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بررسي همکرد «دادن» در ساخت نويافتهاي از فعل مرکب در کهنترين ترجمة تورات

دکتر محسن محمدی فشارکی

2

چکيده
«زبانشناا نی تاريخی» يکی از شناهههای علم زبانشاا ی ا ت که به برر ی یر تحول
زبان میپردازد و به اين ماظور ا نننااد و مدار بهجامانده از زبان را مطالعه میکاد .بخش
بزرگ و ارزشمادی از ا ااد و مدار زبان فار ی را نسخ هطی تشکیل میدهد و «ترجمة
فار نی تورات» ( 7815مجلس) يکی از نسخههای قابل توجه و کارآمد در اين حوزه و به
لحاظ ويژگیهای زبانی ،ننرشننار از نکتههای بکر و بديع ا ننت .کاربرد همکرد «دادن» در
ناهت هاصنی از فعل مرکب ،يکی از اين نکتهها ت که اين نوشتار به آن پرداهته ا ت.
در ترجمة کهن تورات ،همکرد «دادن» با باری از معاای د ننتور ،تحکم و اجبار ،در ترکیب
با يک مصدر لازم يا متعدی ،فعل مرکبی می ازد که معادل امروزين آن را میتوان در قالب
ناهتهای نببی و با ا نتااده از اهتمان جملات مرکب وابسته با فراکرد پیرو مصصدی
ناهت .با برر نی کاربرد همکرد «دادن» در اين ترجمه روشنن میشود که در گذشته اين
همکرد هممعاا با افعال ننببی د ننتور دادن ،باعش شنندن و مجبور کردن نیز به کار میرفته
ا ت.
کليدواژهها :همکرد ،دادن ،فعل مرکب ،د تور تاريخی زبان فار ی ،ترجمة کهن تورات.
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گذشنته داشنته ا نت توجه کرد تا اصل و ماشر هر نکتهای پديدار شود و چگونگی تبديل هر صورت
بهصننورت ديگر مشننخش شننود .تحصیق و مطالعه در اين تحول و کشننق قوانیای که در اين تبديل و
تحول از جهات مختلق وجود داشنته ا نت ،موضنو «زبانشناا نی تاريخی» يا «تاريخ زبان» ا ت و
مطالعة تاريخ زبان بايد مبتای بر ا ااد و مدار موجود باشد (ناتل هانلری /8 :8919 ،دوازده).
ضننرورت و اهمیت اين علم زمانی بهتر آشننکار میشننود که بدانیم «مرز دقیصی میان زبان نوشننتاری
روز بنا زبان کهن ،با همة وجوه افتراق آنها ،ديده نمیشنننود و کاربردهای نحوی و صنننرفی و لغوی
ديرين ،چه در نثر و چه در شعر امروز ،فراوان به چشم میهورد .حتی در مواردی شعريت رودههای
برهی از شناعران ،جز کهاگی زبان و هروج از حیطة زبان آشناا و آشاايیزدايی از راه کاربرد کهن چیز
ديگری نیسننت» (احمدی گیوی :8911 ،دوازده) .اين نکته را نیز نمیشننود انکار کرد که برای توص نیق
و ريشنهيابی اشنکال گرامری زبان امروز و برای فهم و در بهتر آنها ،نیاز داريم که نسنبت به گذشتة
زبان و پیشنیاة نناهتهای د نتوری آگاه باشنیم تا گرفتار لغزشننگاههای د ننتورنويسنی و هطاهای
توصنیای نشنويم« .با دريافتن چگونگی تحول زبانهای ايرانی ،بسیاری از مسائل مربوط به د تور زبان
فار نی امروز را میتوان در ت و روشن بازشااهت و از هطاهايی که در اين تحصیق بر اثر عدم توجه
به وابق امر پیش میآيد ،پرهیز کرد» (ناتل هانلری /8 :8919 ،یزده).
«د نتور تاريخی» که بخشی از علم «تاريخ زبان» يا «زبانشاا ی تاريخی» را تشکیل میدهد ،بهطور
هاص به تاريخ تحول گرامر و د ننتور زبان میپردازد (ر . .مهیار 881 :8951 ،و فرشننیدورد:8915 ،
 .)91برای پا نداشنت و حاگ گاجیاة بزرگ زبان و ادبیات فار نی از پرداهتن به تاريخ زبان و کشق
ارتباطهای زبانی متون و آثار ادبی ناگزير هسنتیم .آنان که با تصنحی نسخه آشاا هستاد ،ارزش اين کار
را بهتر در میکااد؛ چراکه اذعان دارند در بسنننیاری از موارد ،مشنننکلات متنهوانی و تصنننحی و
برگزيدن يک ضنب از میان ضنب های متعدد نسنخهبدلها ،اگر د تور تاريخی مدونی برای زبان دورة
مورد نظر موجود باشنند ،چادان دشننوار و حلناپذير نمیماند .چهبسننا احاطه و اشننران نسننبت به
ويژگیهای د نتوری زبان فار نی در يک دورة هاص ،که ذيل عاوان بکشاا ی هم به آن پرداهته
میشنود ،نرنخی به د نت میدهد تا ارتباطهای زبانی و تاريخی متون و نسنخ هطی را کشق کایم.
البته ارتباط زبانشناا ی تاريخی و تصحی و احیای نسخ هطی ،رابطهای دو ويه ا ت ،چراکه تکامل
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تحصیصات زبانشنناا ننی تاريخی نیز نیازماد احیای نسننخ هطی کهن و تصننحی و برر ننی دقیق و
موشکافانة آنها ت.
مطالعة د نتور تاريخی زبان فار نی و برر ی واحدهای تاريخی و جغرافیايی اين زبان ،از مصولاتی
ا ننت که چاان که بايد بهطور ماسنننجم و دقیق مورد توجه نبوده ا نننت .در اين زمیاه ،جز آنچه در
کتابهای محصصانی چون ملکالشننعرای بهار ،هسننرو فرشننیدورد ،محسننن ابوالصا ننمی ،پرويز ناتل
هانلری ،حسنن احمدی گیوی و تحصیصات زبانشنااس فرانسننوی ،ژيلبر لازار ،به آنها پرداهته شنده يا
هرازگاهی ضنمن مصاله يا يادداشنتی به آن اشناره شنده ا نت ،پژوهش مستصل و قابل توجهی صورت
نگرفته ا نت .در مورد نیر تاريخی فعل مرکب و همکرد دادن که موضنو اين مصاله ا ت نیز تاکاون
پژوهشی انجام نشده ا ت.
روشنن ا نت که نوشنتن د نتور تاريخی زبان فار نی در درجة نخست نیازماد برر ی و تحلیل
زبانی ا ننااد و مدار بهجامانده از زبان ا ننت .اعم از متون نظم و نثر کهن که امروزه بهطور چاپی در
د نترس قرار دارند يا متونی که هاوز به زيور طبع آرا ته نشدهاند و همچاان بهصورت د تنوشته در
گوشنه و کاار کتابخانههای دنیا چشنمانتظار نگاه جسنتجوگر محصصان و مصححان هستاد .يکی از نسخ
هطی ارزشنماد زبان فار نی که به لحاظ زبانی و د نتوری ويژگیهای قابل توجه و گاه شگاتی دارد،
«ترجمة فار ننی تورات» ا ننت که به هاطر ارزشهای زبانی بسننیاری که دارد ،مابعی هام برای علم
د تور به شمار میرود.
اين ترجمة کهن که مطابق تاريخ نسخه (515هنننن) به قرن هشتم تعلق دارد ،و اگر اين ال را تاريخ
کتابت نسنخه به شنمار آوريم ،قدمتی بیش از اين هواهد داشت ،از جهات بسیاری قابل برر ی ا ت.
واژگنان اين ترجمه ،برهی ويژگیهای زبانی انجیل دياتسنننارون را به ياد میآورد؛ اما نحو جملات در
مصايسنه با متن دياتسنارون چادان روان و شیوا نیست و مترجم در برگردان هود گاه بیش از آنچه بايد،
از زبنان مبندت ترثیر گرفته ا نننت .واژگان نادر و کمیاب که بعضننناز از فرها ها فوت شنننده ا نننت،
ننناهنتهای جديد واژگانی ،ويژگیهای آوايی ،ننناهتهای قابل توجهی از افعال فار نننی اعم از
فعلهای مرکب ،پیشنوندی و ناده که در اين نوشنتار نیز به نمونهای از آن پرداهته شده ا ت ،کاربرد
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نشنانهها ،نگارهها و علائم نجاوندی ،1همه از هصوصیات متن اين ترجمة کهن تورات ا ت که البته
در حوزة زبانشاا ی تاريخی و د تور زبان قابل برر ی ا ت.
اين نسننخه را اولین بار محمدتصی دانشپژوه ،در ننال  ،8918در نشننرية راهامای کتاب ،ضننمن
مصالهای با عاوان «ترجمة فار نی شنشنصند الة تورات» معرفی کرد .وی در اين مصاله از نسخهای ياد
کرد که کتابخانة مرکزی دانشننگاه تهران میهوا ننته بخرد ،اما فروشننادة آن با بهای معین شننده موافصت
نکرده و صنناحب کتاب آن را با هود برگردانده ا ننت .دانشپژوه ،به هواهش ايرج افشننار ،اين مصاله را
نگاشننته و در آن ،اطلاعاتی اجمالی دربارة مترجم و محتويات کتاب به د ننت داده و بخشهايی از متن
آن را بهعاوان نمونه ارائه کرده ا ننت ،ولی به ارزشهای زبانی آن اشننارهای نکرده و تاها به اين جمله
اکتاا کرده ا ننت که « :ننبک فار نی در اين کتاب ،ننلا ننت و روانی ترجمة فار نی «چهار انجیل»
مو ننوم به دياتسننارون را ندارد ،اما برهی از لغات آن ماناد «گوشننتماد» در اين کتاب ديده میشننود»
(دانشپژوه.)719 :8918 ،
ا ننتاد جلالالدين همايی نیز در يکی از يادداشننتهای هود که بهصننورت تکبرگ از او بهجامانده،
به اين نسننخه اشنناره کرده و گاته ا ننت« :از کتب فخیمة فار ننی که در اصنناهان مازل حضننرت آقای
مجتبی روضنناتی ،رئیس محضننر  ،15ديدم ،ترجمة تورات از لغت عربی به زبان فار ننی بود »...و چاد
ننطر از برگ 811پ آن نسننخه را بهعاوان نمودار نصل کرده که عیااز همان ا ننت که در نسننخة مجلس
آمده ا ننت (ر . .يادداشننتهای پراکادة همايی ،محاوظ در کتابخانة ملی) .البته از نام و نشننان نسننخه
پیندا نننت که نسنننخههايی که هر دو بزرگوار از آن ياد کردهاند يکی ا نننت .اياکه پس از عدم توافق
فروشننادة نسننخه با کتابخانة مرکزی دانشننگاه تهران چه بر ننر نسننخه آمده ا ننت ،روشننن نیسننت؛
بههرروی ،اصننل اين نسننخه هم اکاون در کتابخانه و مرکز ا ننااد مجلس شننورای ا ننلامی نگهداری
میشنود (با شنمارة  )7815و تصنوير آن نیز در کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران موجود ا ت (با شمارة
-2519ن) (ر . .فاخا).
در اين نوشنتار نعی بر اين ا نت که يکی از ويژگیهای د نتوری اين متن کهن و ارزشماد را با
ا نتااده از مااهیم و ابزارهای موجود در علم د نتورنويسی و در مصايسه با زبان فار ی امروز توصیق
 -8اين مطلب در مصالهای با عاوان «نصطهگذاری ،نگارهها و نشانهها در نسخة هطی ترجمة فار ی تورات» مطرح و برر ی
شده و در فصلاامة نسخهشاا ی متون نظم و نثر فار ی ،س ،8ش ،2صش  ،29-71به چاپ ر یده ا ت.
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و تبیین شنود .ما اين ويژگی را «ترکیب مصدر با همکرد« 1دادن» ،برای اهت فعل مرکب» مینامیم و
از هلال شننرح و توضننی اين نناهت به تحول معاايی فعل «دادن» اشنناره میکایم؛ اما پیش از شننرو
بحش اصننلی مصاله ،همانطور که ر ننم و شننیوة معهود ايجاب میکاد ،لازم ا ننت که نسننخة «ترجمة
فار ی تورات» بهاهتصار معرفی شود.
دربارة نسخة خطي «ترجمة فارسي تورات»

نسنخة «ترجمة فار نی تورات» قديمیترين ترجمة فار نی شااهته شده از تورات ا ت که ترجمة آن
در نال  515هجری قمری ،در شنهر تبريز به اتمام ر یده ا ت .اين کتاب را « لیمان بن قس يو ق
يعصوب مَیافارِقانی» از زبان عربی به فار ننی برگردانده ا ننت و ازآنجاکه هیچ نام و نشننانی از کاتب در
آن موجود نیسننت ،به نظر میر نند که کاتب و مترجم آن يک نار باشنند .اگرچه مترجم اين نسننخه
شنااهته شده نیست ،ولی از نام او پیدا ت که مسیحی و پسر يک کشیش بوده و اصالت زا اهل میافارقین،
شنننهری از دينار بکر که ااهراز بایاد رومی داشنننته (ر . .ياقوت حموی ،ذيل میافارقین؛ حدود العالم)،
بوده ا نت .از اين گذشننته ،در متن نسننخه نیز نشننانههايی دال بر مسننیحی بودن مترجم ديده میشننود.
بهطور مثال از اشنارهای که در (95ر) به شناا يافتن از صنلیب در کلیسا کرده ا ت ،میتوان دريافت که
اعتصاد و میلی باطای نسنبت به مصد نات و باورهای مسنیحی داشنته ا ت« :اين مار نحاس کی مو ی
ناهت و بر چوب بلاد آويخت از بهر شنای بای ا نرائیل ،بماناد صنلیب ا ت که در کلیسا ماصوب
ا ننت که هر کی پیش صننلیب آيد و به دل پا  ،ملتجا صننلیب کاد ،صننلیب او را از همه بلاها هلاص
کاد» (95ر) و يا در جای ديگر ،جملة «الحمد للرب المصوی و الابن المتحان و لروح الصدس المسننناعد
من الآن و الی کل اوان و فی کل وقت و زمان» (898پ) را نوشننته ا ننت که به صننراحت ،اعتصاد به
تثلیش را نشان میدهد.
اين نسنخه به ه نسخ کهن و بر کاذذ مرقادی کتابت شده ا ت و  852برگ دارد و هر صاحه
بهطور متو ن مشنتمل بر  91نطر ا ت .قطع برگهای آن  28×81انتیمتر و اندازة جلد آن 21×81

 « -8همکرد فعلی ا ت که در ترکیب با ا م يا صات و گاهی کلمة ديگر ،معای اصلی هود را از د ت میدهد و با معای
ثانوی و يا تاها بهعاوان جزء ثانوی به کار میرود و از مجمو ترکیب ،فعل مرکب پديد میآيد» (احمدی گیوی:8911 ،
.)911
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نانتیمتر ا ت و تاها نسخة موجود از آن ،با شمارة  7815در کتابخانة مجلس شورای ا لامی نگهداری
میشنود (ر . .وبگاه کتابخانة مجلس شنورای ا نلامی) .تعداد قابل توجهی از برگهای اين نسخه گم
شننده و بسننیاری از برگهای آن نیز در هاگام صننحافی جابهجا شننده ا ننت .بهعاوان نمونه ،برگ 17
شنامل فصنلهای  9-8نار يوشنع ا ت ،اما برگ  11فصلهای  27-22ار تثایه را شامل میشود و
ادامة نار يوشع در برگ  25-28آمده و البته ناتمام ا ت .چاانکه در کتاب ذکر شده ،اين نسخه ا اار
پاجگانة تورات را دربرداشنته ا نت ،اما هیچيک از صناحات نار پیدايش در نسخه موجود نیست و
آنچه از اين نسنخه بجا مانده ا نت ،از آية بیسنت و نوم فصل دوم از ار هروج تا پايان اين ار و
نیز ننارهای لاويان ،اعداد ،تثایه ،يوشننع ،داوران ،ننار اول و دوم ننموئیل و اول و دوم پادشنناهان را
شامل میشود.
در مورد ر ننمالخ اين نسننخه بايد گات که اگرچه در پارهای موارد همچون قید صننله و بیان و
علت (بهار )989/8 :8951 ،يا حرن رب «که» که در همة موارد بهصننورت «کی» بکار رفته ا ننت ،در
کل ر نمالخ يکاواهتی ندارد .نبک زبانی اين نسخه که هم اکاون در د ت تصحی و تعلیق ا ت،
فار ننی روان و شننیوا نیسننت و مترجم در برگردان هود بسننیار تحت ترثیر زبان مبدت بوده ا نت و اين
ترثیرپذيری در نناهت و نحو جملات و کاربرد کلماتی که میتوان آنها را معادل اجزای نحوی (بدل،
ماعول مطلق ،ضنمیر فصنل )...زبان عربی دانسنت ،بهوضنوح مشاهده میشود .جابجايی اجزای جمله
(فعل ،فاعل ،قید ،)...تکرار ،کاربرد جملات کوتاه ،حشننو و مترادفات ،واژگان کهن ،کمیاب و گاه ناياب
که در فرها ها ضننب نشنندهاند ،برهی نناهتهای ذريب واژگانی و ويژگیهای هاص د ننتوری،
ازجمله ويژگیهای زبانی اين متن ا ت که هر يک در جای هود شايستة توجه و قابل برر ی ا ت.
همانطور که پیشنتر نیز اشاره شد ،اين نوشتار ،به برر ی و توصیق کاربرد اهت «فعلیار مصدر+
همکرد دادن» بهعاوان يکی از ويژگیهای د نتوری اين نسخه هواهد پرداهت .امروزه در زبان فار ی
معادل دقیق و واژه به واژهای برای اين نناهت به کار نمیرود و اگر بخواهیم در فار نننی امروز برای
جملههايی که اين ناهت در آنها به کار رفته ا نت برابر و معادلی باويسیم ،جملات معادل ،در قالب
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نناهتهای ننببی و در نناهتمان و نحو «جملات مرکب وابسننته با فراکرد 1پیرو مصصنندی» هواهاد
نشنست؛ ازاينرو پیش از ورود به بحش مورد نظر ،بهمرور ويژگیهای جملات مرکب وابسته با فراکرد
پیرو مصصدی میپردازيم.
جملات مرکب وابسته با فراکرد پيرو مقصدي و ساخت معنايي دستور و درخواست

اين جملات از دو گزارة فراکرد پايه و فراکرد پیرو تشننکیل میشننوند .اين دو فراکرد با حرون رب يا
پیونند هنای کنه ،تنا ،تنا اياکه ،تا که ،برای آنکه ،مگر ،بلکه و  ...به هم میپیوندند .گزارة فراکرد پیرو
مصصنندی در اين جملات با وجه التزامی بیان میشننود ،چراکه عمل مادرج در فراکرد پايه برای اين اجرا
میشنننود کنه عمل مادرج در فراکرد پیرو محصق شنننود .بهعبارتديگر انجام و تحصق عمل مادرج در
فراکرد پیرو ،درهرحال متعاقب تحصق عمل مادرج در فراکرد پايه ا نننت .انجام عمل مادرج در فراکرد
پیرو در لحظة انجام عمل مادرج در فراکرد پايه ،هاوز مسنلم و قطعی نیسنت ،محتمل ا ت ،ولی مورد
لزوم و هوا ننت و آرزو ننت .اين ا ننت که بايد با وجه التزامی بیان شننود (شنناائی.)719 :8919 ،
جملههای زير ،نمونههای ادهای از «جملات مرکب وابسته با فراکرد پیرو مصصدی» هستاد:
 ما میکوشیم که زندگی ما بارور و پرثمر باشد.
 دهترش را صدا کرد و نامه را به او داد که بخواند و قضاوت کاد.
 من نیامدهام اياجا که شما را رنج بدهم.
 و هرچه ا کااس و برات داشت با عسل هورد تا کس ديگری از آن بهرهماد نشود.
 من همیشننه صننب زود به مدر ننه میرفتم بلکه بتوانم نیم نناعت در اتاقی هلوت به
کارهايم مشغول شوم.
... 
قالب جملات مرکب وابسنته با فراکرد پیرو مصصندی ،چاان زايا و پويا ا ت که اهتهای معاايی
متعددی را دربرمیگیرد .ماظور از نناهت معاايی ،چارچوبی از جملات مرکب وابسننته ا ننت که فعل

 -8به هر يک از دو جزء جملة مرکب که مشخصات د توری جمله را کم و بیش از د ت دادهاند و فص بهطور مشروط
میتوان آنها را جمله نامید ،فراکرد گاته میشود (شاايی .)219 :8919 ،در برابر اين اصطلاح ،باد (باطای )51 :8919 ،و
جملهواره يا نیمهجمله (فرشیدورد )881 :8912 ،نیز بهکار رفته ا ت.
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فراکرد پايه در همة آنها مشنننتر و از يک ريشنننه باشننند .يکی از ننناهتهای معاايی رايج در اين
ننناهت ،که در اين مصاله بهطور هاص مورد نظر ما نننت ،با کاربرد فعل «دادن» بهعاوان فعل يا عمل
مادرج در فراکرد پايه نناهته میشننود .در اين نناهت ،فراکرد پیرو که همواره در وجه التزامی بیان
میشنننود ،میتواند همة افعال گذرا به ماعول (متعدی) را در هود بپذيرد .فعل دادن در اين چارچوب،
در ورای معاای مسنتصل و مشنهور هود (يعای ضدّ «گرفتن») ،دربردارندة معاای «د تور و درهوا ت»
ا ننت .باابراين اگر بخواهیم اين نناهت معاايی را که همواره با فعل دادن نناهته میشننود ،با عاوانی
هاص باامیم ،شنايد عاوان « ناهت معاايی د نتور و درهوا ت» ماا ب باشد .در جملات زير که در
اهت معاايی «د تور و درهوا ت» آمدهاند« ،دادن» در نصش فعل فراکرد پايه نشسته ا ت:
« اگر صنبر نیامده بود همانطوری که تصنمیم گرفته بودم ،همة گوشت تن او را تکه تکه
میکردم ،میدادم به قصناب جلو هانةمان تا به مردم باروشد و يک تکه از گوشت رانش
را میدادم به پیرمرد قاری که بخورد» (بون کور).
« بعد از نخارانی آقای ناام ،د تمالم را دادم که آن عکسها را پا کاد» (مدير مدر ه).
« هلاصننه اين آقا معلم کارد ننتی کلاس پاجم ،اين عکسها را داده به پسننر آقا تا آنها را
روی تخته ه لايی بچسباند و دورش را مباده بکشد و بیاورد» (مدير مدر ه).
در ادبیات کهن فار نی ،فراکرد پاية جملاتی که در اين ناهت معاايی مینشننستاد ،با به کار بردن
افعال تحکّمی ،نظیر «امر کردن»« ،فرمودن»« ،مثال دادن» يا «د ننتور دادن» نناهته میشننده ا ننت .البته
فراکرد پیرو تاها با وجه التزامی بیان نمیشننده و گاه فعل فراکرد پیرو در شننکل «ماضننی مطلق» به کار
میرفته ا نت .کاربرد گونة «ماضنی مطلق» بجای «مضنار التزامی» در فار ی امروز هم کموبیش رايج
ا ننت .بهاينترتیب ،فراکرد پیرو در ضننمن اياکه مصصنند و هدن د ننتور را نشننان میدهد ،دربردارندة
وجه اهباری و معاای تحصق و وقو فعل فراکرد پیرو نیز هسننت .احمد شنناائی در کتاب «مبانی علمی
د نتور زبان فار نی» به اين نکته اشناره کرده (ر . .شناائی ،)788 :8919 ،ولی نسبت به اين نکته که
اين جانشنیای در فار ی امروز هم نظیر دارد ،ذافل مانده ا ت .به جملة زير بهعاوان نمونهای از کاربرد
«ماضنی مطلق» (بجای «مضنار التزامی») در فراکرد پیرو جملات مرکب وابسته با فراکرد پیرو مصصدی،
توجه کاید:
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کردند» (مدير مدر ه).
جملههای زير نیز کاربرد اين گونه را در ادبیات کهن نشان میدهد:
« چون نامه از تکیااباد بر نید ،مثال داد تا نسنختها برداشنتاد و به اد و هاد فر تادند»
(تاريخ بیهصی).
« فريدونش فرمود تا برنشست /ببو ید و بسترد رويش به د ت» (شاهاامه).
« بارمود پس تاش برداشتاد /از آن بوم و بر دور بگذاشتاد» (شاهاامه)
« مثال داد تا به عوض او زرگر را بر دار کردند» (کلیلهودماه).
« و کسری بارمود تا درهای هزاين بگشادند» (کلیلهودماه).
« هسرو در صدر مساد شاهی باشست و مثال داد تا ماادی به جمع برآمد» (مرزباننامه).
« امیرالمؤماین فرمود تا او را به هدمت آوردند» (جوامع الحکايات).
در ادبیات کهن فار ننی ،گاه فراکرد پیرو مصصنندی ،بجای اياکه با وجه التزامی يا اهباری (ماضننی
مطلق) بیايد ،در يک مصندر هلاصنه میشنده ا ت .در چاین مواردی مصدر با مضار التزامی هم معاا
ا ت:
 هداوند د نتوری دهد که باده ،علی ،امروز نزديک باده باشد و ديگر بادگان که با ویاند
که باده مثال داده ا ت شوربائی اهتن (بیهصی.)19 /8 :8959 ،
 د توری داده بوديم رفتن را و برفت و آن کارها مانده ا ت (همان.)58 /8 :
 و ايشنان را د نتوری داد به شنااعت کردن در هر بابی و خن فراختر بگاتن (همان/8 :
.)818
 و بو الات حناتمی را هنداونند مثال داد به ديوان آوردن به روزگار امیر محمود ،چه
چاکرزاده هداوند ا ت (همان.)891 /8 :
« يکی نامه فرمود پس شهريار /نوشتن بر ر تم نامدار» (شاهاامه).
در فار نی امروز جملاتی نظیر :برای ديدن تو آمدم و بهقصند تحصنیل به دانشگاه آمدهام ،جملاتی
کاملاز عادی هسنتاد و اين نشنان میدهد که مصندر میتواند برای بیان مصصند عمل مشروح در فعل به
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کار رود؛ باابراين میتوان گات که مصندر و مضنار التزامی مترادن صنرفی يکديگر هسنتاد (شاائی،
.)719 :8919
نکتة ديگری که در مورد اين نو جملات بايد گات ،اين ا ننت که امروزه در اين د ننته از جملات
مرکب وابسنننته با فراکرد پیرو مصصننندی ،فراکرد پیرو ،تاها با کاربرد فعلهای گذرا به ماعول (متعدی)
اهته میشود و افعال ناگذر در اين اهت معاايی قرار نمیگیرند .بهعاوانمثال میگويیم:
 پدر نامه را داد تا علی بخواند /ببیاد /باويسد... /
 آقای جعاری ماشیاش را داد تا احمد تعمیر کاد /گل بزند /براند... /
 دادم کتاب را جلد کااد /بخواناد /باويساد... /
میبیایم که تاها افعال گذرا میتواناد بهجای فعل فراکرد پیرو باشنننیااد و اين اقتضنننای فعل «دادن»
ا نت که در فراکرد پايه میآيد .چاان که در ناهتمان جملات مرکب وابسننته با فراکرد پیرو مصصدی،
فعنل فراکرد پنايه مسنننبب و باعش فعل فراکرد پیرو ا نننت ،در اين جملات نیز فعل «دادن» موجب و
مسنبب فعل فراکرد پیرو ا نت؛ يعای فاعل فراکرد پايه با انجام فعل «دادن» موجب شده ا ت که فاعل
فراکرد پیرو ،فعنل ماندرج در آن فراکرد را محصق کاند؛ بنهاينترتیب فاعل فراکرد پايه را میتوان «فاعل
ببیِ» فعل فراکرد پیرو نامید.
ساخت معنايي «دستور و درخواست» (يا «تحکم و ايجاب») در ترجمة کهن تورات

نناهت معاايی «د ننتور و درهوا ننت» در ترجمة کهن تورات ،بیشننتر رن

تحکم و اجبار دارد .اين

ناهت معاايی در اين متن ،گاه در ناهتمان جملة مرکب وابسنته با فراکرد پیرو مصصدی آمده ا ت.
به اين صننورت که فعلهای ننببی «د ننتور دادن» و «فرمودن» بهعاوان فعل فراکرد پايه به کار رفته و
فعل فراکرد پیرو نیز بهصنورت مضار التزامی آمده يا به مصدر ترويل شده ا ت .البته اينگونه جملات
اگرچه در اين متن يافت میشود ،نمونههای زيادی ندارد:
 يا برادر ،میهواهم از تو کی به من د تور دهی کی بروم و ببیام برادران من (57پ).
 بگو بنه پدر تو کی د نننتور ده به تامر ،هوهر من ،کی به پیش من آيد و ما را بخوراند و
تیمار کاد و بسازد از بهر من زلوبیا کی بخورم از آنچه او بسازد (11ر).
 گات هدد به فرعون کی د تور بده به من به رفتن من به ملک من و بلاد من (1پ).
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 و بعد از هوردن چاشنننت ،میفرمود کی او را نان و طعام بدهاد ديگر ،بعد از هوردن او
با ملک (858ر).
نکتة قابل توجهی که در اين نوشننتار مورد نظر ا ننت ،اين ا ننت که نناهت معاايی «د ننتور و
درهوا ننت» يا «تحکم و ايجاب» در ترجمة کهن تورات ،بیشننتر در قالب يک جملة نناده شننکل می
گیرد ،درحالیکه اين نناهت معاايی را امروز با کاربرد افعال ننببی و در قالب جملات مرکب میتوان
ناهت .فعل «دادن» که امروزه در ناهت معاايی د تور و درهوا ت ،نصش فعل فراکرد پايه را دارد،
در ترجمة کهن تورات با ترکیب با فعل فراکرد پیرو ،فعل مرکب می ننازد .بهاينترتیب فعل «دادن» در
نصش همکرد در کاار مصنندر فعل مینشننیاد و معاای «د ننتور دادن ،باعش شنندن و مجبور کردن» را
میر ناند .پیش از برر نی و توصنیق ناهت «فعليار مصدر +همکرد دادن= فعل مرکب» ،به هاطر
تازگی و حسنا نیت موضنو  ،همة جملاتی که اين ناهت در آنها به کار رفته ا ت نصل میشوند تا
هوانادگانی که اين نوشتار را از نظر میگذراناد به جملات کامل د تر ی داشته باشاد:
 .8مجمو دمیدن داد هدای ،تعالی ،باد عظیم ،باد موم بر تمامت زمین (75ر).
 .2ماهزم و شنکسنته هواهید بودن و قتل شويد ،از بهر آنکه هدای ،تعالی ،بر شما ذضب کردن
داديد (19پ)
 .9برها ت بلعام بامداد و زين کردن داد بهیمة هود و رفت با عظما[ی] مواب (91ر).
 .1و هورانیدشنان را (99پ) از ذلة مزار و مکیدن داديش شنیر و عسنل از ننا
ا

و روذن از

طران.

 .7و به خره گیرد چهارپايان شما و بر ايشان کار کردن دهد ،کار هود (11پ).
 .1بان

زدن داد شناوول به شافور در مجمو شعب و گات کی بشاوند مجمو بای ا رائیل و

مجمو قبايل عبرانیین کی شناوول شنکسنت عهد فلسنطین و ا ننرائیل بر ايشنان اار يافت
(51پ).
 .5گات يک مرد از شنعب به يوناثان کی پدر تو بر شنعب قسم نهاد و گات ملعون باشد هرکی
امروز چیزی هورد .شعب به جو مجاهده نمودن داد (58پ).
 .1بريدن داد شمويل اذاغ را پارهها قدام الله ،الرب ،به جلجال (52پ).

جستارهای نوين ادبی (ادبیات و علوم انسانی ابق)

821

شمارة وم

 .9گات شنمويل به ايشای« :بار د و او را آوردن ده پیش من کی من نروم تا او پیش من نیايد».
فر تاد و داوود را آوردن داد (59ر).
 .81بان

زدن داد شناوول به مجمو شعب و هواندشان را (51پ) به رفتن بر قعیلا به جا

کی

حصار کااد داوود را و هرکی با او ت.
 .88فر تاد لیمان و آوردن داد حیرام بن صور (872پ).
 .82و مصناغ کردن داد دو گو اله از زر رخ و گات به مجمو شعب آل ا رائیل« :دور شود بر
شننما رفتن به اوراشننلیم» .و گات کی اياان باشنند هدايگان تو يا ا ننرائیل کی تو را بیرون
آوردند از مصر (1ر).
 .89و بزند الله ،الرب ،تعالی ،آل ا ننرائیل آنچاان کی بجابد درهت از برابر باد و برکاد نسننل
ا نرائیل از زمین صال  .و بردارد ايشان را .و به ذارت کردن دهد ايشان را و بردن دهد ايشان
را از پس نهر فرات ،از بهر آنکی ا تدند اصاام و مسخ کردند الله ،تعالی (5پ).
 .81و ملک شند بر بای ا رائیل الها و کرد هطايا و آثام امام الله ،تعالی و شد در طريق يورباام
بن ناب  ،پدر او و به هطايا و افعال بد او .و هطا کردن داد بای ا رائیل را نیز با هود (1پ).
 .87و نگذاشننت از آل يورباام هیچ آفريده که قتل نکردش .آنچاان که الله ،الرب ،تعالی ،فرمود و
گات بر زفان احیا نبی ،بادة او الشننیلوی از بهر آل يورباام بن ناب و بر هطايا کی کرد و هطا
کردن داد بای ا رائیل (1پ).
 .81و کرد کردار بد و ننوء و نجا ننت امام الله ،الرب ،تعالی و رفت به رفتار يورباام بن ناب و
هطايا کی کرد و کردن داد بای ا رائیل را نیز (1پ).
 .85فرمود بر بغشننا ،بر زفان ياهو نبی الله ،تعالی ،به جمیع هطايا الا ،پسننر او ،ايشننان کی هطا
کردند و هطا کردن داد مجمو بای ا ننرائیل را با هود کی مسننخ الله ،تعالی ،شننوند به بد
افعالشان پلید (9ر).
 .81رفت در جمیع ننبل يورباام بن ناب و هطای او کی هطا کردن داد بای ا ننرائیل را کی
عاصی شوند بر حضرت و فرمان هدای ،تعالی ،اله ا رائیل ،به انداد ايشان (9ر).
 .89و عمارت کرد صنخور مذب به ا م الله ،الرب و کاويدن داد هادق گرد او ،عمق يک نیزه و
حول مذب (81پ).
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 .21گرفتاد مجمو انبیای بعلا ،صننام را و بزير بردند ايشننان را به وادی قیشننون و ذب کردن داد
ايشان را آنجا (88ر).
 .28رفت به هطايا يورباام بن ناباط کی هطا کرد و کردن داد بای ا نننرائیل را نیز و نگرديد
ازيشان (81پ).
 .22فر نتاد ملک ا رائیل به اياجايگه کی حذر کردن داديش نبی الله ،تعالی ،ازو و گات با او کی
آنجا نرود باری و نا دو بار (812پ).
 .29رفت به هطايا[ی] يورباام بن ناب کی هطا کردن داد آل ا ننرائیل و از هطايا[ی] يورباام
نمیگرديد و قوی شد ذضب الله ،تعالی ،بر بای ا رائیل (879پ).
 .21اما [بیدار نشند] (879پ) از هطايا يورباام بن ناب کی هطا کردن داد بای ا رائیل و رفتاد بر
آن هطايا.
 .27و بیدار نشنند از کردار هطايا[ی] يورباام بن ناب و کرد و هطا کردن داد بای ا ننرائیل نیز
(818پ).
 .21و نگرديد از کردار و هطايا[ی] يورباام بن ناب کی هطا کردن داد بای ا رائیل را (818پ).
 .25از ننبب آنکه هطا کردن داد آل يهودا را امام الله ،الرب ،تعالی ،به عبادت اوثان و نناير
قصننش ماشننی ،ملک يهودا و آنچه کرد و هطايا کی کرد و هطا کردن داد آل يهودا ،همه
نوشته ا ت در ار بريامین (811پ).
 .21و هواندن داد بر ايشننان ننار توريت مصدس و مجمو آيات و فرمودة الله ،الرب ،تعالی ،اله
ا رائیل (819ر).
 .29و مذاب کی عمارت کردشننان را ماشننی در حجرة بیت الله ،تعالی ،برکادن دادش ملک و
بردش از آنجا و انداهت هاکشان به وادی قدرون (819پ).
 . .91ناگاه نگاه کرد و ديد قبور مردم در جبل .فر ننتاد و آوردن داد ا ننتوهانهايشننان را از گور
ايشان و همه وزانید به آتش بالا[ی] مذب (819پ).
در فنار نننی امروز برای برهی از اين جملنات میتوان با ا نننتااده از فعل دادن و در قالب جملة
مرکب وابسته با فراکرد پیرو مصصدی ،معادلهای معاايی نوشت:
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بزير آمند وحی اللنه ،تعالی ،بر بلعام به شنننب و گات با او« :اگر اين قوم
پیش تو آمدند که تو را بخواناد ،برهیز و با ايشنننان برو .بل نبادا بکای بغیر از
آنکنه من بنا تو بگويم» .برها

نننت بلعام بامداد و زين کردن

داد بهیمة هود و

رفت با عظما[ی] مواب و عظیم شنند ذضننب الله ،تعالی ،بر بلعام از ننبب
رفتن او با ايشان (91ر).
در اين جمله ،مصندر «زين کردن» فعليار همکرد «دادن» ا ت .با توجه به اياکه اين مصدر متعدّی
ا نننت ،با کاربرد فعل دادن ،میتوان برای اين جمله معادل نوشنننت .در معادل اين جمله« ،دادن» فعل
فراکرد پايه ا ت و «زين کردن» فعل فراکرد پیرو:
بلعام صب زود برها ت و ا ب هود را داد تا زين کااد.
در اين جمله «دادن» ضنمن اياکه معاای نصیض «گرفتن» دارد ،ماهوم «د تور دادن» را هم میر اند.
اگر بخواهیم معانای پاهنان دادن را در اين جملنه لحاظ کایم و اجزای محذون آن را بازگردانیم ،جمله
به اين صورت هواهد بود:
بلعام صنب زود برها ت و ا ب هود را [به هدمتکاران] داد [و به آنها
د تور داد] تا [آن را] زين کااد.
بهطور کلی هرگاه فعل دادن در جملات مرکب وابسنته با فراکرد پیرو مصصدی ،بهعاوان فعل فراکرد
پايه باشنیاد ،در ورای معاای مشنهور هود ماهومی از «د نتور و درهوا نت» را میر اند .و اين نکته
همانطور که در جملة زير نشان داده شده ا ت ،در فار ی امروز هم مصداق دارد:
آقای جعاری ماشیاش را داد تا احمد تعمیر کاد = آقای جعاری ماشیاش
را به احمد داد [و از او هوا ت] تا [آن را] تعمیر کاد.
تنا اياجنا بنه جملناتی پرداهتیم که در فار نننی امروز معادل معاايی آنها را میتوان با کاربرد فعل
«دادن» بهعاوان فعل فراکرد پايه ،نناهت .اگر به جملههايی که از ترجمة تورات نصل شنند ،توجه شننود،
روشننن ا ننت که افعال زين کردن ،مکیدن ،بريدن ،ذارت کردن ،بردن ،ذب کردن ،هواندن و برکادن،
که همگی متعدی و گذرا به ماعول هسنننتاد ،میتواناد در جملههايی که فراکرد پاية آنها با فعل «دادن»
نناهته شننده ،بهعاوان فعل فراکرد پیرو باشننیااد .اما اگر مصنندری که بهعاوان فعليار در کاار همکرد
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دادن مینشننیاد ،ناگذرا يا لازم باشنند ،در فار ننی امروز نمیتوان برای آن جمله معادلی پیدا کرد که با
ا تااده از فعل «دادن» اهته شده باشد .بهعاوان مثال به نمونة زير اشاره میشود:
و هبر کرد مو ننی بای ا ننرائیل را مجمو اين اقاويل و نشننسننت
شنعب در حزن عظیم و برها تاد بامداد و بالا رفتاد به کوه و گاتاد که
ما میرويم به جای که هدای ،تعالی ،فرموده ا ننت و معترن شننويم به
گااه ما .گات به ايشننان مو ننی که چرا متعدّی شننديد بر آنچه به شننما
فرموده بود هندای ،تعالی بدانید که فیروز نخواهید بودن و مراد شنننما
تمام نشنود .بالا مرويد که هدای ،تعالی ،با شنما نیسنت ،که اعدای شما
بر شننما فیروز شننوند؛ از بهر آنکه برابر شننما کاعانیاناد و عمالصیاناد .اگر
بالا رويد ،ماهزم و شننکسننته هواهید بودند و قتل شننويد ،از بهر آنکه
هدای ،تعالی ،بر شننما غضببب کردن داديد و باز گرديديد از قول او ،از بهر
آن ،هدای ،تعالی ،با شما نباشد (19پ).
«ذضننب کردن» يک فعل لازم ا ننت و در ترکیب با همکرد «دادن» فعل مرکبی به معاای «به هش نم
آوردن» نناهته که متعدی و گذرا به ماعول ا ننت .همانطور که ازجمله و ارتباط آن با ديگر جملات
برمیآيد« ،دادن» در اياجا به معاای «باعش شنندن» به کار رفته ا ننت .باا بر اين و از آنجا که امروز فعل
«دادن» را به اين معاا به کار نمیبريم ،در فار نی امروز نمیتوانیم با ا ننتااده از فعل «دادن» معادلی برای
اين جمله باويسیم و معادل آن چاین هواهد بود:
 ...کشنته هواهید شد ،چون باعش شديد (=کاری کرديد) که هدای
–تعالی -بر شما ذضب کاد.
اين مطلب را از ماظری ديگر و با ا نننتااده از تعريق ننناهتهای نننببی نیز میتوان تبیین کرد.
ننناهتهای نننببی که در هر زبان نظاير آنها ديده میشنننود ،مجموعه جملاتی هسنننتاد که در آن
شنخصی ،حادثهای يا پديدهای (= بب) ،محر و انگیزهای شود تا شخش يا شیء ديگری (=مسَبَب)
عملی را انجام دهد ،پذيرای حالتی شننود يا در حالتی باقی بماند (دبیرمصدم .)89 :8992 ،نناهتهای
نببی در زبان فار نی به دو د تة اده و مرکب تصسیم میشوند .اهت ببی اده اهتی ا ت که
در آن عمل ننببی و پیامد آن مجموعاز بهصننورت يک جملة ماارد و نناده بیان میشننود (همان،)11 :
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ولی ناهت نببی مرکب که در اين مصاله مورد نظر ا ت ،به و یلة د تهای از فعلهای ببی اهته
میشنود که به يک جملة متمم نیاز دارند و ناهتی که آن فعل در آن ااهر میشود ،همیشه يک جملة
پايه و يک جملة پیرو دارد (همان .)21 :اين فعلها را فعلهای نببی مرکب میگوياد که به ننه د ته
تصسننیم میشننوند-8 :فعلهای ننببی با معاای ضننمای مثبت (=باعش شنندن ،گذاشننتن ،وادار کردن و
مجبور کردن)-2 ،فعلهای ننببی با معاای ضننمای ماای (=جلوگیری کردن ،بازداشننتن) و -9فعلهای
ننببی فاقد معاای ضننمای (=گاتن ،هواهش کردن ،اجازه دادن ،نصننیحت کردن و د ننتور دادن) .در
ترجمنة کهن تورات ،همکرد «دادن» هممعاا با فعلهای نننببی مرکبی به کار رفته ا نننت که يا معاای
ضنمای مثبت دارند (باعش شدن و مجبور کردن) يا فاقد معاای ضمای هستاد (هواهش کردن و د تور
دادن) .نمونههای کاربرد همکرد «دادن» در ترجمة تورات نشنننان میدهد که اين فعل در جايی از زمان
و مکان ،با باری از معاای ببی به کار میرفته ا ت.
اين شننکل کاربرد فعل «دادن» و کارکردهای مشننابه ،در ترجمة کهن تورات نظاير متعددی دارد که
جملات کامل آنها پیشننتر ارائه شنند .در جدول زير ،نناهت هر فعل مرکب ،بسننامد تکرار آن در متن
ترجمة تورات ،جملهای که در آن به کار رفته و معادل امروزين آن جمله ،نشنننان داده شنننده ا نننت.
نطرهای رنگی ،افعالی را نشان میدهد که معادل امروزين جملة آنها را با کاربرد فعل «دادن» بهعاوان
فعل فراکرد پايه ،میتوان اهت.
جدول 1
فعل مرکب

بسامد

(فعليار+همکرد)

کاربرد

8

رديف

فعليار

8

دمیدن

دمیدن دادن

ذضب

ذضب کردن

کردن

دادن

زين کردن

زين کردن دادن

2

9

8

8

نمونه جملات

معنا و معادل امروزي

-دمیدن داد هدای ،تعالی،

-هدای ،تعالی ،به باد عظیم

باد عظیم ،باد موم ،بر

فرمان داد که بر تمامت زمین

تمامت زمین.

بدمد.

-قتل شويد از بهر آنکی

 -کشته شويد برای آنکه باعش

هدای ،تعالی ،بر شما

شديد که هدای تعالی بر شما

ذضب کردن داديد.

ذضب کاد.

-برها ت بلعام و زين

 -بلعام برها ت و بهیمة هود

کردن داد بهیمة هود.

را داد که زين کااد.
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فعل مرکب

بسامد

(فعليار+همکرد)

کاربرد

8

8

رديف

فعليار

1

مکیدن

مکیدن دادن

7

کار کردن

کارکردن دادن

مجاهده

مجاهده نمودن

نمودن

دادن

5

بريدن

بريدن دادن

8

1

آوردن

آوردن دادن

1

1

8

معنا و معادل امروزي

نمونه جملات

و مکیدن داديش شیر وعسل از ا .

عسل دادش که بمکد.

-به خره گیرد چهارپايان

 -چهارپايان شما را به بیگاری

شما و بر ايشان کار کردن

میکشد و آنها را به انجام

دهد ،کار هود.

کارهايش مجبور میکاد.

[-پدر تو] شعب به جو

-پدر تو شعب را مجبور کرد

مجاهده نمودن داد.

که به جو مجاهده کااد.

-بريدن داد شمويل

اذاغ1

را پارهها قدام الله ،الرب،
به جلجال.
 بار د و او را آوردن دهپیش من.
فر تاد و داوود را آوردنداد.

 -8اذاغ :ا م هاص ا ت.

-و [هداوند] از ا

شیر و

شمويل اذاغ را داد که بهپارهها  ...ببرند.
کسی /کسانی را بار ت ود تور بده که او را پیش من
بیاورد /بیاورند.
 کسی يا کسانی را فر تاد ود تور داد که داوود را بیاورند.
 -لیمان کسی /کسانی را

 -فر تاد لیمان و آوردن

فر تاد و د تور داد که حیرام

داد حیرام بن صور.

بن صور را بیاورد /بیاورند.

-فر تاد و آوردن داد

-کسی /کسانی را فر تاد و

ا تخوانهايشان را از گور

د تور داد که ا تخوانهايشان

ايشان.

را از گور ايشان بیاورند.
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ادامه جدول 1
فعليار

رديف

فعل مرکب

بسامد

(فعليار+همکرد)

کاربرد

معنا و معادل امروزي

نمونه جملات

شاوول به کسی /کسانیبان9

بان

زدن

بان

زدن دادن

2

زدن داد شاوول به
مجمو شعب.

-بان

زدن داد شاوول به

شافور در مجمو شعب.

د تور داد که به مجمو شعب
بان

زناد (= مجمو شعب را
آگاه کااد).
-شاوول د تور داد که در

مجمو شعب با شافور بان
زناد.

مصاغ

مصاغ کردن

کردن

دادن

ذارت

به ذارت کردن

کردن

دادن

82

بردن

بردن دادن

8

89

هطا کردن

هطا کردن دادن

82

81

کاويدن

کاويدن دادن

8

81

88

8

8

و مصاغ کردن داد دوگو اله از زر رخ.
و به ذارت کردن دهدايشان را.
و بردن دهد ايشان را ازپس نهر فرات.

و د تور داد که دو گو اله اززر رخ مصاغ کااد (=
بسازند).
و [هداوند] ايشان را [بهدشماانشان] بدهد که ذارت
کااد.
 و [هداوند] ايشان را [بهدشماانشان] بدهد که از پس
نهر فرات ببرند.
-باعش شد که مجمو بای

-هطا کردن داد مجمو

ا رائیل با او هطا کااد/.

بای ا رائیل را با هود.

مجمو بای ا رائیل را مجبور
کرد که با او هطا کااد.

-و عمارت کرد صخور

 ...-و د تور داد که گرد مذب

مذب  ...و کاويدن داد

هادق بکاوند (= حار کااد/

هادق گرد او.

بکَااد).
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ادامه جدول 1
فعل مرکب

بسامد

(فعليار+همکرد)

کاربرد

8

رديف

فعليار

87

ذب کردن

ذب کردن دادن

81

حذر کردن

حذر کردن دادن

8

85

هواندن

هواندن دادن

8

81

برکادن

برکادن دادن

8

نمونه جملات

معنا و معادل امروزي

و ايشان را داد که آنجا ذب-و ذب کردن داد ايشان

کااد.

را آنجا.

و د تور داد که ايشان را آنجاذب کااد.

فر تاد ملک ا رائیلبه اين جايگه کی حذر
کردن داديش نبیالله،
تعالی ،ازو.

ملک ا رائیل فر تاد به اينجايگه که نبیالله تعالی به او
د تور داد که از آن حذر کاد.
-و ار تورات مصدس را داد

-و هواندن داد بر ايشان

که بر ايشان بخواناد.

ار تورات مصدس.

و د تور داد که ار توراتمصدس را بر ايشان بخواناد.

و مذاب کی عمارتکردشان ...برکادن دادش
ملک.

و ملک مذاب را داد کهبرکااد.
و ملک د تور داد که مذاب رابرکااد (=هراب کااد).

جمع99 :

با برر نی آنچه در جدول بالا نشان داده شده ا ت ،روشن میشود که تاها در مواردی میتوانیم در
برابر جملنات ترجمنة تورات ،بنا کناربرد فعنل «دادن» معادل امروزين قرار دهیم که فعل «دادن» را در
جملة ترجمة تورات ،بتوان به معاای امروزياش دانسننت؛ يعای همان فعل دادن مشننهور که فعلی نببی
و دو ماعولی ا ننت و در مصابل «گرفتن» به کار میرود .در چاین مواردی ماعول فعل «دادن» در فراکرد
پايه با ماعول فعل فراکرد پیرو يکی ا نننت .البته در ترجمة کهن تورات میبیایم که نهتاها افعال متعدی
میتواناند بهعاوان فعلیار در کاار همکرد «دادن» باشنننیااد که افعال لازم نیز همین قابلیت را دارند .افعال
هطاکردن ،دمیدن ،ذضنننب کردن ،کار کردن ،بان

زدن ،مجاهده نمودن و حذر کردن اگرچه لازم و يا
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حتی مرکب به شننمار میروند ،میتواناد بهعاوان «فعلیار» در کاار همکرد «دادن» باش نیااد و فعل مرکب
جديدی بسازند.
فعل «دادن» يکی از همکردهای رايج در زبان فار نی ا ننت که امروزه در معانی متعدد و گوناگونی
به کار میرود .معانی آشننامانیدن (در ترکیب :آب دادن) ،بخشننیدن (شنناا دادن) ،برآوردن (کام دادن)،
برآوردن (میوه دادن) ،هورانیدن (ذذا دادن) ،رهاکردن (تیز دادن) ،فر نننتادن (نامه دادن) ،کردن (گوش
دادن) ،گرفتن (بو ننه دادن) ،گزاردن (هبر دادن) ،گاتن (جواب دادن) ،گسننتردن (آفتاب دادن) ،نمودن
(نشننان دادن) ،نهادن (لصب دادن)( ... ،ر . .لغتنامه) ازجمله معانی اين همکرد هسننتاد که در فار نی
امروز رايج و مشننهورند .امروز زمانی که فعل «دادن» در نناهت معاايی «د ننتور و درهوا ننت» و در
قالب جملات مرکب وابسنته با فراکرد پیرو مصصندی به کار میرود ،ضنمن اياکه معاای اصلی («دادن»
نببی دو ماعولی) هود را دارد ،در بطن هود ،معاايی از درهوا نت ،د تور ،ايجاب و گاه حتی اجبار
را نیز میر نناند و اين همان ويژگی پاهانی ا ننت که فعل دادن از گذشننتههای دور ،با هود به امروز
کشنانده ا نت .اياکه امروز نمیتوانیم برای همة جملات ترجمة تورات ،معادلی در فار ی امروز بیابیم
که با ا نتااده از فعل «دادن» ناهته شده باشد ،ازاينجهت ا ت که بخشی از معانی ديروز اين فعل را
به فراموشی پردهايم.
نتيجه

نناهت معاايی د ننتور و درهوا ننت که امروز آن را در قالب جملات مرکب وابسننته با فراکرد پیرو
مصصنندی و با کاربرد فعل «دادن» بهعاوان فعل فراکرد پايه می ننازيم ،در ترجمة کهن تورات به شننکل
هاصننی بیان شننده ا ننت .در اين ترجمه همکرد «دادن» در ترکیب با يک مصنندر لازم يا متعدی ،فعل
مرکبی ناهته ا نت که معاای د نتور و درهوا ت يا ماهومی از تحکم و ايجاب را بیان میکاد .فعل
«دادن» در اين ترکیب ،يکی از معانی «د ننتور دادن ،باعش شنندن يا مجبور کردن» را میگیرد .مصنندری
که بهعاوان فعلیار پیش از همکرد «دادن» به کار میرفته ا نت ،نلق د توری مضار التزامی ا ت که
امروز در اهت فراکرد پیرو مصصدی شاهد آن هستیم.
امروز برای ناهتن معادلهای معاايی جملات ترجمة تورات ،از نناهتمان جملة مرکب وابسته با
فراکرد پیرو مصصندی ا نتااده میکایم ،اما فعل فراکرد پايه متاا نب با جمله دگرگون میشود؛ يعای به
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يکی از نه فعل د نتور دادن ،مجبور کردن و باعش شندن ،تبديل میشود؛ بهعبارتديگر اين ه فعل
معانی فراموش شننندة «دادن» هسنننتاد و اگر فعل «دادن» معاای گذشنننتة هود را حاگ کرده بود ،برای
معادل نويسی همة جملات میتوانستیم فعل «دادن» را بهعاوان فعل فراکرد پايه در جمله باشانیم.
ازآنجاکه نظیر اين نو کاربرد در متون و ماابع ديگر ديده نشننده ا ننت ،اين احتمال وجود دارد که
اين ناهتِ مخصوص ،يک ويژگی زبانی محلی مربوط به ماطصة نگارش اين ترجمه باشد؛ اما با توجه
به نرنخهايی که از اين نو

اهت در زبان فار ی امروز وجود دارد ،به نظر میر د بتوان اين مسئله

را در گسترة تاريخ زبان فار ی نیز برر ی کرد.
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