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مقاله

حای ،در صورت درست بودن ش دوم نیز ،به نظر نویسهندگان ،علهت کسهرﮤ حهر اوی
کلمه را نباید در ایرانی باستان جستوجو کهرد و بهه احتمهای بسهیار کهامی شهدن ثهانوی
مصوت اوی کلمه ،در نخستین ادوار فارسی دری یا مدتی پیش از آن ،باعث این تغییهر در
تلفظ شدهاست.

شاهنامه با دو بیت زیر به پایان می رسد (فردوسی  :۱۳۶۶ب ۴۶۶/۶؛ ابیات ۶۳۳ه: ۶۳۴
سههر آمههد کنههون قصههۀ یزدگههرد
ز هجرت شده پنج هشهتاد بهار

۱

بهههه مهههاه سهههپندارمذ روز ارد
بههه نههام جهههانداور کردگههار

میدانیم که نسخهها در این موضع یکدست نیستند؛ بعضی در بیت دوم ،بهجای «شده پهنج
هشتاد بار» (= « ، ۴۰۰سه صد سای و هشتاد و چهار» (=  ۳۶۴دارند و اینکه بنهداری نیهز
در ترجمۀ خود همین تاریخ  ۳۶۴را دارد این ضبط را واجد اهمیهت کهرده و از سهایها قبهل
محققان را با مسئلهای روبهرو ساخته که سعی کردهاند آن را با انتساب یک تهاریخ بهه پایهان
تحریر اوی و انتساب دیگری به پایان تحریر دوم شاهنامه حل کنند .درهرحای ،اگر این ضبط
 ۴۰۰را مبنا قرار دهیم ،تاریخ اتمام شاهنامه ،آنچنانکه تقیزاده محاسبه کرده ،برابر میشهود
با بیستم رجب سای  ۴۰۰هجهری و هشهتم مهارپ  ۱۰۱۰مهیالدی (تقهیزاده ۱۳۲۱[ ۱۳۳۰م]:
 ، ۱۶۶برابر با بیستو پنجم اسفند سای  ۳۶۶یزدگردی ،اگر در محاسبه اشتباه نکرده باشهیم.
اما تقیزاده در همان جا توجه دادهاست که «این فقره هم بسیار مشکو است ،چه [ ]...این
مصراع به ماه سفندارمد ۲روز ارد در شاهنامه چندین بار ّ
مکرر شده و لهذا اعتماد را به اصلی
بودن آن در خاتمه تضعیف میکند» و این گفتۀ او ،با وجهود اشهکای خهالقی مطله (۱۳۳۷
[]۱۳۷۳؛  :۱۳۶۳ب  ۳۱۳/۱۱که فردوسی بعید است که در اینجا تاریخی از خود ساخته باشد،
ظاهرًا درست یا در هر حای قابل تأمل است .خالقی نیز خود از این ابیات ّ
مکرر یاد کرده ،به
قافیه شهدن ارد بها سنیاوش گنرد ،شناوورگرد و یزدگنرد در مواضهع دیگهر ههم توجهه داده و

 .1ارجاعات به تصحیح خالقی مطل است.
.2در نسخههای مورد استفادﮤ خالقی در بیت مزبهور در فهوق سننندارم وجهود نهدارد (جهز ق ۲کهه سنبندار دارد و
ّ
مصحح گفتهاست که «سپندارمذ» تصحیح قیاسی اوست .در شواهد دیگر مذکور در این مقاله هم نسخهها بهنهدرت
«پ» یا «ب» دارند و این ضبط با « » (سفندارمد یا سفندارم را تقویت میکند .کلماتی مانند سنفید ،اسنفندیار،
اسفنتمان حاصل تعریب نیستند و لغات اصیل فارسی و حاصل تحولی آواییاند .بنابراین ،در این مواقع باید به ضهبط
نسخهها وفادار بود .اما اکنون نسخۀ سنژوز مؤ ید تلفظ سنندارمد است و ّ
مصحح را در انتخاب ضهبط درسهتتهر
ّ
مردد میدارد.
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گفتهاست که «احتمای دارد که در این موارد نیز ضرورت قافیه سبب کاربرد ارد شده باشهد و
نه تاریخ  ۲۶اسفند» (۴۳۶ :]۱۳۷۳[ ۱۳۳۷ه . ۴۳۶این ابیات را در ادامه نقل میکنیم:
 .۱در ساختن سیاوخشگرد (ب  ،۳۱۶/۲بیت : ۱۶۶۷
خنیده به توران سهیاوخشگهرد کز اختر پی افگنده شد روز ارد

 .۲در رفتن کیخسرو به سیاوخشگرد (ب  ،۳۰۴/۴بیت : ۲۰۳۲

همی رفت سوی سیاوخشگرد بهههه مهههاه سهههفندارمذ روز ارد

 .۳در داستان شاپور پسر اردشیر (ب  ،۲۴۷/۶بیت : ۶۷

یکی شارسهتان نهام شهاپورگرد بههرآورد و پردختههه شههد روز ارد

 .۴در آزرده شدن یزدگرد از پسرش بهرام گور و رفتن بههرام بهه یمهن و روی آوردن او بهه
شادخواری (ب  ،۳۶۶/۶بیت : ۳۱۳
و از آن پس غم و شادی یزدگرد چنان شد که بر بوریها بهاد ارد

۳

 .۶در داستان بهرام گور (ب  ،۶۶۰/۶بیت : ۱۳۷۳

که تاب کیهی یافهت از یزدگهرد به خهرداد مهاه انهدرون روز ارد

 .۶در رسیدن یزدگرد سوم به پادشاهی (ب  ،۴۶۰/۶بیت : ۱۶

چو بگذشت از او شاه شد یزدگرد بههههه مههههاه سههههپندارمذ روز ارد

ً
ماه اسفند در آن زمان ،بهدلیل رعایت نکردن کبیسه ،به خرداد میافتاده ،اما این تاریخ ظهاهرا
با تاریخی که ّ
مورخان دیگر دربارﮤ روز به سلطنت رسیدن یزدگرد گفتهاند و مطاب مهیشهود
ً
با  ۱۶ژوئن سای  ۶۳۲میالدی دقیقا نمیخواند.
چنانکه از شواهد باال پیداست ،ارد را باید به کسر اوی خواند (در تلفظ گرد به کسهر اوی
ً
ظاهرا تردیدی نیست؛ دربارﮤ نامهای ساختهشده بها گنرد ازجملهه ر  Nöldeke, 1879 .و
این چیزی است که خالقی در تصحیح خود به آن توجه داشته و در مقالۀ ساب الذکر (خهالقی
مطل  ۴۳۶ :]۱۳۷۳[ ۱۳۳۷نیز به آن توجه داده و گفتهاست که «ارد یک وامواژﮤ [کذا!] پهلوی
ً
 .3ضبط مصراع دوم در نسخهها اختال بسیار دارد .ضبط حاضر ظاهرا معنایی ندارد .امیدساالر شرحی بر این بیت
ننوشتهاست ،ولی خالقی ( :۱۳۶۳ب  ۲۱۴/۳احتمای دادهاست که ضبط درست «چنان شد که بهر پهور بهر بهاد ارد»
باشد و معنایش چنین باشد« :اینکه روزگار بر یزدگرد چگونه میگذشت ،برای پسرش بهرام به همان اندازه بیاهمیهت
بود که باد (یا روز بیستو پنجم (؟ » ،که آن ههم معنهایی نهدارد .بنهابراین ،خهالقی در تصهحیح جدیهدتر شناهنامه
( :۱۳۳۰ب  ،۴۶۷/۲بیت  ۳۱۳یاد را جانشین باد کرده ،شاید به این معنا که بهرام پدر را به فراموشی سپرد و یهاد روز
ارد کرد که گویا روز خوشگذرانی و خرمی بودهاست (ر  .ادامۀ مطلب  .این معنای فرضی ههم البتهه چنگهی بهه دی
نمیزند .بههرحای ،اگر آن کلمهای که در موضع قافیه است ارد باشد ،تلفظ آن به کسر اوی است ،ولهی بهه ظهن قهوی
چنین نیست و این مصراع را باید به شکل دیگری تصحیح کرد.
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در فارسی است .در پهلوی به زبر یکم ،ولی در شاهنامه همه جا به زیر یکم بهکار رفتهاست،
مگر آنکه بگوییم شاعر در اینجا اختال حذو را ،که در عیهوب قافیهه اقهواء مهینامنهد ،روا
داشتهاست ».پیشتر در لغتنامۀ دهخدا نیز این کلمه را با تلفظ ارد مهدخل قهرار دادهانهد و
َ
ابیات باال (بهجز بیت شمارﮤ  ۴و بیت آغاز مقاله را نیز به شاهد آوردهاند ،امها ارد (بهه فهتح
اوی را نیز مدخل کردهاند با دو شاهد ،یکی از مسعود سعد سلمان که در ادامه خواهیم آورد
و دیگری از فردوسی:
کهندژ بهه شههر نشهابور کهرد برآورد و پردخهت از او روز ارد

اما این بیت پنج بیت بعد از بیت شمارﮤ  ۳باال آمهده و بهدین صهورت اصهالت نهدارد ،زیهرا
کاتبی از مصراع اوی بیت ( ۳۲کهندز به شهر نشابور کرد  /که گویند با داد شاپور کرد و مصراع دوم
بیههت ( ۶۷شههمارﮤ  ۳بههاال :یکههی شارسههتان نههام شههاپورگرد  /بههرآورد و پردختههه شههد روز ارد آن را
ساختهاست (مصراع دوم بیت  ۳۲چندان استوار نیست ،ولی ضبط اغلهب نسهخههها همهین
است .
ارد ،به کسر اوی ،در فرهنگهای کهن نیز شهواهدی دارد .در لغنت فنر اسهدی ،بیهت
اصلی مورد بحث در این مقاله به شاهد آمده (اسدی طوسی  ۷۴ :۱۳۶۶و تلفظ آن تابع همهان
است که دربارﮤ تلفظ این کلمه در شاهنامه گفتهیم .امها در نسهخۀ دانشهگاه پنجهاب ،یعنهی
نسخۀ اساپ تصحیح مجتبایی و صادقی ،ضبط «آرد» آمدهاست (قس همین ضبط در نسهخهای
از فرهنگ عربی ه فارسی دستور اللغۀ ادیب نطنزی ،۶۶۱ :پانوشت ،و برهان قاطع ،ذیل آرد ۴و پیداسهت
که با این ضبط قافیۀ بیت دچار اشکای می شهود ۵.در دسنتور اللغنۀ ادیهب نطنهزی و البلغنۀ
کردی نیشابوری ،که از کهنترین فرهنگهای عربی به فارسیاند ،در باب مخصوص روزهها
و ماههای سای در نزد ایرانیان ،همین تلفظ ارد آمده (ادیب نطنزی ۶۶۱ :۱۳۶۴؛ کهردی نیشهابوری
 ۳۴۶ :۱۳۶۶و همین تلفظ را فرهنگ فارسی مدرسۀ سنهساالر ( ، ۲۶ :۱۳۶۰تحفة االحبناب
اوبهی ( ، ۳۶ :۱۳۶۶مجموعة الفر صفی ّ
کحهای ( ، ۶۲ :۱۳۶۶فرهننگ جهنانگیری انجهو
شیرازی ( :۱۳۶۱ب  ۶۳۲/۱و برهان قاطع ( :۱۳۶۷ب ۳۶/۱ه ۳۳نیز آوردهاند و در برهنان افهزوده
َّ
شدهاست که «نام فرشتهای است که موکل بر دین و مذهب است و تدبیر و مصهالح روز آرد،
ً
که بیستو پنجم از هر ماه شمسی است ،بدو تعل دارد» .از اینجا ظاهرا باید چنین اسهتنباو
ّ
 .۴آراد ،که در برهان و بعضی فرهنگهای دیگر آمده ،صورت مبدی همین آرد َاست.
 .۶درلغت فر چاپ اقبای (اسدی طوسی  ، ۳۱ :۱۳۱۳این کلمه بهصورت ارد آمده ،امها حرکهات کلمهات در ایهن
چاپ ،جز موارد نادر ،اصالت ندارد و از روی فرهنگهای دیگر ثبت شدهاست (تذکر آقای دکتر علیاشر صادقی .
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کرد که تلفظ ارد را مؤلف برهان از روی فرهنگهای پیشهین ضهبط کهرده و تلفهظ آرد تلفهظ
َ
آشنای او بوده ،که در جای دیگر آن را نیز مدخل کردهاست .تلفظ ارد نیز در فرهنگ عربی ه
ّ
ُ
ّ
فارسی الملخص فنی اللغنۀ بهادی ( :۱۳۳۶بهرگ  ۱۰۶رو شهاهد دارد و تلفهظ ارد در یکهی از
ّ
نسخههای دستور اللغۀ ادیب نطنزی (همان جا و مدار االفاضل فیضی سرهندی ( :۱۳۳۷ذیهل
ً
ُ
لغت ضبط است .این تلفظ اخیر احتماال تحت تاثیر اردیبهشت بهوجود آمدهاست.
از این شواهد معلوم میشود که برخال رأی بعضی فرهنگنویسان و محققان ،که تلفظ
ارد را ناشی از گرفتاری فردوسی در تنگنای قافیه شمردهاند ۶ ،ارد به کسهر اوی تلفظهی کههن
بوده که اختصاص به شاهنامه نداشتهاست .این تلفظ مؤیدی هم در متون فارسی مانوی ،بهه
معنای روز بیستو پنجم ماه ،دارد (ر  . de Blois, 2006: 99 .اما با آنکه این نام به امالی ʾyrd
آمده ،دبلوا تلفظ را  ardآورده و گفتهاست که امالی  ʾyrdدر متون منتشرشده از فارسی میانهه
شاهدی ندارد ،اما باید تلفظی تاریخی باشد از ) ardi(šwangدر فارسی میانه که در فارسهی
ً
َ
نو ارد (به فتح اوی شدهاسهت ،بهه ایهن ترتیهب .ardi(šwang) > erd > NP. ard :امها اوال
َ
ً
امالی  ʾyrdرا باید  erdیا ( irdیا شاید  ērdخواند نه  ardو ثانیا تلفظ فارسهی نهو ارد و ارد،
هر دو ،است.
چند نکته دربارﮤ ایزد ارد

پیش از آنکه دربارﮤ این دو تلفظ و علت تاریخی آن بحث کنیم ،چنهد نکتهۀ مختصهر دیگهر
دربارﮤ ایزد ارد اضافه میکنیم .چنانکه میدانیم ،ارد یا اشنی از ایهزدان زردشهتی اسهت کهه
ّ
موکل است بر روز بیست و پنجم گاهشماریهای ایرانی که اساپ آنها گاهشماری اوسهتایی
است (قس سیروزﮤ بزرگ و کوچک ،فقرﮤ ۲۶؛ یسن  ،۱۶فقرﮤ  . ۶در اوستای فعلهی نهام او
اشی است (ر  .ادامۀ بحث و یشت هفهدهم بهه نهام و در سهتایش اوسهت .صهفت ثابهت او
ً
 vaŋuhiاست به معنای «نیک ،خوب» و معنهای خهود کلمهه در اصهل احتمهاال «پهاداش»
است .در بخشهای کهن اوستا مقصود از این «اشی نیک» پاداش نیک اسهت .در اوسهتا ،و
به تبع آن در بعضی نوشتههای پهلوی ،گفته شده که دختر هرمهزد و سهپندارمد ( َ
آرمیتهی ۷و
« .۶ارد مخفف آراد است ،نام روز بیستو پنجم از هر ماه شمسی ایرانی :سرآمد کنون قصۀ یزدبرد /به ماه سنفندار در
روز ارد .ممکن است بگوییم که ارد در شعر مذکور به ضهم اسهت و فردوسهی بهرای ضهرورت شهعری آن را مکسهور
ساخته .فردوسی از این قبیل تصرفات بسیار میکند( ».ناظماالطباء  ،۱۳۶۶ذیل ارد  .معین در حواشی برهنان قناطع
( :۱۳۶۷ب  ۳۳/۱نوشتهاست« :اینکه در متن ارد به کسر اوی یاد شده ،برای استعمای آن در اشعار فردوسی است کهه
با سیاوشگرد و ایزدگرد [کذا] قافیه شده».
)7. Ārmaiti (Aramati
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خواهر امشاسپندان و سروش و رشن و مهر و دین از میان ایزدان است .از این میان ،ارتباو او
با َ
آرمیتی و سروش کهنتر است :صفت ثابت سروش «صاحب اشی» یا «همهراه بها اشهی»
ً
است( sraoša- aṣ̌ iia- :قس  sraošō aṣ̌ ī … hacimnōدر یسن  ، ۱۲/۴۳ظاهرا در اصل به
معنای فرمانبرداریای که از پی خود پاداش میآورد ،و همین صفت بهر اثهر آنکهه از همهان
زمان تألیف اوستای جدید ( aṣ̌ iia-گاه  aṣ̌ aiia-را نسبت از  aṣ̌ a-شمردهاند ،در کتابههای
ً
ّ
پهلوی غالبا بهصورت مبدی  ahlaw/ahlāy/ardāyدرآمدهاست؛ ārmaiti- 8نیز ،که با صفت
ثابت  spəntā-در آثار بعدی زردشهتی بههصهورت ( spandārmadسهپندارمد درآمهده ،در
اوستای قدیم گاه با aṣ̌ i-پیوندی دارد (بهارزتر از همهه در یسهن ۱۶/۴۳ ،۱/۴۳ ،۴/۳۱؛ قهس
 . ۱/۶۶بهعالوه ،در یسن  ۲/۳۶از یسن هفت ها نیز میان این دو پیوستگی اسهت .در متهون
متأخرتر ،جز آنکه گفته شده آرمیتی یا سپندارمد مادر اشی یا ارد است ،این نیز گفته شده که
اشی «همکار» سپندارمد است .بحث دربارﮤ اینکه سبب این «همکاری» یا باعث اصلی در
پیوستگی میان این دو چیست اینجها مناسهبت نهدارد ،امها یهک علهت مبهارکی روز ارد مهاه
سپندارمد ممکن است همین پیوند کهن این دو ایزد باشد .در تناری قن (قمهی ۲۴۶ :۱۳۱۳
دربارﮤ ورود یکی از بزرگان عرب و خانوادهاش به ابرشهتجان قهم و دیهدار او بها خربنهداد ،از
بزرگان قم ،و رسیدن خبر او به یزدانفاذار ،حاکم ابرشتجان ،میگوید« :یزدانفاذار از او طهالع
وقت فرود آمدن آن گروه پرسید و از سعد و نحس و عاقبت مرجع و مآ ی آن .خربنداد مهنجم
بود ،گفت :ماه ماه اسفندارمذ است و روز روز ارد و برب طالع حمل و فصل فصهل ربیهع ۹و
من میبینم که امر و دولت ایشان ّقوتی دارد».
جز این ،از جای دیگر نیز میدانیم که روز ارد روزی مبهار بهودهاسهت .مسهعود سهعد
گفتهاست ( :۱۳۶۴ب ۳۶۱/۲؛ قس لغتنامه ،ذیل ارد :
فههرخ و میمههون با همهه لههو و ّ
ارد روز اسههت ّ
خرمهی مقهرون
تهها بههه یههاد خههدایگان زمههین شاد باشیم و می خوریم اکنهون

 .۶امالی  ʾhlydyهم در متنها هست که میتوان آن را  ahlīخوانهد از aṣ̌ iia-؛ همچنهین ر Hoffmann, 1986: .
 srōšahray .850نامی است که مانویان به «ستون نور» دادهاند و همین نام در متون سغدی مانوی بهصورت srwšrt
آمدهاست و از آنجا به ایغوری نیز وارد شدهاست (. Greshevitch, 1959: 194-195

 .9این حادثه مربوو است به نیمۀ اوی قرن دوم هجری .تقویم رایج در قم تقویم پارسی بوده (مبدأ آن مرگ یزدگهرد و
چون تقویم پارسی یا مجوسی در همه چیز ،جز مبدأ آن ،با تقویم یزدگردی مطاب بهوده ،در آن مقطهع از زمهان ،مهاه
اسفند آن ،مانند تقویم یزدگردی ،در بهار بودهاست.
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آنچه مسعود سعد گفته در ظاهر ادامۀ آن چیزی است که در اختیارات ایام زردشتی آمده
ّ
و اینها را شاعر شاید از بهرامی منجم آموخته بودهاست .بااینحای ،ابیهات او فقهط از جههت
ذکر روزهای ماه ّ
اهمیت دارد ،وگرنه با اختیارات ایام زردشتی که میشناسهیم ربهط چنهدانی
ندارد و وزن چندانی نباید برای آن قائل شد .یک نمونه از این اختیارات که منسوب اسهت بهه
آذرباد مارسپندان امروز برجاست (« ۱۰: Jamasp-Asana, 1897-1913: 71ارد روز ههر چیهز نهو
خهر و در خانهه بهر» ( . ard rōz harw cišē nōg xrīn۱۱ ud andar xānag barجهز ایهن،
ابوریحان نیز در آثار الباقیه ( ، ۲۳۲ :۱۳۲۳در جدولی که با نام «جدوی االختیهارات» ترتیهب
داده و در آن روزهای ماه را به سعد و نحس تقسیم کرده ،ارد روز را سعد شهمردهاسهت .مهع
ّ
ً
هذا ،این هم هست که در آنچه از «اختیارات ایام الشهور» در حدیث آمده ،این روز را غالبها
ً
نحس شمردهاند و ظاهرا برای آن نباید مبنایی جز برعکس کردن عقاید ایرانیهان در مبهارکی و
نامبارکی ایام و نوعی لجاب با ایشان جستوجو کرد و چنین چیهزی را از مقایسهۀ کهل مهتن
منسوب به آذرباد و روایت منسوب به امام صادق (ع میتوان دریافت .در برهنان قناطع نیهز
آمدهاست که «نیک است در این روز بریدن و پوشیدن» .این را محتمل است صاحب برهان
در یکی از اختیارات پارسیان ،که به این فقره بسیار عالقهمند بودهاند ،دیده باشهد یها از آنهان
۱۲
شنیده باشد.
بنابراین ،از شاهنامه (ر  .بیت شمارﮤ  ۱و  ۳و بعضی منابع دیگهر برمهیآیهد کهه روز ارد را
ً
ایرانیان خجسته مهیدانسهتهانهد و ظهاهرا خجسهتگی آن در مهاه اسهفند افهزون بهودهاسهت.
بااینحای ،تکرار مصراع «به ماه سفندارمد روز ارد» این تردید را ایجاد میکند کهه فردوسهی
در این مواضع قافیهپردازی کرده و در قید گفتن واقعیت نبودهاست یها آنکهه خجسهتگی آن را
در نظر داشته نه تاریخ واقعی اتمام شاهنامه را ،مگر آنکه به جهت همین خجسهتگی زمهانی
سعد را برگزیده بوده و بهعمد دست نگه داشته بوده تها پایهان سهرایش شناهنامه را بهه آن روز
بیفکند.
است.
 .10این اختیارات ایام یا روزنامه را بهار ( :۱۳۶۶ب ۱۱۴۰/۲ه ۱۱۴۱به نظم فارسی درآورده ً
 .11معادی هزوارش  ZBNNدر پهلوی در اصل  xrīnاست ،ولی اینجا به مالحظۀ سجع ظاهرا آن را باید  xarخواند.
به عبارت دیگر ،تحوی مادﮤ مضارع  xrīnبه  xarو  brīnبه ) bur(rکهنتر از فارسی نو بوده (قیاپ شود با کاربرد فعل
اوی در متون مانوی  ،اگر نخواهیم به پیروی از رأی اخیر مهارتین کومهل ،کهه آن را در سهخنرانیهای ایرانشناسهی در
فارسی باستان برسانیم.
ورشو طرح کرده ،اصل هر دو صورت را به
ً
ً .12دربارﮤ این اختیارات یا روزنامهها مخصوصا ر  .سلیم ۱۳۶۳؛ اشه ۲۶۳ :۱۳۶۱ه .۲۷۶یهک نمونهۀ آن نیهز ،کهه
ظاهرا توجه کسی را جلب نکرده و البته تحریر فارسی همان اختیارات منسوب به امام صادق است ،در بستانالعارفین
( ۲۶۳ :۱۳۶۴به بعد آمدهاستّ .
مصحح صورت فارسی نام روزها را بی سبب تغییر داده و صهورتههای مهذکور در
شرده اوستای پورداود را در متن آوردهاست.
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بعضی شواهد ارد در متون قبل از اسالم

َ
اکنون بر سر آن دالیل زبانی بشویم که تلفظ ارد را در کنار ارد بهوجود آورده بودهاست .بهرای
این کار باید نخست تاریخ لفظ را بهاجمای معلوم کرد و از بعضی شواهد مههم اسهتعمای آن
یاد نمود.
ً
این کلمه در اوستا تقریبا در همۀ موارد بههصهورت  aṣ̌ i-آمهدهاسهت ṣ̌ .در اوسهتایی (یها
بهطور دقی تر در اوستایی جدید در توالی آوایهی  ártو ( ə́rtیعنهی بهه شهرو تکیههور بهودن
مصوت پیش از  rبهجای  rtوارد میشود و بنابراین aṣ̌ i- ،برابر است بها  *árti-یها  *ə́rti-در
ً
ایرانی باستان (دربارﮤ اینکه کدامیک از این دو احتمهاال بهر دیگهری برتهری دارد ،ر  .ادامهۀ
ً
بحث  .در فارسی باستان نیز اگر این کلمه استعمای میداشته ،قاعدتا بهه یکهی از همهین دو
ّ
صورت بودهاست؛ جزء دوم نام مصغر  ،Ratartiya-شاید به معنای «پهاداش قاضهی»[!] ،را
نیههز گفتهههانههد همههین  arti-اسههت (ر  . Tavernier, 2007: 283 .در اوسههتا ،صههفت ثابههت آن
 vaŋuhiاست و حاصهل ترکیهب ایهن موصهو و صهفت در متهون پهلهوی  Ahrišwangو Ahlišwangو  Ašišwangاست ( Aršišwangحاصل خلط اسهت  .از ایهن صهورتهها،
سومین آنها پیداست که از اوستایی وارد پهلوی شدهاست ،اما ایهن مطلهب ،بهرخال آنچهه
ممکن است از ظاهر این کلمات برآید ،درمورد صورت اوی و دوم نیز صادق است (ر  .ادامۀ
بحث  ard .نیز که صورت معرو نام این ایزد در پهلهوی و فارسهی اسهت ،ولهو آنکهه از راه
فارسی باستان نیز به پهلوی راه یافته باشد ،دخیل از اوستا نیز بودهاست ،به ایهن معنها کهه در
اوستا تلفظ اصلی کلمه  arti-یا  ərti-بودهاست نهه  ،aṣ̌ i-و ایهن چیهزی اسهت کهه در ادامهه
روشنتر بیان خواهد شد.
ً
در متون مانوی نیز ممکن است همین صورت  ardدر نهام ( Bγʾrdیعنهی احتمهاال Baγ
 Ardدر یک متن مانوی به فارسی میانه بهکار رفتهه باشهد ۱۳ ،و چنهانکهه گذشهت ،از یهک
صورت  irdیا  erdیا  ērdنیز به معنای روز بیستو پنجم ماه در یک مهتن مهانوی بهه فارسهی
 .13اینکه مکنزی (ذیل  Ardو شلرات ( Schlerath, 1987تلفظ کلمهه را در فارسهی میانهۀ مهانوی  ʾyrdآوردهانهد
حاصل خطایی است در نسخهشناسی که به محققان دیگر ،از جمله بیلی ( ، Bailey, 1971: 3نیز دست دادهاسهت
و آن اینکه متنی مانوی به فارسی راً متنی به فارسی میانه گمان بردهاند (ر  .سطور قبل  ،ʾyrd .که دو بار در یک مهتن
واحد به فارسی میانه آمده ،احتماال صورت ّ
محر  ʾydrاست بهه معنهای «اینجها» (ر Durkin-Meisterernst, .
ً
زونهدرمان ( Sundermann, 1979: 147-151کهه احتمهاالت
 . 2004: 81دربارﮤ  ،Bγʾrdمخصوصا ر  .نوشهتۀ
ً
مختلف محققان دیگر را دربارﮤ این نام سنجیدهاست .ظاهرا  Bγʾrd wʾxšدر این متن مانوی به معنهای «روح بغهارد»
است و ً این نام اخیر نام جایی است در جنوب کابل ،که به صورت  Baγardoدر جغرافیهای بطلمیهوپ آمهدهاسهت و
احتماال ارتباطی با ایزد ارد ندارد.
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شاهدی به دست است (درمورد نسخۀ آن ر  . Boyce, 1960: 12, M. 150 .اردخ مهذکور در آثنار
الباقیۀ ابوریحان (برابر با « ʾrtγw rwcروز ارد» در سغدی نیز بازماندﮤ اسم ایزد ارد و صفت
ثابت آن است که هنینگ ( Henning, 1939: 92, 95آن را با  ašōiš vaŋhuyåاوستایی سنجیده
و مشت از  *r̥tiwahwī-شمردهاست .یک نام خهاص سهغدی ههم هسهت کهه جهزء اوی آن
همین است ،یعنی  ʾrtyxw-βntkبه معنای «بنهدﮤ اشهی ونگهوهی» ( Gershevitch, 1954: 38,
 . 139ارجوشی خوارزمی ،یعنی  artswaxiآنطور که هنینگ گفته ( ، Ibid., 95نیهز بازمانهدﮤ
نام ارد و همان صفت ثابت اسهت (دربهارﮤ احتمهای درسهت بهودن صهورت  rti̥ -ر  .ادامهۀ
۱۴
بحث .
از دو صورت از صورتهای مختلفی که در نسخههای بندهشن دیده شده نیز الزم است
یاد شود .یکی  aršišwangاست ،که ذکر آن گذشت و یک بار در فصهل سهوم (فصهل چههارم
بهههار؛ ر  .بهههار  ۴۳ :۱۳۶۳بندهشننن بهههکههار رفتههه ،و دیگههری امههالی ارد اسههت در فصههل
بیستوچهارم .در نسخۀ ( TD2صفحۀ  ،۱۷۴سطر  ، ۶در هنگام عطف ارد به دینن ،امهالی دو
کلمه چنین است .dynˈ yltˈ :اما در نسخۀ ( TD1برگ  ۷۳رو ضبط همان ضبط آشنای کلمهه
است (ˈ ’rtو چون در مواضع دیگر هم همین ضبط اخیر در نسخههای بندهشن بهکار رفته،
ضبط نسخۀ  TD2را در این موضع باید سهو کاتب شمرد و به عبهارت دیگهر ،امهالی ˈ yltدر
بندهشن را به کناری گذاشت (بیلی در چاپ اوی مسائل زردشتی (ص ۳ه ۴این امال را آورده
و به گونۀ  ird/erdدر پهلوی نیز قائل شده ،ولی بعدتر ( Bailey, 1959: 78متوجهه سههو خهود
شده و صورت درست را تذکر دادهاست .بااینحای ،بعضی محققان بعدی به ایهن بهیتوجهه
بودهاند .
اشتقاق ارد

اکنون که صورتها و تلفظهای مختلف کلمه در زبانهای ایرانی تا آنجا کهه میسهر بهود بهه
اختصار گذشت ،وارد بحث دشوار اشهتقاق ایهن کلمهه مهیشهویم و نخسهت از آراء عمهدﮤ

 r̥ti- .۱۴را آندرئاپ و هنینگ پیشتر هم آورده بودهاند ( . Andreas-Henning, 1933: 14بیلی ( Bailey, 1971:
 3-4صورت کهنتر کلمۀ سغدی را  ardwaxآورده ،ولی اشتقاق جزء اوی را از  r̥ti-در ایرانی باسهتان دانسهتهاسهت.
صهورتههای سهغدی و
همین مطلب را در جای دیگهر نیهز گفتهه ( Bailey, 1959: 78f.و در آنجها نیهز متعهر
ً
خوارزمی و پهلوی و سنسکریت پارسی ( arśiśشدهاست .دربارﮤ مفهاهیم اشهی و ارد مخصوصها بهه همهین کتهاب
مسائل زردشتی بیلی (ص ۳ه۲۲ ،۴ه۶۷ ،۴۲ ،۲۳ه ۷۰و مطالب مفید آن رجوع شود.
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کلنز چند سای بعد ( Kellens, 1999به نحو دیگری این اشتقاق را تکرار کرده ،اما به نتیجۀ
دیگری رسیدهاست و به دو لفظ مشهتر  ،یکهی از ریشهۀ « arبخشهیدن» و دیگهری « arبهه
حرکت درآوردن» ،قائل شدهاست .خالصۀ رأی او چنین است که میگوید معنای لفهظ aṣ̌ i-
ً
که بر سر آن اجماع است پاداش و مانند آن است و ظاهرا متراد «( mižda-مزد» است ،و
ً
از جناپ اشتقاقی که در یسن  ۳و ( ۶۶ر  .سطور قبل هست ظاهرا برمیآیهد کهه ایهن کلمهه
اسمی است با معنای متعدی از ریشۀ  ،arبرابر با ریشۀ  1ar-در فرهنگ مایرهوفر ( Mayrhofer,
 1986-2001: Vol. 1/105-106به معنای «به حرکت درآوردن ،فرستادن ،برانگیختن» .آنگاه ،بها
عطف توجه به عبارتی از ارد یشت که از مالقهات زردشهت بها اشهی گردونههسهوار رهسهپار
بهسوی شرق سخن میگوید ،از آن چنین استنباو میکند که اشهی زردشهت را بها خهود بهه
جهان دیگر میبرد و این سفر (فرضی زردشت همراه با اشی را «معراب زردشت» مینامد و
سعی میکند با قراینی از متون ادوار بعد ،که به نظر ما داللتهای دیگری دارند ،ایهن فهر
خود را تأیید کند .عطف  aṣ̌ i-و  ،frauuaṣ̌ i-که روح مفهارق آدمهی اسهت ،در چنهد عبهارت
اوستا ،از جمله در فروردین یشت و یسنها و ویسپرد ،نیز به نظر کلنز مؤید این فر اسهت
و داللت بر ارتباو اشی با جهان دیگهر دارد ،ارتبهاطی از آن نهوع کهه گذشهت .ایهن معهراب،
آنطور که به نظر کلنز از عبارات مذکور برمیآید ،به زردشت و بعضهی خهواص دیهن تعله
دارد ،یعنی مدیوماه و سوشانسهای آینده .آنگاه میگوید که چون  aṣ̌ i-در ودا معادی دقیقهی
ندارد ،بهدست آوردن اشتقاق آن دشوار است .تنها کلمات نزدیک به آن  r̥tí-است بهه معنهای
«حمله» و  ŕ̥ti-به معنای «به هد خوردن (تیهر » ،امها کسهی تها کنهون  aṣ̌ i-را بها nír-r̥ti-
ودایی ،که همۀ محققان آن را همریشه با  aṣ̌ a-/r̥tá-دانستهاند ،نسنجیدهاست .به نظهر کلنهز،
ً
این کلمه نیز احتماال از ریشۀ « arبه حرکت درآوردن» است و چهون در نوشهتهههای ودایهی
معنای آن کمابیش با «( mr̥tyu-مرگ» یکی است ،چنین پنداشته کهه  ،nírr̥ti-کهه در لفهظ
متضاد  r̥ti-است ،نوعی مرگ و نابودی است بهی رهسهپار شهدن بهه جههان دیگهر ،و  r̥ti-بهه
معنای رهسپار شدن به جهان دیگر است ،ههر دو از ریشهۀ  *H1erبهه معنهای «رسهیدن» یها
۱۷
 *H3erبه معنای «به حرکت درآوردن».
یعنهی «محهر و
 .17اینکه کلنز در جای دیگر ( Kellens, 2007: 48در ترجمۀ یسن  aṣ̌ i- ۳/۳را به ً ،impulsion
باعث» ،ترجمه کرده نتیجۀ همین مباحث اوست .در شرح این فقره در همان جا گفتهاست که  aṣ̌ i-لفظا به معنای «به
حرکت درآوردن» است و مقصود از آن ادامۀ حیات است ،چه در این جهان چه بهواسطۀ رفتن به جهان دیگهر .اینکهه
در عبارت منقوی در باال هر دو ریشۀ  arبه معنای «رسیدن» و «به حرکت درآوردن» را محتمل دانسته با آنچهه دربهارﮤ
جناپ اشتقاق در یسن نهم گفته سازگار نیست .اما کلنز این را از راه احتیاو گفتهه و خهود بیشهتر بهه « arبهه حرکهت
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این نظریات کلنز از جهاتی مورد انتقاد محققان دیگر واقع شده و کلنز خود نیز بعدها آن
را قدری تغییر دادهاست (ر  .ادامۀ بحث  .پیرار ( Pirart, 2001: 106-108نظر اوی کلنهز دربهارﮤ
جناپ اشتقاق میان مفعوی و فعل جمله در یسن  ۳و  ۳/۶۶را نپذیرفته و گفتهاست که این دو
ً
عبارت احتماال مقتبس از یسن  ۳/۶۲است که در آن رابطهای میان  aṣ̌ i-و فعهل  arنیسهت و
اگر هست ،به نظر او ثانوی است ۱8.بهعالوه ،چون پیرار اصل  aṣ̌ i-را از  ،ā-rti̥ -اسهم مهؤنثی
به معنای «ارسای ،اعطا» ،میداند و تصحیح کلمۀ مهذکور در بنهد  ۳۳ورسشننیها را ههم بهه
 arəitīmناالزم میشمرد و معتقد به اثبات همان  ārəitīmدر متن است ،نظهر دوم کلنهز نیهز
برای او پذیرفتنی نیست ،چون  ،ā-r̥ti-با پیشوند  ،ā-مفیهد معنهای «رسهیدن» اسهت نهه «بهه
حرکت درآمدن» .به نظر پیرار aṣ̌ i- ،با  ārti-ودایی بهه معنهای «رنهج و بیمهاری» یهک لغهت
است و فرق معنایی میان آن دو در معنای منفی و مثبت «رسیدن» اسهت :بهه کسهی پاداشهی
میرسد و به دیگری رنج و بالیی .این اشتقاق  aṣ̌ i-از پیشوند  ā-و ریشۀ  1ar-را به نظهر پیهرار
مقایسۀ عبارت یسن  ،rāiiō aṣ̌ īš( ۱/۴۳که میتوان آن را به «پاداشهایی کهه مشهتملاند بهر
ثروتها» معنا کهرد و عبهارت  ā no rayim … iyartā marutaḥدر ریهگودا،۱۳ ،۷ :۶ ،
نیز تأیید میکند ۱۹.به این موضوع اخیر باز خواهیم گشت.
رأیی تا اندازهای شبیه به این رأی پیرار ،چند سای قبل از مقالهۀ او ،از محقه فقیهد ،وربها
( ، Werba, 1986: 347نیز صادر شده ،گرچه پیرار از آن ذکهری نکردهاسهت .وربها نیهز  aṣ̌ i-را
مشت از  ،*ā-Har-ti-در اصل به معنای «برخهورد ،رسهیدن ،اصهابت» دانسهته و بههعهالوه
معتقد است که فرق میان  *arایرانی باستان (از  *arیها  *ərHهنهدیوایرانهی و ( *ərاز ̥*r
در آغاز کلمه نیز ،مانند میان کلمه ،بی استثنا در اوستای قدیم برقرار است و به همهین دلیهل
صورتهای فرضی  *r̥ta-و  ،*r̥ti-که این اخیر فر محققانی مانند هوفمان (در نوشتههای

درآوردن» مایل بودهاست .بااینحای ،در یک نوشتۀ بعدی سعی کرده این هر دو ریشه را یکهی بدانهد ،بهه شهرحی کهه
خواهد آمد.
 .18عبارت یسن  ۳/۶۲ایهن اسهت .… mazištåsca vahištåsca sraēštåsca aṣ̌ aiiō ərənauuate :بهه نظهر مها
جناپ اشتقاق میان مفعوی و فعل در این عبارت هم هست.
 .19رأی پیرار جزئی است از مقالۀ مفصل او دربارﮤ ̌ ṣاوستایی ،که او آن را نشانهای خطی برای  rtمیداند نهه تحهولی
آوایی ،و به این ترتیب نظر او خال نظر بارتولومه و هوفمان و موافقان آن است (ر  .ادامۀ بحث  .پیهرار چنهد سهای
بعد نیز ( Pirart, 2004: 261-262, 264این نظر را دربارﮤ اشتقاق  aṣ̌ i-تکرار کرده و اینکه در عباراتی ماننهد یسهن
 ،۳/۳فعل  arپیشوند  ā-ندارد ،توجیهش در نظر او این است که این پیشوند در خود کلمۀ  aṣ̌ i-مندرب است .بهه ایهن
نیز توجه شود که مواف تحلیل پیرار ،صورت متعدی این فعل معنای «رسهاندن» دارد و صهورت الزم آن معنهای «بهه
چیزی رسیدن».
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قبل از سای  ۱۳۶۶و هومباخ است ،قابل تبدیل بهه  aṣ̌ a-و  aṣ̌ i-نیسهت و بنهابراین ،بهه نظهر
وربا این دو کلمه بر درجۀ متوسط فعل ساخته شدهاند.
اشکالی که بر رأی وربها وارد اسهت و هینتسهه کردهاسهت ( Hintze, 2000: 74, n. 67ایهن
است که وربا برای  ā-آغاز کلمه و تبدیل آن به  a-وجه درستی نیافتهاسهت .امها پیهرار ،چهون
تبدیل  rtرا به ̌ ṣتبدیلی خطی میداند ،در پی کشهف قواعهد ایهن تبهدیل برآمهده و از جملهۀ
قواعد او این است که  *r̥t-و  *art-و  *ārt-در آغاز کلمه ،هر سه ،بدی به  aṣ̌ -شدهاند (Pirart,
ً
 ، 2001: 140-142ولی در تبدیل  *ārt-به  aṣ̌ -ظاهرا مثای دیگری جز همین  aṣ̌ i-به دست پیرار
نیست.
اشکای دیگر که بر نظر کلنهز وارد اسهت و هینتسهه کهرده ( ;Hintze, 2000, 193-194, n. 14
 294این است که فقرﮤ دوم از ویسپرد  ،۱۶که مورد اسهتناد کلنهز اسهت و در آن نیهز اشنی و
فروشی به هم عطف شدهاند و از نظر کلنز آن نیز داللت بر عروب خواص دین به جهان دیگر
دارد ،خال نظر او را میرساند ،زیرا این فقره ،عالوهبر بیان احترام و ستایش نسبت به اشنی
۲۰
و فروشی زردشت ،بیانکنندﮤ احترام و ستایش نسبت به اشی و فروشی همۀ مؤمنان است.
هینتسه ،که یک تحقی مفصل دربارﮤ اصطالحات رسانندﮤ مفهوم پاداش و مزد به انجهام
رسانده ،در بررسی ریشۀ  ، Hintze, 2000: 73-75( aṣ̌ i-بعد از ذکر ریشههای هنهدیواروپهایی
که در هندیوایرانی ممکن است تبدیل به  ar-شده باشهند ،ریشهۀ  *h2erبهه معنهای «فهراهم
کردن» و «بهدست آوردن» را ،که به نظر او ریشۀ ّ
مادﮤ مضارع فعل  r̥náv-هندیوایرانهی ههم
هست ،مناسبترین ریشه برای بیان معنای مزد و پهاداش ،کهه در لفهظ  aṣ̌ i-هسهت ،تصهور
۲۱
کرده و به این ترتیب رأی بارتولومه و بیلی ( Bailey, 1971: 4; 1959: 79را تأییهد کردهاسهت.
هینتسه نیز مانند کلنز از جناپ اشتقاق میان  aṣ̌ i-و  arدر چند عبارت ساب الذکر اوستا یهاد
کرده و در نهایت معنای «عطها و بخشهش (و در اختیهار نههادن و فهراهم کهردن » را اختیهار
کردهاست .بهلحاظ درجۀ مصوت کلمه نیز همان رأی هوفمان را اختیار کرده کهه بهه نظهرش
اصل کلمه  *árti-است ،اما اینکه هوفمان  ʾyrdمانوی را حاصل تغییر درجۀ مصهوت کلمهه
 .20نیز رجهوع شهود بهه ماالنهدرا ( Malandra, 2018: 192, 211کهه مهیگویهد معنهای عطهف ایهن دو کلمهه را
درنمییابد .به نظر ما عطف این دو کلمه معنایی جز پاداشی که نصیب ارواح (فروشهیههای نیکوکهاران مهیشهود و
تالزم این دو مفهوم ندارد .بهکار رفتن فعل  yazamaideبا مفاهیمی مانند اشی و آدا و مانند آنها نیز که در اوستا امری
است معموی .ماالندرا در اشتقاق  aṣ̌ i-بر همان نظر بارتولومه است ،ضمن آنکه به نظر مخالف کلنز ،مزبور در سطور
فوق ،هم اشاره کردهاست .صورت اصلی را نیز ً( *r̥ti-بر درجۀ ضعیف ریشه تصور کردهاست.
 .21بیلی نیز اصل لغت را  *r̥ti-آورده و احتماال بهواسطۀ صر ناگذر ( middleریشۀ  arمعنای «به دسهت آوردن»
را برگزیدهاست .شروو ( Skjærvø, 1986در درجۀ مصوت ریشه و در معنای آن از بیلی پیروی کردهاست.
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هههای سههنگین و سههبک کلمههه پنداشههته (یعنههی  *árti-šفههاعلی در برابههر *r̥tai-š

در صههر
مضا الیهی به نظر هینتسه درست نیست و به گفتۀ او چنین تغییر درجۀ مصوت براثر تغییر
تکیه ،اگر هم در اصل درست باشد ،سبب به وجود آمدن  ʾyrdدر یک دورﮤ چنهین متهأخری
نیست .به این موضوع نیز باز خواهیم کشت.
اما رأی هوفمان (] ، Hoffmann, 1992 [1986از آن جهت که تأیید و تکمیهل رأی بارتولومهه
دربارﮤ سبب تناوب  rtو ̌ ṣدر اوستاست ،به یک معنا سرآغاز مجدد این بحث است و بسهیار
حائز اهمیت ،و چون متعهر کلمهات  aṣ̌ i-و ( arəitīmیها  ārəitīmنسهخهها مهذکور در
ورسشنیها هم شده ،با بحث حاضر ارتباو پیدا میکند ،اما یک جزء از نظر او امروز ،پس از
دو نوشتۀ دوان و کانترا ( de Vaan, 2003: 601; Cantera, 2003: 258-259نیازمند اصالح است و
آن اینکه اگرچه تبدیل  ar/ərبا  rبیوا قبل از  tبهه ̌ ṣحاصهل جهای تکیهه در کلمهه اسهت
(یعنی توالی آوایی  ، ə́rt/ártاما بیوا شدن این  rدر این موضع آوایهی در اوسهتایی قهدیم
هنوز واقع نشده بوده و امری است متعل به اوستایی جدید ،از همان آغاز شکل گهرفتن ایهن
زبان .بنابراین ،این نظریه دیگر قائل به این نیست که سبب وجود دو گونهۀ دارای  rtو دارای ̌ṣ
کلمۀ واحد را باید ماننهد هوفمهان در تغییهر جهای تکیهه در ایهن کلمهات در زبهان اوسهتایی
جستوجو کرد .پس راه برای این نظر باز میشود که صورتهای دارای  rtبازمانده از گویش
اوستایی قدیم در اوستایی جدیدند و صورتهای دارای ̌ ṣدر اوسهتایی قهدیم حاصهل رخنهۀ
صورتهای اوستایی جدید در ّ
طی تالوت و انتقای متن ،و این فرایند اخیهر از گذشهته میهان
۲۲
اوستادانان امری شناختهشده بودهاست.
اشکای دیگری که بر نظر هوفمان کردهاند این است که میکوشد  ardنوشتههای پهلوی و
مانوی ۲۳را به اصلی مادی بازگرداند ،چنانکه درمورد  arəitīmورسشنیها نیز چنین احتمهالی
را طرح کردهاست ،اما بهخال آن ’yrd،فارسی مانوی را ،که به گمان خطهای او در فارسهی
میانه کاربرد داشته ،به  *ərti-فارسی باسهتان بازگرداندهاسهت (Hoffmann, 1992 [1986]: 843-
 . 844با توجه به آنچه گذشت ،بهتر آن است که  arəitīmورسشنیها را بازمانهدهای از گهویش
 .22این نظریه تأیید و تکمیل نظر روبرت بیکس است .جز منابع فوق ،به خالصهای رجوع شود که در نوشتۀ هینتسهه
 Hintze,آمده است .این نتیجه تا اندازهای نیز آن چیهزی اسهت کهه میلهر ( Miller, 1968بهه آن
(2014: 27-28
ّ
دست یافته ،گرچه او بهکلی مخالف نظر بارتولومه دربارﮤ تأثیر تکیه در تبدیل  rtبه ̌ ṣاست و راه دیگری را در تبیین این
تحوی آوایی پیش گرفته که اینجا جای بحث از آن نیست ،ولی اگر بخواهیم به طور کلهی از آن سهخن بگهوییم ،بایهد
بگوییم که ذیل قواعد قیاپ یرزی کوریوویچ قرار میگیرد.
 .23به شرو آنکه  bγʾrdرا به حساب آوریم.
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اوستایی قدیم در اوستای جدید به شمار آوریم ،بدون آنکه قائل به تغییر جای تکیه شهویم.
بهعالوه ،این نظر او هم که پس از بازگرداندن صورت مهانوی فارسهی بهه اصهلی در فارسهی
باستان و بازگرداندن صورت پهلوی به اصلی در مادی ،به قید احتمای به یک صهورت *arti-
نیز در فارسی باستان ،در کنار  *ərti-مفرو  ،قائل شده ،که بر اثر تغییر درجهۀ مصهوت در
صر های سنگین و سبک بهوجود آمده و بازماندهای از قواعد تغییهر درجهۀ مصهوتهها در
هندیواروپایی است ،به این صورت خالی از تناقضی نیست ۲۵.تفسهیر ایهن مطلهب چنهین
است که در کلمات ساختهشده با پسهوند  ،-tiدر بعضهی صهر هها ،تکیهه بهر پسهوند قهرار
ً
میگرفته و در بعضی صر های دیگر ،بر هجای ریشه ،و احتماال بسته به تغییر جای تکیهه،
درجۀ ریشه نیز دچار تغییر میشده ،و سهپس بعضهی کلمهات سهاختهشهده بها  -tiسهرانجام
ریشهشان تکیه گرفته و بعضی پسوندشان .از اینجا شاید بتهوان نایکدسهتی تکیهه در کلمهات
ساختهشده با  -tiدر هندی باستان و ایرانی باستان را توجیه کرد (در ایهن بهاره ،ر Debrunner, .
ً
1957: 631, 633؛ نیز مقایسه شود با . Hintze, 2007: 53; n. 10 :با این مقدمه ،احتماال میتهوان در
ایرانی باستان یک صورت  *arti-فر کرد که چیزی از قواعد تغییر درجۀ مصهوتها براثهر
ً
تغییر جای تکیه را در خود نگه داشته بوده ،و ظهاهرا فهر اخهتال  *arti-منادی و *ərti-
فارسی باستان الزم نیست .با این همهه ،بایهد در نظهر داشهت کهه آنچهه هوفمهان را بهه ایهن
فرضیات کشانده ،از یک جهت ،امالی  ʾyrdدر یهک مهتن متهأخر فارسهی اسهت .بههعالوه،
ً
درست بودن یا نبودن این فر احتماال هیچ اثری در بهوجود آمدن این صورت متأخر ندارد
و سبب آن را باید در جای دیگر جست به شرحی که در ادامه خواهد آمد .پهیش از آن از آراء
دو محق دیگر نیز باید یاد شود ،یکی کانترا و یکی کلنز در نوشتههای جدیدترش.
کههانترا ( Cantera, 2003معتقههد اسههت کههه  aṣ̌ a-و  ،aṣ̌ i-هههر دو بههه اصههل  *r̥ta-و *r̥ti-
بازمیگردند و امالی  aṣ̌ -و  ar-در آغاز کلمه نمایندﮤ ̥ rهم هسهت و از ایهن جههت بها پیهرار
(ر  .صفحات قبل همعقیده میشود .بهعالوه ،معتقد اسهت کهه امهالی  ʾl/ʾrدر پهلهوی نیهز،
ّ
عالوهبر  *ar-ایرانی باستان ،نمایندﮤ چیزی مانند  ،irیعنی مصدر به مصوت کوتاهی شبیه بهه
 ،iهم هست .با آنکه آراء او واجد اهمیت است ،دالیل یا قراین او در اثبهات یها تأییهد اصهل

۲۴

 .۲۴چنین است نظر دوان که پس از طرح نظر بارتولومه و هوفمان و بیکس دربارﮤ اشتقاق کلمه ،بهتر دیده که صورت
 *ártiرا در ایرانی باستان بازسازی کند ،بدون جابهجایی و تأثیر تکیه ،برابر بها  *arəiti-در اوسهتای قهدیم و  aṣ̌ i-دراوستای جدید (. de Vaan, 2003: 592
 .۲۶بعضی مثایها هم که در تأیید احتمای خود آورده خالی از اشکای نیستند؛ ر Pirart, 2001: 88; de Vaan, .
.2003: 594
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 *r̥tiبرای  aṣ̌ i-ناکافی است .مهمترین قرینۀ او امالی  ʾyrdدر یک متن فارسی مانوی است،که او نیز به خطا گمان برده که در متنی به فارسی میانه آمدهاست .اما کانترا در توجیه صورت
ً
این کلمه یک بار ( Ibid., 254, n. 14; 255, n. 17گفتهاست که مصوت آغاز این کلمه احتمهاال
تحت تأثیر مصوت  iدر هجای بعد تغییر کرده ،و این سخنی است به نظهر مها درسهت (ر .
ً
ادامۀ بحث  ،ولی بالفاصله از آن نتیجه میگیرد که اصل کلمه را احتماال باید به *ərti-رساند!
این سخن آخر را در چند صفحه بعهد ( Ibid., 260بها قطعیتهی بیشهتر مهیگویهد و آن را ،بهر
خال نظر هوفمان ،که اصل  ardرا مهادی و اصهل  ʾyrdرا فارسهی (یعنهی فارسهی باسهتان
تصور کرده (ر  .سطور قبل  ،کلمهای دخیهل از اوسهتایی قهدیم ،از اصهل  *ərti-شهمرده کهه
تحت تأثیر  aṣ̌ i-بدی به  arti-شده بودهاست.
قرینۀ دیگر کانترا ( Ibid., 254, n. 16ضبط  yrdدر یک موضع یک نسخۀ بندهشنن اسهت
که آن را از کتاب بیلی نقل کردهاست ،اما توجه نداشته کهه چنهین ضهبطی ناشهی از خطهای
کاتب است و بیلی نیز بعدها اشتباه خود را اصالح کردهاست (ر  .صفحات قبل  .بااینحهای،
رأی او درمورد تحوی آوایی  *ártو  *ə́rtبه  *ahrtو سپس به  ahrو  ahlو آنگاه در زمهانی در
حدود تدوین اوستای ساسانی به  ،ašکه در استنتاب مراحل تحوی آن با دوان ( de Vaan, 2003:
 601-602اشترا نظر دارد (نیز مقایسه شود بها رأی هوفمهان (Hoffmann, 1992 [1986]: 847
که نظرش در جزئیات اختالفاتی دارد و سبب بهوجود آمدن کلمات دخیلهی در زبهانههای
ایرانی میانه به صورتهایی دارای تهوالی آوایهی  ahl ،ahr ،ird ،ard ،urdو  ašشهده ،بسهیار
اهمیت دارد ۲۶ ،هرچند از نوشتۀ او اصل  *rti̥ -اثبات نمیشود و انکار وجود  *árta-و سهعی
در اثبات اینکه  *ə́rta-تنها شکل کلمۀ اشه در ایرانی باستان بودهاست نیز بها انتقهاد هینتسهه
( Hintze, 2007: 53-56مواجه شدهاست.
اما کلنز در نوشتههای جدیدتر خود آراء قبلی خود را اندکی جرح و تعدیل کردهاست .در
شرح یسن  ۶۳و  ۶۶و  ، Kellens, 2011: 68, 80-81( ۶۷عبارت  vaŋhuiiåscā aṣ̌ ōišدر یسن
 ۳/۶۳را به «(ایزد نیک به حرکت درآوردن؛ (ایزد بهه حرکهت درآوردن نیهک» ( la bonne
 Mise-en-routeمعنا کرده و  sraošəm aṣ̌ īmدر یسن  ۱/۶۷را به «ایهزد شهنیدن همهراه بها
الهۀ گردونهسهوار» ( Le dieu-sonorité, le compagnon de la déesse-charroiترجمهه
نمودهاست و در یسن  vaŋvhīš aṣ̌ aiiō ،۳/۶۲را به «هدیه فرستادنهای نیک» ( les bonnes
 ، expeditions-d’offrandesاما در همان عبارت  aṣ̌ aiiōرا به «بختها» ( chancesنقل
 .۲۶صورتهای دارای  rdاز نظر کانترا دخیل از اوستایی قدیم در سغدی و پهلویاند.
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کرده ،و از این میان پیداست که فقط درمورد آخر ترجمۀ تحتاللفهظ را رعایهت نکهرده و در
هر حای آشکار است که معنای اصلی را مشهت از ریشهۀ « arروانهه کهردن» و «بهه حرکهت
درآوردن» دانسته و به این در همان کتاب ( Ibid., 99-100تصهریح کهرده و اصهل کلمهه را بهه
صورت  *r̥ti-بازسازی کرده که اسم مصدری است که معادلی دقی در ودا ندارد ،زیراکه نهه
 r̥tíبه معنای «حمله» ،نه  ŕ̥ti-به معنای «بهه ههد خهوردن (تیهر » و نهه  r̥tí-در جهزء دومً
 ،nírr̥tiکه کلنز قبال آن را با  aṣ̌ i-برابر دانسته بود ،هیچیک در ودا به طبقه یا ساحت ایهزدانتعل ندارند .بهعالوه ،کلنز از میان چند ریشۀ  ،arکه هینتسهه فهرسهت کهرده و سهعی کهرده
اصل  aṣ̌ i-را در یکی از آنها بجوید (و در ادامه دقی تر از آنها سخن خهواهیم گفهت  ،یعنهی
« arروانه کردن»« ar- ،برخاستن» و « ar-رسهیدن» ۲۷،دسهت بهه انتخهابی زده کهه بها نظهرپیشین او در اساپ اختال ندارد ،ولی حاوی نظری تهازه اسهت؛ گفتهاسهت کهه ریشهۀ ar-
«روانه کردن» ،که گویا بهواسطۀ جناپ اشتقاقی که در یسن  ۳و  ۳/۶۲و  ۳/۶۶هست واجد
ً
مناسبترین معنا برای بهدست آوردن اشتقاق  aṣ̌ i-اسهت ،ظهاهرا چیهزی نیسهت جهز گونهۀ
متعدی یا سببی آن دو ریشۀ دیگر ،که در این چند عبارت در باب (یا جههت ناگهذر صهر
شدهاست ۲8.بنابراین ،معتقد به این شده که  aṣ̌ i-داللت بر آن چیزی دارد که باعهث رسهیدن
میشود یا چیزی که میتوان به آن رسید ،و در این با پیرار همعقیده است ۲۹.در ادامۀ بحهث،
کلنز سعی در بازسازی «اسطورﮤ» اشی دارد که در نظر او در پس بعضی عبارات اوسهتایی و
ودایی پنهان است .آن طرح کلی را که او از مفهوم اشی در نظر دارد و در آن با پیرار همعقیده
است میتوان به این صورت خالصه کرد که آیینها و عبادات از این سو ،از جانهب مؤمنهان،
روانۀ جهان دیگر میشوند و این یک معنهای لفهظ اشهی اسهت ( envoiو از سهوی دیگهر،
بخششهای ایزدی از جهان دیگر میرسد و این معنای دیگر لفظ است ( . octroiبهعهالوه،
اشی الهۀ رهسپار شدن به جانب جهان دیگر هم هست و باعث عهروب خهواص مؤمنهان بهه
جهان دیگر ،به شرحی که در صفحات قبل گذشت.
 .27با وجود آنکه کلنز مرجع خود را صفحۀ  ۷۳از کتاب هینتسه نقهل کهرده ،بایهد توجهه داشهت کهه هینتسهه بهه ar
«برخاستن» قائل نیست ،از آن در ًفهرست خود یادی نکرده و بعدها ( Hintze, 2017: 171ff.نیز تکهرار کهرده کهه
این معنا ریشۀ مستقلی ندارد .ظاهرا کلنز خواسته سه مدخل  arرا که در لغتنامۀ متون اوستایی قدی و فهرست افعال
اوستایی آورده ،و عبارتاند از «به حرکهت درآوردن» و «برخاسهتن» (در فهرسنت« ،رهسهپار شهدن» و «بهه حرکهت
درآوردن» و «تغییر مسیر دادن» (با پیشوند  ، paiti-به نحوی تصحیح کند.
 .28فعل  arدر این چند عبارت صر ناگذر ( middleدارد ،نه صر گذرا (. active
 .29نوشتۀ اخیرتر پیرار در این موضوع ،که در اینجا مورد استناد کلنز است ،در دسترپ ما نیست:
L’Aphrodite iranienne: Études de la déesse Arti, traduction annotée et édition critique des
textes avestiques la concernant, Paris, 2006.
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فارغ از تصورات کلنز دربارﮤ «اسطورﮤ» اشی ،که به نظر ما زیهادهروی در تفسهیر دو سهه
لفظ همریشه در اوستایی و ودایی و دو سه عبارت اوستایی است ،آنچه در مباحهث او بهرای
بهدست آوردن اشتقاق اشی اهمیت دارد یکی کلمۀ  rāsaintī-است که صهفت  aṣ̌ i-اسهت و
ً
ظاهرا از ریشۀ  rāاست در معنای «بخشنده»۳۰؛ دیگر صفت  mązā-raiiāاسهت بهه معنهای
«بخشکنندﮤ ثروت» که برابر است با  maṁhayadrayí-در ودایی ،و اگر توجه کنهیم کهه در
ودا فعل  ،maṁhکه در بیان معنای توزیع ثروت بهکار میرود ،با فعهل  rāدر عبهارت ّ
مکهرر
«( rayím rirīhiثروت میبخشی» متراد است ،آنگاه کاربرد این دو صهفت بهرای اشهی
اهمیتی خاص مییابد؛ و دیگر مضمون به حرکت درآوردن گردونۀ حامل خیهرات و فوایهد و
ثروتها در وداست که با فعل « arبهه حرکهت درآوردن» بیهان مهیشهود (ماننهد prá vām
…  rátha … iyarti … śatotihیها  ، ā́ no rayim … iyartāو اگهر رابطهۀ  aṣ̌ i-بها
ً
ثروتها و مخصوصا عبارت  rāiiō aṣ̌ īšرا ،که مورد استناد پیرار هم بوده و مها در صهفحات
قبل از آن یاد کردیم ،در نظر آوریم و به تشابه این دو کاربرد در اوستا و ودا ،که ممکن اسهت
ً
حقیقتا میان آن دو تناظری باشد ،توجه کنیم (توجهه شهود کهه ّ
مهادﮤ مضهارع  íyar-در ودا از
ً
ریشۀ « ar-به حرکت درآوردن» است  ،آنگاه ظاهرا باید به این سو مایهل شهویم کهه  aṣ̌ i-را
مشت از ریشۀ « arبه حرکت درآوردن» و «روانهه کهردن» (در معنهای گهذرا و «بهه حرکهت
درآمدن» و «روانه شدن» (در معنای ناگذر بهدانیم .بااینحهای ،پهیش از آن الزم اسهت کهه
دیگر ریشههای مشتر لفظی با این  arرا نیز بسنجیم.
هینتسه ،چند سالی قبل از تحقیقات اخیر کلنز در شرح یسنهای اوسهتا ( Hintze, 2000:
 ، 73-74احتماالت مختلف را در این باب سنجیده و این ریشهها را فهرست کردهاست:
الف *h er .به معنای «رسیدن» و اصل رسیدن فارسی ،کهه ّ
مهادﮤ مضهارع آن در ودایهی
1
 r̥ccháو در فارسی باستان  r̥sa-/ərsa-است؛ rtáودایهی مشهت
ب 1*h2er .به معنای «سازگار کردن اجزاء با هم» که  aṣ̌ a-اوستایی و ̥ -
از آن است؛

 .30هومباخ در دو مقاله ( apud Dehghan, 1982: 58تصور کرده که معنهای ایهن صهفت چیهزی ماننهد «آینهده،
رسنده» و همریشه با رسیدن فارسی است و گفتهاست که میان اشی و این صفت جناپ اشتقاق وجود دارد و از اینجا
نتیجه گرفتهاست که اشی به معنای آن چیزی است که بهسوی کسی حرکت میکند و به او میرسد .رأی او را نمیتوان
پذیرفت .در زمان تألیف این دو مقاله هنوز فرق میان دو ریش ۀ  arبهه معنهای «رسهیدن» و «حرکهت کهردن» روشهن
نبودهاست (ر  .ادامۀ بحث .
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ب 2*h er .به معنای «بخشیدن؛ فراهم کردن» که بهه نظهر اوّ ،
مهادﮤ  ərənauu-اوسهتایی
2
مشت از آن است؛
ّ
د *h3er .به معنای «به حرکت درآوردن» و «روانهه کهردن» کهه مهادﮤ مضهارع ودایهی آن
۳۱
 íyarاست.ً
از میان این ریشهها ،به سبب تناسب معنایی و به سبب جناپ اشتقاقی کهه ظهاهرا میهان
ریشۀ  arو ّ
مادﮤ  ərənauu-در چند عبارت اوستا هست و در این نوشته چند بار از آن یاد شد،
هینتسه ریشۀ  2*h2erرا بر دیگر ریشهها ترجیح دادهاست.
بااینهمه ،بررسی غیر تاریخی ( synchronicافعای مشت از ریشههای  arدر ودایهی و
اوستایی ممکن است ما را به نتیجهای غیر از این برساند .چنین بررسیای را کومل در همهان
سای کرده ( Kümmel, 2000و مرور آن ممکن است دایرﮤ احتماالت ما را تنگتر کنهد .نتیجهۀ
1
کلیای که کومل به آن رسیده این است که در ودا میتوان به دو ریشۀ  arقائل شد :الهفar .
مادﮤ مضارع آن  īr-و ( íyar-که صر آن گذراست  .این ّ
مادﮤ ماضی آن  ar-است و ّ
که ّ
مادﮤ
ّ
ّ
2
 rnávاست؛ بar .
مضارع خیلی زود جا به مادﮤ  īráya-سپردهاست .مادﮤ دیگر این ریشه ̥ -
ً
(مخصوصا درمهورد حهوادث نهاگوار کهه ّ
مهادﮤ
به معنای «رسیدن» و «برخورد کردن (به »
ّ
ّ
ماضی آن مختوم به فتحه (تماتیک است ،یعنی ،ára-و مادﮤ مضارع آن  r̥cchá-و مادﮤ سببی
ّ
 rnávدارد ۳۲.کومل شهواهد اوسهتایی و فارسهی
آن  .arpáya-این ریشه نیز گاه مادﮤ مضارع ̥ -
باستان را نیز ناقض این نتایج نشمرده و به طور کلی به دو ریشۀ  arدر هندیوایرانی قائل شده
که یکی معنای «به حرکت درآمدن؛ رهسهپار شهدن؛ برخاسهتن» دارد و در آن نظهر بهه مبهدأ
حرکت است و دیگری به معنای «رسیدن؛ برخوردن؛ آمدن» که در آن نظر به مقصد اسهت و
اصل رسیدن فارسی هم همان است .بنابراین ،ریشۀ  arبه معنای «بخشهیدن؛ فهراهم کهردن؛
بهدسههت آوردن» در هنههدی باسههتان و ایرانههی باسههتان شههاهد مسههتقیمی در افعههای نههدارد و
بازگرداندن ّ
مادﮤ  r̥náv-به آن محل مناقشه است .از میان مشتقات فعلی ،کومل  r̥tí-به معنای
«حمله» r̥tá- ،به معنای «مجروح» ā́rti- ،به معنای «رنج و بیماری و مصیبت» nírrta- ،بهه
معنای «آنچه از دست رفته» nírrti- ،بهه معنهای «تبهاهی» (مقایسهه شهود بها نظهر کلنهز در
صفحات قبل و توجه شهود بهه اخهتال آن دو  upārá- ،و  upā́raṇa-بهه معنهای «ضهربه و
 .31ریشۀ  *h2elبه معنای «دوختن» و  *h2elh1به معنای «مالیدن» را نیز هینتسه در این فهرست آورده که میتوان از
بحث حاضر کنارشان گذاشت.
 .32کومل از کلینگنشمیت نقل کرده که مادﮤ  ،r̥náv-که در اصل مادﮤ مضارع یکهی از ریشههههای  arبهوده ،ممکهن
است به عنوان مادﮤ مضارع هر چهار ریشۀ  arیا الاقل دو ریشه از ریشههای مشتر  arبهکار رفته باشد.
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آسیب» را به  ،2arیعنی «رسیدن» ،بازگرداندهاست .کلمات مهم دیگری که از این ریشههانهد
عبارتاند از  samr̥tá-به معنهای «بهه ههم برخهوردکرده» samará- ،بهه معنهای «مسهابقه و
جدای» sámr̥ti- ،به معنای «برخورد و نبرد و حمله» ،و ما به این کلمات باز خواهیم گشت.
ً
با در نظر داشتن همۀ اینهها ،هینتسهه اخیهرا ( ، Hintze, 2017: 171-172ضهمن اشهکای بهر
مدخلهای  arدر فرهنگ بارتولومه و لغتنامۀ متون اوستایی قدی کلنز و پیرار ۳۳،گفتهاست
که پس از مقالۀ مهم هلموت ریکس در سای  ،۱۳۷۰که در ممتاز کردن ریشهههای مختلهف
همآوای  arبنابر شواهد یونانی بسیار مؤثر بوده و نتایج آن در فرهنگ اشتقاقی هندی باسنتان
مایرهوفر نیز انعکاپ یافته ۳۴،اکنون تا حهدود زیهادی از فهرق میهان ریشههههای ههمآوای ar
مطلعیم ،و ضمن بررسی مجدد اجمالی ریشههای  arبه دو ریشۀ هندیواروپایی رسیده کهه
اختال آنها در آوای حنجرهای آنهاست ،یعنی  *h3erکه اصل « 1arبهه حرکهت درآمهدن» و
«به حرکت درآوردن؛ انگیختن» است و  *h1erکه اصل « 2arرسیدن» اسهت و چهون  1arدر
یونانی نیز یک ّ
مادﮤ مضارع دارای صامت ّغنه دارد ( ، órnumiاشتقاق  ərənauu-اوستایی را
نیز باید از همین ریشه دانست ،و بااینهمه ar ،در  aṣ̌ a-و  aṣ̌ i-را برابر با هیچیهک از ایهن دو
 arنشمرده و احتمای داده که  aṣ̌ i-مشت از ریشۀ « arبخشیدن» باشد ،چنانکه  aṣ̌ a-نیز باید
مشت از « arسازگار کردن اجزاء با هم» باشد .تفسیر این نظر هینتسه این است کهه او ّ
مهادﮤ
 ərənauuرا ،عالوهبر آنکه ّمادﮤ فعل « arبهحرکت درآمدن» و «بههحرکت درآوردن» اسهت،
ّ
مادﮤ فعل « arبخشیدن» نیز میشمارد .این  arبه این صراحت در معتبرترین فرهنهگ افعهای
هندی و اروپایی ( Rix et al., 2001: 270-271وجود نهدارد ،ولهی  ،h2erکهه در آن فرهنهگ بهه
«بهدست آوردن» معنا شده ،ممکن بوده در صر گذرا معنای «بخشهیدن» داشهته باشهد ،و
ً
ظاهرا فر هینتسه ،بدون آنکه به آن تصریح کند ،همین است .بنابراین ،رأی هینتسه نسبت
به آراء پیشین او در اشتقاق  aṣ̌ i-تغییری نکرده و واقع آن است که رأی او در هر حای محتمهل
است.
 .33اشکاالت مشابه بر دو مدخل  Harدر فرهنگ چئونگ ( Cheung, 2007: 163-166نیز وارد است که با وجود
رجوع مؤلف به مقالۀ کومل ،معانی مختلف در آن به هم آمیخته است و در واقع اشهتباهات نوشهتههای پیشهین در آن
تکرار شدهاست .جدا از این ،اشتباهاتی درمورد زبانهای جدیدتر ایرانی هم در آن هست ،از جمله آنکه راندن فارسی
را که صورت مخفف رواندن و صهورت سهببی رفنتن اسهت در ذیهل ریشهۀ  Harآوردهاسهت (ایهن اشهتباه در بعضهی
نوشتههای دیگر هم تکرار شدهاست  .نیز آنچه بیلی ( Bailey, 1954: 151دربارﮤ تعدد ریشههای  arآورده با توجه
به مطالعات جدیدتر باید تعدیل شود.
 .34مقصود این مقاله است که به آن دسترپ پیدا نکردیم:

”Rix, H., “Anlautender Laryngal vor Liquida oder Nasalis sonans im Griechischen,
Münchener Studien zur Sprachwissenschaft 27 (1970), 79-110.
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اکنون احتماالت را بار دیگر از جهت دیگری میسهنجیم .اگهر در عبهارات سهاب الهذکر
ً
یسهن  ۳و  ۶۲و  ۶۶واقعها میهان  aṣ̌ i-و ریشهۀ  arجنهاپ اشهتقاق (figura etymologica
باشد ،ممکن است مایل به این شویم که اشتقاق  aṣ̌ i-از « arبه حرکت درآمدن؛ روانه شدن؛
برخاستن» (با توجه به صر ناگذر فعل است ،چون این ریشه اسهت کهه ّ
مهادﮤ مضهارع آن
ً
مسلما  ərənauu-است .اگر چنین باشد ،معنای اسم مصدر یا اسهم معنهایی مشهت از ایهن
ریشه و پسوند  -tiفرستادن پاداش یا هدیه یا مانند آن خواهد بود و چون کلمات سهاختهشهده
با  -tiگاه داللت بر مصادی مفهاهیم منهدرب در چنهین مشهتقاتی نیهز دارنهد ،حاصهل معنها
میشود چیزی که فرستاده شده ،از قبیل هدیه و پاداش ،و سپس پاداش ،و پاداش و جزا (چهه
ً
نیک و چه بد و غالبا نیک  ،یعنی معنایی کهه اگهر ههم معنهای اصهلی لفهظ نباشهد ،معنهای
ً
اصطالحی آن قطعا هست ،و این تا اندازهای همان رأی کلنز و پیرار اسهت .بااینحهای ،ایهن
مادهساز  -nav-براثر قیاپ برای ساختن ّ
امکان هم هست که ّ
مادﮤ مضارع از دیگر ریشهههای
همآوای  arنیز بهکار رفته باشد و این احتمالی است که در صفحات قبل نیهز بهه آن اشهارهای
ً
ً
شد .اگر چنین باشد ،احتماال نباید وزن زیادی برای جناپ اشتقاق قائل شد ،مخصوصا کهه
ممکن است در این عبارات با جناپ شبه اشتقاق ( pseudo-figura etymologicaمواجهه
باشیم ،و این گرچه احتمای ضعیفتری است ،بهکلی منتفی نیست .توضیح آنکه در اوسهتا و
ودا آوردن فعل به همراه مفعولی از همان ریشه بسیار معموی است ،اما ایهن ههم هسهت کهه
ممکن است اهل زبان گمان به همریشه بودن فعل و مفعوی برده باشند و این چیزی است که
تشههخیم آن همیشههه ممکههن نیسههت .بهههعههالوه ،بایههد توجههه داشههت کههه جنههاپ اشههتقاق،
علیالخصوص در متون ودایی ،تابع صناعت کلیتری است که میتوان آن را نغمهۀ حهرو
نامید و به عبارت دیگر آنچه بیشتر در خیای این شاعران اثر میکرده تشابه حرو بودهاست،
نه اشتقاق یکسان .بنابراین ،یک احتمای ضعیفتر این است که رابطۀ میان  aṣ̌ īm ar-از سنخ
رابطۀ دو کلمۀ  axvarətəm xvarənōدر زامیاد یشت یا رابطۀ میان  irista-به معنهای «مهرده»
از ریشۀ  raiθو فعل همآوای  raiθبه معنای «آمیخهتن» در وندیهداد ۱۴/۳باشهد ۳۵.اگهر ایهن
 .۳۴عبارت وندیداد چنین است:

… yezi.šē barāt̰ aēvō yat̰ iristəm upa vā nasuš raēθβāt̰ nåŋhanat̰ haca
ً
آنچه ما در اینجا جناپ شبه اشتقاق نامیدیم طیف وسیعی را شهامل اسهت ،مخصوصها آنچهه بهه آن paronomasia

میگویند .بهعالوه ،شامل آن صنعتی که میتوان آن را «جناپ قلب» نامید نیز هست؛ به شواهد زیر توجه شود:
الف .یسن ( ۴/۲۶توجه شود که یک مادﮤ مضارع فعل  išنیز  is-است :

yauuat̰ isāi tauuācā/auuat̰ xsāi aēšē aṣ̌ ahiiā

ب .یسن dāidī aṣ̌ ā tąm aṣ̌ īm :۷/۲۶
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فر درست باشد ،جناپ اشتقاق کمکی به حل مسئله نمیکند .اما نشهانۀ دیگهری هسهت
که جناپ اشتقاق را تأیید میکند و آن قرینهای است در عبارت ّ
مکرر یسن نهم:
?kā ahmāi aṣ̌ iš ərənāuui

?cit̰ ahmāi jasat̰ āiiaptəm

ً
تراد  aṣ̌ īmو  āiiaptəmو توازیای که میان دو فعل دو جمله هست ظهاهرا داللهت بهر آن
دارد که  ərənāuuiنیز مانند ̰ jasatفعلی است رسانندﮤ معنای «حرکت» ،و این بیتناسب بها
فعل « 1arبه حرکت درآوردن؛ به حرکت درآمدن» نیست .ولی ممکن است اشکای شهود کهه
در این صورت ،این فعل مجهوی ناگزیر معنایی ماننهد «بهه حرکهت درآمهدن» یها «فرسهتاده
شدن» یا «روانه شدن» دارد« :چه پاداشی برای او فرستاده شد؟ چه جزایی برای او آمهد؟» و
پرسش این است که از کجا؟ و پاسخ گویا این باشد که از جههان دیگهر .اگهر ایهن مقهدمات
ً
درست باشد ،احتمهاال  aṣ̌ i-از ریشهۀ « arبهه حرکهت درآوردن» و «روانهه کهردن» و معهانی
مشابه این دو معناست و این نیز ما را به رأی کلنز و پیرار نزدیک میکند ،بی آنکهه رأی کلنهز
دربارﮤ یکسانی ریشۀ « arرسیدن» و « arفرستادن» (ر  .صهفحات قبهل را تصهدی کنهیم .از
مادﮤ ّ ərənauu-
طر دیگر ،اگر ّ
مادﮤ ریشۀ « arرسیدن» هم بوده باشد (ر  .صفحات قبل یها
ً
رابطۀ میان فعل و مفعوی در این چند عبارت تصنعی باشد یا اساسها بتهوانیم اشهتقاق  aṣ̌ i-را
فارغ از رابطۀ مفعوی و فعل در این چند عبارت در نظهر آوریهم ،آنگهاه اشهتقاق  aṣ̌ i-را از ar
«رسیدن» و «برخورد کردن (به » نیز یکسره نمیتوان منکر شد و به نظر ههم نمهیرسهد کهه
مانعی آواشناختی یا صرفی ما را از آن منع کند .در آن صورت ،معنای لفظ چیزی اسهت کهه
به کسی میرسد یا «اصابت میکند» (با همین اصابت عربی مقایسهه شهود و ایهن ممکهن
۳۶
است خیر یا شر باشد و میدانیم که  aṣ̌ i-هر دو داللت را در اوستا دارد.
ب .یسن ( ۱۴/۴۴یکی از کلمات از ریشهۀ  nasو دیگهری از ریشهۀ  ansاسهت :

ā īš duuafšəṇg/ mazdā nāšē

ąstąscā

نیز مقایسه شود با  xvāθrāو  xraθβāدر یسن  ۷/۳۱و  mąβrāو  rāməθāدر یسن  .۱۷/۴۴دربارﮤ کلیت بحث ر .

Gonda, 1954; 1959: ch. XI, and pp. 241, 258, 280, 370, 375.
 .۳۶اشتقاقی که دوان ( de Vaan, 2003: 594آورده و لفظ را از  *ar-ti-به معنای  justificationو مشت از ریشهۀ
 arبه معنای  to joinدانسته باید نادیده گرفته شود .اما اشتقاقی کهه بارتولومهه و بیلهی آوردهانهد و هینتسهه از آن دفهاع
میکند تکرار میکنیم که محتمل است درست باشد ،یعنی مشهتقی از ریشهۀ « arبخشهیدن» و «فهراهم کهردن»xīr .
پهلوی به معنای «چیز»« ،امر» و «دارایی و خواسته» ،برابر با  īrدر پهلوی اشکانی و دخیل در ارمنی بهه صهورت ،ir
نیز احتمای دارد که از همین ریشۀ اخیهر باشهد ،از  *arya-یها ، Bailey, 1959: 71-74( *r̥ya-یعنهی یهک صهفت
مفعولی آینده ( . gerundiveبا وجود اشتقاق معقوی بیلی ،احتمای اشتقاق این کلمه نیز از ریشۀ « arرسیدن» منتفی

نیست« :آنچه رسیدنی است؛ رسیدنی؛ دارایی و خواسته» (به لحاظ معنایی قیهاپ شهود بها مننال عربهی  .آنچهه در
فرهنگ مندایی ( Drower-Macuch, 1963: 197به صورت  kairبه معنای «ثروت و رفاه» مدخل شده و به استناد
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میرسیم به مسئلۀ ترجیح  *arti-یا  .*ərti-چنانکه در صفحات قبهل گذشهت ،احتمهای
اینکه  ər-در آغاز کلمه به  ar-تحهوی یافتهه باشهد یها بههصهورت  ar-نشهان داده شهده باشهد
هست ۳۷.این تحوی یا امال ممکن است در میانۀ کلمات نیز صادق باشد .از بعضی مثهایهها
یاد میکنیم :برزن فارسی و  wālanپهلوی از ( *vr̥zana-در اوسهتاییvərəzə̄na- :؛ فارسهی
باستانvr̥dana- :؛ ودایی ، vr̥janá- :رسیدن فارسی از  r̥sa-فارسی باستان (بهواسطۀ قلهب؛
البته ممکن است این تبدیل حاصل تحوالت کلیتری باشد که در مصهوتههای ّ
مهادهههای
مضارع و ماضی پهلوی در ادوار بعد رخ داده  ،آله و آلوه فارسی از ( *r̥difya-در اوسهتایی:
ərəzifiia؛ ودایی ،r̥jipyá- :براثر کشش جبرانی ثهانوی بههسهبب تبهدیل  rdبهه l؛ صهورتبازسازیشهدﮤ درسهت فارسهی باسهتان همهین *r̥difya-اسهت ،نهه  *ardifya-کهه بعضهی
گفتهانههد  aršti- ،بههه معنههای «نیههزه (ی کوچههک » در اوسههتایی (در فارسههی باسههتانr̥šti- :؛
فارسی :ششت؛ ودایی ، r̥ṣtí- :دو امالی  arəzura-و  ərəzura-در اوستا (نام کوه مشههور ،
و همال فارسهی از  ،hamahlاز ( *hamr̥θa-در اوسهتایی ،hamərəθa- :امها امکهان وجهود
 *hamarθaهم البته هست  .چند کلمۀ دیگر در اوستا را نیز میتوان به این فهرست اضهافهکرد که در آنها ̥ rبدی به  arشده و این آن کلماتی است که در هجهای بعهدی آنهها یهک آوای
ً
صفیری آمده باشد .با توجه به نظایر ودایی کلمات مزبور ،احتماال تکیه در تبدیل  əهیچ یک
ً
از این کلمات به  aمؤثر نبودهاست ،چون احتماال تکیه بر هجای دیگر بودهاست kamāl .بهه
معنای «سر» (در معنای دیوی نیز محتمل است از این شمار باشد ،چون با آنکه در بعضهی
زبانهای ایرانی دیگر ،مانند ختنی ،نیز مصوت دوم کلمه مانند مصوت دوم صهورت پهلهوی
است (در ختنیkamala- :؛ ر  Bailey, 1979: 52 .و با آنکه بهواسطۀ وجهود آوای حنجهرهای
در میانۀ کلمه ،یعنی ( *ml̥dH-on-برابر با  mūrdhán-ودایی  ،وضع این کلمهه بها کلمهات
ساب الذکر به لحاظ آوایی فرق دارد ،باز این هست که این کلمۀ پهلوی دخیل از اوستاست و
در اوستا صورت این کلمه  kamərəδa-است .در این مورد نیز ،تکیه نقشی در تبدیل  əبهه a
نداشته ،چون در ترکیبات وابستۀ ( determinativeساختهشده با قید  ka-در ودا تکیه یها بهر
ً
جزء اوی است یا هجای آخر (ر  Wackernagel, 1905: 85, 269 .و این احتماال درمورد ایرانی
ً
باستان هم صادق است .کلمۀ دیگر احتماال  ardīgپهلهوی بهه معنهای «جنهگ» اسهت کهه
بهاحتمای با  r̥tí-ودایی به معنای «حمله» و  ŕ̥ti-به معنای «به هد خوردن (تیر » همریشهه
ً
همان فرهنگ به صورت «خواست و خیر» نیز در آن زبان کاربرد دارد ،بهرخال نظهر مؤلفهان ،احتمهاال در اشهتقاق
ربطی به شیر عربی ندارد و همین کلمۀ پهلوی است که در پهلوی نیز گاه به  xwāstagعطف شدهاست.
 .۳۶مقصود البته امالی  arدر خط فارسی باستان نیست که عمومیت دارد.
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است که آنها را از ریشۀ « arرسیدن» مشت دانستهاند ،هرچند که اشتقاق کلمۀ اوی از « arبه
حرکت درآمهدن؛ بهه حرکهت درآوردن» نیهز یکسهره منتفهی نیسهت (دربهارﮤ ایهن کلمهات ،ر .
 ، Mayrhofer, 1986-2001/1: 256چنههانکههه کلمههات  samará-و  sámr̥ti-و ( samáraṇa-در
اوستاییhamarəna- :؛ فارسی باسهتان hamarana- :بهه معنهای جنهگ و جهدای و معهانی
ً
مشابه نیز احتماال با همین  ardīgهمریشهاند (بعید است  ardīgبا  arza(h)-اوستایی ربطهی
داشته باشد  .کلمۀ دیگری که دربارﮤ یکسهانی یها ارتبهاو آن بها  r̥tí-ودایهی تردیهد کهردهانهد
کلمهای است که بارتولومه آن را به صورت  ərətay-مدخل و به  Energieتعریف کردهاست.
علیرغم تردید بعضی محققان (ر  ، Mayrhofer, loc. cit.; Kühn, 1970: 103, n. 2 .بعید نیست
که این کلمه با  r̥tí-ودایی به معنای «حمله» یکی باشد .این کلمه در یسهن  ۱۴/۱بهه اشنی و
چیستی عطف شده و کلنز آن را مؤنث  aṣ̌ a-دانسته و به «زن اشه» معنا کردهاسهت ( Kellens,
 2006: 19-20و همین معنا را در ترجمه و تفسیر ویسپرد  ۴/۳نیز تکهرار کردهاسهت ( Kellens,
 . 2010: 80-81اما در این عبارت اخیر ،این اسم ،عالوهبر اشی و چیستی ،بهه امنه ( Ama-و
بهرام ( Vərəθraγna-هم عطف شده و عطف «زن اشه» به دو لفظ دای بر معنای جنگاوری
پیداست که تناسبی ندارد ( ama-در لفظ بهه معنهای «حملهه؛ قهدرت حملهه و جنگهاوری؛
قدرت» است از ریشۀ « amحملهور شدن»  .هینتسه ( Hintze, 2000: 267نیز دراینباره ّ
مردد
بوده و ّ
مادﮤ این کلمه را  ərəθiiā-فر کرده ،بی آنکه دربارﮤ معنای آن اظهار نظری کند .بهه
نظر ما آنچه بارتولومه دربارﮤ ّ
مادﮤ این کلمه گفته به صواب نزدیک است و این کلمه در کنهار
دو ایزد امه و بهرام به ظن قوی بر معنایی نزدیهک بهه معنهای آن دو داللهت دارد و آن معنهای
حمله و هجوم و مانند آن است و این هم شبیه معنای  r̥tí-ودایی و  ardīgپهلوی است و ههم
از نظر معنایی ،عالوهبر آنکه با ریشۀ  amبسیار نزدیک است ،با  aēšma-به معنهای خشهم و
معانی مالزم آن ،جنگ و خونریزی ،از ریشۀ « išفرستادن» ،یعنی فرستادن به میدان جنهگ،
نیز از جهتی قابل مقایسه است .باری اگر ایهن فهر درسهت باشهد ardīg ،نیهز از کلمهاتی
است که  ər-آغاز آن در تحوی به  ar-بدی شدهاست .محتمل است که تکیهۀ ایهن کلمهه ،بهه
خال کلمۀ ودایی ،بر هجای ریشه باشد و همین باعث تحوی شده باشد.
بااینحای ،از این شواهد نمیتوان اسهتنباو کهرد کهه  aṣ̌ i-نیهز در اصهل  *r̥ti-بهوده و در
نوشتن به صورت  arti-و  aṣ̌ i-درآمده ،چنانکه شبیه به آن را پیرار گفته ،یها تحهولی ثهانوی را
طی کرده و تبدیل به  arti-شهده ،چنانکهه کهانترا گفتهاسهت .درسهت اسهت کهه در کلمهات
ً
ساختهشده با  -tiدر اصل غالبا تکیه بر پسوند بوده و این خهود باعهث ضهعیف شهدن ریشهه
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میشده ،ولی ،چنانکه در صفحات قبل گذشت ،شمار کلمات ساختهشده با  -tiکهه هجهای
ریشۀ آنها متوسط و تکیهور باشد نیز کم نیست و این شمار در زبان سنسکریت بهمرور بیشتر
ً
هم میشده و در ایرانهی ظهاهرا ایهن گهرایش بهه ریشهۀ متوسهط بیشهتر ههم بودهاسهت (ر .
 ، Debrunner, 1954: 631-632و ما از پیش ،بهواسطۀ تحقیقات بارتولومه و هوفمان ،مهیدانهیم
که تکیۀ  aṣ̌ i-نیز بر هجای اوی آن است .بنابراین ،هیچ دلیل متقنی بهه دسهت نیسهت کهه در
ایرانی باستان  *ə́rti-را بر  *árti-رجحان دهد ،مگر در زبان مبدأ که بهواسطۀ قواعهد تکیهه و
تغییر درجۀ مصوتها *r̥ti- ،رجحان دارد .از طهر دیگهر ،شهواهد ایرانهی میانهه نیهز ،اگهر
بخواهیم راه مستقیمتر را طی کنیم ،بیشتر مؤید  arti-هستند و در سغدی نیز به خال ،aṣ̌ a-
که گاهی صهورت  wrt-دارد و بنهابراین اصهل  * ərta-را در کنهار  arta-در اوسهتایی اثبهات
میکند ،چنین صورتی از ارد وجود ندارد (اما برای این استدالی نیز نباید وزن زیاد قائل شد،
چون شواهد ارد در سغدی محدود است به تهک شهاهد یهک مهتن تقهویمی کهه در آن ارد و
اردیبهشت هر دو به امالی  ʾrtضبط شدهاست  .با این همه ،باید توجه داشهت کهه اگهر ههم
اثبات  *ə́rti-در ایرانی باستان یا اوستایی ممکن باشد ،باز آن نیز در تلفظ ادوار بسیار اخیرتر
اثری نداشته ،زیرا که سبب تلفظ  erdیا  irdدر فارسی ،در نبود نظیر قطعی در دیگر زبانهای
ً
ایرانی ،مخصوصا فارسی میانه که تلفظ  ardمتهونش خهال آن را میرسهاند ،کهامی شهدن
ً
مصوت اوی کلمۀ ) ،ardi(šwangاحتماال بهواسطۀ تأثیر مصوت هجای بعهد ،اسهت و ایهن
میدانیم که نظایر دیگری هم دارد و همیشهه بهروز یکسهان نیهز نهدارد ،یعنهی ممکهن اسهت
مصوت  aبه سبب تأثیر مصوت یا نیممصوت کامی به  eیا  ēیها  iیها  īبهدی شهود ،ماننهد دو
صورت پسوند  -badو  -bydاز  ،-patiامید و اومیند و  u/ō(m)mēdاز  myrd ،anumati-از
 martiyaدر فارسههی میانههۀ مههانوی ēr ،از  ،arya-ده و دیننه از  ،dahyu-بننه و بیننه و گیننه از vahyahو میشی و میشانه ،و بعضی صورتهای متنوع این دو کلمه در پهلهوی و فارسهی وعربی ،از  maṣ̌ iia-و ( *maṣ̌ iiānī-دربارﮤ این دو نام اخیر و صورتهای مختلف آنها ر Hartman, .
ً
 ،1953: 45-52و بهتر از آن ،کیا ۶۲ :۱۳۳۶ه ۶۶و مثایهای دیگر ،و این طبعا جدا از تبدیل  rبه ir
در کلماتی مانند  kirdو  frašgirdو  yazdegirdīو مانند آنهاست .این راه حل ،که کانترا بهه
ً
آن نزدیک شده ولی بیسبب با گمان دیگری آن را آمیخته و احتماال در گفتۀ دبلوا نیهز کهه در
آغاز این مقاله نقل شد بهطور تلویحی هست ،البته راه حل تازهای نیست :بارتولومه سهایهها
قبل ( Bartholomae, 1906: 39به شیوهای تا حدی مشهابه بهه نتیجههای مشهابه دسهت یافتهه و
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مسئله را ،بی آنکه بخواهد به راههای دشواری مانند تغییر تکیه در صر های سنگین و سبک
بیفتد ،تا حدی حل کردهاست.
نتیجه

َ
تلفظ ارد (به کسر اوی  ،در کنار  ardو ارد (به فتح اوی  ،یک تلفظ کهن فارسی است کهه در
شاهنامه ،بعضی فرهنگهای کههن فارسهی و فارسهی ه عربهی و یهک مهتن فارسهی مهانوی
شواهدی از آن به دست است .با آنکه دربارﮤ اشتقاق این کلمه در ایرانی باسهتان بحهثههای
بسیاری میان محققان غربی شده ،درمورد آن اتفاق نظری به وجود نیامده و تنها بعضی قراین
و نشانهها ممکن است اشتقاق آن را از یکی از سهه ریشهۀ  arتأییهد کنهد ،یکهی ریشهۀ  arبهه
معنای «به حرکت درآوردن»« ،روانه کردن» و «فرستادن» (یها معنهای الزم یها مجههوی ایهن
افعای  ،دیگری ریشۀ  arبهه معنهای «بخشهیدن»« ،فهراهم کهردن» ،اگهر بتهوان وجهود آن را
پذیرفت و سدیگر ریشۀ  arبه معنای «رسیدن» .در این نوشهته در تأییهد هریهک از ایهن سهه،
ً
مخصوصا اولین آنها ،دالیلی آمد .دربارﮤ درجهۀ مصهوت هجهای ریشهۀ کلمهه نیهز بهه نظهر
ً
نمیرسد که بتوان از میان  *arti-و  *ərti-یکی را کامال اثبات کرد و دیگری را بههکلهی کنهار
نهاد .در این نوشته به قراینی  *arti-رجحان داده شدهاست .بااینحای ،اشهتقاق کلمهه و نیهز
درجۀ مصوت ریشۀ آن به اقرب احتمای در تلفظ آن به کسر اوی اثری نداشهته و کهامی شهدن
ثانوی مصوت آغاز کلمه ،الاقل از آغاز فارسی نهو ،یهک تلفهظ جدیهد ارد ( erdیها  irdو بهه
َ
احتمای ضعیفتر همچنین  ērdرا نیز در کنار ارد به وجود آورده و آنطهور کهه مهیتهوان از
شواهد موجود دریافت ،برخال آنچه ممکن است در نظر اوی به تصور آیهد ،ایهن تلفهظ در
فارسی نو تلفظ غالب بودهاست.
منابع
ابوریحان بیرونی ( ، ۱۳۲۳اآلثارالباقیه عن القرون الخالیه ،به تصحیح ادوارد زاخائو ،الیپزیگ.
ادیب نطنزی ،ابوعبدالله حسینبن ابراهیمبن احمد ( ، ۱۳۶۴دستور اللغة (کتاب الخنال)  ،بهه تصهحیح
سید علی اردالن جوان ،مشهد ،بهنشر.
اسدی طوسی ،علیبن احمد ( ، ۱۳۱۳لغت فر  ،به تصحیح عباپ اقبای ،تهران ،چاپخانۀ مجلس.
اسدی طوسی ،علیبن احمد ( ، ۱۳۶۶لغت فر  ،به تصحیح فتحاللهه مجتبهائی و علهیاشهر صهادقی،
تهران ،خوارزمی.
اشه ،رهام ( ، ۱۳۶۱آذرباد مهرسنندان ،تهران ،تیمورزاده.
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انجو شیرازی ،میرجمایالدین حسین ( ، ۱۳۶۱فرهننگ جهنانگیری ،بهه تصهحیح رحهیم عفیفهی ،مشههد،
دانشگاه فردوسی.
اوبهی هروی ،حافظ سلطانعلی ( ، ۱۳۶۶فرهنگ تحفة االحباب ،به تصحیح فریهدون تقهیزادﮤ طوسهی و
نصرتالزمان ریاضی هروی ،مشهد ،آستان قدپ رضوی.
بادی ،ابوالفتح حمدبن احمدبن حسین ( ، ۱۳۳۶کتاب الملخنص فنی اللغنة ،چهاپ عکسهی بهه کوشهش
محمود جعفری دهقی ،تهران ،میراث مکتوب.
برهان ،محمدحسینبن خلف تبریزی ( ، ۱۳۶۷برهان قاطع ،به تصحیح محمد معین ،تهران ،امیرکبیر.
بستان العارفین و تحفة المریدین ( ، ۱۳۶۴به تصحیح احمدعلی رجائی بخارائی ،تهران ،دانشگاه تهران.
بنده ( ، ۱۳۶۳ترجمۀ مهرداد بهار ،تهران ،توپ.
بنده ایرانی ( ، ۱۳۴۶چاپ عکسی از روی نسخۀ شمارﮤ  ۱تهمورپ دینشاه ،تهران ،بنیهاد فرهنهگ ایهران
(. TD1
بنده ایرانی ،روایات امید اشاوهیشتان و جز آن ( ، ۱۳۶۷چاپ عکسی از روی دستنهویس ت د  ،۲بهه
کوشش ماهیار نوابی و دیگران ،شیراز ،مؤسسۀ آسیایی دانشگاه شیراز (. TD2
بهار ،محمد تقی ( ، ۱۳۶۶دیوان ۲ ،جلد ،تهران ،توپ.
تقیزاده ،سید حسن ( ۱۳۲۱[ ۱۳۳۰م]  ،فردوسی و شناهنامۀ او ،بهه کوشهش پژمهان فیهروزبخش ،تههران،
توپ.
خالقی مطله  ،جهالی ( ، ۱۳۶۳یادداشنتهای شناهنامه ۳ ،جلهد (جلهدهای  ، ۱۱ ،۱۰ ،۳تههران ،مرکهز
دائرةالمعار بزرگ اسالمی.
خالقی مطل  ،جالی (« ، ]۱۳۷۳[ ۱۳۳۷تاریخ پایان روز نظم شاهنامه» ،سخنهای دیرینه ،تههران ،بنیهاد
موقوفات افشار.
دهخدا ،علیاکبر و دیگران ( ، ۱۳۷۷لغتنامه ،زیر نظر محمد معین و سید جعفر شهیدی ،تهران ،مؤسسهۀ
لغتنامۀ دهخدا.
سلیم ،عبداالمیر (« ، ۱۳۶۳تطبیه روزههای مهاه در فرهنهگ ایرانهی و احادیهث اسهالمی یها سهیروزه در
حدیث» ،نشریۀ دانشکدﮤ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز ،ش  ،۱۱۱ص .۲۶۶-۲۶۱
صفی کحای ،ابوالعالء عبهدالمؤمن جهاروتی ( ، ۱۳۶۶فرهننگ مجموعنة الفنر  ،بهه تصهحیح عزیزاللهه
جوینی ،تهران ،بنیاد فرهنگ ایران.
فردوسی ،ابوالقاسم ( ، ۱۳۶۶شاهنامه ،به تصحیح جهالی خهالقی مطله  ۶ ،جلهد (جلهد  ۶بها همکهاری
محمود امیدساالر و جلد  ۷با همکاری ابوالفضل خطیبی  ،تهران ،مرکز دائرةالمعار بزرگ اسالمی.
فردوسی ،ابوالقاسم ( ، ۱۳۳۳شاهنامه ( ۲جلد  ،به تصحیح جالی خالقی مطل  ،تهران ،سخن.
فرهنگ فارسی مدرسۀ سنهساالر ( ، ۱۳۶۰به تصحیح علیاشر صادقی ،تهران ،سخن.
فیضی سرهندی ،اللهداد ( ، ۱۳۳۷مدار االفاضل ،به تصحیح محمد باقر ،الهور ،دانشگاه پنجاب.
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 بهه، ترجمۀ کهن از حسنبن علیبن حسنبهن عبهدالملک قمهی،  تاری ق، ۱۳۱۳(  حسنبن محمد،قمی
. مطبعۀ مجلس، تهران،تصحیح سید جالی طهرانی
 بنیهاد فرهنهگ، تهران، به تصحیح مجتبی مینوی و فیروز حریرچی، کتاب البلغة، ۱۳۶۶( کردی نیشابوری
.ایران
، تههران، ترجمۀ سهید احمدرضها قهائممقهامی، مقاالتی دربارﮤ زردشت و دین زردشتی، ۱۳۳۴(  ژان،کلنز
.فرزان روز
. چاپخانۀ محمدعلی علمی، تهران،۱۶  ش، ایران کوده، ماه فروردین روز شرداد، ۱۳۳۶(  صادق،کیا
 چهاپ عکسهی از روی، ۱۳۴۶(  دینکهرد، زنهد وههومن یشهت،متنهای پهلوی (بخشهایی از بنهدهش
. بنیاد فرهنگ ایران، تهران،مجموعۀ دستور هوشنگ
. کمای، اصفهان، به تصحیح مهدی نوریان،  جلد۲(  دیوان اشعار، ۱۳۶۴( مسعود سعد سلمان
.  برهان.  حواشی بر برهان قاطع (ر، ۱۳۶۷(  محمد،معین
. خیام، تهران،  جلد۶(  فرهنگ نفیسی، ۱۳۶۶( ناظماالطباء
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