
  
  
  

  ساخت فعل در زبان بلخي
  

 
  )56 تا45از ص(

  
 چكيده    
. هاي دستوري در زبانهاي ايرانـي اسـت         ساخت فعل يكي از مهمترين مقوله         

توانـد بيـانگر پيونـد ايـن          مقايسة ساخت فعل در زبانها و گويشهاي ايراني مـي         
. تان باشـد  زبانها و بستگي آنها به يك شاخة زباني، يعنـي زبانهـاي ايرانـي باسـ               

بنابراين هدف از انجام اين پژوهش،  يكي بررسي چگـونگي سـاخت فعـل در                
زبان بلخي و ديگر حصول به اين نتيجه است كه آيا ساخت فعل در ايـن زبـان         
با ديگر زبانهاي ايراني ميانه از هماهنگي و ارتباط كـافي برخـوردار هـست يـا                 

 متـون بلخـي گـردآوري       خير؟ براي انجام اين پژوهش از دو مجموعة اسـناد و          
، بيانگر پيونـد زبـان       حاصل نتايج. ايم  پروفسور نيكالس سيمز ويليامز بهره برده     

  .  بلخي با ديگر زبانهاي ايراني ميانة شرقي است
  

  .ه، شناسه، صفت مفعولي، زبان بلخي فعل، ماد:هاي كليدي واژه
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  مقدمهـ 1
 از آن هـم در اوسـتا و هـم در كتيبـه              سرزمين كهنسال بلخ در شمال افغانستان واقع است و        

بلخ در پي حملة اسكندر مقدوني به مدت دويست سال          . داريوش در بيستون ياد شده است     
رسد كه در طول اين مدت، تمدن هلني و نيز            به نظر مي  . نشين در آمد    در زمرة مناطق يوناني   

  . يافته استاستفاده از زبان و خط يوناني در كنار زبان محلي بلخي در آن رواج 
 دوم پيش از ميالد به تصرف قبايل يوئه جي يـا تخاريـان              ةسرزمين بلخ از اواسط سد    
كوشـانيان يكـي از همـين قبايـل         .  ناميده شـد   »تخارستان«درآمد و از آن پس به نام آنها         

 مـسيحي بـه قـدرت رسـيدند و بـه گـسترش متـصرفات خـود                  ةبودند كه از اوايل دور    
اين امپراتوري كه در حـدود يـك        . توري كوشاني را برپا كردند    پرداختند تا سرانجام امپرا   

سده دوام يافت، در دوران قـدرت، بخـش قابـل تـوجهي از آسـياي مركـزي تـا شـمال                      
در اين دوران زبان بلخي به عنوان زبـان رسـمي جـايگزين             . گرفت  هندوستان را دربرمي  

از جملـه خـط بلخـي و        زبان يوناني شد اما استفاده از خط يوناني در كنار خطوط ديگر             
  . ادامه يافتـ ويژه در اوايل حكومت كوشانيان ه بـ خروشتي 

در عهد ساساني، فرمانروايي كوشانيان رو به زوال نهاد و بخـش غربـي آن سـرزمين بـه                   
  . را بر آن گماردند» كوشان شاهان«تصرف دولت ساساني در آمد و آنها فرمانرواياني با نام 

اي ايراني ميانة شرقي است كـه بـراي چنـدين سـده در ميـان      ه زبان بلخي يكي از زبان 
رغم دو سده تسلّط اسكندر مقـدوني و          ساكنين مناطق شمالي افغانستان رواج داشته و علي       

؛ سيمز ويليامز،   293: 1373بيوار،  : نك(جانشينان او بر اين سرزمين هيچگاه از رونق آن كاسته نشد            
  . )1989سيمز ويليامز،  ؛ 112:  1386،؛ جعفري دهقي1380؛ زرشناس، 358: 1382

 بررسي سـاخت فعـل در زبـان بلخـي بـر اسـاس متـون                 ،هدف از نگارش اين مقاله    
  . 1بازمانده از اين زبان است

* * *   
                مـضارع و    ةفعل در زبان بلخي همانند ديگر زبانهاي ايراني ميانـه بـر اسـاس دو مـاد 

                                                           
و مطالعه حاضر بر اساس همين دو   گردآوري شده Sims-Williams 2000, 2007ة اين متون در دو مجموع.1

 . اشاره شده استBDII  و BDIدر اين مقاله به دو مجموعه يادشده با نشانه هاي . مجموعه صورت گرفته است
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  . شود ماضي ساخته مي
  

   ـ ماده مضارع2
افعـالي بـه    مـاده   بر مبنـاي ايـن      . مضارع ايراني باستان است   مادة  ارع برگرفته از    مضمادة  

  :شوند شرح زير ساخته مي
  1: مضارع اخباريـ1ـ2

هاي خاص فعل مضارع اخباري ساخته        مضارع  و شناسه   مادة  فعل مضارع اخباري از     
  :د عبارتند ازنپيوند ميماده  به اين شناسه ها كه مستقيماً. شود مي

  ؛ ιµο, -ειµο, -*-εµο οµ-η- ,:ل شخص مفرداو ـ
  . )BDI:181( »آرام گرفتن« αρµαυ-مضارع مادة  از αρµαυιµοمانند 

   ؛ ,ηιο-)  آمدهT8اين نشانه تنها يكبار در ( ηι – :  دوم شخص مفردـ 
   ).Ibid( »آرام گرفتن« αρµαυ-مضارع مادة  از αρµαυηιοمانند 

  ؛ ιδο, (Class B) –δο– (Class A): سوم شخص مفردـ 
 ).X6 :نك (»الزم نيست« ναβαρτιδοمانند فعل مضارع منفي 

  ؛  αµο-: ل شخص جمعاوـ 
 . )BDI:181( »آرام گرفتن« αρµαυ-مضارع مادة  از αρµαυαµοمانند 

  ).  آمدهeel3 تنها يكبار در - ηδδο ةنشان ( ηδο-: دوم شخص جمعـ 
  . )BDII: 223( »انجام دادن، كردن« -κιρمضارع مادة  از κιρηδο: مانند

  ؛ ινδο-: سوم شخص جمعـ 
 . )BDII: 211 :نك( »دانستن« ζαν-مضارع  مادة  از ζανινδο: مانند
 دو گروه افعـال بـا عنـوان          در سوم شخص مفرد فعل مضارع اخباري معموالً        :1نكتة  

 فعـل   ةشناسـ شـود،     طور كه مالحظه مي    همان. شود   تشخيص داده مي   B و گروه    Aگروه  
- به شـكل  B و در گروه ιδο-صورت ه  ب Aمضارع اخباري سوم شخص مفرد در گروه 

δοآمده است   .  
                                                           

1. present indicative 
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ـ       ه   كه گاه ب   »بودن«هاي فعل مضارع اخباري       هشناس :2نكتة   ه صورت پيوسـته و گـاه ب
ــ  عنــوان فعــل معــين بـراي ســاخت افعــال ماضــي و ماضــي نقلــي  ه صـورت گســسته ب

  :رود چنين است كارمي به
  )پيوسته (ιµο οµ-η- ,:ل شخص مفردواـ 
   ) پيوسته (ηιο-: دوم شخص مفردـ 
 .)نيستمنفي ( οτσιν؛ )پيوسته (οτσι؛ )گسسته (οτσα: سوم شخص مفردـ 
  )پيوسته ( αµο-: ل شخص جمعاوـ 
  ).رود كارمي عنوان فعل معين بهه پيوسته است و تنها ب ( ηδο-: دوم شخص جمعـ 
 ).منفي (νινδο؛ )پيوسته( ινδο-؛ )گسسته (δονιτασ: سوم شخص جمعـ 
  
  1 مضارع التزاميـ2ـ2

هاي خاص فعل مضارع التزامي سـاخته         مضارع  و شناسه   مادة  فعل مضارع التزامي از     
  :د عبارتند ازنپيوند ميماده ها كه مستقيما به  اين شناسه. شود مي

  ؛  ανο-:  شخص مفردـ اول 
  .BDII:199): نك( »جنگيدن، نزاع كردن« αχασ–مضارع مادة  از αχασανοمانند 

  ؛  αδο-: سوم شخص مفردـ 
فعـل سـوم   : ؛ يـا  )BDI:173: نـك ( »افـزودن « αβζαο-مضارع    مادة   از   αβζαοαδοمانند  

 αχασαδο؛ يـا   )175:همـان  :نـك ( »مجبـور نباشـد  « µαγο βιναδοشخص مفرد نهي التزامي 
µαγο »نك( »نبايد بستيزد: BDII:199سند ؛ Y10( .  

  ؛  αµο-: ـ اول شخص جمع
؛ )W30 و V36، سـندهاي   BDI:178 :نـك (» پـيش آوردن  «αζβαρ- از مادة مضارع αζβαραµοمانند 

 .)O12، سند BDII:199: نك( "نستيزيم"  ναυο αχασαµο:   يا
    ινδαδο, -ινδδο- :ـ سوم شخص جمع

  ). BDII :203: نك( -bawa*ن از ايراني باستا» بودن «οβ - از مادة مضارع βοοινδαδοمانند 

                                                           
1. present subjunctive 
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ـ   »بودن«هاي فعل مضارع التزامي       هشناس :نكته عنـوان فعـل معـين نيـز بـه كـار            ه   كه ب
  : رود چنين است مي

  )پيوسته ( ανο-: شخص مفردـ اول
  )منفي ( ναδο-؛)پيوسته (αδο, -δο-؛ )گسسته (ασταδο: سوم شخص مفردـ 
  
  )ايييا تمنّ( 1ـ مضارع دعايي3ـ2

 فعل مـضارع دعـايي سـاخته        هاي خاصِّ   مضارع  و شناسه   مادة  دعايي از   فعل مضارع   
  : عبارتند از،پيوندند ميماده  به ها كه مستقيماً  اين شناسه؛شود مي

   ηιο –  : شخص مفردـ اول
  . )223:همان( »انجام دادن، كردن« -κιρمضارع مادة  از κιρηιοمانند 

   (?)ηιο, -ιιο-: دوم شخص مفردـ 
  مادة مـضارع    از bh9عنوان دوم شخص مفرد مضارع دعايي در سند         ه   ب βοιηιοمانند  

- οβ »از ايراني باستان »بودن *bawa- )Ibid, p.203.(  
   ؛  ηιο, -ιιο, -δηιο, -δδηιο-: سوم شخص مفردـ 

  .)A26؛ سند BDI:178: نك( »زادن« αζιι-  مادة مضارع ازαζιιηιοمانند 
   αµηιο-؛ A ( -ινδηιοد تنها در سن: ( شخص جمعـ اول
 . BDII:199): نك( »جنگيدن، نزاع كردن« αχασ–  مادة مضارع ازαχασαµηιοمانند 

  ؛ ηδο-: دوم شخص جمعـ 
 . )BDI:175: نك( »يافتن« -αβιρ  مادة مضارع ازαβιρηδο: مانند

    ινδηιο, -ινδδηιο, -ενδδηιο-:سوم شخص جمعـ 
: نـك ( »بـودن « -βοο  مـادة مـضارع    ارع نهـي از    فعل مض   به عنوان  µαβοοινδηιοمانند  
BDII:204( . 

ـ       به عنوان   كه »بودن«هاي فعل مضارع دعايي       هشناس :نكته  صـورت  ه  فعل معين نيـز ب
  :  چنين است،رود كارمي پيوسته يا گسسته به

                                                           
1 . Present optative. 
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  )پيوسته ( ηιο-: دوم شخص مفردـ 
 )پيوسته(αστιιο : -αιο, -ηιο؛ )گسسته (αστηιο: سوم شخص مفردـ 
تنها در نقش فعل معين براي ماضـي دعـايي   ()پيوسته(  ινδηιο-:سوم شخص جمعـ 

 ). شود ظاهر مي
  
 1يئـ مضارع انشا4ـ2

هاي خاصِّ فعل مضارع انشائي سـاخته   فعل مضارع انشائي بايد از مادة مضارع  و شناسه      
افعـال در متـون     گونـه     ها در اثر تحوالت، از ميان رفتـه، ايـن           اما از آنجا كه اين شناسه     . شود

  :يابد و با دوم شخص امر يكسان است، بنابراين  پايان ميι- و ο-موجود تنها به دو مصوت 
؛ )BDII :210  :نك( »دانستن« ζαν-   مادة مضارع ازζανο مانندِ؛   ο-:دوم شخص مفردـ 

 . )Ibid:203: نك( -bawa* از ايراني باستان »بودن« οβ -  مادة مضارعاز ؛ce7 در سند βο يا 
 دوم شخص يا سوم شـخص مفـرد    به عنوانβοο مانندِ؛   ο, -ι-: سوم شخص مفردـ 

 .)همانجا( xn12ي از همان ريشه در سند ئمضارع انشا
  
  2ـ  فعل امر5ـ2

هـا كـه      ايـن شناسـه   . شـود   مـي   هاي خاصِّ فعل امر ساخته      فعل امر از مادة مضارع  و شناسه       
  :رتند ازپيوندند، عبا مستقيماً به ماده مي

: 1985سيمز ويليامز، :نكشود؛    اين مصوت صرفاً در خط آمده و تلفظ نمي         (ο-: ـ دوم شخص مفرد   

  ؛)111
  .)BDII:200(» ضمانت كردن «αþχαλ- از مادة مضارع  αþχαλοمانند 

 ηδο, -ηδδο, -ιδο-: ـ دوم شخص جمع
  . )Ibid:203: نك( -bawa*از ايراني باستان » بودن «οβ - از مادة مضارع βοοηδοمانند 
كاررفته، ممكن است به عنوان فعل مضارع   بسياري از افعال امر كه در متون موجود، به:نكته

  .انشائي نيز تلقّي شود
                                                           

1 . present injunctive. 
2 . imperative. 
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  1مصدر حالـ 6ـ2    
 و تنهـا در     ηιο- ة را كه با نشان    ιοηνηχο و   λαηιοهاي       واژه BD1سيمز ويليامز در    

C18   و aa30        ة   همانند مصدر عادي است كه از        ،ش به كار رفته  و از لحاظ نقماضـي  ماد
  . (DBII:43) مصدر حال فرض كرده است  به عنوانشود، ساخته مي

 ماننـد  ؛شود  نيز در متون بلخي مشاهده مي2هايي از مصدر گذشته افزون بر اين، نمونه   
αζγαδο »نك( »آوردن :DBI:178( .  

  
  3 صفت فاعليـ7ـ2

، و »زنـده «  ζοοινδογο ماننـد  ؛هشـد   ديـده ، اسم يـا صـفت   به عنوانبه شكل كهن و
οισηρινδο  »خواهان، مدعي« .  

  
  4صفت فاعلي آينده ـ 8ـ2

 مشاهده شده و نقـش  XP تنها در سند αγι [-ag]–يك صفت فاعلي آينده مختوم به 
ـ             5اي است كه گويي فعل خودايـستايي       آن به گونه   ه  اسـت كـه فاعـل آن ممكـن اسـت ب

  .هاي زير اشاره كرد توان به جمله  براي نمونه مي؛باشدصورت هر شخص و يا هر شمار 
(XP11f): 
αζο πισο ωυ[ροµο]ζδο þαοαγι   »من به حضور هرمزد خواهم شد«  
(XP17f): 
το χοηο φαραµαγο µιυγαρο νακι[ραγ]ι  

  »رساننده نيست خداوندگار تو مرا زيان«
  

 : ونه براي نم؛است» بودن« ασταγι  صفت فاعلي آينده فعل: نكته
[τασ]ιδανο σαχοανο αστ[α]γι »هرگونه سخني است«  

                                                           
1 . present infinitive  
2 . past infinitive 
3 . present participle 
4 . future participle 
5 . finite verb 
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  ـ ماده ماضي3
– يـا    δο- به    ايراني باستان است و غالباً      مادة ماضي  ماضي در زبان بلخي برگرفته از     مادة  

το/-τι  ة ماضي  ايستا برگرفته از  بيشتر افعال خود  . شود   ختم مية و شامل جـزء پيوسـت       ماد 
ـ ، پايـاني سـتاك فعـل   -τ– يـا   -δ-هند كه بهست »بودن«فعل كمكي  در . شـوند  صل مـي  متّ

  مادة ماضي  هايي ارائه شده كه     صورت هاي صرفي زير براي سهولت بيشتر صرفاً        صورت
شـود و    خـتم مـي   -τ آنها بـه      مادة ماضي   است و از درج صورتهايي كه      -δآنها مختوم به    

  . ده استشوند، جز به ندرت، خودداري ش  در متون متاخر ديده ميغالباً
  
 1ـ فعل ماضي اخباري1ـ3

هاي مخـصوص ايـن     و شناسه -τ- يا-δ– مختوم به  مادة ماضيفعل ماضي اخباري از
  : عبارتند از،شوند صل ميمتّماده  به ها كه مستقيماً اين شناسه. شود فعل ساخته مي

  ؛δ-ιµο  -ηµο, -δ- : شخص مفردـ اول
  . BDII:204): نك(  »دنكر« κιρδ–  مادة ماضي ازκιρδδιµοمانند 

 ؛δ-ηιο να- + -: منفي،  δ-ηιο-: دوم شخص مفردـ 
 .Ibid:182): نك(، »ادامه دادن « -αβζιι:؛ مادة مضارعαβζαδο: از مادة ماضيαβζαδηιο مانند 

  ؛δοτοσνι- + : منفي،   δο-: سوم شخص مفردـ 
  .)Ibid:200( »ضمانت كردن« αþχαλ-   مادة مضارع ازαþχαλαδοمانند 
  ؛δοοναµ- + :  منفي، δ-αµο-:  شخص جمعـ اول
 . Ibid:199): نك( »جنگيدن، نزاع كردن« δααχασ–  مادة ماضي ازαχασαδαµοمانند 

  δ-ηδο-: دوم شخص جمعـ 
  ؛ νινδο + -δο :منفي،  δ-ινδο-:سوم شخص جمعـ 

 .)Ibid:177( »دريافت كردن« αγγιτι-  مادة ماضي ازαγγιτινδο مانند
  

 ممكـن اسـت بـه فعـل         δο- هنگامي كه فعل پيش از فاعل بيايد، جزء پيوسـته            :كتهن

                                                           
1. preterite [indicative] 
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هـا بـه    صـورت صـامت    بپيوندد كه در اين-τ– يا -δ–ماضي سوم شخص مفرد مختوم به       
  : شوند شرح زير در يكديگر ادغام مي

-δ- + -δο = -το / -τι )سپس( : > -δδιδο 
-τ- + -δο = -τιδο 

 : مثال
πιδοοασατο » شدهاظهار«  (A),  > πιδοοασαδδιδο (Nn, R). 

αγγιτιδο »دريافت شده«  (A) 
 
 1ـ ماضي التزامي2ـ3

. شـود   هاي مخصوص اين فعل ساخته مـي         و شناسه   مادة ماضي  فعل ماضي التزامي از   
  : عبارتند از،شوند صل مي متّ مادة ماضي بهها كه مستقيماً اين شناسه

  δοδονα- + : منفي،   δ-αδο, -δ-δο-: سوم شخص مفردـ 
  .)BDII:212( »ستاندن، گرفتن« ζιδο–  مادة ماضي ازζιδαδοمانند 
اي كه در اين اسناد به كـار         اند، تنها نمونه    بنا بر مداركي كه تا كنون بررسي شده        :نكته

   ).Ibid: 45( سوم شخص مفرد  است ،رفته
  
  )يا تمنّايي (2ـ ماضي دعايي3ـ3

. شـود   هاي مخصوص اين فعل سـاخته مـي         شناسه و    مادة ماضي  فعل ماضي دعايي از   
  : عبارتند از،شوند صل مي متّ مادة ماضي بهها كه مستقيماً اين شناسه

  ؛ δ-ηιονα- + : منفي ،  δ-ηιο-: سوم شخص مفردـ 
 . )BDI:176: نك( »فرجام رساندن« αβσιστ-  مادة ماضي ازαβσιστηιοمانند 

   δ-ινδηιο-: سوم شخص جمعـ 
  ).BDII:214( »آمدن، رسيدن« -αγαδο  مادة ماضي ازαγαδινδηιοمانند 

 

                                                           
1 .past subjunctive 
2 .past optative 
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   1ـ ماضي نقلي4ـ3
 مخصوص اين فعل ساخته     ة و شناس  γο-فعل ماضي نقلي از صفت مفعولي مختوم به         

 كـه   »بـودن «اين شناسه عبارت است از سوم شخص جمع فعل مضارع اخباري            . شود  مي
   ديـده  ،هاي موجود    اين فعل كه در متن     اي از  تنها صيغه . رود  صورت پيوسته به كار مي    ه  ب

  :  چنين است، اين فعل در سوم شخص جمعةشناس.  سوم شخص جمع است،شده
   ؛ γ-ινδο-: سوم شخص جمعـ 

 .  )BDII, p.204(» رسيدن « -βοοαδογاز مادة ماضي يا صفت مفعولي βοοαδογινδο مانند
 
  2ـ ماضي بعيد5ـ3

 مخصوص اين فعل ساخته     ة و شناس  γο-به  فعل ماضي بعيد از صفت مفعولي مختوم        
ـ    »بـودن « عبارت است از سوم شـخص جمـع فعـل ماضـي              ،اين شناسه . شود  مي ه  كـه ب

هاي موجود ديده شده      اي از اين فعل كه در متن       تنها صيغه . رود  صورت پيوسته به كار مي    
  : به شرح زير آمده استM4fدر سند 

παρο κιρδδιγο ασταδινδο  
  .)BDII: 46: نك( »ودبه وام داده شده ب«
  

  3:مصدر
 αβοمـصدر غالبـاً بوسـيلة حـرف اضـافة       .شكل ظاهري مصدر همانند مادة ماضـي اسـت  

  :شود؛ مثال همراهي مي
ιθασαγωνδο  ασνωυο  πορδο  αβο  λριγδο (A 14f.) 

  » چنانكه بايد با او به عنوان عروس رفتار شود«
  

  :شود، مانند نيز به مصدر اضافه مي» بودن« گاهي يك جزء پيوسته از فعل كمكي :نكته
ναγατανο     كه شامل مصدر ναγατ                ل شـخص مفـرد التزامـيبه اضـافه فعـل كمكـي او -ανο 

  . )ec8: نك(است »بودن«
                                                           

1. perfect 
2. pluperfect 
3. infinitive 
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νιταδηιο     كه شامل مصدر νιταδ            به اضافه فعل كمكي دوم شخص مفرد مـضارع  -ηιο  
  . ).xn8f: نك(است » بودن«

پـيش از آن، تركيبـي را    )اسـت » خوب« (πορδοزء مصدر ممكن است با قرار گرفتن ج
 ). BDII:45(شود  ديده مي» دريافتن خوب است «πορδ-αγγιτοايجاد كند چنانكه در واژه 

  
  1:صفت مفعولي

  : شوند هاي مفعولي در زبان بلخي به دو شكل ديده مي صفت
    . است مادة ماضيصفت مفعولي كه همانند. 1
شكال ديگر ايـن پـسوند      اَ. شود   ساخته مي  γο- و پسوند    ي مادة ماض   از ، ديگر ةگون. 2

هـر دو شـكل صـفات مفعـولي     . شود  نيز ظاهر ميαγο, -ιγο, -ογο, -ιιο, -ι-به صورت 
اين صفات هنگامي كـه همـراه بـا فعـل           . روند كار  صفت يا اسم به     به عنوان  ممكن است 

   ).Ibid:46(سانند ر روند معنا و مفهوم لزوم و ضرورت انجام كاري را مي كارمي به
   

   نتيجهـ 4
  : پايان سخن اينكه 

 و   مادة مـضارع    دو ةميانه بر پاي   هاي ايراني   فعل در زبان بلخي همانند ديگر زبان       )الف
  . شود ماضي ساخته مي

  . صورت منفصل به كار رفته استه صل و برخي ب متّ،اي از افعال هاي پاره  شناسه)ب
 دو نوع شناسه مشاهده شـده كـه از آنهـا بـا              ،فرد در افعال مضارع سوم شخص م      )ج

  .شود مي ياد Class B و Class Aعنوان 
كاررفته در زبان بلخي نيز مـشاهده         انواع افعالي كه در ديگر زبانهاي ايراني ميانه به         )د
بدين ترتيب، بنابر ساختار فعل در زبان بلخي تعلق آن به گروه زبانهـاي ايرانـي                . شود  مي
  .رسد نظر ميه طعي ب ق، شرقيةميان

  

                                                           
1 . past participle 
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