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حهر  اوی  ۀرن، علهت کسهدر صورت درست بودن ش  دوم نیز، به نظر نویسهندگاحای، 
کهامی شهدن ثهانوی وجو کهرد و بهه احتمهای بسهیار جست کلمه را نباید در ایرانی باستان

، باعث این تغییهر در یا مدتی پیش از آن، در نخستین ادوار فارسی دری مصوت اوی کلمه
 است.تلفظ شده

 

 ۱: ۶۳۴ه۳۳۶؛ ابیات ۶/۶۶۴: ب ۶۶۳۱ فردوسی) با دو بیت زیر به پایان می رسد شاهنامه
ههرد  سههر آمههد کنههون قصههۀ یزدگ 
 ز هجرت شده پنج هشهتاد بهار

 

رد بهههه مهههاه سهههپندارمذ   روز ا 
 داور  کردگههاربههه نههام جهههان

شده پهنج »جای ، بهها در این موضع یکدست نیستند؛ بعضی در بیت دومدانیم که نسخهمی 
اینکه بنهداری نیهز دارند و   ۳۶۴= ) «سه صد سای و هشتاد و چهار» ، ۴۰۰= ) «هشتاد بار

ها قبهل را دارد این ضبط را واجد اهمیهت کهرده و از سهای ۳۶۴ در ترجمۀ خود همین تاریخ
اند آن را با انتساب یک تهاریخ بهه پایهان رو ساخته که سعی کردههای روبلهمحققان را با مسئ

این ضبط اگر ، حاینند. درهرحل ک شاهنامهتحریر دوم  تحریر اوی و انتساب دیگری به پایان
شهود برابر می، زاده محاسبه کردهکه تقیچنان، آنشاهنامهتاریخ اتمام ، را مبنا قرار دهیم ۴۰۰

: م[۱۳۲۱] ۱۳۳۰ زادهتقهی) مهیالدی ۱۰۱۰هجهری و هشهتم مهارپ  ۴۰۰با بیستم رجب سای 
اگر در محاسبه اشتباه نکرده باشهیم. ، یزدگردی ۳۶۶پنجم اسفند سای و، برابر با بیست ۱۶۶

چه ]...[ این ، این فقره هم بسیار مشکو  است»است که زاده در همان جا توجه دادها تقیام
ر شده و لهذا اعتماد را به اصلی بار مکّر  چندینشاهنامه  در روز ارد ۲به ماه سفندارمدمصراع  

 ۱۳۳۷) با وجهود اشهکای خهالقی مطله ، و این گفتۀ او «کندبودن آن در خاتمه تضعیف می
، که فردوسی بعید است که در اینجا تاریخی از خود ساخته باشد  ۱۱/۳۱۳ : ب۱۳۶۳[؛ ۱۳۷۳]

به ، ر یاد کردهدرست یا در هر حای قابل تأمل است. خالقی نیز خود از این ابیات  مکّر  اهراً ظ
در مواضهع دیگهر ههم توجهه داده و یزدگنرد  وشناوورگرد ، گنردسنیاوش  بهاارد قافیه شهدن 

                                                      
 به تصحیح خالقی مطل  است. . ارجاعات1
و   دارد سنبندار کهه ۲جهز ق) وجهود نهدارد سننندارم خالقی در بیت مزبهور در فهوق  ۀدهای مورد استفا.در نسخه2

نهدرت ها بهقیاسی اوست. در شواهد دیگر مذکور در این مقاله هم نسخه تصحیح« سپندارمذ» است کهح گفتهمصّح 
، اسنفندیار، سنفیدکند. کلماتی مانند را تقویت می  سفندارم یا  سفندارمد) « »دارند و این ضبط  با  «ب»یا « پ»

در این مواقع باید به ضهبط ، اند. بنابراینو حاصل تحولی آوایی حاصل تعریب نیستند و لغات اصیل فارسینتمان فاس
 تهردرسهتنتخاب ضهبط ح را در ااست و مصّح  سنندارمدید تلفظ ؤژوز  مها وفادار بود. اما اکنون نسخۀ سننسخه

 دارد.یمرّدد م
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شده باشهد و  اردارد که در این موارد نیز ضرورت قافیه سبب کاربرد احتمای د»که  استهگفت
 : کنیماین ابیات را در ادامه نقل می . ۴۳۶ه۴۳۶: [۱۳۷۳] ۱۳۳۷) «اسفند ۲۶نه تاریخ 

 : ۱۶۶۷بیت ، ۲/۳۱۶)ب  گرد. در ساختن سیاوخش۱
هردخنیده به توران سهیاوخش  گ 

 
رد  کز اختر پی افگنده شد روز ا 

 :  ۲۰۳۲بیت ، ۴/۳۰۴)ب  گردکیخسرو به سیاوخش. در رفتن ۲ 
ردهمی رفت سوی سیاوخش  گ 

 
رد  بهههه مهههاه سهههفندارمذ روز ا 

 :  ۶۷بیت ، ۶/۲۴۷)ب  داستان شاپور پسر اردشیر در .۳ 
 ردیکی شارسهتان نهام شهاپورگ  

 
رد  بههرآورد و پردختههه شههد روز ا 

بهه یمهن و روی آوردن او بهه  . در آزرده شدن یزدگرد از پسرش بهرام گور و رفتن بههرام۴ 
 :  ۳۱۳بیت ، ۶/۳۶۶)ب  شادخواری

رد  و از آن پس غم و شادی یزدگ 
 

 ۳چنان شد که بر بوریها بهاد ارد
 :  ۱۳۷۳بیت ، ۶/۶۶۰)ب  در داستان بهرام گور .۶ 

هرد  که تاب کیهی یافهت از یزدگ 
 

رد  به خهرداد مهاه انهدرون روز ا 
 :  ۱۶بیت ، ۶/۴۶۰ب ) . در رسیدن یزدگرد سوم به پادشاهی۶ 

رد  چو بگذشت از او شاه شد یزدگ 
 

رد  بههههه مههههاه سههههپندارمذ روز ا 
اما این تاریخ ظهاهرًا ، افتادهبه خرداد می، دلیل رعایت نکردن کبیسهبه، ماه اسفند در آن زمان 

شهود اند و مطاب  مهیروز به سلطنت رسیدن یزدگرد گفته ۀرخان دیگر دربابا تاریخی که موّر 
 خواند. میالدی دقیقًا نمی ۶۳۲ژوئن سای  ۱۶با 

رد)در تلفظ را باید به کسر اوی خواند ارد ، که از شواهد باال پیداستچنان به کسهر اوی  گ 
نردشده بها های ساختهنام ۀرظاهرًا تردیدی نیست؛ دربا و   Nöldeke, 1879ازجملهه ر .  گ 

خهالقی ) الذکرو در مقالۀ ساب این چیزی است که خالقی در تصحیح خود به آن توجه داشته 
]کذا![ پهلوی  ۀژواارد یک وام»است که نیز به آن توجه داده و گفته  ۴۳۶: [۱۳۷۳] ۱۳۳۷ مطل 

                                                      
میدساالر شرحی بر این بیت معنایی ندارد. ا اً ها اختال  بسیار دارد. ضبط حاضر ظاهرضبط مصراع دوم در نسخه .3

« چنان شد که بهر پهور بهر بهاد ارد»است که ضبط درست احتمای داده  ۳/۲۱۴: ب ۱۳۶۳) ولی خالقی، استننوشته
اهمیهت برای پسرش بهرام به همان اندازه بی، گذشتاینکه روزگار بر یزدگرد چگونه می»: باشد و معنایش چنین باشد

 شناهنامهخهالقی در تصهحیح جدیهدتر ، بنهابراین که آن ههم معنهایی نهدارد.، « ؟) پنجمو  بیستیا روز) بود که باد
پدر را به فراموشی سپرد و یهاد روز شاید به این معنا که بهرام ، کرده بادرا جانشین  یاد  ۳۱۳بیت ، ۲/۴۶۷: ب ۱۳۳۰)

ههم البتهه چنگهی بهه دی  ی فرضیاین معنا  .مطلب ۀ . ادامر) استارد کرد که گویا روز خوشگذرانی و خرمی بوده
ولهی بهه ظهن قهوی ، تلفظ آن به کسر اوی است، باشد اردای که در موضع قافیه است اگر آن کلمه، حایهربه ند.زینم

 را باید به شکل دیگری تصحیح کرد. چنین نیست و این مصراع
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، استکار رفتهبه زیر یکم همه جا بهشاهنامه ولی در ، در فارسی است. در پهلوی به زبر یکم
روا ، نامنهدقافیهه اقهواء مهی که در عیهوب، را مگر آنکه بگوییم شاعر در اینجا اختال  حذو

ردنیز این کلمه را با تلفظ دهخدا  نامۀلغتتر در پیش« است.داشته انهد و مهدخل قهرار داده ا 
بهه فهتح ) اَردامها ، اندرا نیز به شاهد آورده  و بیت آغاز مقاله ۴ ۀرجز بیت شمابه) ابیات باال

سعد سلمان که در ادامه خواهیم آورد یکی از مسعود ، اند با دو شاهدرا نیز مدخل کرده  اوی
 : و دیگری از فردوسی

 دژ بهه شههر نشهابور کهردکهن
 

 برآورد و پردخهت از او روز ارد
زیهرا ، باال آمهده و بهدین صهورت اصهالت نهدارد ۳ ۀراما این بیت پنج بیت بعد از بیت شما 

و مصراع دوم  داد شاپور کرد دز به شهر نشابور کرد / که گویند با )کهن ۳۲کاتبی از مصراع اوی بیت 
  آن را یکههی شارسههتان نههام شههاپورگرد / بههرآورد و پردختههه شههد روز ارد: بههاال ۳ ۀرشههما) ۶۷بیههت 
هها همهین ولی ضبط اغلهب نسهخه، چندان استوار نیست ۳۲مصراع دوم بیت ) استساخته

  .است
بیهت  ،اسهدیلغنت فنر  های کهن نیز شهواهدی دارد. در در فرهنگ، به کسر اوی، ارد
و تلفظ آن تابع همهان   ۷۴: ۱۳۶۶ اسدی طوسی) مورد بحث در این مقاله به شاهد آمده اصلی

یعنهی ، گفتهیم. امها در نسهخۀ دانشهگاه پنجهابشاهنامه تلفظ این کلمه در  ۀراست که دربا
ای قس همین ضبط در نسهخه) استآمده« آرد»ضبط ، نسخۀ اساپ تصحیح مجتبایی و صادقی

و پیداسهت   ۴ذیل آرد، برهان قاطعو ، پانوشت، ۶۶۱ :ادیب نطنزی دستور اللغۀفارسی  ه از فرهنگ عربی
البلغنۀ  نطنهزی وادیهب دسنتور اللغنۀ در  ۵که با این ضبط قافیۀ بیت دچار اشکای می شهود.

در باب مخصوص روزهها ، اندهای عربی به فارسیترین فرهنگکهن که از، کردی نیشابوری
ردهمین تلفظ ، رانیانهای سای در نزد ایو ماه  ؛ کهردی نیشهابوری۶۶۱: ۱۳۶۴ ادیب نطنزی) آمده ا 

تحفة االحبناب ،  ۲۶: ۱۳۶۰) فرهنگ فارسی مدرسۀ سنهساالرو همین تلفظ را   ۳۴۶: ۱۳۶۶
انجهو فرهننگ جهنانگیری ،  ۶۲: ۱۳۶۶) صفی کّحهایمجموعة الفر  ،  ۳۶: ۱۳۶۶) اوبهی

افهزوده برهنان اند و در نیز آورده  ۳۳ه۱/۳۶: ب ۱۳۶۷) برهان قاطعو   ۱/۶۳۲: ب ۱۳۶۱) شیرازی
ل بر دین و مذهب است و تدبیر و مصهالح روزنام فرشته»است که شده ، آرد ای است که موکَّ

ظاهرًا باید چنین اسهتنباو  جااز این«. ، بدو تعل  داردشمسی است پنجم از هر ماهوه بیستک

                                                      
 است.آرد ی همین صورت مبّد ، های دیگر آمدهو بعضی فرهنگ برهانکه در ، آراد .۴
لمهات در ایهن کامها حرکهات ، آمده اَردصورت  ، این کلمه به۳۱: ۱۳۱۳ اسدی طوسی) چاپ اقبایلغت فر  . در۶

  .اشر  صادقیتذکر آقای دکتر علی) استیگر ثبت شدههای داصالت ندارد و از روی فرهنگ، جز موارد نادر، چاپ
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رد  کرد که تلفظ تلفهظ آرد  های پیشهین ضهبط کهرده و تلفهظاز روی فرهنگبرهان  را مؤلفا 
ه  نیز در فرهنگ عربیاَرد است. تلفظ در جای دیگر آن را نیز مدخل کردهکه ، آشنای او بوده

در یکهی از اُرد دارد و تلفهظ شهاهد   ور ۱۰۶ : بهرگ۱۳۳۶) بهادیالملّخص فنی اللّغنۀ فارسی 
ذیهل : ۱۳۳۷) فیضی سرهندیل مدار االفاض و همان جا ) ادیب نطنزیدستور اللّغۀ های نسخه
 است.وجود آمدهبه اُردیبهشتاین تلفظ اخیر احتمااًل تحت تاثیر  ضبط است. لغت 

 که تلفظ، نویسان و محققانخال  رأی بعضی فرهنگشود که برمعلوم می شواهداز این 
رد رد  ۶، اندرا ناشی از گرفتاری فردوسی در تنگنای قافیه شمرده ا  ی کههن به کسهر اوی تلفظها 

بهه ، این تلفظ مؤیدی هم در متون فارسی  مانویاست. نداشتهشاهنامه بوده که اختصاص به 
 ʾyrdنکه این نام به امالی با آاما .  de Blois, 2006: 99ر . ) دارد، پنجم ماهوبیستمعنای روز 

رسی میانهه در متون منتشرشده از فا ʾyrdاست که امالی آورده و گفته ardبلوا تلفظ را آمده، د  
در فارسی میانه که در فارسهی  ardi(šwang)اما باید تلفظی تاریخی باشد از ، شاهدی ندارد

. امها اواًل ardi(šwang) > erd > NP. ard: بهه ایهن ترتیهب، اسهتهشد  به فتح اوی) اَرد نو
رد تلفظ فارسهی  نهو و ثانیاً  ardنه  خواند  ērdا شاید )ی irdیا  erdرا باید  ʾyrdامالی  ، اَردو  ا 
 است.، هر دو

 ایزد ارد ۀچند نکته دربار
چنهد نکتهۀ مختصهر دیگهر ، این دو تلفظ و علت تاریخی آن بحث کنیم ۀرپیش از آنکه دربا

از ایهزدان زردشهتی اسهت کهه اشنی  یاارد ، دانیمکه میچنانکنیم. اضافه می ارد ایزد ۀردربا
انی که اساپ آنها گاهشماری اوسهتایی های ایرل است بر روز بیست و پنجم گاهشماریموکّ 

در اوستای فعلهی نهام او   .۶ ۀفقر، ۱۶؛ یسن ۲۶ ۀرفق، بزرگ و کوچک ۀزروقس سی) است
صهفت ثابهت او شت هفهدهم بهه نهام و در سهتایش اوسهت. و ی ر . ادامۀ بحث ) است اشی

vaŋuhi  پهاداش»و معنهای خهود کلمهه در اصهل احتمهااًل « خوب، نیک»است به معنای »
و ، پاداش نیک اسهت. در اوسهتا« اشی نیک»های کهن اوستا مقصود از این ست. در بخشا

و   ۷آرَمیتهی) دفته شده که دختر هرمهزد و سهپندارمگ، های پهلویبه تبع آن در بعضی نوشته
                                                      

آمد کنون قصۀ یزدبرد/ به ماه سنفندار در سر: پنجم از هر ماه شمسی ایرانیو، نام روز بیستاست آرادمخفف ارد . »۶
در شعر مذکور به ضهم اسهت و فردوسهی بهرای ضهرورت شهعری آن را مکسهور  اردمکن است بگوییم که م .روز ارد
 برهنان قناطعدر حواشی معین   .اردذیل ، ۱۳۶۶ االطباءناظم) «ند.کیوسی از این قبیل تصرفات بسیار مفرد ساخته.

برای استعمای آن در اشعار فردوسی است کهه ، سر اوی یاد شدهبه ک ارداینکه در متن »: استنوشته  ۱/۳۳: ب ۱۳۶۷)
 .«]کذا[ قافیه شده ایزدگردو  گردسیاوشبا 

7. Ārmaiti (Aramati)  
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ارتباو او ، خواهر امشاسپندان و سروش و رشن و مهر و دین از میان ایزدان است. از این میان
« همهراه بها اشهی»یا « صاحب  اشی»صفت ثابت سروش : تر استروش کهنبا آرَمیتی و س

ظاهرًا در اصل به  ، ۴۳/۱۲در یسن  sraošō aṣ ̌ī … hacimnōس )ق -sraoša- aṣ ̌iia: است
و همین صفت بهر اثهر آنکهه از همهان ، آوردی که از پی خود پاداش میامعنای فرمانبرداری

ههای در کتاب، اندشمرده -aṣ ̌aرا نسبت از   -aṣ ̌aiiaگاه ) -aṣ ̌iiaزمان تألیف اوستای جدید 
که با صفت ، نیز ārmaiti- 8است؛درآمده ahlaw/ahlāy/ardāyصورت مبّدی پهلوی غالبًا به

در ، درآمهده  سهپندارمد) spandārmadصهورت زردشهتی بهه ر آثار بعدید spəntā-ثابت 
؛ قهس ۴۳/۱۶، ۴۳/۱، ۳۱/۴در یسهن بهارزتر از همهه ) پیوندی دارد -aṣ ̌iاوستای قدیم گاه با

از یسن  هفت ها نیز میان این دو پیوستگی اسهت. در متهون  ۳۶/۲در یسن ، عالوهبه  .۶۶/۱
این نیز گفته شده که ، جز آنکه گفته شده آرمیتی یا سپندارمد مادر  اشی یا ارد است، متأخرتر

یا باعث اصلی در  «همکاری»اینکه سبب این  ۀرسپندارمد است. بحث دربا« همکار»اشی 
امها یهک علهت مبهارکی روز ارد  مهاه  ، ا مناسهبت نهداردنجهای تی میان این دو چیسپیوستگ

  ۲۴۶: ۱۳۱۳ قمهی) تناری  قن سپندارمد ممکن است همین پیوند کهن این دو ایزد باشد. در 
ز ا، اش به ابرشهتجان  قهم و دیهدار او بها خربنهدادورود یکی از بزرگان عرب و خانواده ۀردربا

یزدانفاذار از او طهالع  »: گویدمی، حاکم ابرشتجان، و رسیدن خبر او به یزدانفاذار، بزرگان قم
خربنداد مهنجم ی آن. وقت  فرود آمدن آن گروه پرسید و از سعد و نحس و عاقبت مرجع و مآ

و  ۹د و برب طالع حمل و فصل فصهل ربیهعماه ماه اسفندارمذ است و روز روز ار: گفت، بود
 «بینم که امر و دولت ایشان قّوتی دارد.من می

اسهت. مسهعود سهعد دانیم که روز ارد روزی مبهار  بهودهاز جای دیگر نیز می، جز این
 :  اردذیل ، نامهلغت؛ قس ۲/۳۶۱: ب ۱۳۶۴) استگفته

 ارد روز اسههت فههّرخ و میمههون
 تهها بههه یههاد خههدایگان زمههین

 

 با همهه لههو و خّرمهی مقهرون
 اکنهون شاد باشیم و می خوریم

 

                                                      
 :Hoffmann, 1986  .همچنهین ر ؛-aṣ ̌iiaخوانهد از  ahlīتوان آن را ها هست که میهم در متن ʾhlydy . امالی۶

850. srōšahray  صورت اند و همین نام در متون سغدی مانوی بهداده« ستون نور»نامی است که مانویان بهsrwšrt 
  .Greshevitch, 1959: 194-195) استاست و از آنجا به ایغوری نیز وارد شدهآمده

و   آن مرگ یزدگهرد أمبد) است به نیمۀ اوی قرن دوم هجری. تقویم رایج در قم تقویم پارسی بوده و. این حادثه مربو9
مهاه ، در آن مقطهع از زمهان، با تقویم یزدگردی مطاب  بهوده، آن أجز مبد، چون تقویم پارسی یا مجوسی در همه چیز

 است.در بهار بوده، م یزدگردیمانند تقوی، اسفند  آن
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آنچه مسعود سعد گفته در ظاهر ادامۀ آن چیزی است که در اختیارات ایام زردشتی آمده 
ابیهات او فقهط از جههت ، حایاست. بااینو اینها را شاعر شاید از بهرامی  منّجم آموخته بوده

شناسهیم ربهط چنهدانی گرنه با اختیارات ایام زردشتی که می، وذکر روزهای ماه اهمّیت دارد
سهت بهه نمونه از این اختیارات که منسوب ا ندانی نباید برای آن قائل شد. یکدارد و وزن چن

ارد روز ههر چیهز نهو » Asana, 1897-Jamasp :۱۰-1913 :71) جاستآذرباد مارسپندان امروز بر
، جهز ایهن  .ud andar xānag bar ۱۱ard rōz harw cišē nōg xrīn) «خهر و در خانهه بهر

ترتیهب « جدوی االختیهارات»در جدولی که با نام ،  ۲۳۲: ۱۳۲۳) ار الباقیهآثابوریحان نیز در 
اسهت. مهع ، ارد روز را سعد شهمردهداده و در آن روزهای ماه را به سعد و نحس تقسیم کرده

این روز را غالبهًا ، در حدیث آمده« اختیارات ایام الّشهور»این هم هست که در آنچه از ، هذا
برای آن نباید مبنایی جز برعکس کردن عقاید ایرانیهان در مبهارکی و  اند و ظاهراً نحس شمرده

جو کرد و چنین چیهزی را از مقایسهۀ کهل مهتن ونامبارکی ایام و نوعی لجاب با ایشان جست
نیهز  برهنان قناطعتوان دریافت. در می  ع) منسوب به امام صادقروایت منسوب به آذرباد و 

 برهاناین را محتمل است صاحب «. ریدن و پوشیدننیک است در این روز ب»است که آمده
دیده باشهد یها از آنهان ، اندمند بودهکه به این فقره بسیار عالقه، در یکی از اختیارات پارسیان

 ۱۲شنیده باشد.
آیهد کهه روز ارد را و بعضی منابع دیگهر برمهی  ۳و  ۱ ۀر . بیت شمار) شاهنامهاز ، بنابراین

اسهت. خجسهتگی آن در مهاه اسهفند افهزون بهوده انهد و ظهاهراً دانسهتهایرانیان خجسته مهی
کند کهه فردوسهی را ایجاد می تردیداین « به ماه سفندارمد روز ارد»تکرار مصراع حای، بااین

یها آنکهه خجسهتگی آن را  استهپردازی کرده و در قید گفتن واقعیت نبوددر این مواضع قافیه
مگر آنکه به جهت همین خجسهتگی زمهانی ، را هنامهشادر نظر داشته نه تاریخ واقعی اتمام 

را بهه آن روز  شناهنامهعمد دست نگه داشته بوده تها پایهان سهرایش سعد را برگزیده بوده و به
 بیفکند.

                                                      
 است.به نظم فارسی درآورده  ۱۱۴۱ه۲/۱۱۴۰: ب ۱۳۶۶) . این اختیارات ایام یا روزنامه را بهار10
خواند.  xarبه مالحظۀ سجع ظاهرًا آن را باید  اینجاولی ، است xrīn پهلوی در اصل در ZBNN. معادی هزوارش 11

کاربرد فعل  یاپ شود باق) تر از فارسی نو بودهکهن bur(r)به  brīnو  xarبه  xrīnمضارع  ۀدتحوی ما، به عبارت دیگر
شناسهی در های ایرانسهخنرانی کهه آن را در، اگر نخواهیم به پیروی از رأی اخیر مهارتین کومهل، اوی در متون مانوی 

 اصل هر دو صورت را به فارسی باستان برسانیم.، طرح کرده ورشو
کهه آن نیهز،  . یهک نمونهۀ۲۷۶ه۲۶۳: ۱۳۶۱ ؛ اشه۱۳۶۳ ها مخصوصًا ر . سلیما روزنامهاین اختیارات ی ۀردربا .12

 العارفینبستاندر ، ظاهرًا توجه کسی را جلب نکرده و البته تحریر فارسی همان اختیارات منسوب به امام صادق است
ههای مهذکور در ده و صهورتاست. مصّحح صورت فارسی نام روزها را بی سبب تغییر داآمده  به بعد ۲۶۳: ۱۳۶۴)

 است.ی پورداود را در متن آوردهشرده اوستا
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 در متون قبل از اسالم اردبعضی شواهد 
رداکنون بر سر آن دالیل زبانی بشویم که تلفظ  . بهرای استوجود آورده بودهبه اَردرا در کنار  ا 

اجمای معلوم کرد و از بعضی شواهد مههم اسهتعمای آن این کار باید نخست تاریخ لفظ را به
 یاد نمود.

یها ) در اوسهتایی ̌ ṣ. اسهتآمهده -aṣ ̌iصهورت ر اوستا تقریبًا در همۀ موارد بههاین کلمه د
ر بهودن ویعنهی بهه شهرو تکیهه) əŕtو  ártدر توالی آوایهی   تر در اوستایی جدیدطور دقی به

در  -əŕti*یها  -árti*برابر است بها  -aṣ ̌i ،شود و بنابراینوارد می rtجای به  rمصوت پیش از 
ر . ادامهۀ ، یک از این دو احتمهااًل بهر دیگهری برتهری دارداینکه کدام ۀردربا) ایرانی باستان

همهین دو  قاعدتًا بهه یکهی از، داشتهدر فارسی باستان نیز اگر این کلمه استعمای می  .بحث
را ، «]![پهاداش قاضهی»شاید به معنای ، -Ratartiyaاست؛ جزء دوم نام مصّغر صورت بوده

صههفت ثابههت آن ، در اوسههتا . Tavernier, 2007: 283 . ر) اسههت -artiهمههین انههد نیههز گفتههه
vaŋuhi- و حاصهل ترکیهب ایهن موصهو  و صهفت در متهون پهلهوی  استAhrišwang  و

Ahlišwang  وAšišwang ت )اسAršišwang ههااز ایهن صهورت  .حاصل خلط اسهت ،
خال  آنچهه ، بهراما ایهن مطلهب، استسومین  آنها پیداست که از اوستایی وارد پهلوی شده

ر . ادامۀ ) مورد صورت اوی و دوم نیز صادق است، درممکن است از ظاهر این کلمات برآید
ولهو آنکهه از راه ، ارسهی اسهتدر پهلهوی و فه صورت معرو  نام این ایزد نیز ک ard .بحث 

به ایهن معنها کهه در ، استدخیل از اوستا نیز بوده، فارسی باستان نیز به پهلوی راه یافته باشد
و ایهن چیهزی اسهت کهه در ادامهه ، -aṣ ̌iنهه  استبوده -ərtiیا  -artiاوستا تلفظ اصلی کلمه 

 تر بیان خواهد شد.روشن
 Baγیعنهی احتمهااًل ) Bγʾrdدر نهام  ardنیز ممکن است همین صورت  در متون مانوی

Ard   از یهک ، کهه گذشهتو چنهان ۱۳، رفتهه باشهد کاربهدر یک متن مانوی به فارسی میانه
پنجم ماه در یک مهتن مهانوی بهه فارسهی وبه معنای روز بیست نیز ērdیا  erdیا  irdصورت 

                                                      
د انهآورده ʾyrdتلفظ کلمهه را در فارسهی میانهۀ مهانوی   Schlerath, 1987) و شلرات  Ardذیل ) مکنزیاینکه  .13

اسهت نیز دست داده ، Bailey, 1971: 3) از جمله بیلی، شناسی که به محققان دیگرحاصل خطایی است در نسخه
که دو بار در یک مهتن ، ʾyrd  .ر . سطور قبل) اندو آن اینکه متنی مانوی به فارسی را متنی به فارسی میانه گمان برده

 ,Durkin-Meisterernstر . ) «اینجها»است بهه معنهای  ʾydrاحتمااًل صورت محّر  ، واحد به فارسی میانه آمده

کهه احتمهاالت   Sundermann, 1979: 147-151) زونهدرمانصوصًا ر . نوشهتۀ مخ، Bγʾrd ۀردربا  .81 :2004
« وح بغهاردر»این متن مانوی به معنهای  در Bγʾrd wʾxš ظاهراً است. این نام سنجیده ۀرمختلف محققان دیگر را دربا

اسهت و در جغرافیهای بطلمیهوپ آمهده Baγardoکه به صورت ، جایی است در جنوب کابل است و این نام اخیر نام  
  ارتباطی با ایزد ارد ندارد.احتماالً 
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آثنار مهذکور در  اردخ . Boyce, 1960: 12, M. 150درمورد نسخۀ آن ر . ) شاهدی به دست است
اسم ایزد ارد و صفت  ۀدنیز بازمان  در سغدی «روز ارد» ʾrtγw rwc برابر با) ابوریحان الباقیۀ

 اوستایی سنجیده ašōiš vaŋhuyåآن را با   Henning, 1939: 92, 95) ثابت آن است که هنینگ
r*و مشت  از  ̥tiwahwī- ی آن است. یک نام خهاص سهغدی ههم هسهت کهه جهزء اوشمرده

 ,Gershevitch, 1954: 38) «اشهی ونگهوهی ۀدبنه»به معنای  ʾrtyxw-βntkیعنی ، همین است

 ۀدبازمانه ، نیهز Ibid., 95) طور که هنینگ گفتهآن artswaxiیعنی ، خوارزمی ارجوشی . 139
ر . ادامهۀ  ti̥r-احتمهای درسهت بهودن صهورت  ۀردربها) نام ارد و همان صفت ثابت اسهت

 ۱۴ .بحث
دیده شده نیز الزم است  بندهشنهای های مختلفی که در نسخهت از صورتاز دو صور
فصهل چههارم ) که ذکر آن گذشت و یک بار در فصهل سهوم، است aršišwang یاد شود. یکی

در فصههل  اسههت اردو دیگههری امههالی ، کههار رفتهههبههه بندهشننن  ۴۳: ۱۳۶۳ بهههار؛ ر . بهههار
امهالی دو ، دیننبه  ارددر هنگام عطف  ، ۶سطر ، ۱۷۴صفحۀ ) 2TDدر نسخۀ  وچهارم.بیست

ضبط همان ضبط آشنای کلمهه  رو  ۷۳برگ ) 1TD. اما در نسخۀ ylt ˈdynˈ: کلمه چنین است
، رفته کاربه بندهشنهای و چون در مواضع دیگر هم همین ضبط اخیر در نسخه  ˈrt’) است

در  yltˈامهالی  ،را در این موضع باید سهو کاتب شمرد و به عبهارت دیگهر 2TDضبط نسخۀ 
این امال را آورده   ۴ه۳ص ) مسائل زردشتیبیلی در چاپ اوی ) را به کناری گذاشت بندهشن

متوجهه سههو خهود   Bailey, 1959: 78) ولی بعدتر، در پهلوی نیز قائل شده ird/erdو به گونۀ 
 توجههبعضی محققان بعدی به ایهن بهی، حایاست. بااینشده و صورت درست را تذکر داده

  .اندبوده

 ارداشتقاق 
های ایرانی تا آنجا کهه میسهر بهود بهه های مختلف کلمه در زبانها و تلفظاکنون که صورت
 ۀدشهویم و نخسهت از آراء عمهوارد بحث دشوار اشهتقاق ایهن کلمهه مهی، اختصار گذشت

                                                      
۱۴. r ̥ti-  اندبودهتر هم آورده هنینگ پیشآندرئاپ و را (Andreas-Henning, 1933: 14.  بیلی (Bailey, 1971: 

rولی اشتقاق جزء اوی را از ، آورده ardwaxتر کلمۀ سغدی را صورت کهن  3-4 ̥ti- اسهتدر ایرانی باسهتان دانسهته .
ههای سهغدی و و در آنجها نیهز متعهر  صهورت  .Bailey, 1959: 78f) دیگهر نیهز گفتهه همین مطلب را در جای

مفهاهیم اشهی و ارد مخصوصهًا بهه همهین کتهاب  ۀراست. درباشده  arśiś) پارسی خوارزمی و پهلوی و سنسکریت  
 و مطالب مفید آن رجوع شود.   ۷۰ه۶۷، ۴۲، ۲۳ه۲۲، ۴ه۳ )ص بیلی مسائل زردشتی
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اما به نتیجۀ ، به نحو دیگری این اشتقاق را تکرار کرده  Kellens, 1999) کلنز چند سای بعد
بهه » ar و دیگهری« بخشهیدن» arیکهی از ریشهۀ ،  و به دو لفظ مشهتر استهدیگری رسید

 -aṣ ̌iگوید معنای لفهظ . خالصۀ رأی او چنین است که میاستهقائل شد، «حرکت درآوردن
و ، است  «مزد») -miždaکه بر سر آن اجماع است پاداش و مانند آن است و ظاهرًا متراد  

آیهد کهه ایهن کلمهه رًا برمیهست ظاه ر . سطور قبل ) ۶۶و  ۳از جناپ اشتقاقی که در یسن 
 ,Mayrhofer) در فرهنگ مایرهوفر ar1-برابر با ریشۀ ، arاسمی است با معنای متعدی از ریشۀ 

1986-2001: Vol. 1/105-106   بها ، گاهآن«. برانگیختن، فرستادن، به حرکت درآوردن»به معنای
سهوار  رهسهپار ونههعطف توجه به عبارتی از ارد یشت که از مالقهات زردشهت بها اشهی  گرد

کند که اشهی زردشهت را بها خهود بهه از آن چنین استنباو می، گویدسوی شرق سخن میبه
نامد و می« معراب زردشت»زردشت همراه با اشی را   فرضی) برد و این سفرجهان دیگر می

 ایهن فهر ، های دیگری دارندکه به نظر ما داللت، کند با قراینی از متون ادوار بعدسعی می
در چنهد عبهارت ، که روح مفهارق آدمهی اسهت، -frauuaṣ ̌iو  -aṣ ̌iعطف  خود را تأیید کند.

نیز به نظر کلنز مؤید این فر  اسهت ، ها و ویسپرداز جمله در فروردین یشت و یسن، اوستا
، ارتبهاطی از آن نهوع کهه گذشهت. ایهن معهراب، و داللت بر ارتباو اشی با جهان دیگهر دارد

به زردشت و بعضهی خهواص دیهن تعله  ، آیدکلنز از عبارات مذکور برمی طور که به نظرآن
در ودا معادی دقیقهی  -aṣ ̌iگوید که چون گاه میآن های آینده.یعنی مدیوماه و سوشانس، دارد

rدست آوردن اشتقاق آن دشوار است. تنها کلمات نزدیک به آن به، ندارد ̥tí-  است بهه معنهای
rو « حمله» ̥́ti-  امها کسهی تها کنهون ، «تیهر ) به هد  خوردن»به معنایaṣ ̌i-  را بهاnír-r ̥ti- 

aṣ ̌a-/rریشه با که همۀ محققان آن را هم، ودایی ̥tá- به نظهر کلنهزاستهنسنجید، انددانسته . ،
ههای ودایهی است و چهون در نوشهته« به حرکت درآوردن» arکلمه نیز احتمااًل از ریشۀ  این

mrمعنای آن کمابیش با  ̥tyu- («چنین پنداشته کهه ، یکی است  «مرگnírr ̥ti- ، کهه در لفهظ
rمتضاد  ̥ti- و ، نوعی مرگ و نابودی است بهی رهسهپار شهدن بهه جههان دیگهر، استr ̥ti-  بهه

یها « رسهیدن»بهه معنهای  er1*Hههر دو از ریشهۀ ، معنای رهسپار شدن به جهان دیگر است
er3*H  ۱۷«.به حرکت درآوردن»به معنای 

                                                      
محهر  و »یعنهی ، impulsionرا به  -aṣ ̌i ۳/۳در ترجمۀ یسن   Kellens, 2007: 48) در جای دیگر اینکه کلنز .17

به »لفظًا به معنای  -aṣ ̌iاست که ترجمه کرده نتیجۀ همین مباحث اوست. در شرح این فقره در همان جا گفته، «باعث
اینکهه واسطۀ رفتن به جهان دیگهر. چه در این جهان چه به، است و مقصود از آن ادامۀ حیات است« حرکت درآوردن

 ۀررا محتمل دانسته با آنچهه دربها« به حرکت درآوردن»و « رسیدن»به معنای  arدر عبارت منقوی در باال هر دو ریشۀ 
بهه حرکهت » arجناپ اشتقاق در یسن نهم گفته سازگار نیست. اما کلنز این را از راه احتیاو گفتهه و خهود بیشهتر بهه 
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از جهاتی مورد انتقاد محققان دیگر واقع شده و کلنز خود نیز بعدها آن این نظریات کلنز 
 ۀرنظر اوی کلنهز دربها  Pirart, 2001: 106-108) پیرار .ر . ادامۀ بحث )است هرا قدری تغییر داد

که این دو  استهرا نپذیرفته و گفت ۶۶/۳و  ۳جناپ اشتقاق میان مفعوی و فعل جمله در یسن 
نیسهت و  arو فعهل  -aṣ ̌iای میان است که در آن رابطه ۶۲/۳تبس از یسن عبارت احتمااًل مق

اسهم مهؤنثی ، ti̥r-ā-را از  iṣ ̌a-چون پیرار اصل ، عالوهبه ۱8به نظر او ثانوی است.، اگر هست
را ههم بهه  ورسشننیها ۳۳داند و تصحیح کلمۀ مهذکور در بنهد می، «اعطا، ارسای»به معنای 
arəitīm عتقد به اثبات همان شمرد و مناالزم میārəitīm نظهر دوم کلنهز نیهز ، در متن است

ā-rچون ، برای او پذیرفتنی نیست ̥ti- ، با پیشوندā- ، بهه »اسهت نهه « رسهیدن»مفیهد معنهای
یهک لغهت « رنهج و بیمهاری»ودایی بهه معنهای  -ārtiبا  -aṣ ̌i، پیراربه نظر «. حرکت درآمدن

بهه کسهی پاداشهی : اسهت« رسیدن»ی و مثبت است و فرق معنایی میان آن دو در معنای منف
به نظهر پیهرار را  ar1-و ریشۀ  ā-از پیشوند  iṣ ̌a-رسد و به دیگری رنج و بالیی. این اشتقاق می

 بهر ندامشهتملهایی کهه پاداش»توان آن را به که می، rāiiō aṣ ̌īš) ۴۳/۱مقایسۀ عبارت یسن 
، ۱۳، ۷: ۶، ودادر ریهگ ā no rayim … iyartā marutaḥو عبهارت   معنا کهرد «هاثروت

 به این موضوع اخیر باز خواهیم گشت. ۱۹کند.نیز تأیید می

 وربها، از محقه  فقیهد، چند سای قبل از مقالهۀ او، ای شبیه به این رأی پیراررأیی تا اندازه
(Werba, 1986: 347  ،وربها نیهز اسهتهگرچه پیرار از آن ذکهری نکرد، نیز صادر شده .aṣ ̌i-  را

عهالوه دانسهته و بهه« اصهابت، رسهیدن، برخهورد»در اصل به معنای ، -ā-Har-ti*  از مشت
r*از ) ər*و   وایرانهیهنهدی ərH*یها  ar*از ) ایرانی باستان ar*معتقد است که فرق میان  ̥  

بی استثنا در اوستای قدیم برقرار است و به همهین دلیهل ، مانند میان کلمه، در آغاز کلمه نیز
r*ضی های فرصورت ̥ta-  وr ̥ti-* ،های در نوشته) فر  محققانی مانند هوفمان خیرکه این ا

                                                                                                                             
بهه شهرحی کهه ، وشتۀ بعدی سعی کرده این هر دو ریشه را یکهی بدانهددر یک ن، حایاست. بااینمایل بوده« درآوردن

 خواهد آمد.
. بهه نظهر مها mazištåsca vahištåsca sraēštåsca aṣ ̌aiiō ərənauuate …: ایهن اسهت ۶۲/۳. عبارت یسن 18

 و فعل در این عبارت هم هست.میان مفعوی  جناپ اشتقاق
داند نهه تحهولی می rtای خطی برای که او آن را نشانه، اوستایی ̌ ṣ ۀرجزئی است از مقالۀ مفصل او دربا . رأی پیرار19

پیهرار چنهد سهای   .ر . ادامۀ بحث) و به این ترتیب نظر او خال  نظر بارتولومه و هوفمان و موافقان آن است، آوایی
در عباراتی ماننهد یسهن که تکرار کرده و این -aṣ ̌iاشتقاق  ۀراین نظر را دربا  Pirart, 2004: 261-262, 264) بعد نیز

مندرب است. بهه ایهن  -aṣ ̌iتوجیهش در نظر او این است که این پیشوند در خود کلمۀ ، ندارد -āپیشوند  arفعل ، ۳/۳
بهه »دارد و صهورت الزم آن معنهای « رسهاندن»صورت متعدی این فعل معنای ، نیز توجه شود که مواف  تحلیل پیرار

 «.  چیزی رسیدن
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بهه نظهر ، نیسهت و بنهابراین -aṣ ̌iو  -aṣ ̌aقابل تبدیل بهه ، و هومباخ است  ۱۳۶۶قبل از سای 
 اند.وربا این دو کلمه بر درجۀ متوسط فعل ساخته شده

ایهن   Hintze, 2000: 74, n. 67)اسهت هاشکالی که بر رأی وربها وارد اسهت و هینتسهه کرد
چهون ، . امها پیهراراسهتهوجه درستی نیافت -aآغاز کلمه و تبدیل آن به  -āاست که وربا برای 

در پی کشهف قواعهد ایهن تبهدیل برآمهده و از جملهۀ ، داندتبدیلی خطی می ̌ ṣرا به  rtتبدیل 
r*قواعد او این است که  ̥t-  و*art-  و*ārt- دی به ب، هر سه، در آغاز کلمهaṣ ̌- اندشده (Pirart, 

به دست پیرار  -aṣ ̌iظاهرًا مثای دیگری جز همین  -̌ aṣبه  -ārt*ولی در تبدیل ،  140-142 :2001
 نیست.

 ;Hintze, 2000, 193-194, n. 14) اشکای دیگر که بر نظر کلنهز وارد اسهت و هینتسهه کهرده

و  اشنیکلنهز اسهت و در آن نیهز  که مورد اسهتناد، ۱۶دوم از ویسپرد   ۀراین است که فق  294
اند و از نظر کلنز آن نیز داللت بر عروب خواص دین به جهان دیگر به هم عطف شده فروشی

 اشنیبر بیان احترام و ستایش نسبت به عالوه، زیرا این فقره، رساندخال  نظر او را می، دارد
 ۲۰همۀ مؤمنان است. فروشیو  اشیاحترام و ستایش نسبت به  ۀدکننبیان، زردشت فروشیو 

مفهوم پاداش و مزد به انجهام  ۀداصطالحات  رسانن ۀرکه یک تحقی  مفصل دربا، هینتسه
واروپهایی های هنهدیبعد از ذکر ریشه،  aṣ ̌i- (Hintze, 2000: 73-75 در بررسی ریشۀ، رسانده

هم فهرا»بهه معنهای  er2*hریشهۀ ، شده باشهند ar-وایرانی ممکن است تبدیل به که در هندی
rمضارع  فعل  ۀمادّ  که به نظر او ریشۀ، را« آوردن دستبه»و « کردن ̥náv- وایرانهی ههم هندی

تصهور ، هسهت -aṣ ̌i کهه در لفهظ  ، ترین ریشه برای بیان معنای مزد و پهاداشمناسب، هست
 ۲۱.اسهتهرا تأییهد کرد  Bailey, 1971 :1959 ;4 :79) کرده و به این ترتیب رأی بارتولومه و بیلی

الذکر اوستا یهاد در چند عبارت ساب  arو  -aṣ ̌iنتسه نیز مانند کلنز از جناپ اشتقاق میان هی
را اختیهار «  و در اختیهار نههادن و فهراهم کهردن) عطها و بخشهش»کرده و در نهایت معنای 

لحاظ درجۀ مصوت کلمه نیز همان رأی هوفمان را اختیار کرده کهه بهه نظهرش . بهاستهکرد
مانوی را حاصل تغییر درجۀ مصهوت کلمهه  ʾyrd اما اینکه هوفمان، است -árti*اصل کلمه 

                                                      
گویهد معنهای عطهف ایهن دو کلمهه را کهه مهی  Malandra, 2018: 192, 211) ماالنهدرا . نیز رجهوع شهود بهه20

شهود و نیکوکهاران مهی  ههایفروشهی) یابد. به نظر ما عطف این دو کلمه معنایی جز پاداشی که نصیب ارواحدرنمی
نیز که در اوستا امری  هانند آنو ما آداو  اشیبا مفاهیمی مانند  yazamaide کار رفتن فعلتالزم این دو مفهوم ندارد. به

مزبور در سطور ، من آنکه به نظر مخالف کلنزض، همان نظر بارتولومه است بر -aṣ ̌iاست معموی. ماالندرا در اشتقاق 
r* نیز است. صورت اصلی راهم اشاره کرده، فوق ̥ti- (است.تصور کرده  بر درجۀ ضعیف ریشه 
r*بیلی نیز اصل لغت را  .21 ̥ti-  واسطۀ صر  ناگذراحتمااًل بهآورده و (middle   ریشۀar  به دسهت آوردن»معنای »

 است.در درجۀ مصوت ریشه و در معنای آن از بیلی پیروی کرده  Skjærvø, 1986) است. شروورا برگزیده
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r*فههاعلی در برابههر  árti-š*یعنههی ) هههای سههنگین و سههبک کلمههه پنداشههتهدر صههر  ̥tai-š 
اثر تغییر گفتۀ او چنین تغییر درجۀ مصوت بربه نظر هینتسه درست نیست و به   الیهیمضا   

چنهین متهأخری  ۀردر یک دو ʾyrd به وجود آمدنسبب ، اگر هم در اصل درست باشد، تکیه
 نیست. به این موضوع نیز باز خواهیم کشت.

از آن جهت که تأیید و تکمیهل رأی بارتولومهه ،  Hoffmann, 1992 [1986]) اما رأی هوفمان
به یک معنا سرآغاز مجدد این بحث است و بسهیار ، در اوستاست ̌ ṣو  rtسبب تناوب  ۀردربا

مهذکور در   اههنسهخ ārəitīmا )یه arəitīmو  -aṣ ̌iون متعهر  کلمهات و چ، حائز اهمیت
پس از ، اما یک جزء از نظر او امروز، کندبا بحث حاضر ارتباو پیدا می، هم شده ورسشنیها

نیازمند اصالح است و   de Vaan, 2003: 601; Cantera, 2003: 258-259) دو نوشتۀ دوان و کانترا
 حاصهل جهای تکیهه در کلمهه اسهت ̌ ṣبهه  t وا  قبل ازبی rبا  ar/ərآن اینکه اگرچه تبدیل 

در این موضع آوایهی در اوسهتایی قهدیم  rوا  شدن این اما بی ، əŕt/ártیعنی توالی آوایی )
از همان آغاز شکل گهرفتن ایهن ، هنوز واقع نشده بوده و امری است متعل  به اوستایی جدید

 ̌ ṣ و دارای rt به این نیست که سبب وجود دو گونهۀ دارای این نظریه دیگر قائل، زبان. بنابراین
کلمۀ واحد را باید ماننهد هوفمهان در تغییهر  جهای تکیهه در ایهن کلمهات در زبهان اوسهتایی 

بازمانده از گویش  rtهای دارای شود که صورتباز می جو کرد. پس راه برای این نظروجست
در اوسهتایی قهدیم حاصهل رخنهۀ  ̌ ṣدارای های اوستایی قدیم در اوستایی جدیدند و صورت

و این فرایند اخیهر از گذشهته میهان ، های اوستایی جدید در طّی تالوت و انتقای متنصورت
 ۲۲.استهشده بوداوستادانان امری شناخته

های پهلوی و نوشته ardکوشد اند این است که میاشکای دیگری که بر نظر هوفمان کرده
نیز چنین احتمهالی  ورسشنیها itīməarمورد که درچنان، بازگرداندرا به اصلی مادی  ۲۳مانوی

که به گمان خطهای او در فارسهی ، فارسی مانوی را yrd’،خال   آناما بهاست، هرا طرح کرد
-Hoffmann, 1992 [1986]: 843)اسهت هفارسی باسهتان بازگرداند -ərti*به ، میانه کاربرد داشته

 گهویشای از را بازمانهده ورسشنیها arəitīmبهتر آن است که ، با توجه به آنچه گذشت . 844

                                                      
 تسههای رجوع شود که در نوشتۀ هینبه خالصه، روبرت بیکس است. جز منابع فوق این نظریه تأیید و تکمیل نظر .22

(Hintze, 2014: 27-28  .آن چیهزی اسهت کهه میلهر ای نیزاین نتیجه تا اندازه آمده است (Miller, 1968   بهه آن
است و راه دیگری را در تبیین این  ̌ ṣبه  rtتأثیر تکیه در تبدیل  ۀرکّلی مخالف نظر بارتولومه درباگرچه او به، دست یافته

بایهد ، ولی اگر بخواهیم به طور کلهی از آن سهخن بگهوییم، از آن نیست تحوی آوایی پیش گرفته که اینجا جای بحث
 گیرد.قرار می کوریوویچبگوییم که ذیل قواعد قیاپ  یرزی 

 را به حساب آوریم. bγʾrd به شرو آنکه .23
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 ۲۴بدون آنکه قائل به تغییر جای تکیه شهویم.، اوستایی قدیم در اوستای جدید به شمار آوریم
این نظر او هم که پس از بازگرداندن صورت مهانوی فارسهی بهه اصهلی در فارسهی ، عالوهبه

 -arti*به قید احتمای به یک صهورت ، ر مادیباستان و بازگرداندن صورت پهلوی به اصلی د
که بر اثر تغییر درجهۀ مصهوت در مفرو ، قائل شده،  -ərti*در کنار ، نیز در فارسی باستان

هها در ای از قواعد تغییهر درجهۀ مصهوتوجود آمده و بازماندههای سنگین و سبک بهصر 
یر ایهن مطلهب چنهین تفسه ۲۵به این صورت خالی از تناقضی نیست.، واروپایی استهندی

تکیهه بهر پسهوند قهرار ، ههادر بعضهی صهر ، ti-شده با پسهوند است که در کلمات  ساخته
، و احتمااًل بسته به تغییر جای تکیهه، بر هجای ریشه، های دیگرگرفته و در بعضی صر می

سهرانجام  ti-شهده بها و سهپس بعضهی کلمهات سهاخته، شدهدرجۀ ریشه نیز دچار تغییر می
ان تکیه گرفته و بعضی پسوندشان. از اینجا شاید بتهوان نایکدسهتی تکیهه در کلمهات شریشه

 ,Debrunnerر .  ،در ایهن بهاره) در هندی باستان و ایرانی باستان را توجیه کرد ti-شده با ساخته

در تهوان احتمااًل می، با این مقدمه . Hintze, 2007: 53; n. 10: ؛ نیز مقایسه شود با633 ,631 :1957
اثهر ها برفر  کرد که چیزی از قواعد تغییر درجۀ مصهوت -arti* یک صورتایرانی باستان 

 -ərti*و  منادی -arti*و ظهاهرًا فهر  اخهتال  ، تغییر جای تکیه را در خود نگه داشته بوده

بایهد در نظهر داشهت کهه آنچهه هوفمهان را بهه ایهن ، الزم نیست. با این همهه فارسی باستان
عالوه، بهه .فارسهی اسهت در یهک مهتن متهأخر ʾyrd امالی، از یک جهت ،فرضیات کشانده

وجود آمدن این صورت متأخر ندارد درست بودن یا نبودن این فر  احتمااًل هیچ اثری در به
و سبب آن را باید در جای دیگر جست به شرحی که در ادامه خواهد آمد. پهیش از آن از آراء 

 های جدیدترش.کی کانترا و یکی کلنز در نوشتهی، دو محق  دیگر نیز باید یاد شود

r*هههر دو بههه اصههل ، -aṣ ̌iو  -aṣ ̌aمعتقههد اسههت کههه   Cantera, 2003) کههانترا ̥ta-  و*r ̥ti- 
r ۀددر آغاز کلمه نماین -ar و -̌ aṣگردند و امالی بازمی  هم هسهت و از ایهن جههت بها پیهرار ̥

، در پهلهوی نیهز ʾl/ʾr اسهت کهه امهالیمعتقد ، عالوهشود. بهعقیده میهم ر . صفحات قبل )
یعنی مصّدر به مصوت کوتاهی شبیه بهه ، irچیزی مانند  ۀدنماین، ایرانی باستان -ar*بر عالوه

i ،دالیل یا قراین او در اثبهات یها تأییهد اصهل ، هم هست. با آنکه آراء او واجد اهمیت است

                                                      
رت بهتر دیده که صو، اشتقاق کلمه ۀرچنین است نظر دوان که پس از طرح نظر بارتولومه و هوفمان و بیکس دربا .۲۴

*árti- برابر بها ، جایی و تأثیر تکیههبدون جاب، را در ایرانی باستان بازسازی کند*arəiti-  در اوسهتای قهدیم وaṣ ̌i-  در
  .de Vaan, 2003: 592) اوستای جدید

 ,Pirart, 2001: 88; de Vaanد؛ ر . ها هم که در تأیید احتمای خود آورده خالی از اشکای نیستنبعضی مثای. ۲۶

2003: 594. 
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*r ̥ti-  برایaṣ ̌i- ترین قرینۀ او امالیناکافی است. مهم ʾyrd در یک متن فارسی  مانوی است ،
. اما کانترا در توجیه صورت استهکه او نیز به خطا گمان برده که در متنی به فارسی میانه آمد

که مصوت آغاز این کلمه احتمهااًل  استهگفت  Ibid., 254, n. 14; 255, n. 17) این کلمه یک بار
ر . ) سخنی است به نظهر مها درسهتو این ، در هجای بعد تغییر کرده iتحت تأثیر مصوت 

رساند! -ərti*گیرد که اصل کلمه را احتمااًل باید به ولی بالفاصله از آن نتیجه می، ادامۀ بحث 
بهر ، گویهد و آن رابها قطعیتهی بیشهتر مهی  Ibid., 260) این سخن آخر را در چند صفحه بعهد

  یعنهی فارسهی باسهتان) را فارسهی ʾyrd را مهادی و اصهل ardکه اصل ، خال  نظر هوفمان
شهمرده کهه  -ərti*از اصهل ، ای دخیهل از اوسهتایی قهدیمکلمه، ر . سطور قبل ) تصور کرده
 .استهشده بود -artiبدی به  -aṣ ̌iتحت تأثیر 

اسهت  بندهشنندر یک موضع  یک نسخۀ  yrd ضبط  Ibid., 254, n. 16) قرینۀ دیگر کانترا
ا توجه نداشته کهه چنهین ضهبطی ناشهی از خطهای اماست، هکه آن را از کتاب بیلی نقل کرد

، حهای. بااینر . صفحات قبل )است هکاتب است و بیلی نیز بعدها اشتباه خود را اصالح کرد
گاه در زمهانی در و آن ahlو  ahrو سپس به  ahrt*به  əŕt*و  árt*تحوی آوایی  درموردرأی او 

 :de Vaan, 2003) مراحل تحوی آن با دوانکه در استنتاب ، ašحدود تدوین اوستای ساسانی به 

  Hoffmann, 1992 [1986]: 847) نیز مقایسه شود بها رأی هوفمهان) اشترا  نظر دارد  601-602
ههای وجود آمدن کلمات دخیلهی در زبهانو سبب به  که نظرش در جزئیات اختالفاتی دارد

بسهیار ، شهده ašو  urd ،ard ،ird ،ahr ،ahlهایی دارای تهوالی  آوایهی  ایرانی میانه به صورت
و سهعی  árta*-شود و انکار وجود اثبات نمی *ti̥r-هرچند از نوشتۀ او اصل  ۲۶، اهمیت دارد

 نیز بها انتقهاد هینتسهه استهدر ایرانی باستان بود اشهتنها شکل کلمۀ  -əŕta*در اثبات اینکه 
(Hintze, 2007: 53-56  استهمواجه شد. 

. در استهای جدیدتر خود آراء قبلی خود را اندکی جرح و تعدیل کردهاما کلنز در نوشته
در یسن  vaŋhuiiåscā aṣ ̌ōiš عبارت،  Kellens, 2011: 68, 80-81) ۶۷و  ۶۶و  ۶۳شرح یسن 

 la bonne) «بهه حرکهت درآوردن نیهک  ایزد) نیک به حرکت درآوردن؛  ایزد)»را به  ۶۳/۳

Mise-en-route   معنا کرده وsraošəm aṣ ̌īm ایهزد شهنیدن  همهراه بها »را به  ۶۷/۱ن در یس
ترجمهه   Le dieu-sonorité, le compagnon de la déesse-charroi) «سهوارالهۀ گردونه

 les bonnes) «های نیکهدیه فرستادن»را به  aiiōṣ ̌hīš avvaŋ، ۶۲/۳و در یسن  استهنمود

expeditions-d’offrandes ،  اما در همان عبارتaṣ ̌aiiō  هابخت»را به» (chances   نقل
                                                      

 اند.از نظر کانترا دخیل از اوستایی قدیم در سغدی و پهلوی rdهای دارای . صورت۲۶
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اللفهظ را رعایهت نکهرده و در آخر ترجمۀ تحت درموردو از این میان پیداست که فقط ، کرده
بهه حرکهت »و « روانهه کهردن» arهر حای آشکار است که معنای اصلی را مشهت  از ریشهۀ 

کلمهه را بهه  تصهریح کهرده و اصهل  Ibid., 99-100) دانسته و به این در همان کتاب« درآوردن
r*صورت  ̥ti- زیراکه نهه ، بازسازی کرده که اسم مصدری است که معادلی دقی  در ودا ندارد

r ̥tí-  نه ، «حمله»به معنایr ̥́ti-  و نهه «  تیهر) بهه ههد  خهوردن»به معنایr ̥tí-  در جهزء دوم
nírr ̥ti- ، که کلنز قباًل آن را باaṣ ̌i- ساحت ایهزدان یا  طبقهیک در ودا به هیچ، برابر دانسته بود

که هینتسهه فهرسهت کهرده و سهعی کهرده ، arکلنز از میان چند ریشۀ ، عالوهتعل  ندارند. به
یعنهی  ، تر از آنها سخن خهواهیم گفهتو در ادامه دقی ) را در یکی از آنها بجوید -aṣ ̌iاصل 

-ar «روانه کردن» ،-ar «و « برخاستن-ar «ر دسهت بهه انتخهابی زده کهه بها نظه ۲۷،«رسهیدن
 -arکهه ریشهۀ  اسهتهولی حاوی نظری تهازه اسهت؛ گفت، پیشین او در اساپ اختال  ندارد

هست واجد  ۶۶/۳و  ۶۲/۳و  ۳واسطۀ جناپ اشتقاقی که در یسن که گویا به، «روانه کردن»
ظهاهرًا چیهزی نیسهت جهز گونهۀ ، اسهت -aṣ ̌iدست آوردن اشتقاق ترین معنا برای بهمناسب

ناگهذر صهر    یا جههت) که در این چند عبارت در باب، شۀ دیگرمتعدی یا سببی آن دو ری
داللت بر آن چیزی دارد که باعهث رسهیدن  iṣ ̌a-معتقد به این شده که ، بنابراین ۲8.استهشد
، در ادامۀ بحهث ۲۹عقیده است.و در این با پیرار هم، توان به آن رسیدشود یا چیزی که میمی

ارد که در نظر او در پس بعضی عبارات اوسهتایی و اشی د« ۀاسطور»کلنز سعی در بازسازی 
عقیده ودایی پنهان است. آن طرح کلی را که او از مفهوم اشی در نظر دارد و در آن با پیرار هم

، از جانهب مؤمنهان، ها و عبادات از این سوتوان به این صورت خالصه کرد که آییناست می
 ،و از سهوی دیگهر  envoi) اشهی اسهت شوند و این یک معنهای لفهظروانۀ جهان دیگر می

، عهالوهبه  .octroi) رسد و این معنای دیگر لفظ استهای ایزدی از جهان دیگر میبخشش
اشی الهۀ رهسپار شدن به جانب جهان دیگر هم هست و باعث عهروب خهواص مؤمنهان بهه 

 به شرحی که در صفحات قبل گذشت.، جهان دیگر
                                                      

 arبایهد توجهه داشهت کهه هینتسهه بهه از کتاب هینتسه نقهل کهرده،  ۷۳ . با وجود آنکه کلنز مرجع خود را صفحۀ27
نیز تکهرار کهرده کهه   .Hintze, 2017: 171ff) از آن در فهرست خود یادی نکرده و بعدها، قائل نیست« برخاستن»

فهرست افعال و  متون اوستایی قدی نامۀ را که در لغت arظاهرًا کلنز خواسته سه مدخل  این معنا ریشۀ مستقلی ندارد.
بهه حرکهت »و « رهسهپار شهدن»، فهرسنتدر ) «برخاسهتن»و « به حرکهت درآوردن»ند از او عبارت، آورده اوستایی
 به نحوی تصحیح کند. ، -paitiبا پیشوند ) «نتغییر مسیر داد»و   «درآوردن

  .active) نه صر  گذرا ،دارد  middle) در این چند عبارت صر  ناگذر ar. فعل 28
 : در دسترپ ما نیست، که در اینجا مورد استناد کلنز است، . نوشتۀ اخیرتر پیرار در این موضوع29

L’Aphrodite iranienne: Études de la déesse Arti, traduction annotée et édition critique des 

textes avestiques la concernant, Paris, 2006. 
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روی در تفسهیر دو سهه زیهاده که به نظر ما، اشی« ۀوراسط» ۀرفارغ از تصورات کلنز دربا
آنچه در مباحهث او بهرای ، ریشه در اوستایی و ودایی و دو سه عبارت اوستایی استلفظ هم

اسهت و  -aṣ ̌iاست که صهفت  -rāsaintīاهمیت دارد یکی کلمۀ  اشیآوردن اشتقاق  دستبه
بهه معنهای  اسهت raiiā-mązā؛ دیگر صفت ۳۰«بخشنده»است در معنای  rāظاهرًا از ریشۀ 

و اگر توجه کنهیم کهه در ، در ودایی -maṁhayadrayíکه برابر است با « ثروت ۀدکننبخش»
در عبهارت  مکهّرر   rāبا فعهل ، رودکار میکه در بیان معنای توزیع ثروت به، maṁhودا فعل 

rayím rirīhi («ای اشهی گاه کاربرد این دو صهفت بهرآن، متراد  است  «بخشیثروت می
یابد؛ و دیگر مضمون به حرکت درآوردن گردونۀ حامل خیهرات و فوایهد و اهمیتی خاص می

 prá vāmماننهد ) شهودبیهان مهی« بهه حرکهت درآوردن» arها در وداست که با فعل ثروت

rátha … iyarti … śatotih …  یهاā́ no rayim … iyartā ،  و اگهر رابطهۀaṣ ̌i-  بها
که مورد استناد پیرار هم بوده و مها در صهفحات ، را rāiiō aṣ ̌īš ها و مخصوصًا عبارتثروت

که ممکن اسهت ، در نظر آوریم و به تشابه این دو کاربرد در اوستا و ودا، قبل از آن یاد کردیم
در ودا از  -íyarمضهارع  ۀمهادّ  توجهه شهود کهه) توجه کنیم، حقیقتًا میان آن دو تناظری باشد

را  -aṣ ̌iگاه ظاهرًا باید به این سو مایهل شهویم کهه آن ، است «به حرکت درآوردن» -arریشۀ 
بهه حرکهت »و   در معنهای گهذرا) «روانهه کهردن»و « به حرکت درآوردن» arمشت  از ریشۀ 

پهیش از آن الزم اسهت کهه حهای، بااینبهدانیم.   در معنای ناگذر) «روانه شدن»و « درآمدن
 بسنجیم.را نیز  arهای مشتر  لفظی با این دیگر ریشه
 :Hintze, 2000) های اوسهتاقبل از تحقیقات اخیر کلنز در شرح یسن چند سالی، هینتسه

 است: هها را فهرست کرداحتماالت مختلف را در این باب سنجیده و این ریشه،  73-74
مضهارع آن در ودایهی  ۀمهادّ  کهه، فارسی رسیدنو اصل « رسیدن»به معنای  er1*hالف. 

r ̥cchá- باستان  و در فارسیr ̥sa-/ərsa- ؛است 
ودایهی مشهت   tḁ́r-اوستایی و  aṣ ̌a-که « سازگار کردن اجزاء با هم»به معنای  er2*h1ب. 

 از آن است؛

                                                      
آینهده، »  تصور کرده که معنهای ایهن صهفت چیهزی ماننهد apud Dehghan, 1982: 58هومباخ در دو مقاله ). 30

تقاق وجود دارد و از اینجا و این صفت جناپ اش اشیاست که میان فارسی است و گفته رسیدنریشه با و هم« رسنده
توان رأی او را نمیرسد. کند و به او میسوی کسی حرکت میاست که اشی به معنای آن چیزی است که بهنتیجه گرفته

روشهن « حرکهت کهردن»و « رسهیدن»بهه معنهای  ar ۀریش  در زمان تألیف این دو مقاله هنوز فرق میان دو پذیرفت. 
 .بحث  ۀر . اداماست )نبوده
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اوسهتایی  nauuərə- ۀ، مهادّ که بهه نظهر او« بخشیدن؛ فراهم کردن»به معنای  er2*h2ب. 
 مشت  از آن است؛

مضهارع ودایهی آن  ۀمهادّ  کهه« ردنروانهه که»و « به حرکت درآوردن»به معنای  er3*hد. 
-íyar .۳۱است 

به سبب تناسب معنایی و به سبب جناپ اشتقاقی کهه ظهاهرًا میهان ، هااز میان این ریشه
، در چند عبارت اوستا هست و در این نوشته چند بار از آن یاد شد -ərənauu ۀمادّ  و arریشۀ 

 . استهها ترجیح دادرا بر دیگر ریشه er2*h2هینتسه ریشۀ 
در ودایهی و  arهای افعای  مشت  از ریشه  synchronic) بررسی غیر تاریخی، همهبااین

ای را کومل در همهان ای غیر از این برساند. چنین بررسیاوستایی ممکن است ما را به نتیجه
نتیجهۀ  تر کنهد.تنگاحتماالت ما را  ۀرکن است دایو مرور آن مم  Kümmel, 2000) سای کرده

 ar1الهف. : قائل شد arتوان به دو ریشۀ ه کومل به آن رسیده این است که در ودا میای ککلی
 ۀمادّ  این  .که صر  آن گذراست) -íyarو  -īrمضارع آن  ۀمادّ  است و -arماضی آن  ۀمادّ  که

 ar2است؛ ب.  náv̥r- دیگر این ریشه ۀمادّ  .استهسپرد īráya- ۀمادّ  مضارع خیلی زود جا به
 ۀمهادّ  کهه)مخصوصًا درمهورد حهوادث نهاگوار   « به) برخورد کردن»و « سیدنر»به معنای 

rمضارع آن  ۀمادّ  و، -áraیعنی، است  تماتیک) ماضی آن مختوم به فتحه ̥cchá- سببی  ۀمادّ  و
کومل شهواهد اوسهتایی و فارسهی  ۳۲دارد. náv̥r-مضارع  ۀمادّ  . این ریشه نیز گاهarpáya- آن

وایرانی قائل شده در هندی arتایج نشمرده و به طور کلی به دو ریشۀ باستان را نیز ناقض این ن
دارد و در آن نظهر بهه مبهدأ « به حرکت درآمدن؛ رهسهپار شهدن؛ برخاسهتن»که یکی معنای 

که در آن نظر به مقصد اسهت و « رسیدن؛ برخوردن؛ آمدن»حرکت است و دیگری به معنای 
بخشهیدن؛ فهراهم کهردن؛ »به معنای  arیشۀ ر، فارسی هم همان است. بنابراین رسیدناصل 

در هنههدی باسههتان و ایرانههی باسههتان شههاهد مسههتقیمی در افعههای نههدارد و « آوردن دسههتبه
r ۀمادّ  بازگرداندن ̥náv- کومل ، به آن محل مناقشه است. از میان مشتقات فعلیr ̥tí-  به معنای

r، «حمله» ̥tá-  مجروح»به معنای» ،ā́rti-  ماری و مصیبترنج و بی»به معنای» ،nírrta-  بهه
مقایسهه شهود بها نظهر کلنهز در ) «تبهاهی»بهه معنهای  -nírrti، «آنچه از دست رفته»معنای 

ضهربه و »بهه معنهای  -upā́raṇaو  -upārá ، صفحات قبل و توجه شهود بهه اخهتال  آن دو
                                                      

توان از را نیز هینتسه در این فهرست آورده که می« مالیدن»به معنای  1elh2*hو « دوختن»به معنای  el2*hریشۀ  .31
 بحث حاضر کنارشان گذاشت.

r ۀد. کومل از کلینگنشمیت نقل کرده که ما32 ̥náv- ،ههای مضارع  یکهی از ریشهه ۀدکه در اصل ماar ممکهن ، بهوده
 کار رفته باشد.به arهای مشتر  یا الاقل دو ریشه از ریشه arهار ریشۀ مضارع  هر چ ۀداست به عنوان ما
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انهد . کلمات مهم دیگری که از این ریشههاستهبازگرداند، «رسیدن»یعنی ، ar2را به « آسیب
samrند از اعبارت ̥tá-  بهه ههم برخهوردکرده»به معنهای» ،samará-  مسهابقه و »بهه معنهای
sámr، «جدای ̥ti-  و ما به این کلمات باز خواهیم گشت.، «برخورد و نبرد و حمله»به معنای 

ضهمن اشهکای بهر ،  Hintze, 2017: 171-172) هینتسهه اخیهراً ، با در نظر داشتن همۀ اینهها
 استهگفت ۳۳،کلنز و پیرار متون اوستایی قدی نامۀ در فرهنگ بارتولومه و لغت arهای مدخل

ههای مختلهف که در ممتاز کردن ریشه، ۱۳۷۰که پس از مقالۀ مهم هلموت ریکس در سای 
 فرهنگ اشتقاقی هندی باسنتانبر شواهد یونانی بسیار مؤثر بوده و نتایج آن در بنا arآوای هم

 arآوای ههای ههماکنون تا حهدود زیهادی از فهرق میهان ریشهه ۳۴،فتهمایرهوفر نیز انعکاپ یا
واروپایی رسیده کهه به دو ریشۀ هندی arهای و ضمن بررسی مجدد اجمالی ریشه، مطلعیم

و « بهه حرکهت درآمهدن» ar1که اصل  er3*hیعنی ، ای آنهاستاختال  آنها در آوای حنجره
در  ar1اسهت و چهون « رسیدن» ar2اصل که  er1*hاست و « به حرکت درآوردن؛ انگیختن»

اوستایی را  -ərənauuاشتقاق  ، órnumi) مضارع  دارای صامت غّنه دارد ۀمادّ  یونانی نیز یک
یهک از ایهن دو را برابر با هیچ -aṣ ̌iو  -aṣ ̌aدر  ar، همه، و باایننیز باید از همین ریشه دانست

ar نشمرده و احتمای داده که aṣ ̌i-  مشت  از ریشۀar «که چنان، باشد «بخشیدنaṣ ̌a-  نیز باید
 ۀتفسیر این نظر هینتسه این است کهه او مهادّ باشد. « سازگار کردن اجزاء با هم» arمشت  از 

ərənauu- فعل  ۀبر آنکه مادّ را، عالوهar «اسهت، « حرکت درآوردنبهه»و « حرکت درآمدنبه
صراحت در معتبرترین فرهنهگ افعهای به این  arشمارد. این نیز می« بخشیدن» arفعل  ۀمادّ 

، کهه در آن فرهنهگ بهه er2hوجود نهدارد، ولهی    270et alRix :2001 ,.-271)هندی و اروپایی 
داشهته باشهد، و « بخشهیدن»معنا شده، ممکن بوده در صر  گذرا معنای « دست آوردنبه»

رأی هینتسه نسبت ، بنابراینظاهرًا فر  هینتسه، بدون آنکه به آن تصریح کند، همین است. 
تغییری نکرده و واقع آن است که رأی او در هر حای محتمهل  -aṣ ̌iبه آراء پیشین او در اشتقاق 

 است.
                                                      

نیز وارد است که با وجود   Cheung, 2007: 163-166) در فرهنگ چئونگ Har. اشکاالت مشابه بر دو مدخل 33
ن در آن های پیشهیمعانی مختلف در آن به هم آمیخته است و در واقع اشهتباهات نوشهته، رجوع مؤلف به مقالۀ کومل

فارسی  راندناز جمله آنکه ، های جدیدتر ایرانی هم در آن هستمورد زبان، اشتباهاتی دراست. جدا از اینتکرار شده
ایهن اشهتباه در بعضهی ) اسهتآورده Harدر ذیهل ریشهۀ  اسهت رفنتنو صهورت سهببی  رواندنرا که صورت مخفف 

آورده با توجه  arهای تعدد ریشه ۀردربا  Bailey, 1954: 151) نیز آنچه بیلی  .استهای دیگر هم تکرار شدهنوشته
 به مطالعات جدیدتر باید تعدیل شود.

 : که به آن دسترپ پیدا نکردیم . مقصود این مقاله است34
Rix, H., “Anlautender Laryngal vor Liquida oder Nasalis sonans im Griechischen,” 

Münchener Studien zur Sprachwissenschaft 27 (1970), 79-110. 
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الهذکر سهنجیم. اگهر در عبهارات سهاب اکنون احتماالت را بار دیگر از جهت دیگری می
  figura etymologica) جنهاپ اشهتقاق arو ریشهۀ  -aṣ ̌iواقعهًا میهان  ۶۶و  ۶۲و  ۳یسهن 

به حرکت درآمدن؛ روانه شدن؛ » arاز  -aṣ ̌iممکن است مایل به این شویم که اشتقاق ، باشد
 مضهارع  آن ۀمهادّ  چون این ریشه اسهت کهه، است  با توجه به صر  ناگذر فعل) «برخاستن

معنای اسم مصدر یا اسهم معنهایی مشهت  از ایهن ، است. اگر چنین باشد -ərənauuمسلمًا 
شهده فرستادن پاداش یا هدیه یا مانند آن خواهد بود و چون کلمات سهاخته ti-ریشه و پسوند 

حاصهل معنها ، م  منهدرب در چنهین مشهتقاتی نیهز دارنهداهیگاه داللت بر مصادی   مفه ti-با 
چهه ) و پاداش و جزا، و سپس پاداش، از قبیل هدیه و پاداش، شود چیزی که فرستاده شدهمی

معنهای ، ی معنایی کهه اگهر ههم معنهای اصهلی لفهظ نباشهدیعن ، نیک و چه بد و غالبًا نیک
ایهن حهای، بااینای همان رأی کلنز و پیرار اسهت. و این تا اندازه، اصطالحی آن قطعًا هست

ههای مضارع از دیگر ریشه ۀمادّ  اثر قیاپ برای ساختنبر -nav-ساز همادّ  امکان هم هست که
ای لی است که در صفحات قبل نیهز بهه آن اشهارهکار رفته باشد و این احتمانیز به arآوای هم

مخصوصًا کهه ، احتمااًل نباید وزن زیادی برای جناپ اشتقاق قائل شد، شد. اگر چنین باشد
مواجهه   pseudo-figura etymologica) ممکن است در این عبارات با جناپ شبه اشتقاق

توضیح آنکه در اوسهتا و  کلی منتفی نیست.به، تری استو این گرچه احتمای ضعیف، باشیم
اما ایهن ههم هسهت کهه ، ودا آوردن فعل به همراه مفعولی از همان ریشه بسیار معموی است

ریشه بودن فعل و مفعوی برده باشند و این چیزی است که ممکن است اهل زبان گمان به هم
، بایههد توجههه داشههت کههه جنههاپ اشههتقاق، عههالوهتشههخیم آن همیشههه ممکههن نیسههت. بههه

توان آن را نغمهۀ حهرو  تری است که میتابع صناعت کلی، وص در متون وداییالخصعلی
 است،هکرده تشابه حرو  بودنامید و به عبارت دیگر آنچه بیشتر در خیای این شاعران اثر می

از سنخ  -aṣ ̌īm arتر این است که رابطۀ میان یک احتمای ضعیف، نه اشتقاق یکسان. بنابراین
« مهرده»به معنهای  irista-در زامیاد یشت یا رابطۀ میان  nōəarvm xətəarvaxرابطۀ دو کلمۀ 

اگهر ایهن  ۳۵باشهد.۳/۱۴در وندیهداد « آمیخهتن»به معنای  raiθ آوایو فعل هم raiθاز ریشۀ 
                                                      

 : عبارت وندیداد چنین است .۳۴
yezi.šē barāt ̰ aēvō yat ̰ iristəm upa vā nasuš raēθβāt ̰ nåŋhanat ̰ haca … 

 paronomasiaمخصوصهًا آنچهه بهه آن ، در اینجا جناپ شبه اشتقاق نامیدیم طیف وسیعی را شهامل اسهتآنچه ما 
 : نامید نیز هست؛ به شواهد زیر توجه شود« جناپ قلب»توان آن را ه میشامل آن صنعتی ک، عالوهگویند. بهمی

  :است -isنیز  išمضارع فعل  ۀدیک ما توجه شود که) ۲۶/۴الف. یسن 
yauuat̰ isāi tauuācā/auuat̰ xsāi aēšē aṣ ̌ahiiā 

 dāidī aṣ ̌ā tąm aṣ ̌īm: ۲۶/۷ب. یسن 
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 کند. اما نشهانۀ دیگهری هسهتنمی لهئجناپ اشتقاق کمکی به حل مس، فر  درست باشد
 : ای است در عبارت مکّرر یسن نهمینهکند و آن قرکه جناپ اشتقاق را تأیید می

kā ahmāi aṣ ̌iš ərənāuui? 

cit ̰ ahmāi jasat̰ āiiaptəm? 
که میان دو فعل دو جمله هست ظهاهرًا داللهت بهر آن  ایو توازی āiiaptəmو  aṣ ̌īmتراد  

تناسب بها و این بی، «حرکت»معنای  ۀدفعلی است رسانن tjasa̰نیز مانند  nāuuiərəدارد که 
کن است اشکای شهود کهه نیست. ولی مم« به حرکت درآوردن؛ به حرکت درآمدن» ar1فعل 

فرسهتاده »یها « بهه حرکهت درآمهدن»این فعل مجهوی ناگزیر معنایی ماننهد در این صورت، 
و « چه پاداشی برای او فرستاده شد؟ چه جزایی برای او آمهد؟»: دارد« روانه شدن»یا « شدن

سخ گویا این باشد که از جههان دیگهر. اگهر ایهن مقهدمات پرسش این است که از کجا؟ و پا
و معهانی « روانهه کهردن»و « بهه حرکهت درآوردن» arاز ریشهۀ  -aṣ ̌iاحتمهااًل ، درست باشد

بی آنکهه رأی کلنهز ، کندمشابه این دو معناست و این نیز ما را به رأی کلنز و پیرار نزدیک می
را تصهدی  کنهیم. از  ر . صهفحات قبهل ) «نفرستاد» arو « رسیدن» arیکسانی ریشۀ  ۀردربا

یها  ر . صفحات قبل ) هم بوده باشد« رسیدن» ar ریشۀ ۀمادّ  -ərənauu ۀمادّ  اگر، طر  دیگر
را  -aṣ ̌iرابطۀ میان فعل و مفعوی در این چند عبارت تصنعی باشد یا اساسهًا بتهوانیم اشهتقاق 

 arرا از  -aṣ ̌iگهاه اشهتقاق آن، وریهمفارغ از رابطۀ مفعوی و فعل در این چند عبارت در نظهر آ

رسهد کهه توان منکر شد و به نظر ههم نمهینیز یکسره نمی«  به) برخورد کردن»و « رسیدن»
معنای لفظ چیزی اسهت کهه ، مانعی آواشناختی یا صرفی ما را از آن منع کند. در آن صورت

و ایهن ممکهن   عربی مقایسهه شهود اصابتبا همین ) «کنداصابت می»رسد یا به کسی می
 ۳۶هر دو داللت را در اوستا دارد. iṣ ̌a-دانیم که است خیر یا شر باشد و می

                                                                                                                             
 ā īš duuafšəṇg/ mazdā nāšē  : اسهت ansاز ریشهۀ و دیگهری  nasیکی از کلمات از ریشهۀ ) ۴۴/۱۴ب. یسن 

ąstąscā 
 کلیت بحث ر . ۀر. دربا۴۴/۷۱در یسن  θāərāmو  mąβrāو  ۱۳/۷در یسن  xraθβāو  āθrāvxنیز مقایسه شود با 

Gonda, 1954; 1959: ch. XI, and pp. 241, 258, 280, 370, 375. 
و مشت  از ریشهۀ  justificationبه معنای  -ar-ti*ه و لفظ را از آورد  de Vaan, 2003: 594) تقاقی که دوان. اش۳۶
ar  به معنایto join انهد و هینتسهه از آن دفهاع دانسته باید نادیده گرفته شود. اما اشتقاقی کهه بارتولومهه و بیلهی آورده

 xīr«. فهراهم کهردن» و« بخشهیدن» arیعنی مشهتقی از ریشهۀ ، درست باشد محتمل است کنیم کهکند تکرار میمی
، irدر پهلوی اشکانی و دخیل در ارمنی بهه صهورت  īrبرابر با ، «دارایی و خواسته»و « امر»، «چیز»پهلوی به معنای 

r*یها -arya*از ، نیز احتمای دارد که از همین ریشۀ اخیهر باشهد ̥ya- (Bailey, 1959: 71-74 ،  یعنهی یهک صهفت
منتفی « رسیدن» arاحتمای اشتقاق این کلمه نیز از ریشۀ ، شتقاق معقوی بیلیبا وجود ا  .gerundive) مفعولی آینده

. آنچهه در عربهی  مننال)به لحاظ معنایی قیهاپ شهود بها  «آنچه رسیدنی است؛ رسیدنی؛ دارایی و خواسته»: نیست
استناد  مدخل شده و به« ثروت و رفاه»به معنای  kairبه صورت   Drower-Macuch, 1963: 197) فرهنگ مندایی
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احتمهای ، که در صفحات قبهل گذشهت. چنان-ərti*یا  -arti*لۀ ترجیح ئرسیم به مسمی
نشهان داده شهده باشهد  ar-صهورت تحهوی یافتهه باشهد یها بهه ar-در آغاز کلمه به  rə-اینکه 

هها مال ممکن است در میانۀ کلمات نیز صادق باشد. از بعضی مثهایاین تحوی یا ا ۳۷هست.
vr*پهلوی از  wālanفارسی و  برزن: کنیمیاد می ̥zana- (در اوسهتایی :vərəzən̄a- ؛ فارسهی
vr: باستان ̥dana-؛ ودایی :vr ̥janá- ، فارسی از  رسیدنr ̥sa- واسطۀ قلهب؛ به) فارسی باستان

ههای همهادّ  ههایتری باشد که در مصهوتتحوالت کلیالبته ممکن است این تبدیل حاصل 
r*فارسی از  آلوهو  آله ، مضارع و ماضی پهلوی در ادوار بعد رخ داده ̥difya- (در اوسهتایی :

ərəzifiia-؛ ودایی :r ̥jipyá-سهبب تبهدیل اثر کشش جبرانی ثهانوی بهه، برrd  بههl ؛ صهورت
r*درسهت فارسهی باسهتان همهین  ۀدشهبازسازی ̥difya-نهه  ،اسهت*ardifya-  کهه بعضهی

r: در فارسههی باسههتان) در اوسههتایی « ی کوچههک) نیههزه»بههه معنههای  -arštiانههد ، گفته ̥šti- ؛
r: ؛ وداییششت: فارسی ̥ṣtí- ،  دو امالیarəzura-  وərəzura- نام کوه مشههور) در اوستا ، 

hamr*از ، hamahlفارسهی از  همالو  ̥θa- (در اوسهتایی :hamərəθa- ،وجهود  امها امکهان
*hamarθa- توان به این فهرست اضهافه چند کلمۀ دیگر در اوستا را نیز می  .هم البته هست

rکرد که در آنها  شده و این آن کلماتی است که در هجهای بعهدی آنهها یهک آوای  arبدی به  ̥
هیچ یک  əاحتمااًل تکیه در تبدیل مزبور،  با توجه به نظایر ودایی کلماتصفیری آمده باشد. 

بهه  kamāl. استاست، چون احتمااًل تکیه بر هجای دیگر بودههمؤثر نبود aاین کلمات به  از
چون با آنکه در بعضهی ، نیز محتمل است از این شمار باشد  در معنای دیوی) «سر»معنای 

نیز مصوت دوم کلمه مانند مصوت دوم صهورت پهلهوی ، مانند ختنی، دیگر های ایرانی  زبان
ای واسطۀ وجهود آوای حنجهرهو با آنکه به  Bailey, 1979: 52ر . ؛ -kamala: در ختنی) است

ml* یعنی، در میانۀ کلمه ̥dH-on- ( برابر باmūrdhán- وضع این کلمهه بها کلمهات  ، ودایی
باز این هست که این کلمۀ پهلوی دخیل از اوستاست و ، الذکر به لحاظ آوایی فرق داردساب 

 aبهه  əتکیه نقشی در تبدیل ، است. در این مورد نیز -kamərəδaدر اوستا صورت این کلمه 
در ودا تکیه یها بهر  -ka شده با قیدساخته  determinative) چون در ترکیبات وابستۀ، نداشته

ایرانی  درموردو این احتمااًل   Wackernagel, 1905: 85, 269ر . ) جزء اوی است یا هجای آخر
اسهت کهه « جنهگ»بهه معنهای  پهلهوی ardīgاحتمااًل باستان هم صادق است. کلمۀ دیگر 

rحتمای با اهب ̥tí-  و « حمله»ودایی به معنایr ̥́ti-  ریشهه هم«  تیر) به هد  خوردن»به معنای
                                                                                                                             

احتمهااًل در اشهتقاق ، خال  نظهر مؤلفهان، بهرنیز در آن زبان کاربرد دارد« خواست و خیر»همان فرهنگ به صورت 
 است.عطف شده xwāstagهمین کلمۀ پهلوی است که در پهلوی نیز گاه به  عربی ندارد و شیرربطی به 

 ارد.در خط فارسی باستان نیست که عمومیت د arمقصود البته امالی . ۳۶
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به » arهرچند که اشتقاق کلمۀ اوی از ، اندمشت  دانسته« رسیدن» arاست که آنها را از ریشۀ 
ر . ، ایهن کلمهات ۀدربهار) منتفهی نیسهت نیهز یکسهره« حرکت درآمهدن؛ بهه حرکهت درآوردن

Mayrhofer, 1986-2001/1: 256  ،کههه کلمههات چنههانsamará-  وsámr ̥ti-  وsamáraṇa- ( در
بهه معنهای جنهگ و جهدای و معهانی   -hamarana: ؛ فارسی باسهتان-hamarəna: اوستایی

اوستایی ربطهی  -arza(h)با  ardīg)بعید است  اندریشههم ardīgمشابه نیز احتمااًل با همین 
rیکسهانی یها ارتبهاو آن بها  ۀر. کلمۀ دیگری که درباداشته باشد  ̥tí- انهد ودایهی تردیهد کهرده

. استهتعریف کرد Energieمدخل و به  -ərətayای است که بارتولومه آن را به صورت کلمه
بعید نیست ،  Mayrhofer, loc. cit.; Kühn, 1970: 103, n. 2ر . ) رغم تردید بعضی محققانعلی

rکه این کلمه با  ̥tí-  و  اشنیبهه  ۱/۱۴یکی باشد. این کلمه در یسهن « حمله»ودایی به معنای
 ,Kellens)اسهت همعنا کرد« زن  اشه»دانسته و به  -aṣ ̌aعطف شده و کلنز آن را مؤنث  چیستی

 ,Kellens)اسهت هنیز تکهرار کرد ۳/۴و همین معنا را در ترجمه و تفسیر ویسپرد   19-20 :2006

و   -Ama) امنهبهه ، چیستیو  اشیبر ، عالوهاین اسم، اما در این عبارت اخیر . 80-81 :2010
به دو لفظ  دای بر معنای جنگاوری « زن  اشه»هم عطف شده و عطف   -Vərəθraγna) بهرام

حملهه؛ قهدرت حملهه و جنگهاوری؛ »در لفظ بهه معنهای  -ama) پیداست که تناسبی ندارد
باره مرّدد نیز دراین  Hintze, 2000: 267) هینتسه  .«ور شدنحمله» amز ریشۀ است ا« قدرت
بهه  معنای آن اظهار نظری کند. ۀربی آنکه دربا، فر  کرده -ərəθiiāاین کلمه را  ۀمادّ  بوده و

این کلمه گفته به صواب نزدیک است و این کلمه در کنهار  ۀمادّ  ۀرنظر ما آنچه بارتولومه دربا
امه و بهرام به ظن قوی بر معنایی نزدیهک بهه معنهای آن دو داللهت دارد و آن معنهای دو ایزد  

rحمله و هجوم و مانند آن است و این هم شبیه معنای  ̥tí-  ودایی وardīg  پهلوی است و ههم
به معنهای خشهم و  -aēšmaبا ، بسیار نزدیک است amآنکه با ریشۀ  بر، عالوهاز نظر معنایی

، یعنی فرستادن به میدان جنهگ، «فرستادن» išاز ریشۀ ، نگ و خونریزیج، معانی مالزم آن
نیهز از کلمهاتی  ardīg، از جهتی قابل مقایسه است. باری اگر ایهن فهر  درسهت باشهدنیز 

بهه ، . محتمل است که تکیهۀ ایهن کلمههاستهبدی شد -arآغاز آن در تحوی به  -ərاست که 
 مین باعث تحوی شده باشد.بر هجای ریشه باشد و ه، خال  کلمۀ ودایی

r*نیهز در اصهل  -aṣ ̌iتوان اسهتنباو کهرد کهه از این شواهد نمیحای، بااین ̥ti-  بهوده و در
یها تحهولی ثهانوی را ، چنانکه شبیه به آن را پیرار گفته، درآمده -aṣ ̌iو  -artiنوشتن به صورت 

کهه در کلمهات . درسهت اسهت اسهتهچنانکهه کهانترا گفت، شهده -artiطی کرده و تبدیل به 
در اصل غالبًا تکیه بر پسوند بوده و این خهود باعهث ضهعیف شهدن ریشهه  ti-شده با ساخته
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کهه هجهای  ti-شده با شمار کلمات ساخته، که در صفحات قبل گذشتچنان، ولی، شدهمی
مرور بیشتر و این شمار در زبان سنسکریت بهشد نیز کم نیست ور باریشۀ آنها متوسط و تکیه

ر . )اسهت هشده و در ایرانهی ظهاهرًا ایهن گهرایش بهه ریشهۀ متوسهط بیشهتر ههم بودهم می
Debrunner, 1954: 631-632  ،دانهیم مهی، واسطۀ تحقیقات بارتولومه و هوفمانبه، و ما از پیش

هیچ دلیل متقنی بهه دسهت نیسهت کهه در ، بنابراین .نیز بر هجای اوی آن است -aṣ ̌iکه تکیۀ 
واسطۀ قواعهد تکیهه و مگر در زبان مبدأ که به، رجحان دهد -árti*را بر  -əŕti*ایرانی باستان 

r*، هاتغییر درجۀ مصوت ̥ti- اگهر ، شهواهد ایرانهی میانهه نیهز، رجحان دارد. از طهر  دیگهر
، -aṣ ̌aهستند و در سغدی نیز به خال   -artiبیشتر مؤید ، تر را طی کنیمبخواهیم راه مستقیم
در اوسهتایی اثبهات  -artaدر کنهار  را * -ərtaرد و بنهابراین اصهل دا -wrtکه گاهی صهورت 

، اما برای این استدالی نیز نباید وزن زیاد قائل شد) وجود ندارد ارد چنین صورتی از، کندمی
و  ارددر سغدی محدود است به تهک شهاهد یهک مهتن تقهویمی کهه در آن  اردچون شواهد 

باید توجه داشهت کهه اگهر ههم ، با این همه ست .اهضبط شد ʾrt هر دو به امالی اردیبهشت
باز آن نیز در تلفظ ادوار بسیار اخیرتر ممکن باشد،  در ایرانی باستان یا اوستایی -əŕti*اثبات 

های در نبود نظیر قطعی در دیگر زبان، در فارسی irdیا  erdزیرا که سبب تلفظ ، اثری نداشته
کهامی شهدن ، سهاندریمتهونش خهال  آن را م ardمخصوصًا فارسی میانه که تلفظ ، ایرانی

اسهت و ایهن ، واسطۀ تأثیر مصوت هجای بعهداحتمااًل به، ardi(šwang)کلمۀ مصوت اوی 
یعنهی ممکهن اسهت ، دانیم که نظایر دیگری هم دارد و همیشهه بهروز یکسهان نیهز نهداردمی

ماننهد دو ، شهود بهدی īیها  i یها ēیا  eبه  کامیمصوت به سبب تأثیر مصوت یا نیم aمصوت 
از  anumati- ،myrdاز  u/ō(m)mēdو  اومیندو  امید، pati-از  byd-و  bad-صورت پسوند 

martiya- در فارسههی میانههۀ مههانوی ،ēr  ازarya- ،از  دیننهو  دهdahyu- ،از  گیننهو  بیننهو  بننه
vahyah-  و فارسهی و  های متنوع این دو کلمه در پهلهویو بعضی صورت، میشانهو  میشیو

 ,Hartmanهای مختلف آنها ر . این دو نام اخیر و صورت ۀدربار) -maṣ ̌iiānī*و  -maṣ ̌iiaاز ، بیعر

 irبه  rو این طبعًا جدا از تبدیل ، های دیگرو مثای  ۶۶ه۶۲: ۱۳۳۶ کیا، و بهتر از آن، 45-52 :1953
که کانترا بهه ، مانند آنهاست. این راه حل و yazdegirdīو  frašgirdو  kirdدر کلماتی مانند 

بلوا نیهز کهه در را آمیخته و احتمااًل در گفتۀ د   سبب با گمان دیگری آنآن نزدیک شده ولی بی
هها بارتولومه سهای: ای نیستالبته راه حل تازه، طور تلویحی هستآغاز این مقاله نقل شد به

سهت یافتهه و ای مشهابه دای تا حدی مشهابه بهه نتیجههبه شیوه  Bartholomae, 1906: 39) قبل
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های سنگین و سبک های دشواری مانند تغییر تکیه در صر بی آنکه بخواهد به راه، له رائمس
 .استهتا حدی حل کرد، بیفتد

 نتیجه
ردتلفظ  یک تلفظ کهن فارسی است کهه در  ، به فتح اوی) اَردو  ardدر کنار  ، به کسر اوی) ا 

عربهی و یهک مهتن فارسهی مهانوی ه  های کههن فارسهی و فارسهیبعضی فرهنگ، شاهنامه
 ههایبحهثاین کلمه در ایرانی باسهتان  اشتقاق ۀرشواهدی از آن به دست است. با آنکه دربا

آن اتفاق نظری به وجود نیامده و تنها بعضی قراین  شده، درموردبسیاری میان محققان غربی 
بهه  arکهی ریشهۀ ی، تأییهد کنهد arممکن است اشتقاق آن را از یکی از سهه ریشهۀ  هانشانهو 

یها معنهای الزم یها مجههوی ایهن ) «فرستادن»و « روانه کردن»، «به حرکت درآوردن»معنای 
، اگهر بتهوان وجهود آن را «فهراهم کهردن»، «بخشهیدن»بهه معنهای  arدیگری ریشۀ  ، افعای

، یهک از ایهن سههدر این نوشهته در تأییهد هر«. سیدنر»به معنای  arو سدیگر ریشۀ پذیرفت 
درجهۀ مصهوت هجهای ریشهۀ کلمهه نیهز بهه نظهر  ۀردالیلی آمد. دربا، آنها ولین  مخصوصًا ا

کلهی کنهار یکی را کاماًل اثبات کرد و دیگری را بهه -ərti*و  -arti*رسد که بتوان از میان نمی
 نیهزاشهتقاق کلمهه و حای، بااین. استهرجحان داده شد -arti*نهاد. در این نوشته به قراینی 

آن به اقرب احتمای در تلفظ آن به کسر اوی اثری نداشهته و کهامی شهدن درجۀ مصوت  ریشۀ 
ردیهک تلفهظ جدیهد ، الاقل از آغاز فارسی نهو، ثانوی  مصوت  آغاز کلمه و بهه  irdیها  erd) ا 

تهوان از طهور کهه مهیبه وجود آورده و آن اَردرا نیز در کنار   ērdتر همچنین احتمای ضعیف
ایهن تلفهظ در ، آنچه ممکن است در نظر اوی به تصور آیهد خال ، برشواهد موجود دریافت

 .استهفارسی نو تلفظ غالب بود

 منابع
 .الیپزیگ، ادوارد زاخائو تصحیحبه ، اآلثارالباقیه عن القرون الخالیه ، ۱۳۲۳) بیرونی ابوریحان

تصهحیح بهه ، کتاب الخنال( ) غةالل دستور،  ۱۳۶۴) بن احمدبن ابراهیمعبدالله حسینابو، ادیب نطنزی
 نشر. به، مشهد، علی اردالن جوان سید

 چاپخانۀ مجلس. ، تهران، تصحیح عباپ اقبای به، لغت فر ،  ۱۳۱۳) بن احمد، علیاسدی طوسی
، اشهر  صهادقیعلهی و اللهه مجتبهائیتصحیح فتحبه ، لغت فر ،  ۱۳۶۶) بن احمداسدی طوسی، علی

 خوارزمی.، تهران

 تیمورزاده.، تهران، هرسنندانآذرباد م ، ۱۳۶۱، رهام )اشه
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، مشههد، رحهیم عفیفهی تصهحیحبهه ، فرهننگ جهنانگیری،  ۱۳۶۱) الدین حسینمیرجمای، انجو شیرازی
 دانشگاه فردوسی.

 طوسهی و ۀدزافریهدون تقهی تصحیحبه ، فرهنگ تحفة االحباب،  ۱۳۶۶) اوبهی هروی، حافظ سلطانعلی

 ی.آستان قدپ رضو، مشهد، الزمان ریاضی هروینصرت
بهه کوشهش چهاپ عکسهی ، ةکتاب الملخنص فنی اللغن،  ۱۳۳۶) ی، ابوالفتح حمدبن احمدبن حسینباد

 میراث مکتوب. ، تهران، محمود جعفری دهقی
 ر.یبکریام، تهران، نیمحمد معتصحیح  به، برهان قاطع،  ۱۳۶۷) یزیبن خلف تبرنیمحمدحس، برهان

 دانشگاه تهران.، تهران، علی رجائی بخارائیاحمد  ، به تصحیح۱۳۶۴) بستان العارفین و تحفة المریدین
 توپ.، تهران، مهرداد بهار ۀترجم،  ۱۳۶۳) بنده 

 بنیهاد فرهنهگ ایهران، تهران، تهمورپ دینشاه ۱ ۀرچاپ عکسی از روی نسخۀ شما ، ۱۳۴۶) بنده  ایرانی
(1TD.  

بهه ، ۲نهویس ت د دست چاپ عکسی از روی ، ۱۳۶۷) روایات امید اشاوهیشتان و جز آن، بنده  ایرانی
  .2TD) مؤسسۀ آسیایی دانشگاه شیراز، شیراز، کوشش ماهیار نوابی و دیگران

 توپ.، تهران، جلد ۲، دیوان ، ۱۳۶۶بهار، محمد تقی )
، تههران، بهه کوشهش پژمهان فیهروزبخش، فردوسی و شناهنامۀ او ، م[ ۱۳۲۱] ۱۳۳۰، سید حسن )زادهتقی

 توپ.
مرکهز ، تههران ، ۱۱، ۱۰، ۳جلهدهای ) جلهد ۳، های شناهنامهادداشنتی،  ۱۳۶۳)خالقی مطله ، جهالی 

 المعار  بزرگ اسالمی.رةئدا
بنیهاد ، تههران، دیرینه هایسخن، «شاهنامهتاریخ پایان روز نظم » ، [۱۳۷۳] ۱۳۳۷، جالی )خالقی مطل 

 موقوفات افشار.
مؤسسهۀ ، تهران، جعفر شهیدی یدزیر نظر محمد معین و س، نامهلغت،  ۱۳۷۷و دیگران )اکبر دهخدا، علی

 نامۀ دهخدا.لغت
روزه در تطبیه  روزههای مهاه در فرهنهگ ایرانهی و احادیهث اسهالمی یها سهی» ، ۱۳۶۳، عبداالمیر )سلیم

 .۲۶۶-۲۶۱، ص ۱۱۱ش ، ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز ۀنشریۀ دانشکد، «حدیث
عزیزاللهه  بهه تصهحیح، گ مجموعنة الفنر فرهنن،  ۱۳۶۶)ای، ابوالعالء عبهدالمؤمن جهاروتی صفی کح
 .بنیاد فرهنگ ایران، تهران، جوینی

بها همکهاری  ۶جلهد ) جلهد ۶، جهالی خهالقی مطله  تصحیحبه ، شاهنامه،  ۱۳۶۶)فردوسی، ابوالقاسم 
 .المعار  بزرگ اسالمیرةئمرکز دا، تهران ، با همکاری ابوالفضل خطیبی ۷ محمود امیدساالر و جلد

 سخن.، تهران، جالی خالقی مطل  تصحیحبه  ، جلد ۲) شاهنامه،  ۱۳۳۳)سم فردوسی، ابوالقا
 سخن.، تهران، اشر  صادقیعلی تصحیحبه  ، ۱۳۶۰) فرهنگ فارسی مدرسۀ سنهساالر

 دانشگاه پنجاب. ، الهور، محمد باقر تصحیحبه ، االفاضل مدار،  ۱۳۳۷)داد هالل، فیضی سرهندی
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بهه ، یقمه کبهن عبهدالملبن حسنیبن علحسن ترجمۀ کهن از، ق تاری  ،  ۱۳۱۳) بن محمدقمی، حسن
 س.مطبعۀ مجل، تهران، جالی طهرانی سید تصحیح

بنیهاد فرهنهگ ، تهران، مجتبی مینوی و فیروز حریرچی تصحیحبه ، ةکتاب البلغ،  ۱۳۶۶)کردی نیشابوری 
 .ایران

، تههران، مقهامیرضها قهائمد احمد، ترجمۀ سهیزردشت و دین زردشتی ۀمقاالتی دربار ، ۱۳۳۴کلنز، ژان )
 فرزان روز.
 علی علمی.، چاپخانۀ محمدتهران، ۱۶ش ، ایران کوده، ماه فروردین روز شرداد ، ۱۳۳۶کیا، صادق )

چهاپ عکسهی از روی  ، ۱۳۴۶  )دینکهرد، زنهد وههومن یشهت، ایی از بنهدهشهبخش) های پهلویمتن
 بنیاد فرهنگ ایران.، تهران، مجموعۀ دستور هوشنگ

 کمای.، اصفهان، انینور یمهد تصحیح به ، جلد ۲) دیوان اشعار،  ۱۳۶۴)سعود سعد سلمان م
  .برهان ر .) برهان قاطع برحواشی ،  ۱۳۶۷)معین، محمد 
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