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 تورات ن ترجمةيترکهندر  از فعل مرکب يايافتهنو ساختدر  «دادن»همکرد  يبررس
 

 1محمدیفاطمه قیومیان 

 2دکتر محسن محمدی فشارکی

 دهيچک              

ول  یر تح یبه برر  ا ت که یشاا زبانعلم  یهااز شناهه یيک« یتاريخ یشناا نزبان»

د. بخش کامیاز زبان را مطالعه  جاماندهبهپردازد و به اين ماظور ا نننااد و مدار  یزبان م

ترجمة »دهد و یتشکیل م یرا نسخ هط یزبان فار  از ا ااد و مدار  یبزرگ و ارزشماد

به و قابل توجه و کارآمد در اين حوزه  یهااز نسخه یيک مجلس( 7815) «تورات یفار ن

در « دادن»بکر و بديع ا ننت. کاربرد همکرد  یها ننرشننار از نکته ،یزبان یهایلحاظ ويژگ

. داهته ا تها ت که اين نوشتار به آن پراز اين نکته یاز فعل مرکب، يک یهاصن ناهت 

در ترکیب ، تحکم و اجبار د ننتور، یاز معاا یبا بار« دادن»در ترجمة کهن تورات، همکرد 

 در قالب توانیامروزين آن را م که معادل  ازدیم ی، فعل مرکبیيک مصدر لازم يا متعدبا 

 یبا ا نتااده از  اهتمان جملات مرکب وابسته با فراکرد پیرو مصصد و ی نبب یها ناهت

شود که در گذشته اين یدر اين ترجمه روشنن م« دادن»کاربرد همکرد  ی ناهت. با برر ن

ته رفید ننتور دادن، باعش شنندن و مجبور کردن نیز به کار م یمعاا با افعال  ننببهمهمکرد 

 ا ت.

 تورات. کهنترجمة ، یزبان فار  ید تور تاريخفعل مرکب، دادن، ، همکرد :هاواژهديکل

 مقدمه

ن و قواعد تحول هر زبان را یشنننود. قوانیپذيرد و دگرگون میزبان در طول زمان تغییر مبدون شنننک 

 یا ا ننتدلال ماطصيبه حدس و گمان  ن امريافت و در ايتوان دریا ننااد و مدار  موجود م یتاها از رو

وار که در اد یمختلا یهاد به صنننورتيبا ،افتن قواعند زبان در هر دورهيندر یبرا .ه کردینتوان تکینم
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صورت  ل هريتبد یار شود و چگونگديپد یاگذشنته داشنته ا نت توجه کرد تا اصل و ماشر هر نکته

ل و ين تبديکه در ا یایو کشننق قوان و مطالعه در اين تحول تحصیق گر مشننخش شننود.يد صننورتبه

و  ا ت «زبان تاريخ» يا «تاريخی یشناا نزبان» موضنو ، تحول از جهات مختلق وجود داشنته ا نت

 دوازده(./ 8: 8919، ی)ناتل هانلرباشد  موجود مدار  و ا ااد بر مبتای بايد زبان تاريخ مطالعة

 یان زبان نوشننتاریم یصیمرز دق»شننود که بدانیم یبهتر آشننکار م یضننرورت و اهمیت اين علم زمان

 یو لغو یو صنننرف ینحو یشنننود و کاربردهایده نميد ،هاآنبا همة وجوه افتراق  ،روز بنا زبان کهن

 یهات  رودهيشعر یدر موارد یهورد. حتیفراوان به چشم م ،چه در نثر و چه در شعر امروز ،نيريد

ز یاز راه کاربرد کهن چ يیزدايیآشااطة زبان آشناا و یهروج از ح زبان و یشناعران، جز کهاگ از یبره

 قیتوصنن یبراشننود انکار کرد که ین نکته را نیز نميا : دوازده(.8911، یویگ ی)احمد «سننتین یگريد

شتة ذم که نسنبت به گيدار نیاز ،هاآنفهم و در  بهتر  یزبان امروز و برا یاشنکال گرامر یابيشنهيو ر

 یطاهاو ه یسننيد ننتورنو یهام تا گرفتار لغزشننگاهیآگاه باشنن یتورد نن یهااة  نناهتیشننیزبان و پ

  تور زباناز مسائل مربوط به د یاری، بسیرانيا یهاتحول زبان یافتن چگونگيبا در» م.ينشنو یتوصنیا

ه ق بر اثر عدم توجین تحصيکه در ا يیتوان در ت و روشن بازشااهت و از هطاهایامروز را م یفار ن

   زده(.ی/  8: 8919، ی)ناتل هانلر «د، پرهیز کرديآیش میبه  وابق امر پ

 طوربه دهد،یم لیتشک را «یتاريخ یشاا زبان» يا «زبان تاريخ» علم از یبخش که «یخيتار د نتور»

: 8915و فرشننیدورد،  881: 8951)ر. . مهیار،  پردازدیم زبان د ننتور و گرامر تحول تاريخ به هاص

و کشق  تاريخ زباناز پرداهتن به  یات فار نیاة بزرگ زبان و ادبیپا نداشنت و حاگ گاج یبرا. (91

ن کار يارزش ا ،آنان که با تصنحی  نسخه آشاا هستادم. یهسنتناگزير  یو آثار ادب متون یزبان یهاارتباط

  و یو تصنننح یهوانمشنننکلات متن ،از موارد یاریدر بسننناذعان دارند  چراکه کااد؛یرا بهتر در  م

ان دورة زب یبرا یمدون یخي، اگر د تور تارهابدلنسنخهمتعدد  یهاان ضنب یک ضنب  از ميدن يبرگز

احاطه و اشننران نسننبت به  بسنناچه ماند.یر نميناپذمورد نظر موجود باشنند، چادان دشننوار و حل

هم به آن پرداهته  یشاا ل عاوان  بکيک دورة هاص، که ذيدر  یزبان فار ن ید نتور یهایويژگ

م. یکشق کارا  یمتون و نسنخ هط یخيو تار یزبان یهادهد تا ارتباطیبه د نت م یشنود،  نرنخیم

ه تکامل دو  ويه ا ت، چراک یارابطه ،ینسخ هط یو تصحی  و احیا یتاريخ یشناا البته ارتباط زبان
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یق و دق یکهن و تصننحی  و برر نن ینسننخ هط ینیز نیازماد احیا یتاريخ یشنناا ننزبانتحصیصات 

 .  ها تآنموشکافانة 

 یلاتاين زبان، از مصو يیایغرافو ج یخيتار یواحدها یو برر  یزبان فار ن یمطالعة د نتور تاريخ

 در آنچه جز ،اهیزم نيا درماسنننجم و دقیق مورد توجه نبوده ا نننت.  طوربها ننت که چاان که بايد 

 ناتل زيپرو ،یابوالصا ننم محسننندورد، هسننرو فرشننی بهار، یالشننعراملک چون یمحصصان یهاکتاب

 اي دهشن پرداهته هاآن به لازار،، ژيلبر یشنااس فرانسننوصات زبانیتحص و یویگ ی، حسنن احمدیهانلر

 صورت یتوجه قابل و مستصل پژوهش ا نت، شنده اشناره آن به یادداشنتي اي مصاله ضنمن یهرازگاه

 اکاونتفعل مرکب و همکرد دادن که موضنو  اين مصاله ا ت نیز  یر تاريخ نیدر مورد  .ا نت نگرفته

 انجام نشده ا ت. یپژوهش

ل یلو تح یازماد برر یدر درجة نخست ن یزبان فار ن یخينوشنتن د نتور تارروشنن ا نت که 

ر د یچاپ طوربهاز زبان ا ننت. اعم از متون نظم و نثر کهن که امروزه  جاماندهبها ننااد و مدار   یزبان

در  وشتهند ت صورتبهاند و همچاان ور طبع آرا ته نشدهيکه هاوز به ز یا متونيد نترس قرار دارند 

از نسخ  یيک نگاه جسنتجوگر محصصان و مصححان هستاد. انتظارچشنما یدن یهاگوشنه و کاار کتابخانه

دارد،  یقابل توجه و گاه شگات یهایويژگ ید نتورو  یکه به لحاظ زبان یارزشنماد زبان فار ن یهط

م عل یهام برا یکه دارد، مابع یبسننیار یزبان یهاارزش به هاطرا ننت که « تورات یترجمة فار نن»

 رود.ید تور به شمار م

اريخ را ت  ال به قرن هشتم تعلق دارد، و اگر اين هنننن(515) اين ترجمة کهن که مطابق تاريخ نسخه

ا ت.  یبرر قابل  یاز جهات بسیار بیش از اين هواهد داشت، یقدمتکتابت نسنخه به شنمار آوريم، 

نحو جملات در  اماآورد؛ یاتسنننارون را به ياد مانجیل دي یزبان یهایژگوي ی، برهواژگنان اين ترجمه

ه بايد، ش از آنچیست و مترجم در برگردان هود گاه بیمصايسنه با متن دياتسنارون چادان روان و شیوا ن

ها فوت شنننده ا نننت، واژگان نادر و کمیاب که بعضننناز از فرها از زبنان مبندت ترثیر گرفته ا نننت. 

 اعم از یاز افعال فار ننن یقابل توجه یها ننناهتآوايی،  یهای، ويژگیجديد واژگان یها ننناهنت

از آن پرداهته شده ا ت، کاربرد  یاو  ناده که در اين نوشنتار نیز به نمونه یمرکب، پیشنوند یهافعل
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، همه از هصوصیات متن اين ترجمة کهن تورات ا ت که البته 1ی نجاوند علائمها و ها، نگارهنشنانه

 ت.ا  یو د تور زبان قابل برر  یتاريخ یشاا زباندر حوزة 

ضننمن ، کتاب راهامای، در نشننرية 8918پژوه، در  ننال محمدتصی دانشاين نسننخه را اولین بار 

اد ای يکرد. وی در اين مصاله از نسخه یمعرف« ترجمة فار نی شنشنصند  الة تورات»ای با عاوان مصاله

وافصت ه مهوا ننته بخرد، اما فروشننادة آن با بهای معین شنندکرد که کتابخانة مرکزی دانشننگاه تهران می

، به هواهش ايرج افشننار، اين مصاله را پژوهدانشنکرده و صنناحب کتاب آن را با هود برگردانده ا ننت. 

تن هايی از منگاشننته و در آن، اطلاعاتی اجمالی دربارة مترجم و محتويات کتاب به د ننت داده و بخش

ن جمله يبه او تاها  نکرده یااشنناره آن یزبان یهاارزش به ی، ولکرده ا ننتنمونه ارائه  عاوانبهآن را 

« لیچهار انج» یترجمة فار نن ین کتاب،  ننلا ننت و روانيدر ا ی ننبک فار نن»اکتاا کرده ا ننت که: 

 «شننودیدر اين کتاب ديده م« گوشننتماد»از لغات آن ماناد  یمو ننوم به دياتسننارون را ندارد، اما بره

   (.719: 8918، پژوهدانش)

، هجاماندبهاز او  برگتک صننورتبههای هود که یز در يکی از يادداشننتهمايی ن نيالدجلالا ننتاد 

از کتب فخیمة فار ننی که در اصنناهان مازل حضننرت آقای »به اين نسننخه اشنناره کرده و گاته ا ننت: 

و چاد «  ننی بود...، ديدم، ترجمة تورات از لغت عربی به زبان فار15مجتبی روضنناتی، رئیس محضننر 

نمودار نصل کرده که عیااز همان ا ننت که در نسننخة مجلس  عاوانبهه را پ آن نسننخ811 ننطر از برگ 

های پراکادة همايی، محاوظ در کتابخانة ملی(. البته از نام و نشننان نسننخه يادداشننتر. . ا ننت )آمده 

اند يکی ا نننت. اياکه پس از عدم توافق هايی که هر دو بزرگوار از آن ياد کردهپیندا نننت که نسنننخه

 بر  ننر نسننخه آمده ا ننت، روشننن نیسننت؛ ا کتابخانة مرکزی دانشننگاه تهران چهفروشننادة نسننخه ب

، اصننل اين نسننخه هم اکاون در کتابخانه و مرکز ا ننااد مجلس شننورای ا ننلامی نگهداری یهرروبه

ة )با شمار ( و تصنوير آن نیز در کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران موجود ا ت7815)با شنمارة  شنودمی

   فاخا(.ر. . ) ن(-2519

اين متن کهن و ارزشماد را با  ید نتور یهایاز ويژگ یبر اين ا نت که يک یدر اين نوشنتار  نع

صیق امروز تو یو در مصايسه با زبان فار  یموجود در علم د نتورنويس یا نتااده از مااهیم و ابزارها

                                                           
مطرح و برر ی « ها در نسخة هطی ترجمة فار ی توراتها و نشانهگذاری، نگارهنصطه»ای با عاوان اين مطلب در مصاله - 8

 به چاپ ر یده ا ت. ،29-71، صش 2، ش8شاا ی متون نظم و نثر فار ی، سشده و در فصلاامة نسخه
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و  یمنامیم« مرکب  اهت فعل ی، برا«دادن» 1همکردمصدر با  ترکیب»را  یاين ويژگما . شنودو تبیین 

اما پیش از شننرو  ؛ یمکایاشنناره م« دادن»از هلال شننرح و توضننی  اين  نناهت به تحول معاايی فعل 

ترجمة »لازم ا ننت که نسننخة کاد، یکه ر ننم و شننیوة معهود ايجاب م طورهمانمصاله،  یبحش اصننل

 شود. یمعرف اهتصاربه« تورات یفار 

 «ترجمة فارسي تورات»نسخة خطي  دربارة

آن  جمةترترين ترجمة فار نی شااهته شده از تورات ا ت که قديمی« ترجمة فار نی تورات»نسنخة 

  لیمان بن قس يو ق»هجری قمری، در شنهر تبريز به اتمام ر یده ا ت. اين کتاب را  515در  نال 

اتب در ک هیچ نام و نشننانی از ازآنجاکهاز زبان عربی به فار ننی برگردانده ا ننت و « يعصوب مَیافارِقانی

ر نند که کاتب و مترجم آن يک نار باشنند. اگرچه مترجم اين نسننخه آن موجود نیسننت، به نظر می

شنااهته شده نیست، ولی از نام او پیدا ت که مسیحی و پسر يک کشیش بوده و اصالتاز اهل میافارقین، 

ن؛ حدود العالم(، ياقوت حموی، ذيل میافارقیر. . شنننهری از دينار بکر که ااهراز بایاد رومی داشنننته )

شننود. مترجم ديده می ی بودنهايی دال بر مسننیحبوده ا نت. از اين گذشننته، در متن نسننخه نیز نشننانه

ه توان دريافت کر( به شناا يافتن از صنلیب در کلیسا کرده ا ت، می95ای که در )مثال از اشناره طوربه

 یاين مار نحاس کی مو »ا ت: اعتصاد و میلی باطای نسنبت به مصد نات و باورهای مسنیحی داشنته 

  ناهت و بر چوب بلاد آويخت از بهر شنای بای ا نرائیل، بماناد صنلیب ا ت که در کلیسا ماصوب

 و را از همه بلاها هلاص ننت که هر کی پیش صننلیب آيد و به دل پا ، ملتجا صننلیب کاد، صننلیب اا

للرب المصوی و الابن المتحان و لروح الصدس المسننناعد الحمد »يا در جای ديگر، جملة  و ر(95« )کاد

پ( را نوشننته ا ننت که به صننراحت، اعتصاد به 898« )من الآن و الی کل اوان و فی کل وقت و زمان

 دهد.تثلیش را نشان می

برگ دارد و هر صاحه  852اين نسنخه به ه  نسخ کهن و بر کاذذ  مرقادی کتابت شده ا ت و 

 21×81 انتیمتر و اندازة جلد آن  28×81های آن  نطر ا ت. قطع برگ 91ر متو ن  مشنتمل ب طوربه

                                                           
 دهد و با معایهمکرد فعلی ا ت که در ترکیب با ا م يا صات و گاهی کلمة ديگر، معای اصلی هود را از د ت می» -8

: 8911 گیوی، احمدی) «آيدرود و از مجمو  ترکیب، فعل مرکب پديد میجزء ثانوی به کار می عاوانبهثانوی و يا تاها 

911.) 
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در کتابخانة مجلس شورای ا لامی نگهداری  7815 نانتیمتر ا ت و تاها نسخة موجود از آن، با شمارة 

م های اين نسخه گوبگاه کتابخانة مجلس شنورای ا نلامی(. تعداد قابل توجهی از برگر. . ) شنودمی

 17نمونه، برگ  عاوانبهجا شننده ا ننت. ههای آن نیز در هاگام صننحافی جاباز برگ شننده و بسننیاری

شود و  ار تثایه را شامل می 27-22های فصل 11 نار يوشنع ا ت، اما برگ  9-8های شنامل فصنل

ر سخه ا ااکه در کتاب ذکر شده، اين نآمده و البته ناتمام ا ت. چاان 25-28ادامة  نار يوشع در برگ 

از صناحات  نار پیدايش در نسخه موجود نیست و  کيچیهداشنته ا نت، اما ة تورات را دربرپاجگان

 ار هروج تا پايان اين  ار و  از ه بجا مانده ا نت، از آية بیسنت و  نوم فصل دومآنچه از اين نسنخ

ا رو اول و دوم پادشنناهان  اول و دوم  ننموئیلداوران،  ننار يوشننع، تثایه، اعداد،  لاويان، ی ننارها نیز

 .  شودیشامل م

 و بیان و صننله قید همچون موارد ایپاره در اگرچه که گات بايد نسننخه اين الخ ر ننم مورد در

 در ا ننت، رفته بکار «کی» صننورتبه موارد همة در که «که» رب  حرن يا( 8/989: 8951 بهار،) علت

 ا ت، یقتعل و تصحی  د ت در اکاون هم که نسخه اين زبانی  نبک. ندارد يکاواهتی الخ ر نم کل

و اين  تا نن بوده مبدت زبان ترثیر تحت بسننیار در برگردان هود مترجم و نیسننت شننیوا و روان فار ننی

دل، )ب ینحو یرا معادل اجزا هاآنتوان یکه م یکاربرد کلمات و در  نناهت و نحو جملات یپذيرترثیر

 هجمل اجزای جابجايی .شودیممشاهده  وضنوحبه دانسنت، یماعول مطلق، ضنمیر فصنل...( زبان عرب

 ب، کمیاب و گاه ناياکهن واژگان مترادفات، و حشننو کوتاه، جملات کاربرد تکرار، ،...(قید فاعل، فعل،)

 ،ید ننتور هاص یهایويژگ و واژگانی ذريب های نناهت برهی، اندنشننده ضننب  هافرها  در که

 . تا یقابل برر شايستة توجه و هود  یهر يک در جا که ا ت متن اين یزبان هایويژگی ازجمله

علیار مصدر+ ف»  اهت کاربردو توصیق  یبه برر ز اشاره شد، اين نوشتار، یکه پیشنتر ن طورهمان

 یدر زبان فار  امروزه پرداهت.ن نسخه هواهد يا ید نتور یهایاز ويژگ یيک عاوانبه« همکرد دادن

 یامروز برا یخواهیم در فار نننو اگر ب رودیاين  نناهت به کار نم یبرا یامعادل دقیق و واژه به واژه

الب قدر  ،جملات معادلم، یسيباو یبرابر و معادل رفته ا نتبه کار  هاآنکه اين  ناهت در  يیهاجمله
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هواهاد  «یمصصنند رویپ 1ا فراکردوابسننته بملات مرکب ج» نناهتمان و نحو  ننببی و در  یها نناهت

 جملات مرکب وابسته با فراکرد یهایويژگ مروربه، مورد نظرش از ورود به بحش یپ رونيازا؛ نشنست

 .پردازيمیم یپیرو مصصد

 و ساخت معنايي دستور و درخواست يرو مقصديجملات مرکب وابسته با فراکرد پ

 ااين دو فراکرد با حرون رب  يشننوند. یاين جملات از دو گزارة فراکرد پايه و فراکرد پیرو تشننکیل م

رو یپ گزارة فراکرد پیوندند.یآنکه، مگر، بلکه و ... به هم م یکنه، تنا، تنا اياکه، تا که، برا یهناپیونند 

ن اجرا يا یشننود، چراکه عمل مادرج در فراکرد پايه برایان میب یبا وجه التزام در اين جملات یمصصنند

انجام و تحصق عمل مادرج در  گريدعبارتبهرو محصق شنننود. یشنننود کنه عمل مادرج در فراکرد پیم

رد فراک متعاقب تحصق عمل مادرج در فراکرد پايه ا نننت. انجام عمل مادرج در درهرحال ،رویفراکرد پ

ورد م یسنت، محتمل ا ت، ولین یهاوز مسنلم و قطع ،هيرو در لحظة انجام عمل مادرج در فراکرد پایپ

 (.719: 8919، یان شننود )شنناائیب ید با وجه التزاميبا ن ا ننت کهيلزوم و هوا ننت و آرزو ننت. ا

 :هستاد« یجملات مرکب وابسته با فراکرد پیرو مصصد» از یا اده یهانمونه ،زير یهاجمله

 ما بارور و پرثمر باشد. یکوشیم که زندگیما م 

 .دهترش را صدا کرد و نامه را به او داد که بخواند و قضاوت کاد 

 ام اياجا که شما را رنج بدهم.من نیامده 

 ماد نشود.از آن بهره یو هرچه ا کااس و برات داشت با عسل هورد تا کس ديگر 

 ه هلوت ب یم  نناعت در اتاقیرفتم بلکه بتوانم نیمن همیشننه صننب  زود به مدر ننه م

 کارهايم مشغول شوم.

 ... 

 يیمعاا یهاا ا ت که  اهتيا و پوي، چاان زایرو مصصندیقالب جملات مرکب وابسنته با فراکرد پ

از جملات مرکب وابسننته ا ننت که فعل  یماظور از  نناهت معاايی، چارچوبرد. یگیمرا دربر یدمتعد

                                                           
مشروط  طوربهاند و فص  به هر يک از دو جزء جملة مرکب که مشخصات د توری جمله را کم و بیش از د ت داده - 8

( و 51: 8919اصطلاح، باد )باطای،  (. در برابر اين219: 8919شود )شاايی، را جمله نامید، فراکرد گاته می هاآنتوان می

 کار رفته ا ت.نیز به( 881: 8912جمله )فرشیدورد، واره يا نیمهجمله
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ن يج در ايرا يیمعاا یها ننناهتاز  یکيمشنننتر  و از يک ريشنننه باشننند.  هاآنفراکرد پايه در همة 

ا عمل يفعل  عاوانبه« دادن»با کاربرد فعل هاص مورد نظر ما نننت،  طوربهکه در اين مصاله  ننناهت، 

ان یب یرو که همواره در وجه التزامیفراکرد پدر اين  نناهت،  .شننودیه  نناهته ميمادرج در فراکرد پا

 ،ن چارچوبيرد. فعل دادن در اي( را در هود بپذیتواند همة افعال گذرا به ماعول )متعدیشنننود، میم

 «و درهوا ت د تور» یدربردارندة معاا، «(گرفتن»ضدّ  ی)يعا مسنتصل و مشنهور هود یمعاا یدر ورا

 یوانعا با ،شننودیکه همواره با فعل دادن  نناهته م را يین  نناهت معاايابخواهیم اگر  باابراينا ننت. 

ر که د جملات زيردر  ماا ب باشد.« د نتور و درهوا ت ناهت معاايی »د عاوان يشنا ،میهاص باام

 نشسته ا ت: در نصش فعل فراکرد پايه« دادن»اند، آمده« د تور و درهوا ت» اهت معاايی 

 «تکه هتک او را تن گوشت همة ،بودم گرفته تصنمیم که یطورهمان بود نیامده صنبر گرا 

 نشرا گوشت از تکه يک و باروشد به مردم تا هانةمان جلو به قصناب دادمیم کردم،می

 )بون کور(.« بخورد که یقار پیرمرد به دادمیم را

 «مدير مدر ه(.« کاد پا  را هاعکس آن که دادم را د تمالم ناام، یآقا ی نخاران از بعد( 

 «ار هاآن تا آقا پسننر به داده را هاعکس اين پاجم، کلاس ی ننتکارد معلم آقا اين هلاصننه 

 )مدير مدر ه(. «بیاورد و بکشد  مباده را دورش و بچسباند یلاي  ه تخته یرو

کار بردن  با بهنشننستاد، یم يین  ناهت معااياکه در  ی، فراکرد پاية جملاتیدر ادبیات کهن فار ن

ته البشننده ا ننت. ی نناهته م «د ننتور دادن»يا  «مثال دادن»، «فرمودن»، «امر کردن»ر ینظ ،یتحکّم افعال

به کار  «لقمط یماضنن» فعل فراکرد پیرو در شننکلگاه  شننده ویبیان نم یفراکرد پیرو تاها با وجه التزام

رايج  شیوبکمامروز هم  یدر فار « یمضنار  التزام» یبجا« مطلق یماضن». کاربرد گونة رفته ا نتیم

دة ، دربردارندهدی، فراکرد پیرو در ضننمن اياکه مصصنند و هدن د ننتور را نشننان مبیترتنيابها ننت. 

 یعلم یمبان»در کتاب  یهسننت. احمد شنناائتحصق و وقو  فعل فراکرد پیرو نیز  یمعااو  یوجه اهبار

نسبت به اين نکته که  یول ،(788: 8919، ی)ر. . شناائ ره کردهاين نکته اشنابه « ید نتور زبان فار ن

برد از کار یانمونه عاوانبه. به جملة زير امروز هم نظیر دارد، ذافل مانده ا ت یدر فار  یایاين جانشن

، یدر فراکرد پیرو جملات مرکب وابسته با فراکرد پیرو مصصد«( یمضنار  التزام» ی)بجا« مطلق یماضن»

 توجه کاید:
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 «ماشننین داد فرها  ادارة یبرا هودش و وتابآب با نوشننتم برايش هم را دعوت کاذذ 

 )مدير مدر ه(.« کردند

 دهد:یات کهن نشان میزير نیز کاربرد اين گونه را در ادب یهاجمله

 «دندو به  اد و هاد فر تا برداشنتادها چون نامه از تکیااباد بر نید، مثال داد تا نسنخت »

 (.یبیهصتاريخ )

 « شاهاامه(.« د و بسترد رويش به د تی/ ببو برنشستفريدونش فرمود تا( 

 « (شاهاامه« )/ از آن بوم و بر دور بگذاشتادبرداشتادبارمود پس تاش 

 « (.ودماهلهیکل) «بر دار کردندمثال داد تا به عوض او زرگر را 

 «(.ودماهلهیکل) «بگشادندهزاين  یبارمود تا درها یو کسر 

 « (.نامهمرزبان) «برآمدبه جمع  یباشست و مثال داد تا مااد یمساد شاههسرو در صدر 

 «جوامع الحکايات(.« آوردند فرمود تا او را به هدمت نیرالمؤمایام( 

 یماضنن) یيا اهبار یاياکه با وجه التزام ی، بجایفراکرد پیرو مصصنند ، گاهیدر ادبیات کهن فار نن

 اهم معا یالتزام مصدر با مضار  یدر چاین مواردشنده ا ت. یبیايد، در يک مصندر هلاصنه م مطلق(

 ا ت:

 اندیو با که بادگان ديگر و باشد باده نزديک امروز باده، علی، که دهد د نتوری هداوند 

 (.19/ 8: 8959بیهصی،  اهتن ) شوربائی ا ت داده مثال باده که

 (.58/ 8همان: ا ت ) مانده کارها آن و برفت و را رفتن بوديم داده د توری 

 8ن: هما) بگاتن ترفراخ  خن و بابی هر در کردن شنااعته ب داد د نتوری را ايشنان و /

818.) 

 چه محمود، امیر روزگاره ب آوردن ديوانه ب داد مثال هنداونند را حناتمی الات  بو و 

 (.891/ 8همان: ت )ا  هداوند چاکرزاده

 «شاهاامه(.« بر ر تم نامدار نوشتنپس شهريار/  فرمودنامه  یيک( 

ملاتی ج، امتحصنیل به دانشگاه آمده قصندبه و در فار نی امروز جملاتی نظیر: برای ديدن تو آمدم

 هتواند برای بیان مصصند عمل مشروح در فعل بدهد که مصندر مییعادی هسنتاد و اين نشنان م کاملاز
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، یشاائ)مترادن صنرفی يکديگر هسنتاد  التزامیمضنار  مصندر و  توان گات کهیباابراين مکار رود؛ 

8919 :719). 

ات جملن د ننته از يدر اامروزه که در مورد اين نو  جملات بايد گات، اين ا ننت که  ینکتة ديگر

( ی)متعد گذرا به ماعول یهاکاربرد فعل، تاها با رویفراکرد پ ،یبا فراکرد پیرو مصصننند مرکب وابسنننته

 گويیم:یم مثالعاوانبهرند. یگیقرار نم يین  اهت معاايدر ا شود و افعال ناگذری اهته م

  خواند/ ببیاد/ باويسد/ ...ب یرا داد تا عل نامهپدر 

 گل بزند/ براند/ ...کاد ریتعم احمداش را داد تا یماش یجعار یآقا / 

 ساد/ ...يدادم کتاب را جلد کااد/ بخواناد/ باو 

« دادن»فعل  ین اقتضننناياااد و یرو باشنننیفعل فراکرد پ یجابهتواناد یم که تاها افعال گذرا میایبیم

، یصصدرو مید. چاان که در  ناهتمان جملات مرکب وابسننته با فراکرد پيآیه ميا نت که در فراکرد پا

و  موجب «دادن»ز فعل ین جملات نيرو ا نننت، در ایفعل فراکرد پ باعشه مسنننبب و يفعنل فراکرد پنا

فاعل  موجب شده ا ت که« دادن»ه با انجام فعل يفاعل فراکرد پا یعايرو ا نت؛ یمسنبب فعل فراکرد پ

فاعل »وان تیمه را يفاعل فراکرد پا بیترتنيابنه ؛رو، فعنل ماندرج در آن فراکرد را محصق کاندیفراکرد پ

 نامید. فعل فراکرد پیرو «یِ بب

 تورات کهن ترجمة( در «ايجابتحکم و »يا )« دستور و درخواست»ساخت معنايي 

 دارد. اين و اجبار ، بیشننتر رن  تحکمتورات کهن ترجمةدر « د ننتور و درهوا ننت» نناهت معاايی 

 ت. آمده ا یدر  ناهتمان جملة مرکب وابسنته با فراکرد پیرو مصصدگاه   ناهت معاايی در اين متن،

فته و به کار ر فعل فراکرد پايه عاوانبه« فرمودن»و « د ننتور دادن»  ننببی یهان صننورت که فعليبه ا

جملات  گونهنياالبته مصدر ترويل شده ا ت.  يا به آمده یمضار  التزام صنورتبهرو نیز یفعل فراکرد پ

 ندارد: یزياد یهانمونه شود،یاگرچه در اين متن يافت م

 پ(.57بروم و ببیام برادران من ) یک د تور دهیبه من  یهواهم از تو کمی ،يا برادر 

 به پیش من آيد و ما را بخوراند و  یک ، هوهر من،به تامر د نننتور ده یبگو بنه پدر تو ک

 ر(.11بخورم از آنچه او بسازد ) یک تیمار کاد و بسازد از بهر من زلوبیا

 پ(.1به من به رفتن من به ملک من و بلاد من ) د تور بده یبه فرعون ک گات هدد 
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  او را نان و طعام بدهاد ديگر، بعد از هوردن او  یک فرمودمیچاشنننت، و بعد از هوردن

 ر(.858با ملک )

 د ننتور و»ن نوشننتار مورد نظر ا ننت، اين ا ننت که  نناهت معاايی يکه در ا ینکتة قابل توجه

یک جملة  نناده شننکل ميدر قالب بیشننتر تورات،  کهن در ترجمة« ايجابتحکم و »يا « درهوا ننت

توان اين  نناهت معاايی را امروز با کاربرد افعال  ننببی و در قالب جملات مرکب می کهیدرحال، ردیگ

نصش فعل فراکرد پايه را دارد،  ،که امروزه در  ناهت معاايی د تور و درهوا ت« دادن»فعل .  ناهت

 در« دادن»عل ف بیترتنيابه ننازد. یب با فعل فراکرد پیرو، فعل مرکب میدر ترجمة کهن تورات با ترک

را  «د ننتور دادن، باعش شنندن و مجبور کردن» یاد و معااینشننیهمکرد در کاار مصنندر فعل منصش 

 ، به هاطر«مرکب فعل= دادن همکرد+ مصدر يارفعل»پیش از برر نی و توصنیق  ناهت  .ر ناندیم

ا شوند تیبه کار رفته ا ت نصل م هاآنو حسنا نیت موضنو ، همة جملاتی که اين  ناهت در  یتازگ

 گذراناد به جملات کامل د تر ی داشته باشاد:هوانادگانی که اين نوشتار را از نظر می

 ر(.75زمین ) تمامت بر  موم باد عظیم، باد تعالی، هدای، داد دمیدن مجمو  .8

 ردنک ذضب شما بر تعالی، هدای، آنکه بهر از شويد، قتل و بودن هواهید شنکسنته و ماهزم .2

 پ( 19) داديد

 ر(.91مواب )[ ی]عظما با رفت و هود بهیمة داد کردن زين و بامداد بلعام برها ت .9

 از روذن و  ننا  از عسنل و شنیر داديش مکیدن و مزار  ذلة از( پ99) را هورانیدشنان و .1

 .طران  ا 

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

 و یلا رائ بای مجمو  بشاوند یک گات و شعب مجمو  در شافور به شناوول داد زدن بان  .1

يافت  راا ايشنان بر ا ننرائیل و فلسنطین عهد شنکسنت شناوول یک عبرانیین قبايل مجمو 

 پ(.51)

 یهرک دباش ملعون گات و نهاد قسم شنعب بر تو پدر یک يوناثان به شنعب از مرد يک گات .5

 پ(.58) داد نمودن مجاهده جو  به شعب. هورد چیزی امروز

 پ(.52جلجال ) به الرب، الله، قدام هاپاره را اذاغ شمويل داد بريدن .1
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. «یايدن من پیش او تا نروم من یک من پیش ده آوردن را او و بار د: »ايشای به شنمويل گات .9

 ر(.59داد ) آوردن را داوود و فر تاد

 یک جا  به قعیلا بر رفتن به( پ51) را هواندشان و شعب مجمو  به شناوول داد زدن بان  .81

 .او ت با یهرک و را داوود کااد حصار

 پ(.872صور ) بن حیرام داد آوردن و  لیمان فر تاد .88

 رب شود دور: »ا رائیل آل شعب مجمو  به گات و  رخ زر از گو اله دو داد کردن مصناغ و .82

 بیرون را تو یک ا ننرائیل يا تو هدايگان باشنند اياان یک گات و. «اوراشننلیم به رفتن شننما

 ر(.1)مصر  از آوردند

 سننلن برکاد و باد برابر از درهت بجابد یک آنچاان ا ننرائیل آل تعالی، الرب، الله، بزند و .89

 ايشان دهد بردن و را ايشان دهد کردن ذارت به و. را ايشان بردارد و. صال  زمین از ا نرائیل

 پ(.5تعالی ) الله، کردند مسخ  و اصاام ا تدند یآنک بهر از فرات، نهر پس از را

 ورباامي طريق در شد و تعالی الله، امام آثام و هطايا کرد و ها ال ا رائیل بای بر شند ملک و .81

 پ(.1هود ) با نیز را ا رائیل بای داد کردن هطا و. او بد افعال و هطايا به و او پدر ناب ، بن

 و رمودف تعالی، الرب، الله، که آنچاان. نکردش قتل که آفريده هیچ يورباام آل از نگذاشننت و .87

 هطا و کرد یک هطايا بر و ناب  بن يورباام آل بهر از الشننیلوی او بادة نبی، احیا زفان بر گات

 پ(.1ا رائیل ) بای داد کردن

 و اب ن بن يورباام رفتار به رفت و تعالی الرب، الله، امام نجا ننت و  ننوء و بد کردار کرد و .81

 پ(.1نیز ) را ا رائیل بای داد کردن و کرد یک هطايا

 هطا یک ايشننان او، پسننر الا، هطايا جمیع به تعالی، الله، نبی ياهو زفان بر بغشننا، بر فرمود .85

 دب به شننوند تعالی، الله، مسننخ  یک هود با را ا ننرائیل بای مجمو  داد کردن هطا و کردند

 ر(.9پلید ) افعالشان

 یک را ا ننرائیل بای داد کردن هطا یک او هطای و ناب  بن يورباام  ننبل جمیع در رفت .81

 ر(.9ايشان ) انداد به ا رائیل، اله تعالی، هدای، فرمان و حضرت بر شوند عاصی

 و نیزه يک عمق او، گرد هادق داد کاويدن و الرب الله، ا م به مذب  صنخور کرد عمارت و .89

 پ(.81مذب  ) حول
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 داد ردنک ذب  و قیشننون وادی به را ايشننان بردند بزير و را صننام بعلا، انبیای مجمو  گرفتاد .21

 ر(.88آنجا ) را ايشان

 رديدنگ و نیز را ا نننرائیل بای داد کردن و کرد هطا یک ناباط بن يورباام هطايا به رفت .28

 پ(.81ازيشان )

 یک او با تگا و ازو تعالی، الله، نبی داديش کردن حذر یک اياجايگه به ا رائیل ملک فر نتاد .22

 پ(.812بار ) دو نا و باری نرود آنجا

 ااميورب[ ی]هطايا از و ا ننرائیل آل داد کردن هطا یک ناب  بن يورباام[ ی]هطايا به رفت .29

 پ(.879ا رائیل ) بای بر تعالی، الله، ذضب شد قوی و گرديدنمی

 بر تادرف و ا رائیل بای داد کردن هطا یک ناب  بن يورباام هطايا از( پ879) [نشند بیدار] اما .21

 هطايا. آن

یز ن ا ننرائیل بای داد کردن هطا و کرد و ناب  بن يورباام[ ی]هطايا کردار از نشنند بیدار و .27

 پ(.818)

 پ(.818را ) ا رائیل بای داد کردن هطا یک ناب  بن يورباام[ ی]هطايا و کردار از نگرديد و .21

  نناير و اوثان عبادت به تعالی، الرب، الله، امام را يهودا آل داد کردن هطا آنکه  ننبب از .25

 همه يهودا، آل داد کردن هطا و کرد یک هطايا و کرد آنچه و يهودا ملک ماشننی، قصننش

 پ(.811بريامین )  ار در ا ت نوشته

 هال تعالی، الرب، الله، فرمودة و آيات مجمو  و مصدس توريت  ننار ايشننان بر داد هواندن و .21

 ر(.819ا رائیل )

 و ملک دادش برکادن تعالی، الله، بیت حجرة در ماشننی را کردشننان عمارت یک مذاب  و .29

 پ(.819قدرون ) وادی به هاکشان انداهت و آنجا از بردش

 گور از را هايشننانا ننتوهان داد آوردن و فر ننتاد. جبل در مردم قبور ديد و کرد نگاه ناگاه.  .91

 پ(.819مذب  )[ ی]بالا آتش به  وزانید همه و ايشان

با ا نننتااده از فعل دادن و در قالب جملة  توانیم در فنار نننی امروز برای برهی از اين جملنات

 های معاايی نوشت: معادلمرکب وابسته با فراکرد پیرو مصصدی، 
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وم اگر اين ق»به شنننب و گات با او:  بزير آمند وحی اللنه، تعالی، بر بلعام

ز اپیش تو آمدند که تو را بخواناد، برهیز و با ايشنننان برو. بل نبادا بکای بغیر 

 و بهیمة هود داد زين کردنبامداد و  برها نننت بلعام«. آنکنه من بنا تو بگويم

از  ننبب  و عظیم شنند ذضننب الله، تعالی، بر بلعام رفت با عظما]ی[ مواب

 ر(.91رفتن او با ايشان )

 یتوجه به اياکه اين مصدر متعدّ . باا ت« دادن»همکرد يار فعل« زين کردن»در اين جمله، مصندر 

فعل « دادن»اين جمله معادل نوشنننت. در معادل اين جمله،  یبرا توانیمبا کاربرد فعل دادن، ا نننت، 

 فعل فراکرد پیرو:« زين کردن»فراکرد پايه ا ت و 

 برها ت و ا ب هود را داد تا زين کااد.صب  زود بلعام 

. ر اندیرا هم م« د تور دادن»ماهوم دارد،  «گرفتن»نصیض  یضنمن اياکه معاا« دادن»در اين جمله 

محذون آن را بازگردانیم، جمله  یپاهنان دادن را در اين جملنه لحاظ کایم و اجزا یاگر بخواهیم معانا

 به اين صورت هواهد بود:

 اهآنبلعام صنب  زود برها ت و ا ب هود را ]به هدمتکاران[ داد ]و به 

 اد[ تا ]آن را[ زين کااد.د تور د

عل فراکرد ف عاوانبه، یهرگاه فعل دادن در جملات مرکب وابسنته با فراکرد پیرو مصصد یکل طوربه

ر اند. و اين نکته یرا م« د نتور و درهوا نت»از  یمشنهور هود ماهوم یمعاا یاد، در ورایپايه باشن

 مروز هم مصداق دارد:ا یکه در جملة زير نشان داده شده ا ت، در فار  طورهمان

 ماشیاش یجعار یماشیاش را داد تا احمد تعمیر کاد = آقا یجعار یآقا

 را به احمد داد ]و از او هوا ت[ تا ]آن را[ تعمیر کاد.

توان با کاربرد فعل یرا م هاآنامروز معادل معاايی  یپرداهتیم که در فار ننن یجملناتتنا اياجنا بنه 

هايی که از ترجمة تورات نصل شنند، توجه شننود، فعل فراکرد پايه،  نناهت. اگر به جمله عاوانبه« دادن»

زين کردن، مکیدن، بريدن، ذارت کردن، بردن، ذب  کردن، هواندن و برکادن، روشننن ا ننت که افعال 

« دادن»با فعل  هاآنهايی که فراکرد پاية تواناد در جملهیمو گذرا به ماعول هسنننتاد،  یمتعد یکه همگ

مکرد يار در کاار هفعل عاوانبهاگر مصنندری که اما ااد. یفعل فراکرد پیرو باشنن عاوانبه نناهته شننده، 
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توان برای آن جمله معادلی پیدا کرد که با نشننیاد، ناگذرا يا لازم باشنند، در فار ننی امروز نمیدادن می

 :شودیمثال به نمونة زير اشاره م عاوانبه.  اهته شده باشد« دادن»ده از فعل ا تاا

و نشننسننت  بای ا ننرائیل را مجمو  اين اقاويل و هبر کرد مو ننی

شنعب در حزن عظیم و برها تاد بامداد و بالا رفتاد به کوه و گاتاد که 

رويم به جای که هدای، تعالی، فرموده ا ننت و معترن شننويم به ما می

که چرا متعدّی شننديد بر آنچه به شننما   ننیگااه ما. گات به ايشننان مو

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 

و قتل شننويد، از بهر آنکه لا رويد، ماهزم و شننکسننته هواهید بودند با

د از قول او، از بهر يو باز گرديد غضببب کردن داديدهدای، تعالی، بر شننما 

 .پ(19) هدای، تعالی، با شما نباشد ،آن

م به هشنن» یبه معاا یفعل مرکب« دادن»در ترکیب با همکرد يک فعل لازم ا ننت و « ذضننب کردن»

و ارتباط آن با ديگر جملات  ازجملهکه  طورهمانو گذرا به ماعول ا ننت.  یه که متعد نناهت« آوردن

فعل  امروزاز آنجا که باا بر اين و . ا ننتکار رفته  به« باعش شنندن» یدر اياجا به معاا« دادن»آيد، یبرم

 یبرا یلمعاد« دادن»فعل توانیم با ا ننتااده از امروز نمی یبريم، در فار ننیکار نم را به اين معاا به« دادن»

 اين جمله باويسیم و معادل آن چاین هواهد بود:

 یکرديد( که هدا ی... کشنته هواهید شد، چون باعش شديد )=کار

 بر شما ذضب کاد. -یتعال–

کرد.  توان تبیین نننببی نیز می یها ننناهتاين مطلب را از ماظری ديگر و با ا نننتااده از تعريق 

شنننود، مجموعه جملاتی هسنننتاد که در آن ديده می هاآن نننببی که در هر زبان نظاير  یها ننناهت

ای شود تا شخش يا شیء ديگری )=مسَبَب( محر  و انگیزه ای )= بب(،ای يا پديدهشنخصی، حادثه

 یها نناهت(. 89: 8992عملی را انجام دهد، پذيرای حالتی شننود يا در حالتی باقی بماند )دبیرمصدم، 

ت که .  اهت  ببی  اده  اهتی ا شوندیمر زبان فار نی به دو د تة  اده و مرکب تصسیم  نببی د

(، 11شننود )همان: يک جملة ماارد و  نناده بیان می صننورتبهدر آن عمل  ننببی و پیامد آن مجموعاز 
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ی  اهته  بب یهافعلی از اولی  ناهت  نببی مرکب که در اين مصاله مورد نظر ا ت، به و یلة د ته

شود، همیشه يک جملة شنود که به يک جملة متمم نیاز دارند و  ناهتی که آن فعل در آن ااهر مییم

گوياد که به  ننه د ته  نببی مرکب می یهافعلرا  هافعل(. اين 21پايه و يک جملة پیرو دارد )همان: 

دن و  ننببی با معاای ضننمای مثبت )=باعش شنندن، گذاشننتن، وادار کر یهافعل-8شننوند: تصسننیم می

 یهافعل-9 ننببی با معاای ضننمای ماای )=جلوگیری کردن، بازداشننتن( و  یهافعل-2مجبور کردن(، 

 ننببی فاقد معاای ضننمای )=گاتن، هواهش کردن، اجازه دادن، نصننیحت کردن و د ننتور دادن(. در 

ای ا نننببی مرکبی به کار رفته ا نننت که يا مع یهافعلمعاا با هم« دادن»ترجمنة کهن تورات، همکرد 

ضنمای مثبت دارند )باعش شدن و مجبور کردن( يا فاقد معاای ضمای هستاد )هواهش کردن و د تور 

که اين فعل در جايی از زمان  دهدیمدر ترجمة تورات نشنننان « دادن»های کاربرد همکرد دادن(. نمونه

 رفته ا ت.و مکان، با باری از معاای  ببی به کار می

ه دارد ک یدر ترجمة کهن تورات نظاير متعدد ،و کارکردهای مشننابه« دادن»اين شننکل کاربرد فعل 

 نناهت هر فعل مرکب، بسننامد تکرار آن در متن  ،جدول زيردر . شنندپیشننتر ارائه  هاآنجملات کامل 

که در آن به کار رفته و معادل امروزين آن جمله، نشنننان داده شنننده ا نننت.  یاجمله ،ترجمة تورات

 عاوانبه« دادن»را با کاربرد فعل  هاآن جملة نيدهد که معادل امروزیرا نشان م ی، افعالیرنگ ی نطرها

 توان  اهت. یفعل فراکرد پايه، م
 1جدول 

 نمونه جملات يمعنا و معادل امروز
بسامد 

 کاربرد

فعل مرکب 

 )فعليار+همکرد(
 فيرد اريفعل

م یبه باد عظ ،ی، تعالیهدا-

ن یفرمان داد که بر تمامت زم

 بدمد.

 ،ی، تعالیدن داد هدایدم-

م، باد  موم، بر یباد عظ

 ن.یتمامت زم

 8 دمیدن دمیدن دادن 8

ش آنکه باع یشويد برا کشته -

بر شما  یتعال یشديد که هدا

 ذضب کاد.

 ید از بهر آنکيقتل شو-

بر شما  ،ی، تعالیهدا

 ذضب کردن داديد.

8 
ذضب کردن 

 دادن

ذضب 

 کردن
2 

 بلعام برها ت و بهیمة هود -

 ن کااد.يرا داد که ز

ن يبرها ت بلعام و ز-

 کردن داد بهیمة هود.
 9 زين کردن زين کردن دادن 8
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 1ادامه جدول 

 نمونه جملات معنا و معادل امروزي
بسامد 

 کاربرد

فعل مرکب 

 )فعليار+همکرد(
 رديف فعليار

و ]هداوند[ از  ا  شیر و -

 عسل دادش که بمکد.

و مکیدن داديش شیر و -

  ا .عسل از 
 1 مکیدن مکیدن دادن 8

چهارپايان شما را به بیگاری  -

را به انجام  هاآنکشد و می

 کاد.کارهايش مجبور می

به  خره گیرد چهارپايان -

شما و بر ايشان کار کردن 

 دهد، کار هود.

 7 کار کردن کارکردن دادن 8

پدر تو شعب را مجبور کرد -

 که به جو  مجاهده کااد.

به جو  ]پدر تو[ شعب -

 مجاهده نمودن داد.
8 

مجاهده نمودن 

 دادن

مجاهده 

 نمودن
1 

شمويل اذاغ را داد که به -

 ها ... ببرند.پاره

 1بريدن داد شمويل اذاغ-

ها قدام الله، الرب، را پاره

 به جلجال.

 5 بريدن بريدن دادن 8

کسی/ کسانی را بار ت و -

د تور بده که او را پیش من 

 بیاورد/ بیاورند.

کسی يا کسانی را فر تاد و  -

 د تور داد که داوود را بیاورند.

 لیمان کسی/ کسانی را -

فر تاد و د تور داد که حیرام 

 بن صور را بیاورد/ بیاورند.

کسی/ کسانی را فر تاد و -

هايشان د تور داد که ا تخوان

 را از گور ايشان بیاورند.
 

بار د و او را آوردن ده  -

 پیش من.

 

اوود را آوردن فر تاد و د-

 داد.
 

فر تاد  لیمان و آوردن  -

 داد حیرام بن صور.

فر تاد و آوردن داد -

هايشان را از گور ا تخوان

 ايشان.

 1 آوردن آوردن دادن 1

 

 

                                                           
 اذاغ: ا م هاص ا ت. - 8
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 1ادامه جدول 

 نمونه جملات معنا و معادل امروزي
بسامد 

 کاربرد

فعل مرکب 

 )فعليار+همکرد(
 رديف فعليار

شاوول به کسی/ کسانی -

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.

بان  زدن داد شاوول به -

 مجمو  شعب.

بان  زدن داد شاوول به -

 شافور در مجمو  شعب.

 9 بان  زدن بان  زدن دادن 2

و د تور داد که دو گو اله از -

 رخ مصاغ کااد )= زر 

 بسازند(.

و مصاغ کردن داد دو -

 گو اله از زر  رخ.
8 

مصاغ کردن 

 دادن

مصاغ 

 کردن
81 

و ]هداوند[ ايشان را ]به -

دشماانشان[ بدهد که ذارت 

 کااد.

و به ذارت کردن دهد -

 ايشان را.
8 

به ذارت کردن 

 دادن

ذارت 

 کردن
88 

و ]هداوند[ ايشان را ]به  -

که از پس دشماانشان[ بدهد 

 نهر فرات ببرند.

و بردن دهد ايشان را از -

 پس نهر فرات.
 82 بردن بردن دادن 8

باعش شد که مجمو  بای -

ا رائیل با او هطا کااد./ 

مجمو  بای ا رائیل را مجبور 

 کرد که با او هطا کااد.

هطا کردن داد مجمو  -

 بای ا رائیل را با هود.
 89 هطا کردن هطا کردن دادن 82

... و د تور داد که گرد مذب  -

هادق بکاوند )= حار کااد/ 

 بکَااد(.

و عمارت کرد صخور -

مذب ... و کاويدن داد 

 هادق گرد او.

 81 کاويدن کاويدن دادن 8
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 1ادامه جدول 

 نمونه جملات معنا و معادل امروزي
بسامد 

 کاربرد

فعل مرکب 

 )فعليار+همکرد(
 رديف فعليار

آنجا ذب   و ايشان را داد که-

 کااد.

و د تور داد که ايشان را آنجا -

 ذب  کااد.

و ذب  کردن داد ايشان -

 را آنجا.
 87 ذب  کردن ذب  کردن دادن 8

ملک ا رائیل فر تاد به اين -

 تعالی به او اللهینبجايگه که 

 د تور داد که از آن حذر کاد.

فر تاد ملک ا رائیل -

به اين جايگه کی حذر 

، اللهینبکردن داديش 

 تعالی، ازو.

 81 حذر کردن حذر کردن دادن 8

و  ار تورات مصدس را داد -

 که بر ايشان بخواناد.

و د تور داد که  ار تورات -

 مصدس را بر ايشان بخواناد.

و هواندن داد بر ايشان -

  ار تورات مصدس.
 85 هواندن هواندن دادن 8

و ملک مذاب  را داد که -

 برکااد.

که مذاب  را  و ملک د تور داد-

 برکااد )=هراب کااد(.

و مذاب  کی عمارت -

کردشان... برکادن دادش 

 ملک.

 81 برکادن برکادن دادن 8

    99جمع:   

 

ر توانیم دیم یشود که تاها در مواردیآنچه در جدول بالا نشان داده شده ا ت، روشن م یبا برر ن

را در « دادن»م که فعل ین قرار دهيمعادل امروز «دادن»برابر جملنات ترجمنة تورات، بنا کناربرد فعنل 

 یبب نن یهمان فعل دادن مشننهور که فعل یيعا؛ اش دانسننتيامروز یجملة ترجمة تورات، بتوان به معاا

رد در فراک «دادن»ماعول فعل  ی. در چاین مواردرودیبه کار م« گرفتن»و در مصابل  ا ننت یو دو ماعول

 یافعال متعد اهاتنهم که یایبیتورات مکهن ا نننت. البته در ترجمة  یکيرو یپايه با ماعول فعل فراکرد پ

ارند. افعال ت را دین قابلیز همیااد که افعال لازم نیباشننن «دادن»فعلیار در کاار همکرد  عاوانبهتواناند یم

ا يکار کردن، بان  زدن، مجاهده نمودن و حذر کردن اگرچه لازم و  دن، ذضنننب کردن،یهطاکردن، دم
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رکب ااد و فعل میباشنن« دادن»در کاار همکرد « فعلیار» عاوانبهتواناد یروند، میمرکب به شننمار م یحت

   بسازند. یديجد

 یمتعدد و گوناگون یا ننت که امروزه در معان یرايج در زبان فار نن یاز همکردها یيک« دادن»فعل 

 ،(دادن برآوردن )کام، )شنناا دادن( بخشننیدن، آب دادن(در ترکیب: ) نیدنآشننامامعانی رود. یبه کار م

)گوش  کردن، )نامه دادن( فر نننتادن، ز دادن(ی)ت رهاکردن، )ذذا دادن( هورانیدن، (دادن برآوردن )میوه

 دننمو، )آفتاب دادن( گسننتردن، )جواب دادن( گاتن، (هبر دادنگزاردن )، (دادن گرفتن )بو ننه، دادن(

 یاين همکرد هسننتاد که در فار نن یمعان ازجملهنامه( لغت )لصب دادن(، ... )ر. . نهادن، )نشننان دادن(

و در « د ننتور و درهوا ننت»در  نناهت معاايی « دادن»امروز زمانی که فعل  امروز رايج و مشننهورند.

 «دادن»رود، ضنمن اياکه معاای اصلی )قالب جملات مرکب وابسنته با فراکرد پیرو مصصندی به کار می

معاايی از درهوا نت، د تور، ايجاب و گاه حتی اجبار  ،ر بطن هوددبی دو ماعولی( هود را دارد،  نب

های دور، با هود به امروز ر نناند و اين همان ويژگی پاهانی ا ننت که فعل دادن از گذشننتهمینیز را 

 ابیمبی امروز فار ی در معادلی تورات، ترجمة جملات همة برای توانیمنمی امروز اياکه کشنانده ا نت.

 را علف اين ديروز یاز معان یبخش که ا ت جهتنيازا باشد، شده  ناهته «دادن» فعل از ا نتااده با که

   .ايم پرده فراموشی به

 نتيجه

 نناهت معاايی د ننتور و درهوا ننت که امروز آن را در قالب جملات مرکب وابسننته با فراکرد پیرو 

شننکل  به تورات کهن ترجمة ننازيم، در یفعل فراکرد پايه م عاوانبه« دادن»و با کاربرد فعل  یمصصنند

 ، فعلیدر ترکیب با يک مصنندر لازم يا متعد« دادن»بیان شننده ا ننت. در اين ترجمه همکرد  یهاصنن

فعل  .کادیبیان مرا  ايجاباز تحکم و  یماهوم ياد نتور و درهوا ت  یا نت که معاا ناهته  یمرکب

ی مصنندر گیرد.یم را «مجبور کردن شنندن يا د ننتور دادن، باعش» يکی از معانی، در اين ترکیب« دادن»

ت که مضار  التزامی ا  رفته ا نت،  نلق د توریبه کار می« دادن»فعلیار پیش از همکرد  عاوانبهکه 

  اهت فراکرد پیرو مصصدی شاهد آن هستیم. امروز در 

معاايی جملات ترجمة تورات، از  نناهتمان جملة مرکب وابسته با  یها ناهتن معادل یامروز برا

 به یيعا؛ شودیم، اما فعل فراکرد پايه متاا نب با جمله دگرگون میکایا نتااده م یفراکرد پیرو مصصند
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ه فعل اين   گريدعبارتبه ؛شودیاز  نه فعل د نتور دادن، مجبور کردن و باعش شندن، تبديل م یيک

 یبراگذشنننتة هود را حاگ کرده بود،  یمعاا« دادن»اگر فعل  هسنننتاد و« دادن»فراموش شننندة  یمعان

   فعل فراکرد پايه در جمله باشانیم. عاوانبهرا « دادن»توانستیم فعل یم همة جملات یمعادل نويس

نظیر اين نو  کاربرد در متون و ماابع ديگر ديده نشننده ا ننت، اين احتمال وجود دارد که  ازآنجاکه

اين  ناهتِ مخصوص، يک ويژگی زبانی محلی مربوط به ماطصة نگارش اين ترجمه باشد؛ اما با توجه 

 ئلهسمبتوان اين  ر دیمکه از اين نو   اهت در زبان فار ی امروز وجود دارد، به نظر  يیها نرنخبه 

 .کرد برر یرا در گسترة تاريخ زبان فار ی نیز 

 کتابنامه

 .قطره: تهران اول، چاپ. فعل فار ی زبان د تور(. 8911. )حسن گیوی،احمدی 

 .امیرکبیر: تهران. مدر ه مدير(. 8975. )جلال ،احمد آل

 .امیرکبیر: تهران. فار ی زبان د توری  اهتمان توصیق(. 8919. )محمدرضا باطای،

 .امیرکبیر: تهران. 8ج ،(فار ی نثر تطور تاريخ) شاا ی بک(. 8951. )محمدتصی بهار،

 .مهتاب: تهران. رهبر هطیب هلیل کوشش به. بیهصی تاريخ(. 8959. )حسین بن محمد ابوالاضل بیهصی،

. یا لام یشورا مجلس کتابخانة: تهران. یمیافارقان يعصوب يو ق قس بن مانی ل ترجمة .تورات یفار  ترجمة

 .ق. هن 515. 7815 شمارة

 .تهران دانشگاه: تهران.  توده ماوچهر کوشش به(. 8911. )المغرب الی المشرق من العالم حدود

 ص .5 ش .(8918) 7 س .کتاب راهامای. «تورات  الة ششصد فار ی ترجمة(. »8918. )محمدتصی ،پژوهدانش

719. 

 شااهتیزبان هایپژوهش مصالات مجموعه در. «فار ی زبان در  ببی های اهت»(. 8992. )محمد دبیرمصدم،
 .دانشگاهی نشر مرکز: تهران .فار ی

 .تهران دانشگاه: تهران .نامهلغت(. 8991. )اکبرعلی دهخدا،

 .نوين انتشارات مؤ سة: تهران .اول چاپ. فار ی زبان د تور علمی مبانی(. 8919. )احمد شاائی،

 .تهران دانشگاه: تهران. الروايات لوامع و الحکايات جوامع(. 8997. )محمد بن محمد ،یعوف

 .یجیب یهاکتاب: تهران. مول ژول تصحی  به. شاهاامه(. 8917. )ابوالصا م ،یفردو 

 . خن: تهران. جديد زبانشاا ی پاية بر امروز ماصل د تور(. 8912. )هسرو فرشیدورد،

 .زوار: تهران اول، چاپ. یفار  زبان مختصر د تور(. 8915. )هسرو دورد،یفرش
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 ملی کتابخانة و ا ااد  ازمان: تهران. 9 ج ،درايتی مصطای کوشش به(. 8998(. )فاخا) ايران هطی نسخ فهر تگان

 .ايران ا لامی جمهوری

 .جامی: تهران. ماشی نصرالله ترجمة(. 8952. )ودماهکلیله

 .علیشاه یصا: تهران. یايوراو نيالد  عد ترجمة. نامهمرزبان(. 8911. )ر تم بن مرزبان

 .میترا: تهران اول، چاپ. د توری فرها (. 8951. )محمد مهیار،

 .نو نشر: تهران .چهارم چاپ. 8 جلد. فار ی زبان تاريخ(. 8919. )پرويز هانلری، ناتل

 : نشانی به ا لامی شورای مجلس ا ااد مرکز و موزه کتابخانه، وبگاه
http://dlib.ical.ir/faces/search/bibliographic/biblioFullView.jspx?_afPfm=-

hl58f202y 

 .پر تو: تهران. کور بون(. 8911. )صادق هدايت،

 .همايی جلال مجموعة .ملی کتابخانة در محاوظ نسخة .همايی پراکادة هایاشتيادد(.  . )الدينجلال همايی،

 دار الصادر. :بیروت. 7 ج .البلدان معجم(. م 8957/ هن8951. )عبداللهابی الدينشهاب ،حموی ياقوت
 

  

http://dlib.ical.ir/faces/search/bibliographic/biblioFullView.jspx?_afPfm=-hl58f202y
http://dlib.ical.ir/faces/search/bibliographic/biblioFullView.jspx?_afPfm=-hl58f202y


  899                ... مرکب فعل از اینويافته  اهت در «دادن» همکرد برر ی          ال پاجاهم         

 

 «:ترجمة تورات»ر برگ اول و آخر نسخة يتصو
 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


