،خوارزمی.
بلعمی ،ابوعلی محمدبن محمد ( ،)۷۳۱۰تاریخنامۀ طبری ۲ ،جلـد ،بـه کوشـش محمـد روشـن ،تهـران،
سروش.
بیهقی ،ابوالفضل ( ،)۷۳۲۰تاریخ بیهقی ،به کوشش علیاکبر فیا  ،مشهد ،دانشگاه مشهد ،پورمحمـدی
املشی ،نصرالله ،و حسین غالمی ،۷۳۹۷ ،فرهنگ واژگان تاتی (شالی) ،تهران ،رسانش.
حاجیسیدآقایی ،اکر السادات (« ،)۷۳۱۱بحثی در باب برخی از نشانههای اسـتفها در فارسـی کهـن»،
نامۀ فرهنگستان ،شمارﮤ  ،۳۵صفحههای ۷۵۷ـ.۷۱۱
ّ
خاقانی شروانی ،افضلالدین بدیل ( ،)۷۳۱۱دیوان افضل الدین بدیلبن علـی نجـار خاقـانی شـروانی ،بـه
کوشش ضیاءالدین سجادی ،تهران ،زوار.
رضازادﮤ ملک ،رحـیم ( ،)۷۳۱۱آذری (گـویش دیـرین مـردم آذربایجـان) ،تهـران ،انجمـن آثـار و مفـاخر
فرهنگی.
سورآبادی ،ابوبکر عتیق نیشابوری ( ،)۷۳۳۱ترجمه و قصههای قرآن از روی نسخۀ موقوفه بـر تربـت شـیخ
جام ۵ ،جلد ،به کوشش یحیی مهدوی و مهدی بیانی ،تهران ،دانشگاه تهران.
سورآبادی ،ابوبکر عتیق نیشـابوری ( ،)۷۳۱۷تفسـیر سـورآبادی «تفسـیر التفاسـیر»  ۲جلـد ،بـه کوشـش
علیاکبر سعیدی سیرجانی ،تهران ،فرهنگ نشر نو.
سامی ،شمسالدین ( ،)۷۳۷۱قاموس ترکی ،در سعادت [استانبول] ،اقدا .
سعدی ،مصلحالدین مشرببن عبداللـه ( ،)۷۳۱۷غزلیـات سـعدی ،بـه کوشـش حبیـب یغمـایی ،تهـران،
مؤسسۀ م العات و تحقیقات فرهنگی.
شرفکندی ،عبدالرحمن ( ،)۷۳۱۹فرهنگ کردی ـ فارسی ههژار ،تهران ،سروش.
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صادقی ،علیاشرب (« ،)۷۳۱۵معارضۀ ترکی با فارسی در اران و شروان :چند بیت به یـک گـویش ارانـی و
شروانی» ،مجلۀ زبانشناسی ،شمارﮤ  ،۷۱صفحههای ۷ـ.۷۵
صادقی ،علیاشرب (« ،)۷۳۱۰تحول پسوند حاصل مصدر از پهلوی به فارسی» ،در مسائل تاریخی زبـان
فارسی ،صفحههای  ،۷۷۷-۷۰۳تهران ،سصن.
صادقی ،علیاشرب (سرپرست) ( ۷۳۹۵و  ،)۷۳۹۲فرهنگ جامع زبان فارسـی ۵ ،ج ،تهـران ،فرهنگسـتان
زبان و ادب فارسی.
عنصرالمعالی ،کیکاووسبن اسکندر ( ،)۷۳۵۲قابوسنامه ،به کوشش غالمحسـین یوسـفی ،تهـران ،بنگـاه
ترجمه و نشر کتاب.
عینالقضات همدانی ( ،)۷۳۱۱تمهیدات ،به کوشش عفیف عسیران ،تهران ،کتابصانه منوچهری.
فرخی سیستانی ،ابوالحسن علیبن جولوغ ( ،)۷۳۵۹دیـوان حکـیم ّفرخـی سیسـتانی ،بـه کوشـش محمـد
دبیرسیاقی ،تهران ،زوار.
فردوسی ،ابوالقاسم ( ،)۷۳۱۱شاهنامه ۱ ،جلد ،به کوشش جالل خالقی م لق ،تهران ،مرکز دائرةالمعـارب
بزر اسالمی.
متینی ،جالل (« ،)۷۳۲۷تلف و ضبطهای مصتلف یکـی از نشـانههای نـادر اسـتفها در فارسـی» ،مجلـۀ
دانشکدﮤ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد ،شمارﮤ  ،۵۹صفحههای ۷۱۵ـ.۷۹۵
متینی ،جـالل (« ،)۷۳۵۱برخـی نشـانههای نـادر اسـتفها در فارسـی (آذا ،ای ،او ،و ،یـا ،بـاش ،درنگـر،
بشنو؟)» ،مجلۀ جستارهای ادبی ،شمارﮤ  ،۷۱صفحههای ۷۷۵ـ.۷۳۵
محمدی خمک ،جواد ( ،)۷۳۹۰واژهنامهی سکزی (فرهنگ لغـات سیسـتانی) ،ویـرایش نصسـت ،تهـران،
سروش.
میبدی ،ابوالفضل رشیدالدین ( ،)۷۳۱۷کشـفاالسـرار و عـدةاالبرار معـروف بـه تفسـیر خواجـه عبداللـه
انصاری ۷۰ ،جلد ،به کوشش علی اصغر حکمت ،تهران ،امیرکبیر.
ناتل خانلری ،پرویز ( ،)۷۳۱۲تاریخ زبان فارسی ۳ ،جلد ،تهران ،نشر نو.
ترجمۀ تفسیر طبری ( ۷۳۳۹تا  ۱ ،)۷۳۵۳جلد ،به کوشش حبیب یغمایی ،تهران ،دانشگاه تهران.
ترجمۀ قرآن موزﮤ پارس ( ،)۵۲۳۲به کوشش علی رواقی ،تهران ،بنیاد فرهنگ ایران.
بخشی از تفسیری کهن ( ،)۷۳۲۷به کوشش محمد روشن ،تهران ،بنیاد فرهنگ ایران و انستیتو خاورشناسـی
فرهنگستان علو اتحاد جماهیر شوروی.
نسفی ،ابوحف نجم الدین عمربن محمد ( ،)۷۳۱۱تفسیر نسفی ،به کوشش عزیز الله جـوینی ۵ ،جلـد،
تهران ،سروش.
ابوالمعالی نصرالله منشی ( ،)۷۳۵۳کلیله و دمنه ،به کوشش مجتبی مینوی ،تهران ،دانشگاه تهران.
یاحقی ،محمد جعفر ( ،)۷۳۱۵فرهنگنامۀ قرآنی :فرهنگ برابرهای فارسی قرآن براساس  ۱۴۲نسخۀ خطـی
کهن محفوظ در کتابخانۀ مرکزی آستان قـدس رضـوی ۲ ،جلـد ،مشـهد ،آسـتان قـدس رضـوی ،بنیـاد
پژوهشهای اسالمی.
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