
 

 ؛ شناسی ادات پرسشی ریشه
 1دستوری شدن یک صیغۀ فعلی

 )پژوهشگر فرهنگستان زبان و ادب فارسی( یوسف سعادت

ول و کـورن مشترک و مفصل ۀمقال دیده ایآ یشناسشهیر باب در نگارنده که یاثر تنها  Korn) ا 

and Öhl 2008) ی دیگـر هاگونـه بـهنکردن  توجه مقاله نیا بنیادین یهااشکال جمله از .است
َ  ،یآ ، یعنیآیا بـرده ناچـار شـوند بـرای نویسـندگان نـا  شده سبب که است ،آذا ژهیوبه و یا

هـای پیچیـده و بـه روش اسـت،همشـتق شد یااز حرب ربط  آیاکه ، یعنی ایناثبات نظر خود
روشـن  .هایی آمیصته بـه تردیـد برسـندهای طولنی متوسل شوند و در نهایت به نتیجهبح 

گاهی از وجود گونۀ   یـاشـناختی بـا حـرب ربـط گونه ارتبـا  ریشـهراه را بر هر آذااست که آ
 خواهد بست و هر آنچه را در اثبات چنین ارتباطی گفته شده باشد از پیش باطل خواهد کرد.

 ص ،۳، ج ۷۳۱۲ خـانلری ناتـل؛ ۷۳۵۱)متینی اَی و  آی، آذاهای دیگرش و گونه آیاادات پرسشی 
 کاربـههای فارسی نو ترین متندر کهن 2(2آیو  1آذا، ذیل ۷۳۹۵ صادقی: جامع فرهنگ ؛به بعد ۳۱۵

هـایی بـا چنـین هـای فارسـی میانـه یـا پـیش از آن چنـین واژه، ولی تا کنون در متن3اندرفته

                                                      
دریـغ  خویش بهبود این مقاله از مهر و دانش مقامی، برایو دکتر احمدرضا قائمپژمان فیروزبصش عزیز ، دوستان  .1

 از ایشان سهاسگزار . های ارزشمندی را یادآور شدند.نکردند و نکته
 سـیدآقایی حـاجی؛ ۷۳۲۷متینـی  ←)همچنـین ند اای پرسشی دیگری نیز معرفـی شـدههنشانهمنابع یادشده  در .2

۷۳۱۱). 
 ۀدوان یافت. از سـتها اثری نمیکدا  از این گونهفارسی از هیچ ادبیای هدر بیشتر متن چهار  و پنجمهای در سده .٩

ها را از . ولی همۀ ایـن گونـهاستکردهدر از میدان بهرا های دیگر در آثار ادبی فراگیر شده و گونه آیاششم به بعد گونۀ 
بـه بعـد  چهار  قرن زا نو یفارس ازیادآوری است که  ستۀشای توان دید.ا و تفسیرهای قرآن میهچهار  در ترجمه ۀدس

جـا در این مقالـه هر .برد ترعقب سده چند تا توانیم را/ دری  نو یفارس وجود و یریگشکل یول است دست در متن
 های نانوشته نیز هست.این سده ی است، منظوردر/  نو یفارس یریگشکل یهاسده نینصستسصن از 
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 در لغـت نیا ییآوا مصتلف یهاصورت از نظر گذراندن با. نگارنده 1اندکاربردی دیده نشده
 ۀغیصـ کیـ از هـاصورت نیا یهمگ که استهی به این نتیجه رسیدفارس یهامتن نیترکهن

پدیـد  شـدن یدسـتور ندآیفر یط و نو یفارس حیات نیآغاز یهاسده در ،انهیم یفارس یفعل
 بیـترت بـه کـه رسدیم نگارنده نظر به سازوکار دو یشدگیدستور نیا حیتوض یبرا .نداآمده
 آمد. خواهند یپ در حیترج

ۀ برابرهـای فارسـی همـزۀ توبـه دربـارۀ سور ۷۰۹در تفسیر آیۀ  کشف االسرارمیبدی در 
 آیـاهای پرسشی عربی توضیح سودمندی افزوده که در راه بردن به تبار پرسشی و دیگر حرب

 بصش است:الها 
 گوینـد گویانیپارسـ کـهچنان مفتتح، آنه ب سصن ،است استفها  فا و الف این ،فمن أ ...
 کسـی کـه بشـنو ،؟کند چنین یکس که درنگر ،؟کند چنین یکس که باش»: سصن آغاز در

ــ و واو و بــالف و فــا و بــالف و بــالف کننــد اســتفها  عــرب و «؟کنــد چنــین  صــوت ۀبغن 
 .2(۱ۀ ؛ سد۵۷۳ ص ،۵، ج ۷۳۱۷)میبدی  حرببی

در زبـان صـاحب  درنگـرو  بـاش، بشـنوتوان از این گفته چنـین برداشـت کـرد کـه نمی
قدر هسـت کـه ولی این ،اندبرای ایفای نقش کلمۀ پرسشی دستوری شده بوده االسرارکشف

رسد کارکرد یادشـده از های امری را دید. به نظر میشده این صیغهی پرسشی میهادر جمله
زنگ بزن »ای: است؛ برای نمونه، در چنین جملهروز دور نبودهدر فارسی ام ببیننقش صیغۀ 

بررسی کن! / »معنی های یادشده در اصل بههایی واژهدرواقع، در چنین بافت«. آید؟می ببین
 شود:آیند آشکارتر میهایی که در پی میهستند. این همانندی در جمله« وارسی کن!

 ،۷، ج ۷۳۳۱)سـورآبادی  ؟یقیصد وسفی تو 3باش گفت .بود نشسته تصت بر ذعر مالکـ 
 .(۲ۀ ؛ سد۵۳۱ ص

 نیـا تـو و نشد اسرار کلمات سه لمحا یموس که ؟محمد امت یگدا یا یشنویم چهـ 
همدانی  القضات)عین کشد؟یم کجا مرا سصن نیا که درنگر...  یکنیم تحمل چگونه کلمات

 .(۱ۀ ؛ سد۵۷۱ ص ،۷۳۱۱
: های بیـدپایداسـتان)ی دان ترستهیبا یمعن کدا  و یکن اریاخت کدا  که درنگر تو اکنون... ـ 

 .(۱ۀ ؛ سد۲۱ ص ،۷۳۱۷بصاری 
                                                      

 بـودن یپرسشـ وند انشانه بدون انهیم یفارسموجود  یهامتن در( «نه ای یآر» پرسش جمله از) یپرسشای هجمله .1
 پیوست پایان مقاله(. ←ود )شیم روشن بافتاز  هاآن
جـالل متینـی ) دیـد « های نادر اسـتفها  در فارسـیبرخی نشانه»در مقالۀ ارزشمند جناب متینی  را نکتۀ یادشده .2

 .(۷۷۱ ص ،۷۳۵۱
 دارد.« نگاه کن!»که در آن نیز معنایی مانند « اینها را باش!»در  ،برای نمونه  باشبسنجید با کاربرد امروزی  .٩
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؛ ۵۱۱ ص ،۷۳۱۷: میبـدی راالسـراکشـف) استوارگیرندگانی و از گرویدگانی؟تو از  باش... ـ 
 .(۱ۀ سد

دانست و کارکردی هماننـد آن برایشـان « آیا»معنی ها را درست بهبنابراین، شاید نتوان آن
توانسـتند در پیمودنـد، میشدگی را کامـل میقائل شد، ولی اگر این عنصرها مسیر دستوری

تـوان از ایـن ترتیـب، میاست. بـه عنوان ادات پرسشی عمومیت یابند که چنین نشدهزبان به
اش را هـم ای انتظار ایفای چنـین کـارکردی داشـت؛ نمونـهیا حتی از جمله 1ای فعلیصیغه

ۀ است، ولی از سد« است که»معنی دید که در اصل به est-ce queتوان در لف  فرانسوی می
 «آیـا»و کـارکردی برابـر « اسـت کـه؟»شانزدهم میالدی به این سو دستوری شـده و معنـی 

هـایی بـه همـین های پرسشی عبارت. در فارسی نیز در جمله(p. 223 Elsig ,2009) 2استیافته
 شاهدهای زیر:در  هست )که(و  خواهد بود کهو  شود کهمیاند، مانند شدهمعنی پدیدار می

 ییع ـا مـا از و یبـازدار باطـل یدعو نیا از دست که شودیم یی.نمایم یفیظر مرد ـ
 .(۲ۀ ؛ سد۹۵ ص ،۷۳۱۱: ابوالمعالی علوی بیان االدیان) ؟یبرو و یریبگ

 داریـب ۀفتنـ نیـا و گـردد داریـب خفتـه بصـت نیـا کـه بـود خواهـد 3هرگز: گفت موشـ 
 .(۱ۀ ؛ سد۷۱۲ ص ،۷۳۵۳: نصرالله منشی کلیله و دمنه) ارامد؟یب

پـاداش کـرده شـود  4هست کهرا بدانچه کافر شدند و  ست که پاداش کردیم ایشانا اینـ 
 . (۷۲۵ ص ،۷۳۱۱سیدآقایی ، به نقل از حاجی۷۵۲۵ ص ،۲، ج تفسیر طبری) مگر نادانی؟

ولـی از چنـین اسـتعدادی خبـر  ،اندها نیـز در فارسـی دسـتوری نشـدهالبته این عبارت
 نیز از این دست است. آیاتوانند داد. از نظر نگارنده خاستگاه می

 :1تر لغت استگر صورت کهنهنمایان آذابه احتمال فراوان گونۀ 
                                                      

 است.که در نقش قید شک دستوری شده شایستناز  شایدص  مفرد شبا صیغۀ فعلی سو  بسنجید .1
« ؟چـه»معنـی به qu'est-ce que پرسشی انجامیده یکی هم دگی که به پیدایی اداتشهای دستوریاز دیگر نمونه .2

چـه » ?qu'est-ce que tu veux. بـرای نمونـه، در اسـت« کـهآن چیسـت»معنـی که در لفـ  بـهاست در فرانسوی 
« چـه» امـاذتوان در کلمۀ عربی جالب است که همین معنی را می«(. خواهی؟چه است آنچه می» >« )خواهی؟می

« چیست آن»معنی هم در اصل به ماذااست؛ به سصن دیگر،  ذاۀ و اسم اشار مادید که در اصل مشتق از اسم استفها  
دسـتوری « چه؟»معنی های فعلیه و بهعنوان ادات پرسشی در جملهبه کاربرداست )طبیعتاا با راب ۀ محذوب( که برای 

 .(Rubin 2005, p. 24)«( چه است آن ]که[ گفتی؟» >« )چه گفتی؟» ماذا قُلَت؟شده. برای نمونه، در 
)ناتـل گیرند. حکـم هرگـز، هـیچ و چیـز را ایفاگر نقش کلمۀ پرسشی می هرگز هاییها در چنین جملهبرخی منبع .٩

مانند عنصرهای درنگر، باش و بشـنو اسـت، یعنـی هایی هدر چنین موقعیت (۵۱۰-۵۱۹ ص ،۳، ج ۷۳۱۲خانلری 
ی هـاواژهزمان ایـن عنصـرها بـا ند. به هر روی، آمدن همااند برای کارکرد پرسشی دستوری شوند که نشدهتوانستهمی

ه حتی در کنار آیا نیز شـاهد ایـن دسـت کدهند برای تأکید است، چنانپرسشی به جمله می ۀردیگری که به نوعی چه
د مگر، ایآ ا،یآ مگر هستیم: هاواژه د ایآ ا،یآ بو   ...و، هرگز آیا بو 

 (۷۱:۳۵)سبأ  نجازی ال الکفور؟ هلآمده: ذلک جزیناهم بما کفرو و َهلدر ترجمۀ  .4
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 ص ،۵، ج ۷۳۱۷)سـورآبادی « بـود؟ چگونـه سفر نیا در من گاهمنزل آذا دیگو گریسد... ـ 
 .(۲ ۀد؛ س۵۵۵۳
 ۀد؛ سـ۷۰۵ ص ،۷، ج ۷۳۳۱)سـورآبادی « بود؟ خواهد یزیچ کار نیا از را ما آذا ندیگویمـ 

۲). 
و آن از صیغۀ فعلی فارسی میانۀ  hāδā* ۀدنمانخود از صورت برجای آذاد نگارنده، از دی

hād «شـص  مفـرد مضـارب التزامـی به فارسی نو رسیده که سو « بشود، باشد، خواهد بود
 h. حـذب واج hād  >*hāδ  +-ā  >*hāδā  >āδā  >āyā، یعنـی استهبود« بودن» -hفعل 

، اندیشـیدن، انبـاردر آغاز واژه در گذار به فارسی نو شاهدهای دیگری هم دارد، از جمله در 
َ  ـ: -hفعل  ۀدشهای صربدیگر صیغهو نیز در  البرز کـه در فارسـی  اَنـد ـو  یـدا ـ، ای ـ، ما
شـدگی واژی، آوایـی و دستوریاند. این فرآیندهای ساختبوده hēndو  hēm ،hī ،hēdمیانه 

 2اند.گیری فارسی دری ر  دادههای شکلدر نصستین سدههمگی 
کید، هشدار و ترغیب به  hāδ*به  hāδā*الفی که در  افزوده شده همانی است که برای تأ

)ناتـل خـانلری شده افزوده می های مضارب یا دعاییامری یا برای بیان آرزو به پایان صیغۀ فعل
دانیم ایـن و مـی (11ا، ذیـل ۲ ص ،۵، ج ۷۳۹۵ صـادقی: جامع فرهنگ ؛۱۳۳-۵۳۳ ص ،۵، ج ۷۳۱۲

شـص  مضـارب فعل دعایی فارسی همان مضارب التزامی فارسی میانه است که شناسۀ سو 
 است(؛ نمونه: hādبوده )یعنی همانی که در  اد-<  ād-آن 

 ؟یده پاسخ چه ساز ؟ چه ییگو چه
 

ــه  ــت ک ــو جف ــادا ت ــ ب ــ و یمه  ی!به
 .(۵ۀ ؛ سد۳۳۳ ص ،۷، ج ۷۳۱۱)فردوسی  

 و نشسـتن یآدمـ چیهـ با را تو مبادا و ی!ببرد راه از را قو  نیا که خلق انیم از ایباد دهیرم
 .(۵ ۀد؛ س۱۳ص ، ۷، ج ۷۳۳۹ ر طبرییتفس)! خلق انیم از ایباد گم !خاستن

کید عربی  نامر غایب یا  -لـدر ترجمۀ  ا-گاه نیز این  : فرهنگ جامع) استهرفتمی کاربهتأ
ترجمـۀ ) «بنـدهیفر سیابلـ یخدا به را شما مکنادا فتهیفر: »(11ا، ذیـل ۲ ص ،۵، ج ۷۳۹۵صادقی 
 ضـرر و... ت؛یـکن یعـیب چـون ت،یـکن گواهـان»، (۲ ۀد؛ سـ۷۱۰ ص ،۵۲۳۲ پـارس ۀزقرآن مو

                                                                                                                             
شود و شـاید صـورت اصـلی یـا گویشـی حـرب های معدودی دیده میکه در متن، آذاکلمۀ »ویسد: نخانلری می .1

 .(۵۱۳ ص ،۳، ج ۷۳۱۲)ناتل خانلری  «استرفته کاربهدرست در مقابل حروب استفها  عربی  ،استفها  باشد
وجـود  ا- ادات تمنـایی هـم یفارسـ ایـن گونـۀ درولـی . ندارد شاهد ی متقد هودی یفارس در هادا* ای هاد* ۀغیص .2

 آغـازنیز در  هـ واج که« بودن» h- فعل هم ،(فرهنگ جامعدر  ۷۷ا؛ معادل 150b124 p. 3,201 Paul§ ,) استداشته
 ,ibid, p. 122)است شدهیم ساخته اد- بادر آن  یالتزام وجه اینکه هم و (ibid, p. 138, §174a) باقی مانده بوده آن

نیـز در آن گونـۀ فارسـی  هـادا*خـوِد  شایدو  استبودهفراهم  در آن همه هادا* ، اسباب ساخت صیغۀنیبنابرا. (146§
 .استکاربرد داشته
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 کنـدا ینهفتگ: ستضعفیفل»، (۱ ۀد؛ س۹۱ص ، ۷، ج ۷۳۱۱)نسفی « .گوا و ریدب مباشدا دهیرسان
ی قرآنی فرهنگنامۀ)« باشدا پارسا ـ )همـان، « باشدا :لتکن»، (۲ ۀد؛ س۷۱۱۵ ص ،۵، ج ۷۳۱۵: یاحق 

نشانۀ پرسشی  عنوانبهالف دیگری  (۷1ا، ۱، ص ۵)ج در فرهنگ جامع . (۲ ۀد؛ س۲۵۲ ص ،۵ج 
شــده و بــه جملــه معنــی پرسشــی شناســانده شــده کــه بــه پایــان فعــل مضــارب افــزوده می

های حامـل ایـن ادات را گویـا شود حدس زد که صـیغه. در شاهدهای زیر میاستهاددمی
ــا میمی ــت ی ــتهبایس ــد: توانس ــه بصوانن ــا تکی ــز »اند ب ــی! هرگ ــااله ــت روزی بی بینم محن

کـافر را چـو بـه گـور کننـد، » ،(۱ ۀد؛ سـ۵۱۱ ص، ۱، ج ۷۳۱۷ی : میبـدکشف االسرار) خویش؟
بهرسندش که خدای ته کیست و دین تو چیست؟ گوید: ندانم. منکر و نکیـر گوینـد مـرو را: 

بعیـد نیسـت . (۵ ۀد؛ س۵۲ ص ،۷۳۲۷ هنکری یبخشی از تفس) بزنند شزخم ... پس یک؟ مدانیا
پرسشی  ا-چه این . 1نیز شاهد کارکرد پرسشی آن باشیم hāδā*این دو الف یکی باشند و در 

کید )یعنی ا ا-( را همان ۱۷)یعنی ا دهند کـه بـا نشان می ۷1( بگیریم و چه نه، شاهدهای ا۷۷تأ
کید خوانده شدن صیغه توانسـته آنهـا را گـامی بـه پـذیرفتن کـارکرد نیـز می ۷۷های حامل اتأ

کیدی، احتمالا آمدن صیغۀ حامل این پسوند  تر سازد.پرسشی نزدیک افزون بر گرفتن الف تأ
کی بار بردر آغاز جمله نیز  . در نهایـت گویشـوران و خواننـدگان در اسـتهافزودیم آن دیتأ

)همانـا( »و « راستی( باشـدبه»)ای به معنی اند که واژهجایی و در زمانی بدان سو سوق یافته
 خواهد»و « باشد؟» ،«بشود؟»ِی پرسش لحن با در آغاز جمله را (hāδā*)یعنی  «بود خواهد

. (p. 2003, 48ffTraugottand  Hopper , ←این مرحله از فرآیند دستوری شـدن  ۀر)دربا کنند ادا «بود؟
های فارسـی مسـیر رفتـه در جملـهرفته« امکـان»به سصن دیگر، این صیغۀ فعلـِی بـا معنـِی 

در آغـاز جملـه شدگی را به پایان رسانده و تکواژی شده با نقش پرسشی کـه بیشـتر دستوری
در فارسـی نـو یعنـی  hādای صیغۀ هتوان این وضع را با معادل. از لحاظی میاستهآمدمی

)برابـر « امکان و احتمال داشتن»معنی  ۀدسنجید که آنها نیز هنگا  افا بَود )که(و  باشد )که(
بـرای  شدهتوانند در آغاز جمله بیایند و معرب کارکردی خاص( میمگرهای با یکی از معنی

 شص  مفرد التزامی باشند:صیغۀ سو 
 ریــدل زال گفــت نیچنــ شــانیبد
 

 «ریس گاه از آمد شاه که باشد که 
 .(۵ۀ ؛ سد۳۳۱ ص ،۵، ج ۷۳۱۱)فردوسی  

                                                      
هـای کهـن در یکـی از ترجمـه« ای هسـتا»بـه  َهـلدر ترجمـۀ کلمـۀ پرسشـی عربـی  هسـتابسنجید با الـف در  .1

ی قرآن   .الف(۷۲۱۱ ص ،۵، ج ۷۳۱۵)یاحق 
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 خواجـه کنـد شیخـو مـدح بـه باشـد/  خـواب وقـت کـه مگـردان مسـت و مرا ده یم
خی س« خواستار  .(۲ ۀد؛ س۷۹۲ ص ،۷۳۵۹ستانی ی)فر 
 .(۲ ۀد؛ س۷۰۳ ص ،۷۳۲۰هقی ی)ب کنند گرگونهید یلیتأو دشمنان که باشد

های پرسشـی رسـید، ولـی تصـمیم بـه جملـهتوان با تغییر لحن بـا همـین سـاختار می
 .استهگویشوران جز آن بود

هـای گونـاگون . از میان معنیاستهبصشی از این مسیر دستوری شدن را پیمود مگر ۀژوا
است کـه بـرای « امید و آرزو»و البته « احتمال»، «شک و گمان»این واژه یکی هم رسانیدن 

 :استهتعریف شدنیز « باشد که»صورت به نامهلغتنمونه در 
 باب و ما  یکاجک یبد پلنگش

 
 «زآفتــاب یافتیــ یاهیســا مگــر 

 .(۵ۀ ؛ سد۷۱۱ ص ،۷، ج ۷۳۱۱)فردوسی  
 یسک مگر تا رودیهم نیزم یبررو هک بنهاد یرو و آمد رونیب المقدستیب از ... یسیع

 .(۵ ۀد؛ س۲۵۹ ص ،۷، ج ۷۳۱۰)بلعمی  ردیبهذ را او هک ابدی را
و « امکـان داشـتن»احتمال زیاد از رهگذر همین معنـِی شاهدهای این معنی بسیارند. به

کیـدی( نیـز  ۀژوا عنوانبـهفراوانی به مگر ۀژ، وا«شک»رساندن معنی نیز   کاربـهپرسشـی )تأ
 :استهرفت

 !بدو گفت کای ریمـن پرفریـب
 

 «؟کز فرازی ندیدی نشیب مگر 
 .(۵ۀ ؛ سد۲۷۱ ص ،۱، ج ۷۳۱۱سی )فردو 

 ۀد؛ س۳۷ ص ،۷۳۵۲)عنصرالمعالی  ... فتح گفت: نه ؟یریس دجله آب از مگر: گفت متوکل
۲). 

 ؟شـد فتـهیفر دگـر یجـا بـه تو دل مگر
 

 ؟سـر یدار پرخمـار یکسـ عشق ز مگر 
خی سیستانی    .(۲ۀ ؛ سد۷۵۱ ص ،۷۳۵۹)فر 

کـه  ،(مگـهنکته آنکه این لغِت دارای معنی شک و امکان )و صورت گفتاری امروزی آن 
در فارسـی امـروز بیشـتر  ،تواند بر آن باشـدآید و تکیۀ جمله هم میبیشتر در آغاز جمله می

ای اسـت از غلبـۀ کـارکرد و ایـن نمونـه« تو دیدی؟ مگه»پرسشی کاربرد دارد:  ۀژوا عنوانبه
گوییم ای در گونۀ غیرمعیار زبان؛ یعنی کمابیش همان داستانی که ما میپرسشی چنین کلمه

« مگر»که معنی  دیسنج čāتوان این حالت را با کارکرد لغت دزفولی . میاستهرفت آیابر سر 
واند معنـی و تمی ؛ ولی«؟مگر چه گفته بود » ?čā če goftom bidهم دارد، برای نمونه در 
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 در zānāñ بـا دیبسـنج زین. 1«آیا فیلم را دیدی؟» filma didi? čā د:نیز داشته باش آیاکارکرد 
 zānāñ: اسـت(« کـه) ایگو» یمعنبه اصل در و رودیم کاربه «ایآ» یمعنبه که یبلوچ زبان

ā dar butage?-ca ē gorupp «در ترکـی اسـتانبولی نیـز  .2«؟یاشده خارج گروه نیا از ایآ
آیـا فـردا عیـد » 3«؟عجـبیـارین بـایرا  مـی : »دارنـد« آیـا»معنی و کارکرد  َعَجباو  َعَجب
و نیز در  ب(۱۵۹ ص ،۷۳۷۱)سامی « آید؟آیا او هم می» 4«او ده گلجکمیدر؟ عجبا»، «است؟

p.  Kerslakeand  Göksel ,2004)« آیا برای سمرا هدیه بگیر ؟» 5«؟عجبا  می سمرایه هدیه آلسه»

 بـه یاواژه یـِی برا حالت از ادیز احتمال به هم ob آن یآلمان یهمتا و if یسیانگل ۀژوا .(269
 ییهاسـاخت در کـه میدانـیمـ و (Klein 1966, s.v. if) انـدمانده یبرجا «گمان و شک» یمعن

 «ایـآ» یمعنـبـه Ich weiß nicht, ob du kommst و I don’t know if you come ماننـد
   .اندرفته کاربه

 ذهـن بـه یپرسشـ تـیداا قالـب در hāδā* شدن یدستور حیتوض یبرا که یگرید ۀنیگز
در  hādجـز کاربردهـای معمـولی کـه از صـیغۀ . بهدیآیم یپ در که است یقرار از رسدیم

آموزگار و تفضلی  ؛Durkin-Meisterernst 2014, pp. 243, 425, 449, 453)فارسی میانه انتظار داریم 
هـا در معنـی و کـارکرد سد که این واژه گاه در آغـاز عبـارتربه نظر می (۱۹و  ۱۵ ص ،۷۳۱۵

دیگری نیز پدیدار شده که ممکن است زمینۀ تبدیل آن را به ادات پرسشی فراهم آورده باشد؛ 
شـود: کشـیده مـی پرسشی با ایـن مضـمون پـیش هیربدستاندر بصشی از متن  ،برای نمونه

و پاسـخ « هـا؟تحصیالت دینی )هیربدستان کردن( اولویـت دارد یـا رسـیدگی بـه دارایـی»
 آید:می

gaēϑanąm aspərənō auuōit̰: ‘gēhānīgān uspurrīgānīh ayārēnēd,’ kū 

xwāstagsālārīh kunād. hād ēdar paydāg kū xwāstagsālārīh weh kū 

hērbedestān kardan. (Hērbedestān 3.2) 
gaēϑanąm aspərənō auuōit̰« :ددر حف  دارایی هـا ، یعنی به دارایـی«ها یاری رسان 

                                                      
روه مرضیهخانم  دزفولی شوریگو از را شهایمثال و اطالب نیا .1 در  jāرا بـا لغـت  čā. احتمـالا بتـوان ایـن د یشـن ع 

هـایی و در بافت (۷۱۹ ص ،۷۳۱۹)شرفکندی است « پس، آنگاه»کردی و هورامی سنجید که گویا در اصل به معنی 
 jā pāsaهـورامی:  نمونـۀ، «مگر چنین چیزی امکـان دارد؟» ?jā četī wā awēسورانی:  نمونۀدارد؛ « مگر»معنی 

čēway keryān? « هـورامی خـانم  شـوریگو از را شهـایمثال و اخیر اطالب« )شدنی است؟مگر چنین چیزی انجا
 (.د یشن نگار شیالنان

 .د یشن یگیر بالل یآقا یبلوچ شوریگو از را مثالش و اطالب نیا .2
 ?Yarın bayram mı acep. به خط امروزی ترکی: ٩
 ?Aceba o da gelecek midir. به خط امروزی ترکی: 4
 ?Semra’ya hediye alsam mı acaba. به خط امروزی ترکی: 5
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ا بر هیربدستان کردن هود که رسیدگی به داراییشجا روشن می، از اینhādرسیدگی کند. 
 .رجحان دارد

 یمتفـاوت یهابرداشت لغت نیا انه ازیم یفارس یهامتن مترجمان هاییعموض نیچن در
 یسیآوانو hat را( HWEt)یعنی  آن ۷۷، ۵ ستینشا ستیشا در تاوادیا ،نمونه یبرا .اندهداشت
 hēdنامۀ کتـابش در واژه را آن کوتوال .(p. 36 Tavadia ,1930) 1استهبرگرداند «هان!» به و کرده
 کـه نسـتهدا« i.e., note that»ی بـیتقر یمعن اب ēd ۀراشا ریضم از نگارشی و کرده یسیآوانو

 ,ibid). همو (Kotwal 1969, p. 148. no. 478) استهشدیم افزوده یحیتوض هایعبارت آغاز در

pp. 56-57) متن در را آن ēd و کرده یسیآوانو «note that» کوتـوال و  یول .استهکرد ترجمه
ــروک ــتاندربیه در را واژه کِرینب ــه ۵، ۳ س ــورتب ــیآوانو hād ص ــردهس ــه thus و ی ک  ترجم

. هومبــا  و ِالِفنبـاین هــم از جملــه در (Kotwal and Kreyenbroek 1992, pp. 34-35)د انـهدنمو
 .Humbach and Elfenbein 1990, pp)اند این واژه را در ترجمۀ خود نادیده گرفته ۵، ۳ هیربدستان

 اسـت آن بر 2(pp. 182 Skjærvø ,2010-190) نوشته غهیص نیا بر که یادداشتی در وروِش  .(40 ,30
 کـه آمـدهیم یعبـارت آغـازِ  در یکـاربرد نیچنـ در مشص  یهاتیموقع یبرخ در hād که

 حـدود کـردن مشـص  و فیـتعر یبـرا از خـود نقل آن و بوده یثیحد و نقل ۀدکننفیتوص
 نیـادر  hād ِشـروو نظـر از .(p. 185) اسـتهبود آمـده آن یپهلـو ۀترجم اوستایی یا یحکم
 آغـازگر یول ،داشته دللت شدهیاد اوستایِی  حکم ای خود از شیپ ۀگفت با موافقت بر تیموقع
او  ،بیـترت نیا به .(۷۱۱)ص  ردهکیم فیتعر یاصل حکم یبراحدودی  خود که بوده یعبارت

 یـزن ترجمـه در یحت و داندیم Yes, but (only) گاه و Yes, and (also) را آنضمنی  یمعن
 یرویــپرا پذیرفتــه و از آن  یو نظــر زنیــ ماتســو  .ردیــگیم بهــره Yes ۀژوا نیهمــ از

 صـحه ینظـر بـر یبـافت نیچنـ در hād» کـه اسـت درست .(Macuch 2005, p. 96) استهکرد
کید می« گذاشتهیم و  دأییـت نیـا سـتین م مئن نگارنده یول رزیده،وو یا شاید بر امکانی تأ

کید چنان باشد، یعنی ممکن است جهـت  hād از شیپ یهاگفته متوجه گویدکه شروو میتأ
؛ به عبارت دیگـر، فـتح بـابی 3نداشته باشد یا حتی مع وب به سصن پس از آن باشدخاصی 

                                                      
 .استآورده واژه نیا یسیآوانو و یمعن ۀردربا یادداشتی ۀ کتابشمقدم ۱ و ۱ یهاصفحه در ایتاواد .1
 .افتمیاطالب  ماتسو  ماریا پروفسور ییراهنما به مقاله از این .2
 لحـن بـا آره اگـر. «؟یمـونیم شـمیپ ؟آرهــ . بمـونم شتیپ کرد  فکر ـ: »امروز یفارس یهاجمله نیا با دیبسنج .٩

ک و دأییت بر دللت یشکل به شود، خوانده یپرسش  نیـا بـه و شـودیمـ طرح یبعد ۀجمل در که کندیم یزیچ بر دیتأ
گاه را مصاطب شکل های مشـابهی تواند در بافتنیز می نهقید نفی  .بود خواهد یپرسش آن از پس ۀجمل که سازدیم آ

توان انتظار داشت که این واژه نیز از این طریق ظرفیت تبدیل شدن به ادات پرسشی را داشـته باشـد؛ پدیدار شود و می
( در ترکـی اسـتانبولی کـه )در ترکـی yoksa؛ امـروز: یوغیسـه، یوق ایسه، یوخسه)یا  یوقسهبا ادات پرسشی  بسنجید
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غم پـذیرفتن رباشد برای پاسخ یا شرحی که در دنبالۀ کال  خواهـد آمـد. از ایـن جهـت، بـه
کیدی آن، شاید بهتر باشد به جـای  )یعنـی « بسـیار( خـوب»)بـه « Yes»معنی تأییدی یا تأ

اش کنیم که برای شنیدن نظر، پاسخ یا ادامۀ سصن در ترجمهدر انگلیسی(  wellچیزی مانند 
هـم « آری»؛ البتـه در فارسـی «بسیار خوب، بقیۀ داستان را بگـو!»)مانند  استهبافت نشست

، القصه، آری، بلیهم مانند  hādواند همین نقش و معنی را داشته باشد(. به این ترتیب، تمی
تواند نقـش صـوت را بـازی در انگلیسی می ellwدر فارسی و  ُخب، و خوب( بسیار، )باری
 ،گاه معنی حقیقی آن در بافت سصن اهمیت چندانی نصواهد داشت. بـرای نمونـهو آن 1کند

 توان دید:می ۳های مشابه دیگر در دینکرد گونه که در این شاهد و بسیاری نمونههمان
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) 
 ؛آمده یبه ِن ید در که یشرح یۀپا برکارها  به پایان رسانیدن نیکوفرجاِ   ۀودر باب شی

ه  ۀو، شیباری  ...آِن خداوندگاران دو باشد، یکی به پایان رسانیدن اغلب کارها خاص 
آن صـحه  بـر hādگونه که شروو گفته عبارت پس از حکمی داده نشده تا آن hādپیش از 

گونه زمینه ممکن است از رهگذر همین کارکرد صوت ،باشد چهگذارد یا محدودش کند. هر

                                                                                                                             
و جـزء « نـه»( به معنـی yok) یوقاست و جزء نصست آن همان « وگرنه»صل به معنی آذربایجانی هم هست و( در ا

( mIیـا  mAادات پرسشی  ۀدهای دربردارن)مثالا در جمله های پرسشیدومش پسوند شر  است. این ادات به جمله
 Yoksa çocuklara daha yemek) «؟مىڭدچوجوقلره دهـا یمـک ویرمـه یوقسه» افزاید:می آیامعنایی مانند 

vermedin mi?) «؟یوقسـه صاتیورمسـ أسـکی خـالیلرینی » ،«ای؟ها غذا نـدادههنوز به بچه مگر» (Eski 

halılarını satıyor musun yoksa? «بوگـون مـی  یوقسهیاری  می، »« ؟مگرفروشی ات را میهای کهنهقالی
امـروز  )مگـر / در غیـر ایـن صـورت( فردا، یا» (?yarın mı, yoksa bugün mü gidiyorsun) «س ؟گیدییور

یـافتن و بررسـی شـاهدها و در ) پ(۷۲۱۵ ص ،۷۳۷۱سـامی  ;Göksel and Kerslake 2004, p. 269)« روی؟مـی
کمـک زیـادی  ،(Recep Ufuk Sarıرجـب افـق صـاری ) ،دوست عزیز  شده در این مقاله ازای ترکی طرحهلغت

ای هماننـد مگـر اسـت های پرسشی تا اندازهترکی از نظر ساخت و عملکردش در جمله ۀبینیم که این واژمی (.گرفتم
 naحرب شر . شاید ادات  agarادات نهی است و  maمانده و در آن  فارسی میانه برجای ma agarبال( که از  ←)

کید بـههای ایرانی و از جمله در برخی لهجههم که در بسیاری از زبان neیا  رود در اصـل کار مـیهای فارسی برای تأ
 !bexeni-neتاکسـتان:  در لهجـۀ شـهر (یجنـوب یتـات: ارشاطری) یآذر یرانیا زبانهمان ادات نفی باشد؛ نمونه در 

تر هم رفته باشد و کارکرد ادات پرسـش یافتـه . نگارنده سراغ ندارد که در گویشی این ادات تأکیدی پیش!«هایبصوان»
 باشد.

انـد. گرداندهبرمی !wellرا برای نمونه در انگلیسی به  hādا پیش هالبته این سصنان تازگی ندارند و کسانی از مدت .1
گاه »یعنی « هان!»به معنی  ۳های دینکرد گفتارا از جمله در م لع بسیاری از هدر برخی از بافت hādاز نظر نگارنده  آ

در فارسی عامیانه و در  هانگیرد. توجه شود که قرار می« هان!»و « باری»شود؛ یعنی جایی میان نیز نزدیک می« باش!
نیـز « آری»بـه معنـی  honصـورت بـه (یجنـوب یتـات: ارشـاطری)ی آذر یرانـیا زبـان رد هـا از جملـهبرخی گویش

 است.درآمده
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 کیـ یفارسـ در کـه توجـه شـود 1فراهم شده باشـد. hādدر  یپرسش ادات برای ایفای نقش
 یبـرا .سـتین کـم شیشـاهدها یولـ ،افتـاده جا جامع فرهنگ از که میاداشته هم ایآ صوِت 
 :نمونه

 جـانم دیرس لب به که ایآ
 

 عنانم شد دست ز که آو  
 .(۱ۀ ؛ سد۱۱۱ ص ،۷۳۱۷)سعدی  

بـه سـصن  .اسـت مقالـه نیـا بح  مورد لغت همان زین ایآ صوت نیا ،نگارنده گمان به
تـر ند و سـهساصوت کاربرد یافته بوده عنوانبهو البته  2«آری»در معنی  hāδā*و  hād ،دیگر

ادات  عنوانبـهصوت در زبان باقی مانده بوده و هـم از ایـن رهگـذر  عنوانبه، هم آیاصورت 
 «یآر»همـان  اصـل در کـه یکرد در( رێئه) arē. بسنجید با استهپرسشی کاربرد یافته بود

 arē dazānī pāytaxt-i Kānādā kām: رودیم کاربه زین «ایآ» یمعن و نقش در ولی ،است

a?-šār «توجه شود که ایـن لغـت در کـردی  .3«است؟ شهر کدا  کانادا تصتیپا یدانیم ایآ
در آن  ،و بـه بـاور نگارنـده الـف(۵۷ ص ،۷۳۱۹)شـرفکندی نیز هست « هان!»معنی صوت و به

تـوان در همـین معنـی را می īarلغت  .4استهپیدا کرد« آیا»زبان هم از همین رهگذر معنی 
هجری قمری( نیـز یافـت کـه در  ۵۲۱ـ۱۹۱از بدر شروانی ) 5در بیتی احتمالا به تاتی« آیا»

دهد کـه زبانه به فارسی، ترکی و تاتی به دست ما رسیده و شاعر در آن شرح میی سهاقصیده
رک روبه« روستایی»اندا ، یکی چگونه در راهی با دو دختر زیباروی و نازک رو شـده و یکی ت 

ند، از جمله ترکـک اهکردو کوشیده دل ایشان را نر  کند. دخترکان نصست خیرگی و تندی می
و « هـا را رهـا کـناین حـرب»... یعنی « ... ترک ایله سن بو سوزلری»گفته: زبان میشیرین

                                                      
ی  اسـتنیـز ترجمـه شـده« هـان»بـه  َهلی کهن قرآن ادات پرسشی عربی هادر ترجمه .1  ص ،۵، ج ۷۳۱۵)یـاحق 

ادات  ،HUC 2193هودی کتاب مقـدس، نسـصۀ یدر ترجمۀ فارسی. (۷۱۱، ۷۳۱۱ص  سیدآقایی حاجی ؛ب۷۲۱۱
یـک بـار  و ʾyyʾیهودی( و نیز بـه های دیگر فارسیچنین است در متنترجمه شده )هم hʾnاغلب به  -hپرسشی عبری 

 .ʾyyʾ hʾn (Paper 1972, p. 214)هم به 
2. hād  به خود بگیرد.« آری»توانسته معنی می« باشه»اش و گونۀ گفتاری« باشد»است و به مانند « باشد»به معنی 
 .د یشن یکرد شوریگو و یفارس ادب و زبان گرپژوهش یحسن دیحم یآقا از را مثالش و اطالب نیا .٩
ای اسـت کـه در آغـاز . واژه۷» نامۀ سکزی چنین توضیح داده شـده:در سیستانی که در کتاب واژه āyeبسنجید با  .4

ــه ــا کار میســصن بــرای جلــب توجــه شــنونده ب چــی؟ چــه  .۵انواده باشــد. خــی پارســی هم«آیــا»برنــد. شــاید ب
ک « گفتی؟ م   روشـنشـده و  آیـا. به احتمال زیاد این واژه همانی است کـه در فارسـی (۲۲ ص ،۷۳۹۰)محمدی خ 

 است.ای کارکرد پرسشی نزدیک شدهاست، یعنی صوتی که به گونه« هان؟»ت که در معنی دو  معادل اس
 در هنـوز کـه است یفارس زبان از یاگونه یصیتار لحاظبه و یغرب جنوب نو یرانیا زبان کی یتات از مراد جانیا در. 5
 از یاهعـد   زین و( اندکرده مهاجرت کایآمر و لیاسرائ به اغلب اکنون که) جانیآذربا یجمهور و داغستان انیهودی انیم

 نـو یرانـیا یهـازبان از گـروه آن جز یزیچ ،یتات گروهِ  دو نیا. است جیرا جانیآذربا یجمهور انیحیمس و مسلمانان
 .شوندو امروزه آذری هم نامیده می اندخوانده یجنوب یتات گرانید یو از تیتبع به و ارشاطری که اندیغرب شمال
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مای من اگر وینو تره اوند  چه باشو حـال تـو/ بنشـین بـه جـای »گفته: دخترک روستایی می
ه نمی وکل  بـه نظـر انـد. ؛ ولی سرانجا  دختران کـا  شـاعر را بـرآورده«اَریرسی تخویشتن ک 

اگر ببیند تو را، آن د  چگونه باشد حـال  1مادِر من»توان چنین فهمید: نگارنده این بیت را می
توان باز هـم پیشینۀ چنین کاربردی را می«. ؟آیاترسی ! نمی2تو؟/ سر جای خود بنشین پسرک

تفسـیر در ترجمـۀ  که کاربرد استفهامی دارد امتر برد. برای برگرداندن حرب ربط عربی عقب
 یانیخدا فراگرفتند اره»است: کار برده شدهبه ارهانبیاء لغت ۀ سور ۵۵و  ۵۷های طبری در آیه

 ؟یانیخـدا او رونیـب از فراگرفتنـد اره»و « وانکننـد زنده زیچ چیه شانیا ؟بتان یعنی نیزم از
د ای بگو  ih-خوانـد کـه در آن  a ̄̆rihاین لغت را احتمالا بایـد «. شما یهاحجت دیاریب محم 

                                                      
را، بر اساس چاپ هاشم اوغلی رحیموب از نسصۀ محفوظ در فرهنگستان علو  جمهوری  ملک این لغت ۀدرضازا .1

در اصـل  ضبط نسـصه، حال آنکه (۷۳۱ ص ،۷۳۱۱ملک  ۀد)رضازا کرده نقل سن صورتسوسیالیستی ازبکستان، به
 است. من

فعـل  از یعنـی)« آوری»را برابـر  اَریدانسـته و « کلـک، نیرنـگ» kuklaرا صادقی همان لغت گیلکی  کوکله ۀژوا .2
این کلمه  .(۷۰ ص ،۷۳۱۵)صادقی است لحاظ کرده« کلک زدن»به معنی  آوردنکوکله ( گرفته و فعل جمله را آوردن

(. ۳۳است )در ثانیۀ شنیده« کودک خردسال»معنی  تاتی یهودی )جهوری( در را نگارنده در ویدئویی از یک گویشور
در یوتیـوب در دسـترس اسـت و در آن آقـای سـیمون  Endangered Language Allianceایـن ویـدئو در کانـال 

ِیف ) ردخ  ( که در کودکی از مـادرش شـنیده نقـل imid)در تاتی:  امید( داستانی را با عنوان Simon Mardkhayevم 
ده از شـ(. ویـدئوی یادشـده بـه همـراه شـمار زیـادی ویـدئوهای ضبط۵۰۷۱ژانویۀ  ۷۵دئو: کند )تاریخ ضبط ویمی

در  www.elalliance.orgنیـز بـه نشـانی  Endangered Language Allianceهای درخ ر جهان در وبگاه زبان
 دسترسند.

نقل شـده  کوکوندر مصرب نصست بیت بعد که کامالا روشن نیست، از زبان تهدیدآمیز دختر روستایی لغتی به شکل 
یـا « کـودک»به معنـی  کوکله در کوکهم مانند  کوکوندر  کوکرب ی داشته باشد. شاید جزء  کوکلهکه شاید به لغت 

ای ههای یادشده در زباندر معنی kukun و kukهای مفرد و جمع . صورتکوکونشده است که جمعش می« پسر»
در گـویش دزفـولی « فرزنـد پسـر، پسـر» kuwak؛ نیز بسنجید بـا (Lecoq 1989, p. 297)تاتی قفقاز رایج هستند 

مستقیم از صورت  کوکد هم مرتبط است. شای کودکشوشتری )به نقل از خانم مرضیه عروه، گویشور دزفولی( که با 
در  لـه-ند که جزء ادرستی حدس زدهر، دکتر صادقی بهتباقی مانده باشد. دو بیت پایین« کوچک، کوتاه» kūkپهلوی 

کد  د ، )در لف :( یکیک» یکَدملَهۀ واژ است کـه بـر سـر  کوکلهدر  له-باشد. این همان پسوند پسوند تصغیر می« م 
 است.کار رفتهجا از باب تحقیر برای آن جوان بهساخته که در این« پسرک، بچۀ کوچک»آمده و از آن معنی  کوک

ۀ ( با واژنمایشو  سازیصحنهو  بازیبا  نیرنگواس ۀ تناسب مفهو  احتمالا )به« کلک، نیرنگ» kuklaلغت گیلکی 
ــی  ــهترک ــامی ( kukla) قوقل ــف(۷۷۰۲ ص ،۷۳۷۱)س ــی ۀ و واژ ال ــی  ку́клаروس ــه معن ــر دو ب ــک )در »ه عروس

ۀ شـود از واژا هم دیده مـیی شرق اروپهادر پیوند است. این لغت را که در زبان« گردانی(بازی و عروسکشبخیمه
انـد، ولـی بـر ایـن ارتبـا  گرفتـه« ویژه خرقـۀ کشیشـان(ای که کالهی به آن پیوسته )بهکاله؛ خرقه» cucullaلتینی 
. بعید نیسـت (Eren 1999, p. 263; Фасмер 1950, II, p. 405)اند های آواشناسانه و معنایی وارد دانستهاشکال
و « کودکک، پسـرک» kuklaاز همین لغت ایرانی  ها(واس ۀ آن در دیگر زباندر ترکی )و به« عروسک» kuklaاصل 

اسـت و نیـز  دختـرکدر بلـوچی کـه همـان  «عروسـک» duttagبه جهت تشبیه آن به کودکی خرد باشد؛ بسنجید با 
دختـر؛ عروسـک » pupaو لغـت لتینـی « عروسـک؛ )در اصـل:( کـودک( »bebek) َبَبـکبسنجید با کلمۀ ترکـی 

اسـت. شده puppetو در انگلیسـی  Puppeآلمانی  در« ازی(بشبعروسک )خیمه»که در معنی « ازی(بشب)خیمه
 (.له-ت )سنج پسوند تصغیر اس et-در انگلیسی و فرانسوی 
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. مرحـو  یغمـایی به بعـد( ۷۰۲ص ، ۷۳۱۰)صادقی است  īh-حاصل کوتاه شدن واکه در پسوند 
چنـد خـود در پانوشـتی بـر ایـن لغـت مرقـو  اند، هردر این مواضع عالمت سوال نگذاشته

ترجمـۀ در خـود مـتِن  ۵۳آیـۀ «. ۵۳ ۀیـآه بـ زین شود رجوب و ،«ا » ۀترجم اره،»ند: افرموده
ر یفسـرجمۀ تت)« بهرسند را شانیا و یخدا ندک آنچه از را او نهرسند»چنین است:  تفسیر طبری

پرسند و از کند چیزی نمیآنچه میۀ از خدا دربار»یعنی  (۵ ۀد؛ س۷۰۳۰ص ، ۵، ج ۷۳۳۹ طبری
نقـل  ۵۵و  ۵۷ای هایی کـه از آیـههو جمله« پرسش خواهد شد اندآنچه کردهۀ دیگران دربار

 ایی است که از مرد  خواهند کرد.هشد از جمله پرسش
در فارسـی بـر جـای  1یاو شاید  آیا، آذاهای گونه hāδā*نگارنده بر آن است که از صیغۀ 

)یعنـی از صـیغۀ بـدون پسـوند  hādاز صـیغۀ  2اَیو  آی هایاند. همچنین شاید شکلمانده
هـای واژه عنوانبـههـا و دسـتورها هـا در فرهنگهمۀ این صـورت 3الف( باقی مانده باشند.

فرهنـگ جـز در ی شـده و نـه )بـهاها اشـارهولی البته نه به ریشۀ آن ،اندپرسشی معرفی شده
 ص ،۳، ج ۷۳۱۲ خـانلری ناتـل؛ ۷۳۵۱)متینی اند بوده« یک واژه»های ها گونه( به اینکه آنجامع

 :(2آیو  1آذا، ذیل ۷۳۹۵ صادقی: جامع فرهنگ ؛به بعد ۳۱۵
ر یتفسـ) نـان؟کغلبه ما میباش اگری مزد را ما هست یآ: هک گفتند فرعون، جادوان آمدندـ 
 .(۵ ۀد؛ س۲۷۲ ص ،۵، ج ۷۳۳۹ طبری
َ ـ   ص ،۷، ج ۷۳۱۲نی ی: اسـفراالتـراجم تـاج)« نادانـان؟ آوردند مانیا کهچنان میآور مانیا یا

 .(۲ ۀد؛ س۱۹
 .(۵ ۀد؛ س۱، پانویس ۱۷۵ ص ،۳، ج ۷۳۳۹ تفسیر طبری)« ؟هاسک آن ندانندیهم یاـ 
 .(۲ ۀد؛ س۹۳۰ ص ،۵، ج ۷۳۳۱)سورآبادی  ؟یباش باوردارندگان از تو ای یگفتیمـ 

ه نـداریم. ای فارسـی میانـههای این واژه در این معنی سراغی در متنیک از گونهاز هیچ
های )نزدیـک بـه( معیـار های یادشـده از آِن گونـهصـورتجا نتیجه گرفت که توان از اینمی

در  ،اند و از همین رویها و البته در فارسی نو پدید آمده بودهاند و در لهجهفارسی میانه نبوده

                                                      
ول شرح داده .1 همـان  یـانشـان داد کـه ادات پرسشـی  (Korn and Öhl 2008)اند شاید بتوان با روشی که کورن و ا 

 .است یاحرب ربط 
اسـت. بـه فارسـی نـو رسـیده اَیصـورت کاربرد داشته که به« یعنی»معنی در فارسی میانه به ayصورت ای بهواژه .2

یادآوری اسـت  از آن بح  شد پیوندی باشد. شایستۀ است که میان این واژه و آنچه در این مقالهنگارنده م مئن نشده
هـای فارسی میانه ندارد. بعدها در فارسی نو ایـن واژه ۀژه وااست که گویا رب ی ب« یعنی»معنی به أیکه در عربی هم 

 ند.افارسی میانه و عربی روی هم افتاده
حاصـل تشـصی  مصـححان  آدیده شده یا آنکه کاللـۀ  اَیمستقل از  آیهای معتبر صورت باید دید آیا در نسصه .٩

 است.بوده
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شـود حـدس زد این، میبراند. افزونهر لهجه دگرگونی آوایی متفاوتی را از سر گذرانیده بوده
های پرسشی عربی معـادلی در اند در ترجمۀ کلمهدانستهمیکه مترجمان قرآن خود را ناگزیر 

های گویشـی که صـورت ،های قرآنترجمه مانندهایی در متن ،متن بنشانند و به همین سبب
نشـده( ی و اسـتاندهاهای متنـوعی از ایـن لغـت )لهجـهگونـه ،اندبسیاری در خود گنجانده

شـمارش و یا کاربردهای انگشـت نرفته کارهبششم یا  ۀدهای ادبی تا سبینیم، ولی در متنمی
 ،۳، ج ۷۳۱۲)ناتـل خـانلری  1اثری از این ادات نیسـت شاهنامهمشکوک است؛ برای نمونه در 

 ۀژاند ایـن واانسـتهدیـا لز  نمی ادبـیست که نویسـندگان آثـار ا . این هم از آن رو(۵۱۵ ص
 ند آن را به اثر خود راه ندهند.ادانستهدهند و یا لز  میای را به اثر خود راه عامیانه و لهجه

 پیوست
 ای ندارد:های پرسشی فارسی میانه که نشانۀ ویژهای از جملهنمونه

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? 
سـان اینجـا باز از وی پرسید: در زمان ظهوِر دین مزدیسنان در جهان کسی هست که بدین
 Dēnkard)برترین باشـد؟ یعنـی در کسـی ]سـراغ از[ حلـول دیـن مزدیسـنان هسـت؟ 

7.8.28) 
 ۀژاند کـه برخـی آن را واشـده آغـاز hā ۀکلمـ با های پرسشیجمله جا دو کمدستالبته 

 Boyce 1977, p. 44; Durkin-Meisterernst 2004, p. 173; 2014, p. 222; Brunner)اننـد دپرسشـی می

1977, p. 186): 
hā dudī imēšān-iz kē paristēnd ādur sōzendag az ēdar xwad dānēnd 

ku-šān abdomī ō ādur? 

داننـد کـه سـتند خـود میپرآیـا اینـانی هـم کـه در اینجـا آتـش سـوزنده را مـیدو  اینکه 
 (است. «نه ای یآر»پرسش از نوب ) (Boyce 1975, dg, 3, 1)سرانجامشان در آتش است؟ 

hā ēn xēšmēn pādixšāy dā ō kay nūn hamēw šāyīhēd? 
د؟ این پادشاه خشمگین تا به کی فرمان همی پرسـش از نـوب ) (Boyce 1975, ar, 3, 1)ران 

 (نیست. «نه ای یآر»

                                                      
، ولـی در «/ سههر برین اسـت یـا چـر  مـاه؟ گاه؟که آیا بهشت است یا بز »اند: دانسته شاهنامهگاه این بیت را از  .1

)فردوسـی « ؟مـاه چـر  گـر ستا نیبر سههر/  ؟گاهرز  ای ستا بهشت نیا تا که»ویراست خالقی بیت چنین است: 
 .(۵ ۀدس ؛۷۲۲ ص ،۳، ج ۷۳۱۱
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 ادات کـارکرد وکمـالتما  ایـآ میبـدان که میندار شاهد یااندازه به hā نیا از ،یرو هر به
در ایـن بیـت  هـا ؛ بسنجید با استهبود!« هان» همچون ایجملهشبه آنکه ای داشته یپرسش

 خاقانی:
 اسـت؟! ثریا نه خوشۀ عنب ها
 

 دست برکن ز خوشه می بفشار! 
 (۱ۀ ؛ سد۷۹۱ ص ،۷۳۱۱)خاقانی شروانی  

ممکـن اسـت کسـی در بیـت و  (هان، ذیل ۷۳۱۷: انوری سخنبزرگ فرهنگ )مله است جکه شبه
ای خاقـانی هیادشده آن را با ادات پرسشی اشتباه بگیرد، ولی بررسی کاربرد آن در دیگر بیت

 سازد که چنین نیست، برای نمونه در:روشن می
 یعالم! ها «من؟ مست کو» ی:دم هر مجلس به ییگو
 

! هـا «مـن؟ رخـش کـو»: یهمـ در دانیم به ییگو
 داشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــته

 
 (۳۱۵ ص ،۷۳۱۱)خاقانی شروانی 

تر سبب فراوانی شاهدهایش، برای فهم دقیقبه فارسی، بههای رجوب و این از جمله خاصیت
 فارسی میانه است.
 های کهن فارسی یهودی شاهدی داریم به این صورت:در یکی از متن

u pa dīgar rōy guftēm-išān ku nē āßarīdgār i imā ispurrīh hest pa 

šna ̄̆xtagārīh u dāništ u pēšwēnīh u ha ̄̆nē ōy dād-deh hest ... 

معـادل  hā nēکشیده که بتوان آن را این احتمال را پیش hnyمکنزی در یادداشت خود بر 
تر دانسته و لغت را در مـتن بـه را که طرح کرده قوی اولیشمرد، ولی گویا احتمال « ؟آیا نه»

moreover  ترجمــــه کــــرده، یعنــــی آن را صــــورتی ازanī  و مــــتن را چنــــین گرفتــــه
 :(MacKenzie 1968, p. 254, 262, 263)است برگردانده

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, ...’ 
 گرداند:نگارنده عبارت را چنین برمی

و  آفریـدگاِر مـا را کمـال هسـت در شـناختگاری و دانـش نـهشان که و به دیگر روی گفتم
 او دادگر است؟ مگر نه؟ و بینیپیش

سـنجید کـه « خوشۀ عنـب اسـت؟ نه! ثریا ها»در مصراب « ها ... نه»توان با و این را می
یاد کردن است کـه  ستۀاند. شایعنوان ادات پرسشی دستوری نشده بودهالبته هیچ کدامشان به

anī «صورت به« دیگرhanī زبـان های ایرانـی کـاربرد دارد، از جملـه در در برخی از گویش
)پورمحمـدی املشـی و از توابـع قـزوین  من قۀ چـال ( درتاتی جنوبیایرانی آذری )یارشاطر: 
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 Göksel)شود ای پرسشی پدیدار میهکه در جمله hani. لغت ترکی ب(۳۱۱ ص ،۷۳۹۷غالمـی 

and Kerslake 2004, p. 268) شناسـند بـازمیای ترکی رب ی به اینجا ندارد و برایش ریشه(Erdal 

2004, p. 78, 214, 518). 

 بعامن
 معین. ،تهران، زبان پهلوی  ادبیات و دستور آن (،۷۳۱۵آموزگار، ژاله و تفضلی، احمد )

 بـه، بیان االدیان در شرح ادیـان و مـذاهب جـاهلی و اسـالمی، (۷۳۱۱) ابوالمعالی علوی، محمد حسینی
 تهران، روزنه. یاقیرسیدب محمد دیس اهتما  به و پژوهدانش یمحمدتق و یانیآشت اقبال عباس وششک

، (جلد ۳) ر القرآن لألعاجمیتاج التراجم فی تفس، (۷۳۱۲) اسفراینی، ابوالمظفر شاهفوربن طاهربن محمد
علمـی و تهـران، میـراث مکتـوب و انتشـارات ، یخراسان یاله برکا یعل و یهرو لیما بینج وششک به

 فرهنگی.
 تهران، سصن.، لدج ۱، فرهنگ بزرگ سخن، (۷۳۱۷) انوری، حسن، سرویراستار

، روشـن محمـد و یخـانلر ناتـل زیپرو وششکبه ، های بیدپایداستان، (۷۳۱۷) بصاری، محمدبن عبدالله
 تهران، خوارزمی.

تهـران، ، بـه کوشـش محمـد روشـن، لـدج ۲، نامۀ طبریخیتار، (۷۳۱۰) بلعمی، ابوعلی محمدبن محمد
 سروش.

پورمحمـدی ، مشهد، دانشگاه مشهد، اکبر فیا به کوشش علی، هقییخ بیتار، (۷۳۲۰) بیهقی، ابوالفضل
 تهران، رسانش.، فرهنگ واژگان تاتی )شالی(، ۷۳۹۷، املشی، نصرالله، و حسین غالمی

، «های اسـتفها  در فارسـی کهـندر باب برخی از نشانهبحثی »، (۷۳۱۱) سیدآقایی، اکر  الساداتحاجی
 .۷۱۱ـ۷۵۷ هایصفحه ،۳۵ ۀشمار، فرهنگستان ۀنام

بـه ، علـی نّجـار خاقـانی شـروانیبن دیوان افضل الدین بدیل، (۷۳۱۱) الدین بدیلخاقانی شروانی، افضل
ار.، کوشش ضیاءالدین سجادی  تهران، زو 

تهـران، انجمـن آثـار و مفـاخر ، آذری )گـویش دیـرین مـردم آذربایجـان(، (۷۳۱۱) ملک، رحـیمۀ رضازاد
 فرهنگی.

های قرآن از روی نسخۀ موقوفه بـر تربـت شـیخ ترجمه و قصه، (۷۳۳۱) یشابوریسورآبادی، ابوبکر عتیق ن
 تهران، دانشگاه تهران.، یبیان یمهد و یمهدو ییحی وششک به، لدج ۵، جام

بـه کوشـش ، لـدج ۲  «تفسـیر التفاسـیر»تفسـیر سـورآبادی ، (۷۳۱۷) یشـابوریعتیق نسورآبادی، ابوبکر 
 تهران، فرهنگ نشر نو.، اکبر سعیدی سیرجانیعلی

 در سعادت ]استانبول[، اقدا .، قاموس ترکی، (۷۳۷۱) الدینسامی، شمس
تهـران، ، یغمـاییبـه کوشـش حبیـب ، غزلیـات سـعدی، (۷۳۱۷) بن عبداللـهشربالدین مسعدی، مصلح

 مؤسسۀ م العات و تحقیقات فرهنگی.
 تهران، سروش.، ژارفارسی ههـ  فرهنگ کردی، (۷۳۱۹) شرفکندی، عبدالرحمن
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انـی و »، (۷۳۱۵) اشربصادقی، علی ان و شروان: چند بیت به یـک گـویش ار  معارضۀ ترکی با فارسی در ار 
 .۷۵ـ۷ های، صفحه۷۱ ۀشمار، مجلۀ زبانشناسی، «شروانی

 زبـان یخیتار مسائل در، «یفارس به یپهلو از مصدر حاصل پسوند تحول» (،۷۳۱۰) اشربصادقی، علی
 .سصن ،تهران، ۷۷۷-۷۰۳های صفحه، یفارس

تهـران، فرهنگسـتان ، ج ۵، فرهنگ جامع زبان فارسـی (،۷۳۹۲و  ۷۳۹۵) اشرب )سرپرست(صادقی، علی
 زبان و ادب فارسی.

تهـران، بنگـاه ، به کوشش غالمحسـین یوسـفی، نامهقابوس، (۷۳۵۲) بن اسکندرکیکاووس ،عنصرالمعالی
 ترجمه و نشر کتاب.

 تهران، کتابصانه منوچهری.، به کوشش عفیف عسیران، تمهیدات، (۷۳۱۱) القضات همدانیعین
خی سیستانی، اب بـه کوشـش محمـد ، سـتانییفّرخـی سم کـیوان حیـد، (۷۳۵۹) بن جولوغوالحسن علیفر 

ار.، دبیرسیاقی  تهران، زو 
رةالمعـارب ئتهران، مرکز دا، م لق یخالق جالل وششکه ب، لدج ۱، شاهنامه، (۷۳۱۱) فردوسی، ابوالقاسم

 بزر  اسالمی.
مجلـۀ ، «های نـادر اسـتفها  در فارسـیهای مصتلف یکـی از نشـانهتلف  و ضبط»، (۷۳۲۷) متینی، جالل

 .۷۹۵ـ۷۱۵ هایصفحه ،۵۹ ۀمارش، ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد ۀددانشک
های نـادر اسـتفها  در فارسـی )آذا، ای، او، و، یـا، بـاش، درنگـر، برخـی نشـانه» (،۷۳۵۱متینی، جـالل )

 .۷۳۵ـ۷۷۵های صفحه، ۷۱ ۀشمار، جستارهای ادبیمجلۀ ، «بشنو؟(
ک، جواد م  تهـران، ، ویـرایش نصسـت، ی سکزی )فرهنگ لغـات سیسـتانی(نامهواژه، (۷۳۹۰) محمدی خ 

 سروش.
االبرار معـروف بـه تفسـیر خواجـه عبداللـه االسـرار و عـدةشـفک، (۷۳۱۷) میبدی، ابوالفضل رشیدالدین

 تهران، امیرکبیر.، حکمت اصغر یعلبه کوشش ، لدج ۷۰، انصاری
 تهران، نشر نو.، لدج ۳، یخ زبان فارسیتار، (۷۳۱۲) ناتل خانلری، پرویز

 تهران، دانشگاه تهران.، به کوشش حبیب یغمایی، لدج ۱ (،۷۳۵۳تا  ۷۳۳۹) ر طبرییترجمۀ تفس
 تهران، بنیاد فرهنگ ایران.، به کوشش علی رواقی، (۵۲۳۲) پارس ۀزترجمۀ قرآن مو

فرهنگ ایران و انستیتو خاورشناسـی تهران، بنیاد ، به کوشش محمد روشن (،۷۳۲۷) هنکری یبخشی از تفس
 فرهنگستان علو  اتحاد جماهیر شوروی.

ه جـوینی، ر نسفییتفس، (۷۳۱۱) نسفی، ابوحف  نجم الدین عمربن محمد ، لـدج ۵، به کوشش عزیز الل 
 تهران، سروش.

 .تهران، دانشگاه تهران، به کوشش مجتبی مینوی، لیله و دمنهک (،۷۳۵۳) منشینصرالله  ابوالمعالی
د جعفر ی، محم  نسخۀ خطـی  ۱۴۲اساس فرهنگ برابرهای فارسی قرآن بر: فرهنگنامۀ قرآنی (،۷۳۱۵) یاحق 

مشـهد، آسـتان قـدس رضـوی، بنیـاد ، لـدج ۲، کهن محفوظ در کتابخانۀ مرکزی آستان قـدس رضـوی
 های اسالمی.پژوهش
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