ـگويششناسي

07QARIB

) (١٣٨٢/١٢/١٩ن٢

D:3

١٣٨٤/٠٥/٢٣

 ١٢ص

ـگذشته نقلي و بعيد متعدي در ُس غدي
و شباهت آنها با برخي از گويشهاي ايراني نو
بدرالزمان قريب /ترجمه ميترا فريدي
ـگذشته نقلي و بعيد متعدي در سغدي با ستاـک گذشته يا صفت مفعولي فعل اصلي و فعل
ـکمکي

da¦ r-

»داشتن« ساخته ميشود

δa
) ¦ r-

در سغدي به دليـل تـغيير انسـداديهـاي

واـکدار به سايشي است(.
براي بيان گذشته نـقلي مـتعدي ٬صـورتهاي صـرفي حـال سـاده

δa
¦ r-

بـه صـفت

مفعولي ٬که در واقع ستاـک گذشته است ٬اضافه ميشود و براي گذشته بعيد مـتعدي٬
صورت صرف شده ماضي غيرتام فعل

δa
کمکي ¦ r-

به کار ميرود .مثالهاي گذشته نقلي

اخباري ٬ستاـکهاي سبک:
ديدهام
ديدهاي
ديده است
شنيدهايم
ديدهاند

wyt(w) δßrßm: /wit-u δa
¦ ra
¦ m/
wyt(w) δßrßy: /wit-w δa
¦ re/
wyt(w) δßrt: /wit-u δa
¦ rt/
ptγws
§ tw δ'rym: /patγus§ t-w δa
¦ re¦ m/
wyt(w) δßrßnt: /wit-u δa
¦ rand/

همانطور که مثالها نشان

ميدهدwit- ٬

صفت

we
مفعولي فعل ¦ n-

گاه نقش ستاـک سبک

و زماني نقش ستاـک سنگين را ايفا ميکند .امّا معمو ًال در متون قديمتر
مفعولي فعل

kun-

k(¡)rt-

صفت

»ـکردن ٬ساختن« ستاـک سبک است:

ـکردهام
ـکردهاي

ßkrtw

δßrßm /krtu δa
¦ ra
¦ m/
°
ßkrtw δßrßy /krtu δa
¦ re/
°

٥٤

مقاله

ـگويششناسي ٢/ ١
ـگذشته نقلي و بعيد متعدي در سغدي و...

ـکرده است

δßrt /krtu δa
¦ rt/
°

همچنين با ستاـک سبک کوتاهشده:
ـکردهام

/(a)kt- δa
¦ ra
¦ m/

٥٥

ßkrtw

ßkδßrßm

مثالهاي ستاـکهاي سنگين:
دادهام
دادهاي
داده است
فرمان دادهايم

δβßrt δßrßm /δβa
¦ rt δa
¦ ra
¦ m/
δβßrt δßrßy /δβa
¦ rt δa
¦ re/
δβßrt δßrt /δβa
¦ rt δa
¦ rt/
frßm ßt δßrßym /fra
¦ ma¦ t δa
¦ re¦ m/

قانون هموزني مصوتها در زبان سغدي بـه گـونهاي است کـه پـايانه صـفت مـفعولي
ستاـکهاي سبک در حالت »رايي« حفظ ميشود ٬امّ ا در ستاـکهاي سنگين ميافتد .اين

پايانه

-u

است که از پايانه ايراني باستان

*-am

به جا مانده است .همچنين ٬مـثالهاي

ـکمي از وجه التزامي وجود دارد:
ـکرده داشته باشم
دريافت داشته باشند

با

δa
صرف ¦ r-

δßrßn: /krtu δa
¦ ra
¦ n/
°
ß
ß
δ r nt: /e¦ t δa
¦ ra
¦ nd/

yt-

ß

yam-

)ßyt(w

در ماضي غيرتام ٬ماضي بعيد متعدي ساخته ميشود:

دريافت کرده بودم

ستاـک

ßkrtw

گذشته s-

و پيشوند ¦ -aــ٬

ßß

δßrw: /e¦ t δa
¦ ru/

)ـگرفتن( نقش ستاـک سنگين را

*a
¦ -yasa-/a
¦ -yata-

داردs- .

ßß

)ßyt(w

از صورت آغازي ريشه

ساخته شده است .شناسه فعل کمکي  -w /u/ــ٬

بازمانده شناسه ماضي غيرتام اولشخص مفرد ايراني باستان است .مثالهاي باال برگرفته
مسيحي-u ٬

از متون بودايي ٬مانوي و متون غيرديني است .در بيشتر متون
ميافتد و احتما ًال به دليل همجواري دو صامت دنداني )صامت صفت مفعولي و صامت
فعل کمکي( ٬پديده همگوني رخ ميدهد و ٬در نتيجه d ٬به

پاياني ستاـک

صورتهاي  δ/ــ t ٬يا /θ

ظاهر

ميشود:
ديدهام
ـکرده است
شنيدهام
دادهايم
دريافت کردهاند

در بعضي از موارد نادر  -uپاياني حفظ ميشود:

wydßrm
qθßrt
ptγws
§ tßrm
θbrdßrym
ptγs§ dßrnt
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ـکردهاند
دريافت کردهاي

qtwdßrnt
ptγs§ twdßry

)سيمزـ ويليامز ) ( Sims-Williams 1985, 194ـ ٬فهرست کامل صرفي را
مثالهاي

داراي -u

در C2

داده است .او

را ستاـک سنگين و دو مثال آخر را ستاـک سبک ميداند(.

مانند
در متنهاي ديگر نيز مثالهاي پر اـکندهاي از اين همگوني وجود دارد٬
ِ
باستان  *kr° ta-ـ ٬در مثالهاي
)ـکردهام( ) (VJ 1476ـ .فعل  kwn-ـ ٬ستاـک گذشته  (')krt-از ايراني
ِ

ßkδßrßm

اصلياش /r /

مصوت
بسياري
ِ
زالمان نخستين دانشمندي است که اين ساخت را تشخيص داد ) ( Izvestija 1907, 555ـ .او
°

را از دست ميدهد.

دريافت که عنصر دوم ٬فعل کمکي da¦ r-

زالمان در مقايسه آن با

xa
¦ j δe
¦ rum

ß

استّ .ام ا ٬همچنان که بنونيست پي برد ) (ESG , 49ـ٬

)ميترسم( در زبان شُ غني ٬در اشتباه بود ٬زيرا در اين

مثال ٬فعل »داشتن« با اسم به کار رفته است .بنونيست نيز اين ساخت را بررسي کرده و آن
را با عبارتي در زبان يغنابي که ماضي نقلي را با ارگتيو بيان ميکند

râ
)¦ ti sina¦ yast

 pišakiـگربه

صورتش را شسته است( مقايسه کرده است ) (EGS , 48ـ .اـگرچه فعل کمکي بودن  ٬عمدتًا
براي ماضي نقلي الزم سغدي و

(wy)mßt

براي ماضي بعيد الزم سغدي به کار ميرود٬

ـگرشويچ مثالهايي از افعال الزم با فعل کمکي
wywsdßrt

)سپيده دميده است( ٬

s ßcδßrt

ah-

δßr-

ميدهد:

βßwdßrnt

)نزديک شدهانـد( ٬

)الزم بوده است( در متون مسيحي ٬و ) ßßstwßt δßrßntمؤمن

ـکرده شده بودند(  ٬متعدي مجهول در متن سغدي مانوي ) (GMS , 872, n2ـ.
تا آنجا که اطالع دارم اين مشخصه را هيچيک از زبانهاي ايراني ميانه به استثناي زبان
خوارزمي نشان نميدهد .صمدي در اين باره دو مثال آورده است) ßktk δßryßmyn :ساختهام(

و

) ß«yδk δßryδßmyرفته بود(Samadi 1986, 296) .

) m/yرفتن(
صمدي زير ريشه «

نيز در ( Humbach 1989, 200, 3.2.2.5.6.1.2 :ـ.

)(pp. 252-254

از ايراني

باستان *ay-

همه ساختهايي را

ـکه در خوارزمي به کار ميرود به دست ميدهد .مثال آخر ٬ماضي بعيد )از نوعي گذشته
استمراري ٬همچنان که هومباخ توضيح داده است( ٬احتما ًال به خط عربي در قنية المنية به
اين صورت آمده است :اودهيبش  ...ايدک ذاريدامي  ٬که صمدي

)(p. 254

آن را بـه صـورت

بهـدنبال او رفته بود ترجمه ميکند.
من هميشه عالقهمند به يافتن مثالي از اين نوع ساخت متعدي )يا حتي الزم( با

da¦ r-

در يکي ديگر از زبانهاي ايراني بودم .زماني که بـا يکـي از دانشـجويانم روي گـويش
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٥٧

مازندراني سـنگچال کـار مـيکردم ٬تـعدادي مـثال پـيدا کـردم .پس از بـررسي ديگـر
ِ
ـگويشهاي حاشيه درياي خزر مثالهاي بيشتري در رشت و اطراف آن و در بعضي از
روستاهاي گيالن و نـيز در سـاري ٬رامسـر و تـنکابن و حـتي در بـرخـي از روسـتاهاي
دورافتاده نزديک چالوس و اطراف سوادکوه در مازندران شرقي پيدا کردم.
سنگچال دهکده کوهستاني دور افتادهاي در جنوب شرقي دامنه سلسلهجبال البرز٬
در  ٤٧کيلومتري جنوب شرقي آمل با چشماندازي زيبا است .سالها پيش بخشي از يک
ناحيه بابل به حساب ميآمدّ .ام ا از آنجا که جاده اصلي به درياي خزر )با مسافت حدود
 ٣٥کيلومتر( از نزديکي دهکده ميگذرد ٬اهالي دهکده مـايل بـودند کـه جـزو بـخش

چالوي آمل محسوب شوند.١
ـگويش سنگچال /سگچال ) (Sag¡c§¦ al/Sang¡c§¦ alـ ٬از نظر حوزه زبـاني ٬مـتعلق بـه
شاخه شمال غربي زبانهاي ايراني نو و زيرگروه گويشهاي کرانـه دريـاي خـزر است.
يکي از مشخصههاي اصلي ساختآوايي آن نبود
/e/

ت /¡/
مصو ِ
صامت  /z§/و وجود ّ

به جاي

است ٬که مانند يک واجگونه بعد از همزه و در واژههاي عربي به کار ميرود .در اين

ـگويش ٬گذشته نقلي و بعيد متعدي و الزم با فعل

کمکي da¦ r-/da¦§ st-

ساخته ميشود .مثالً

خوردهام
خورده بودم

•ba-x•rd-da¦ r-m
•ba-x•rd-da¦ § s t-•-m

صورت کامل صرفي عبارت است از:
خوردهام
خوردهاي
خورده است
خوردهايم
خوردهايد
خوردهاند
رفتهام
رفته بودم

مثال براي افعال متعدي و الزم ٬مصدر دو فعل

•ba-x•rd-da¦ r-m
ba-xerd-da
¦ y-ni
ba-xerd-da
•¦ y-n
ba-xerd-da
¦ y-mi
ba-xerd-da
¦ r-•n(n)i
•)ba-xerd-•-da¦ r-•n(n
burd-da
•¦ r-m
burd-da
•¦ § s t-•-m

x¡rd¡n

)خـوردن( و

burd¡n

است .يکــي از تـفاوتها مـيان مـاضي نـقلي مـتعدي و الزم ٬کـاربرد پـيشوند

)رفـتن(
ba-

در

١ـ(ــاين اطالعات را يکي از دانشجويانم ٬آقاي احمدينسب ٬از اهالي دهکده سنگچال ٬هنگام پژوهش درباره
پاياننامهاي که من استاد ر اهنمايش بودم در اختيار من نهاد.

٥٨
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صيغههاي متعدي است .تفاوت ديگر کاربرد ستاـک حال فعل کـمکي
نقلي و صفت مفعولي
صرف فعل
ِ

da¦§ st-¡-

کمکي da¦ r-

شمار جمع
و در
ِ

ِ

da¦ r-

در مـاضي

در ماضي بعيد است.

شمار مفرد
در زمان حال ٬در
ِ

da
¦ r-m•, da
¦ y-ni, da
•¦ y-n
da
¦ r-mi, da
¦ r-•nni, da
•¦ r-•nn

است.

صرف فعل

کمکي da¦ r-

در زمان گذشته ٬در شمار مفرد

و در شمار جمع

da
¦ § s t-•-m•, da
¦ § s t-i, da
•¦ § s t-
da
¦ § s t-•-mi, da
¦ § s t-•-ni, da
•¦ § s t-•nn

است.
براي پيدا کردن ساخت مشابه ٬در گويشهاي ديگر کرانه درياي خزر ٬جستجو کردم.
اين مشخصه را پنج گويش ديگر طبري ٬دو گويش در نواحي شرقي ٬يک گويش در مرکز
و دو گويش در غرب مازندران و سه گويش در گـيالن نشـان مـيدادنـد .در مـازندران:
. ١ـساري  .٢روستاي کليجـخان ٬نزديک سوادکوه ٬در سه کيلومتري شيرگاه .٣ـدهکـده
رودبارک ٬در دامـنه عـلم کـوه ٬در مـنطقه کـالردشت ٬اطـراف نـوشهر )ـکـلباسي(١٣٧١ ٬

.٤ـتنکابن )سمائي (١٣٧٠ ٬و ٥ـ .رامسر )شکري . (١٣٨١ ٬در اين پنج ناحيه ٬ماضي نقلي و بعيد
متعدي دو ساخت را نشان ميدهند:
 (١مانند گذشته ساده .بنابراين ٬خوردن در
xerdan

ساري و رودبارک xordan

و در کليجخاني

اين گونه صرف ميشود :در ساري  ba-xord-emeـ ٬در کليجخاني  ba-xerd-emeـ٬

و در رودبارک  bo-xord-emeـ ٬همه به معني خـوردم /خـوردهام  ٬در تـنکابني
)خوردم /خوردهام( .صرف فعل

gut

)ـگفتن( در رامسر

 (٢با صفت مفعولي و فعل کمکي

da¦ r-

bo-gut-¡m

در ماضي نـقلي و

ba-xa
¦ rd-em

)ـگفتم /گفتهام( است.
da¦§ st-

در مـاضي بـعيد:

صرف فعل خوردن در هر سه گويش را کلباسي ) (٤٣-٤٢ ٬١٣٧١داده است .اينجا چند مثال
از تحقيق ايشان را انتخاب کردهام) .براي تـنکابني از آقـاي سـمائي تشکـر مـيکنم کـه
يادداشتهايي از پاياننامهشان براي من فرستادهاند(.
رودبارک
ساري
ـکليجخاني
تنکابني
رودبارک

خوردهام

bo-xord-e-da
¦ r-eme
ba-xord-e-da
¦ r-me
ba-xerd-da
¦ r-em[b]e
bo-xa
¦ rd-e-da
¦ r-em

خوردهاي

bo-xord-e-da
¦ r-ne

مقاله
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ساري
ـکليجخاني
تنکابني
رودبارک )مانند دومشخص مفرد(
ساري
ـکليجخاني
تنکابني
رودبارک
ساري
ـکليجخاني
تنکابني
رودبارک
ساري
ـکليجخاني
تنکابني
رودبارک )مانند دومشخص جمع(
ساري
ـکليجخاني
تنکابني

٥٩

ba-xord-e-da
¦ r-ni
ba-xerd-da
¦ r-ni
bo-xa
¦ rd-e-da
¦ r-i

خورده است
bo-xord-e-da
¦ r-ne
ba-xerd-da
¦ r-ne
bo-xa
¦ rd-e-da
¦ r-e

خوردهايم

bo-xord-e-da
¦ r-emi
ba-xord-e-da
¦ r-mi
ba-xerd-da
¦ r-em[b]i
bo-xa
¦ rd-e-da
¦ r-im

خوردهايد

bo-xord-e-da
¦ r-enne
ba-xord-e-da
¦ r-neni
ba-xerd-da
¦ r-enni
bo-xa
¦ rd-e-da
¦ r-id/θ

خوردهاند
ba-xord-e-da
¦ r-nene
ba-xerd-da
¦ r-enne
bo-xa
¦ rd-e-da
¦ r-en

در ر امسر ٬غربيترين شهر مازندران ٬فعل فروختن به اين صورت صرف ميشود:
bo-rute-da
¦ rem, bo-rute-da
¦ ri/e, bo-rute-da
¦ re
bo-rute-da
¦ rim, bo-rute-da
¦ rin, bo-rute-da
¦ ren

پنج گويش مازندراني تفاوتهايي را در ستاـک ٬پيشوندها و شـناسهها نشـان مـيدهند.
ستاـک حال در ساروي و رودبارکي  xordـ ٬در کليجخاني
ـکليجخاني ٬برخالف سه گويش ديگر ٬که

xorde

و

مفعولي مرخم استفاده ميکند .رودبـارکي پـيشوند
مصوتها با

ريشه xor-

xerd

و در تنکابني

xa
¦ rd

است.

xa
¦ rde

را به کار ميبرند از يک صفت

bo-

را مـطابق بـا قـانون هـماهنگي

به کار ميگيرد .رودبارکي در شناسهها ساختهاي يکسان براي

دومشخص و سومشخص مفرد و نيز دومشخص و سومشخص جمع دارد .در ساروي
همه شناسهها مصوت نخست

e-

را از دست ميدهند ٬در حالي که در دو گويش ديگر

در دومشخص و سومشخص مفرد آن را از دست ميدهند .در رامسر و تنکابن پايانههاي
صفت مفعولي ٬بيشتر مانند فارسي گفتاري است.
براي ماضي بعيد ٬فعل

کمکي da¦§ st-

در چهار گويش به کار ميرود .در مورد تنکابني

هيچ مثالي پيدا نکردم .از آنجا که پيشوند و ستاـکها در ماضي نقلي يکسان هستند ٬اينجا

ـگويششناسي ٢/ ١
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فقط

صرف فعل da¦§ st-
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را ٬که در شناسهها مانند گذشته ساده است ٬ميدهم.
da
¦ § s t-eme, da
¦ § s t-e/i, da
¦ § s t-i/e, da
¦ § s t-emi, da
¦ § s t-eni, da
¦ § s t-ene.

رودبارکي در دومشخص و سومشخص مفرد

-e

و در دومشخص و سومشخص جـمع

 -enneرا نشان ميدهد .در گويش رامسر
da
¦ § s t-•m, da
¦ § s t-e, da
¦ § s t-i
da
¦ § s t-im, da
¦ § s t-in, da
¦ § s t-•n

در اينجا صرف ماضي بعيد سه گويش نخست و ماضي نقلي را در پرانتز براي مـقايسه
ميدهيم .بنابراين ٬خورده بودند
در ساري
در کليجخاني
در رودبارکي

ba-xord-e-da
¦ § s t-ene, (ba-xord-e-da
)¦ r-nene
ba-xerd-da
¦ § s t-ene, (ba-xerd-da
)¦ r-enne
bo-xord-e-da
¦ § s t-enne, (bo-xord-e-da
)¦ r-enne

است .شناسههاي گويش رامسري متفاوت از سه گويش ديگر هستند .به عنوان نمونه٬
صرف ماضي بعيد فعل

gut-

)ـگفتن( را ميدهيم.
bu-gut-•-da¦ § s t-•m, bu-gut-•-da¦ § s t-e, bu-gut-•-da¦ § s t-i
bu-gut-•-da¦ § s t-im, bu-gut-•-da¦ § s t-in, bu-gut-•-da¦ § s t-•n

ماضي نقلي در رامسري براي فعل فروختن :
•bo-rut-•-da¦ r-•m, bo-rut-•-da¦ r-i/e, bo-rut-•-da¦ r-
bo-rut-•-da¦ r-im, bo-rut-•-da¦ r-in, bo-rut-•-da¦ r-en

است) .شکري(٢٠٠٢ ٬

کـمکي
اين پنج گويش طبري /مازندراني ٬ماضي بعيد متعدي ديگري بـا فـعل
ِ
)بودن( دارند که در بسياري از زبانهاي ايراني ٬از جمله فارسي به کار ميرود .بـه نـظر
bu-

ميرسد که اين ساخت را بيشتر از آن ساخت کهنتر با فعل کمکي
کمکي
ـگيرند .الگوي پيشوند و ستاـک مانند فعل
ِ
بعيد فعل کمکي بودن داده شده است.
ساري و کليجخاني
رودبارک
رامسر

da¦ r-/da¦§ st-

da¦ r-/da¦§ st-

است .در زير صرف ماضي

bi-me, bi, bi[y]e, bi-mi, bi-ni, bi-ne
bi-[y]ame, bi, bi-[y]a, bi-[y]ami, bi-[y]anne, bi-[y]anne
ba
¦ m, bi, ba
¦ , bim, bin, ba
¦ n

به استثناي کليجخاني ٬بقيه گويشها ميانوند

-e-

را بعد از ستاـک و پيش از فعل کمکي

دارند .به عبارت ديگر ٬کليجخاني صفت مفعولي مرخّ م را به کار ميبرد .مثال
رودبارک
مقابل
در
ِ

ba-xord-e-bi-[y]ame

ba-xord-e-da
¦ § s t-eme

بـه کـار

)خورده بودم( )ـکلباسي.(٩٤٣ ٬١٣٧١ ٬

با همان معني.
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و در رامسر

bo-gut-e-ba
¦ m

ـگذشته نقلي و بعيد متعدي در سغدي و...

٦١

)ـگفته بودم( )شکري ٬ (١٣٧٤

مقابل  bo-gut-•-da¦ št-•mبا همان معني.
در
ِ
در گويش رودبارک ٬معمو ً
ال ماضي نقلي با گذشته ساده ادغام ميشود )ثـمره ١٣٦٧؛
ـکلباسي  (١٣٧٦و نيز در گويش ساري )شکري  .(١٣٧٤معمو ًال ماضي بعيد ٬حتي متعدي ٬با
فعل کمکي بودن به کار ميرود .اين اطالعات نشان ميدهد که ماضي نـقلي و بـعيد بـا
در حال منسوخ شدن است .شکري ) ٬١٢١ ٬١٣٧٤ش (٨٤مـثالهاي کـمي از

da¦ r-/da¦§ st-

در گويش ساري داده است .مثالً

ماضي نقلي و

بعيد با  da¦§ st-ـ /ـ da¦ r-

baxorde da
¦ § s te

)خورده بودم( .در تنکابن ماضي بعيد با

bazuce da
¦ rme

)زدهام( ٬

وجود ندارد .با پيش رفتن به

da¦§ st-

سوي ساحل غربي درياي خزر ٬در گيالن ٬گويشهاي بيشتري با فعل

کمکي da¦ r-/da¦§ st-

پــيدا مـيکنيم (١ :در رشت (٢ ٬در دسـتک ٬دهکـدهاي در آسـتانه اشـرفيه ٬در سـي
ـکيلومتري الهيجان (٣ ٬در حسنکياده ٬ناحيه ساحلي بندر کياشهر ٬در شرق بندر انزلي.
استيلو ٢با مرز قرار دادن سفيدرود ٬گيلکي شرقي و غربي را از يکديگر متمايز ساخته
است ) (EIR 2001, 660ff.ـ .اين سه گويش متعلق به هر دو شاخه است.
همان طور که در باال ذـکر شد ٬مشخصه مشابه را در اين سه گويش گيلکي ميتوان
ديد .آنها دو نوع ماضي نقلي و بعيد دارند.
 (١ماضي نقلي مانند گذشته ساده:
رشت

bu-xurd-•m

دستک و حسنکياده

bu-xord-am

)خوردهام /خوردم(.

شناسههاي گذشته ساده در سه گويش عبارت است از:
رشتي
دستک -am, -i, -•, -im, -in, -an
حسنکياده -am, -i, -a, -im, -id, -ad
)-•m, -i, -e, -im, -id(i), -id(i

پيشوند

bu-

در هر سه گويش يکسان است .ستاـک

xurd

فقط در رشت و

xord

در دو

ـگويش ديگر )مشـترک بـا سـاري و رودبـارک( است .شـناسهها مـتفاوت هسـتند .تـنها
دومشخص مفرد و اولشخص جمع در هر سه گويش يکسان هستند.
 (٢ماضي نقلي با فعل کمکي  da¦ r-ـ:

dar-

)ـکلباسي(٬

da
¦ r-

)سرتيپپور( براي رشت؛
2) D. Stilo

٦٢
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دستک da¦ n- :ـ ٬حسنکياده da¦ r- :ـ .مثال با ماضي بعيد فعل خوردن :
)خوردهام(

دستک
رشت
حسنکياده
دستک
رشت
حسنکياده
دستک
رشت
حسنکياده
دستک
رشت
حسنکياده
دستک
رشت
حسنکياده
دستک
رشت
حسنکياده

bu-xurd-e-dar-•m
bu-xord-e-da
¦ r-ame

)خوردهاي(

bu-xord-e-da
¦ n-i
bu-xurd-e-dar-i
bu-xord-e-da
¦ r-i

)خورده است(

bu-xord-e-da
•¦ n-
bu-xurd-e-dar-e
bu-xord-e-da
¦ r-a

)خوردهايم(

bu-xord-e-da
¦ n-im
bu-xurd-e-dar-im
bu-xord-e-da
¦ r-imi

)خوردهايد(

bu-xurd-e-da
¦ n-in

)bu-xurd-e-dar-id(i
bu-xurd-e-da
¦ r-idi

)خوردهاند(
)مانند دومشخص جمع(

bu-xord-e-da
¦ n-an

bu-xurd-e-da
¦ r-ade

شايان ذـکر است که در رشتي تغيير فعل کمکي
 da¦ n-با تغيير از  rبه n

bu-xord-e-da
¦ n-am

dar-

با از بين رفتن کشش و در دستکي

است .شناسههاي سه گويش به استثناي دومشخص مفرد يکسان

نيستند .حسنکياده بلندترين شناسهها را در ّاو لشخص مفرد و سومشخص جمع نشان
ميدهد.
سرتيپپور در کتابش صرف ماضي
)خواندهام و غيره(

xa
نقلي فعل ¦ n-

)خواندن( را چنين آورده است:

b•-xa¦ nd•-da¦ r•m, b•-xa¦ nd•-da¦ ri, b•-xa¦ nd•-da¦ re
b•-xa¦ nd•-da¦ rim, b•-xa¦ nd•-da¦ rid, b•-xa¦ nd•-da¦ ridi

مصوت ستاـک دارد.
مصوت پاياني پيشوند ٬بستگي به نخستين ّ
تغيير ّ
ماضي بعيد سه گويش گيلکي مانند پنج گويش مازندراني يادشده در باال ٬دو ساخت
دارد :ساخت نخست ٬با فعل کمکي

bu-

)بودن( و دومين ساخت با

da¦ r-

)داشتن( .در

اين سه گويش ٬پيشوند و ستاـک )صفت مفعولي( در ماضي بعيد يکسان است .در اينجا
صرف گذشته ساده فعل
رشت

کمکي da¦ r-

و

bu-

داده شده است:

da
¦ št-im, da
¦ št-i, da
¦ št-i, da
¦ št-im, da
¦ št-id(i), da
)¦ št-id(i

ـگويششناسي ٢/ ١
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دستک
حسنکياده

٦٣

ـگذشته نقلي و بعيد متعدي در سغدي و...

da
¦ št-am, da
¦ št-i, da
¦ št, da
¦ št-im, da
¦ št-in, da
¦ št-an
da
¦ št-am, da
¦ št-i, da
¦ št, da
¦ št-im, da
¦ št-id, da
¦ št-ad

شناسهها در دومشخص مفرد و ّاو لشخص جمع در هر سه گويش يکسان هستند.

ـگويشهاي دستک و حسنکياده شناسه يکسان در ّاو لشخص مفرد دارند و شناسه را در

سو مشخص مفرد از دست ميدهند .بنابراين ٬خورده بوديم در رشت
ّ
و در دستک و حسنکياده  bu-xord-¡-da¦ § st-imاست.
صرف گذشته ساده فعل

bu-

bu-xurd-¡-da¦ § st-im

در سه گويش از اين قرار است:

رشت
دستک و حسنکياده
دستک )براي دومشخص و سومشخص جمع(
حسنکياده

بنابراين ٬صرف خورده بوديم با فعل کمکي

bu-

)bu-m, b-i, bu, b-im, b-id(i), b-id(i
bo-m, b-i, bu, b-im
b-in, bo-n
b-id, b-ad

در شهرهاي زير بدين قرار است:

رشت
دستک و حسنکياده

bu-xurd-•-b-im
bu-xord-•-b-im

)ـکلباسي(

سرتيپپور ) (٥٤ ٬١٣٦٩ساخت ماضي بعيد با فعل

کمکي bu-

)مصدر  bu c¡nـ( را ذـکر

ـکرده است .براي خوردن :
bu-xurd•-bum, bu-xurd•-bi, bu-xurd•-bu
bu-xurd•-bim, bu-xurd•-bid, bu-xurd•-bid

او ساخت ماضي بعيد با فعل
نوشته بودم و غيره
)دومشخص جمع = سومشخص جمع(

کمکي da¦§ st-

را نيز آورده است .با فعل نوشتن  nivis§t¡nـ:

bi-nivišt•-da¦ štim, bi-nivišt•-da¦ šti, bi-nivišt•-da¦ šti
bi-nivišt•-da¦ štimi, bi-nivišt•-da¦ štidi

نتيجه
تصور من بر اين است که گويش سنگچال در دهکده دورافتاده شرق مازندران ٬احتما ًال
قديمترين مثال اين ساخت را نشان ميدهد .فعل کمکي

da¦ r-/da¦§ st-

از ماض ي نـقلي و
ـ

ـ

بعيد متعدي به ماضي نقلي و بعيد الزم ٬مانند سغدي در تعداد کمي مثال گسترده شده
است .در گويش ساري ٬در شرق مازندران ٬بنا به نقل گويشوران شکري ) Äباال(  ٬اـکنون
ساخت با da¦ r-/da¦§ st-

منسوخ شده است .ماضي نقلي با گذشته ساده ادغام شده است و

ـگويششناسي ٢/ ١
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ماضي بعيد با بودن صرف ميشود .ساري ٬از شهرهاي بزرگ و مرکز مازندران ٬تـحت
تأثير فارسي معيار است .انتظار ميرود که سـاخت مـاضي نـقلي و بـعيد بـا

da¦ r-/da¦§ st-

بهـزودي از بين برودّ .اما کليجخان در ش رق )و رودبارک در مـرکز مـازندران ٬هـردو در
ـ

دامنه کوه( ٬بهـهمراه گذشته ساده و فعل کمکي بودن  ٬ساخت قديم را حفظ کردهاند .در

تنکابن و رامسر در غرب مازندران اين نوع ساخت با

da¦ r-

به کار ميرود؛ در رامسر هر

دو ساخت ماضي نقلي و بعيدّ ٬ام ا در تنکابن تنها ماضي نقلي حفظ شده است.

در استان گيالن ٬و مرکز آن شهر بزرگ رشت ٬ساخت ماضي نقلي و بعيد متعدي با

da¦ r-/da¦§ st-

در حال منسوخ شدن است .گذشته ساده به جاي ماضي نقلي و فعل کمکي

بودن براي ماضي بعيد به کار ميرود .رشت نيز تحت تأثير فارسي مـعيار استّ .امـا در
روستاهاي دستک و حسنکياده ٬در نواحي غربي کرانه درياي خزر ٬ساخت ماضي نقلي

و بعيد با
ـ

ـ

ـ

ـ

همچ نان ب ه موازات گذش ته س اده و فعل کمک ي بودن حفظ ش ده

da¦ r-/da¦§ st-

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

است.
مسئله اين است که چگونه اين ساخت به چنين ناحيه گسـتردهاي مـيان کـرانـههاي
درياي خزر و دامنههاي کوه البرز آمده است .سغدي يکـي از زبـانهاي ايـرانـي مـيانه
شرقي و اين گويشها متعلق به شاخه شمال غربي خانواده زبانهاي ايراني نو است .آيا
اين ويژگي ميراثي ايراني و باستاني است يا به وام گرفته شده است؟ همچنان کـه قـبالً
متذکر شدم ٬هيچ مثال ي مانند آن در زبانهاي ايراني ميانه و نو ش رق ي ٬به اسـتثناي دو
ـ

ـ

ـ

مثال در خوارزمي ٬نيافتهام .اـگر يک ساخت دستوري وام گرفته شده باشد ٬چگونه از
سغد به کرانه درياي خزر در ايران آمده است؟ آيا مـيتوان فـرض کـرد کـه گـروهي از
بازرگانان سغدي جاده ابريشم ٬که قادر به عبور از مرز ايران ساساني ٬بـهويژه نـواحـي
تحت حکومت حکام قدرتمند نبودند ٬به منظور ادامه راه به ساحل مديترانـه از طـريق
درياي خزر براي تجارت به اين ناحيه آمدند و در اينجا اقامت کردند؟
همچنين درست است که بسـياري از زبـانهاي هـند و اروپـايي اروپـا ايـن سـاخت
دستوري را براي ماضي نقلي و بعيد به کار ميبرند ٬امّ ا اين مسئله ممکن است بـيشتر

تصادفي باشد تا ميراثي مشترک .از اين گذشته در زبانهاي اروپايي فعل کمکي صرف
شده پيش از صفت مفعولي ميآيد.
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