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 ٤ ١١های ایرانی  ها و گویش زبان مقاله
 ای در سایه کتیبه

 
آنان از سوی پژوهشگران  که بنابر تحلیل محتوایِی  به خط میخی دارد هایی آرامگاه داریوش اول کتیبه

ماه سال   شوند. در تاریخ یکم آبان شناخته می DNeو  DNa ،DNb ،DNc ،DNdهای  با نام
و بنابر ترتیب شناسایی شد عه بر سطح آرامگاه شناسایی ای جدید از همین مجمو کتیبه ١٣٩٧
بر اینکه به معرفی این  نامید. پژوهش حاضر عالوه DNfتوان   آن را می های آرمگاه داریوش،  کتیبه

بین کتیبه ۀ آن به رابطتحریر از هر سه   تحلیل و ترجمه ۀپردازد با ارائ کتیبه و چگونگی شناسایی آن می
های  در مقالۀ حاضر به جدیدترین پژوهش ،همچنین .ط با آن خواهد پرداختمرتبۀ برجست و نقش

  .مرتبط با محتوای این کتیبه اشاره خواهد شد
  

   های شاهی، مقابر هخامنشی اول، هخامنشیان، کتیبه  رستم، داریوش  نقش :ها کلیدواژه
  
  
  مقدمه. ١

شمار  استان فارس در ایران بهۀ های تاریخی پرآواز  محوطهازجمله رستم   باستانی نقشۀ محوط
کوه  جمشید، در جهت جنوبی حسین غربی تخت رود که در حدود شش کیلومتری شمال می

ۀ بنای سنگی موسوم به کعب بر عالوهجامانده از آنان  قرار دارد. سهم هخامنشیان و آثار به
داریوش اول شت، چهار آرامگاه سلطنتی است. در میان این چهار آرامگاه، تنها آرامگاه دزر

ها و همچنین   های شاهی هخامنشی شده است. بنابر ترتیب پژوهشی این کتیبه  پذیرای کتیبه
ها   برای شناسایی این کتیبه DNeو  DNa ،DNb ،DNc ،DNdاز کدهای  آنها اندازۀ متن

زبانه که در سمت چپ و پشت سر داریوش دیده  نخستین کتیبۀ سه 1استفاده شده است.
های  ، تبار داریوش، سرزمینمزدا اهورهموسوم است که محتوای آن، ستایش  DNaشود به  می

به داریوش، مزدا  اهورهتحِت فرمان او، به همراه توضیحی در چرایِی سپردن پادشاهی از سوی 
و اندرز شاه به مزدا  اهورهها رفته و سرانجام نیایش  اشاره به خدنِگ پارسی که تا دوردست

بزرگ که به ۀ زبان سهۀ نبشت است. دومین سنگ نافرمانیراستی و دوری از  بهدر اهتمام مخاطبان 
DNb شود که محتوای  شهره است در دو سوی چپ و راست درگاه ورودی آرامگاه دیده می

است. در نمای سمت چپ  شاهبه همراه شرح صفات شخصی مزدا  اهورهآن، اشاره به عظمت 

                                                            
1. DN: Darius Naqsh-e Rostam 
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اند که  شود که از باال به پائین نقر شده ه دیده میبرجست و پشت تختگاِه داریوش سه قاِب نقش

به محتوای  در باالترین قاب باتوجه .زبانه هستند ای سهه  های زبرین و میانی دارای کتیبه نقش
ۀ موسوم است. کتیب DNcمعرفی شده است. این کتیبه به  ،دار داریوش ، نیزه1 َگوَبَرَوه ،آنۀ کتیب

DNd ی کماندار که تبرزین داریوش شاه را  2َچنا علق دارد و از اسَپهمیانی تۀ برجست نیز به نقش
برجسته وجود دارد که  دهد. در زیر تختگاه یا اورنگ داریوش سی نقش کند خبر می حمل می

های  زبانه در معرفی تبار حامالِن تختگاه است. این کتیبه های کوتاه سه کتیبهۀ همگی دربردارند
در سمت راسِت اورنگ داریوش نیز سه قاب  3.شهره هستند DNeکوچک همگی به 

های سمت چپ قرار دارند؛ با این  برجسته نقشۀ شود که درست در قرین دیده می  برجسته نقش
های سمت راست بدون اسلحه هستند. این نقوش برجسته دچار  برجسته تفاوت که نقش

داشتن در معرض هجوم های آن، قرار  رسد یکی از علت نظر می اند که به دهشزیادی فرسایش 
که از باالی صخره بر سطح آرامگاه  ی استناشی از بارندگی و جریان آب ی است کهرسوبات

ای است  گونه اند به دهشهای سمت راست در آنجا نقر  برجسته ای که نقش زاویه .شود  جاری می
خورشید نور م کمتر در معرض تابش مستقی ،ویژه باالترین پیکره هب ،ها  که بخشی از این پیکره

سال ماه  در تاریخ یکم آبان .دقرار دارهایی از آنها در سایه  د و اغلب اوقاِت روز بخشقرار دار
دکتری ۀ نام موضوع پایان به باتوجهمجتبی دورودی، بنابر درخواست سهیل دلشاد ( ١٣٩٧

از جهت تهّیه تصاویری  ،ای تصویربردار حرفه ،نژاد نامبرده) به همراه محمدعلی مصلی
منقور بر آرامِی ۀ جو جهت یافتن کتیبو جست .شدرستم رهسپار آن مکان   های نقش کتیبه

نامبردگان از بلندترین قسمت فضای فوقانی  ،شدبود که موجب  ورودی آرامگاه سمت راست
هنگام ؛ چرا که در آن کننددر سمت راست آرامگاه تا بخش زیرین آن را با دوربین کنکاش 

 این افراد استقرارۀ عالو همین امر، به .آرامی برای نامبردگان مشخص نبودۀ موقعیت دقیق کتیب
 ترین وضعیت خود بود که سایه در کوتاه یعنی هنگامی ،در مکان مناسب و در زمان مناسب

                                                            
1. OP. Gaṷb(a)ruva  3. OP. Aspacanā 
2.  

شناسی و  مطالعات باستانبرای . Weissbach 1911: 3-13، نک: ١٩١١رستم تا سال  برای بررسی مطالعات نقش .3
  . Schmitt 2000: 23-24 و همچنین Schmidt 1970: 80-90، نک: بر آرامگاه داریوش نوین تحقیقات ۀتاریخچ
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باالیی در سمت راست ۀ برجست تا آنان بر فراز قاب نقششد موجب  ،)١۴(حدود ساعت 

د که از نظر سایر نای را مشاهده کن َگوَبَروه، کتیبهۀ برجست نقشۀ تختگاه و درست در قرین
تصاویری واضح و آشکار از  موفق شدندنامبردگان بدین ترتیب پژوهشگران پنهان مانده بود. 

به همراه دیگر تصاویر از مذکور ۀ کتیب آن تهیه کنند. در پِی فرستادن تصاویرِ ۀ برجسته و کتیب نقش
ادامۀ سنت  که بنابر اد، اطمینان حاصل شد که این کتیبهسوی مجتبی دورودی برای سهیل دلش

  1.)١(تصویر  نشده استخوانده تاکنون شناسایی و شود   مشخص می DNfکدگذاری با 

                                                            
یاد در بن که ، در طی یک سخنرانی توسط نگارندگان١٣٩٧ماه  نهم بهمن تاریخ به  DNf ۀپس از اعالم رسمی کشف کتیب .١

اند و از آن   که از وجود این کتیبه اطالع داشتهکردند افراد دیگری نیز اعالم  صورت گرفت، شادروان شاپورشهبازی
چهاردهم ۀ شخصی به نام خدیجه توتونچی در طی مصاحبه با خبرگزاری ایسنا مورخازجمله . اند کردهتصویربرداری 

مناسبی را برای ترجمه و  فرداست ولی  کردهبرداری  از این کتیبه عکس ١٣٩۵در زمستان سال «که کرد اعالم  ١٣٩٧ماه  بهمن
های مدیدی است که از  مدت«که کرد به نام ابراهیم روستایی فارسی اعالم  ،دیگر ییا شخص». لیل کتیبه نیافته استحت

به تهیه کرده و به همایش ی پژوهشی در باب این کتیا   وجود این کتیبه اطالع دارد و با همکاری عبدالمجید ارفعی مقاله
 های وی  . بنابر گفته»داده است) ارائه ١٣٩۶آذرماه  ١٧- ١۵ۀ فرهنگ جنوب ایران (فارس تاریخی) (مورخ المللی تاریخ و بین

 تنها در کتاب مقاالتقرار بر این بوده است که  ، این مقاله برای حاضران قرائت نشد ورغم پذیرفته شدن در همایش علی«
. پیگیری مکرر نگارندگان برای دریافت نسخۀ منتشرشده یا در دست چاپ این مقاله تا پیش از انتشار »دوچاپ ش همایش

بود که  Artaانتشار نسخۀ انگلیسی مقالۀ نگارندگان در مجلۀ ناموفق بود. تنها کمی پس از حاضر نسخۀ انگلیسی اثر 
). با مطالعۀ این نسخۀ ١٣٩٧ فارسی و ارفعی روستایی: (نک رسیدنگارندگان   هالکترونیکی مقاله ب ۀتصاویری از نسخ

توان به عدم دقت در توصیف کتیبه و نقش زیر آن،  دارد ازجمله می پرشماری هایکه مقاله ایرادشد الکترونیکی مشخص 
ی ها  های متعدد در تحلیل زبانی تحریر نویسی نامعمول در نسخۀ فارسی باستان، اشتباه ایرادهای نگارشی، شیوۀ حرف

های امالیی بسیار اشاره کرد. به باور نگارندگان وجود ایرادهای پرشمار در  فارسی باستان و عیالمی هخامنشی، به همراه غلط
به ادعای یکی از نویسندگان مبنی  این مقاله خود نشانگر زمان بسیار کمی است که برای نوشتن آن صرف شده است. باتوجه

به همایش ارائه داده و  ١٣٩۶بر روی این کتیبه بوده است و کار پژوهشی خود را در سال درگیر کار  ١٣٩٣از سال «بر اینکه 
، این شکل عجوالنه در نوشتن مقاله با این تعداد اشتباه، تناقض »تقریبًا یک سال پس از آن نیز این کار منتشر شده است

 بابلین مقاله عدم خوانش و تحلیل تحریر نقص بزرگ ای، پرشمارهای   ستیاین کا در کناردهد.  چشمگیری را نشان می
گویا بر نگارندگان مقالۀ مذکور این موضوع پنهان مانده است که در غیاب تحریر بابلی هخامنشی و ابهام  است. هخامنشی

هم به   آن» آفرین کردن«قطعی فعل فارسی باستان به    در خوانش فعل در تحریر عیالمی هخامنشی، عمًال تحلیل و ترجمۀ
 پذیر نبوده است. همچنین توضیحات نویسندگان در تحلیل این فعل  ) امکان٧٩٨لی که در این مقاله درج شده (همان: شک
های این اثر   و کاستی هاایرادجزئیات، کالم از ذکر کننده نیست. برای پیشگیری از به درازا کشیده شدن این  وجه قانع هیچ نیز به
 .سپاریم میآن را به زمانی دیگر ۀ دربار فنی کنیم و بحث  نظر می صرف
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  نژاد). (عکس از محمدعلی مصلی ١٣٩٧ماه  آبان ١مورخۀ  ،. کتیبۀ نویافته در زمان نخستین مشاهده١تصویر 
  

سمت راست قرار دارد و شامل  ۀگان های سه  برجسته از نقش  ترین قاباین کتیبه بر فراز باال
شده  نوشته هخامنشی باستان، عیالمی هخامنشی و بابلی  چهار سطر است که به سه زبان فارسی

عیالمی هخامنشی تحریر این کتیبه است، ۀ باالترین نبشت ،در دو سطر ،باستان  فارسی تحریراست. 
شمار  این کتیبه بهۀ شتوترین ن پائین ،با یک سطر ،هخامنشی بابلیتحریر در یک سطر در میانه و 

اند.  های دیگر نیز آسیب دیده رود. سمت چپ کتیبه کامًال تخریب شده است و برخی از نشانه می
دیدۀ کتیبه در خط دوم چه تعداد نشانه وجود دارد (بنگرید  اطمینان از اینکه در بخش آسیب به باتوجه

بین رفته است. سوم کتیبه آسیب دیده و از که یکتوان دریافت   خش فارسی باستان) میبه تحلیل ب
صورت  ک بهَر ک وجود دارد. این تَ َر مانده است نیز یک تَ  جا آن بخش از کتیبه که به در قسمت میانِی 

باستان و در زیر   فارسی» a«ۀ عمودی هر چهار سطر را منقطع کرده است. در سطر نخست نشان
گیرد،  برمیباشد را در »na«که احتماًال نشانۀ  نشانه و در خط دّوم، قسمت میانِی فعلهمان 
ک در َر . تَ رسد یابد و به سطر سوم می صورت عمودی امتداد می دیدگی در همان مسیر و به آسیب
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 و سرانجام در سطر چهارم است برگرفتهرا در» iš«ۀ نشان هخامنشی عیالمیتحریر سطر سّوم یعنی 

ک در اثر َر کند. دقیقًا مشخص نیست که این تَ   عبور می» muš«ۀ از نشان بابلی هخامنشی)ر تحری(
که حکاکان  یا زمانی است سطح سنگ ایجاد شدهسازی  کحین پاتخریب یا زمان و فرسایش 

DNf های دیگر  ک در کتیبهَر ک در آنجا وجود داشته است. وجود تَ َر اند این تَ   کار بوده مشغول به
احتمال وجود  به همین دلیل،است و  قطعیهای میخی   در هنگام تراشیدن نشانه DNa همانند
تصاویری که در  به باتوجهدر هنگام تراشیدن کتیبه دور از انتظار نیست.  DNfکی بر سطح َر چنین تَ 

های  آشکار است که عالمت ،گرفته شده است ١٣٨٠در سال  DNfزدایی سطح  هنگام رسوب
 های بزرگ و کوچک آمیزی در دیگر کتیبه . این رنگ)٢ (تصویرگ آبی هستند میخی مزّین به رن
الکساندر ناِگل ۀ شود. بنابر اشار ) نیز دیده میDNa-b-c-d-e( رستم  نقش آرامگاه داریوش در

 ای یکار رفته همانند جنس رنگ آب رستم به  های نقش  های کتیبه آمیزی جنس رنگ آبی که در رنگ
در  1»آبِی مصری«رنگ پارسه استفاده شده است و با عنوان رنگ  اشیاء آبی است که در ظروف و

ماه  بررسی نویسندگان در هفتم بهمن Nagel 2013: 608(.2باره نک:  این در( شود  می منابع معرفی
آمیزی در  ماندن بخشی از این رنگ  از باقیکتیبه، ۀ هنگام مشاهدبسیار نزدیک  ۀاز فاصل ١٣٩٧

) به معرفی و DNc-d-eهای ( مانند کتیبه  نیز به DNfۀ . کتیبداردای میخی حکایت ه  درون نشانه
وجود فعلی است که  DNfۀ زیریِن کتیبه اشاره دارد. نکتۀ قابل تأمل در کتیبۀ برجست توصیف نقش

) DNc-d-eهای ( کند. امری که در کتیبه  می   در حال وقوع داللت بر رخداد یا توصیف یک عمِل 
نام قومی او  ،حال  اینبانام شخص در هر سه نسخه کامًال تخریب شده است.  3.شود دیده نمی

به تازگی  با اطمینان قابل بازسازی است. DNcۀ کتیب به باتوجه )pātišuvariš*( پاتیشوَوریش
براساس میزان فضای برآوردشده و شواهد دیگر از منابع ) Schmitt 2019: 45(رودیگر اشمیت 

  .تر) : پایینک(نیاران و نزدیکان داریوش، نام اوتانه را برای این پیکره پیشنهاد داده است یونانی دربارۀ 

                                                            
 .آمده است Egyptian Blueاین اصطالح در منابع انگلیسی به شکل  .١
) و ١٣٨٣مجدالدین رحیمی (: کن ،شده در آرامگاه سلطنتی داریوش های استفاده رنگدربارۀ برای بررسی بیشتر  .٢

Nagel 2010: 140-154.  
 دارای وجه) داردتحریر در هر سه  قرائت و تحلیل راترین  (که مطمئن بابلی هخامنشیباید توجه داشت که فعل  .٣

نیز به  هخامنشی باستان و عیالمی  رسد افعال فارسی نظر می ) است و بهimperfect / آینده (وجه ناقصـ  مضارع
زمان کند که   روشنی مشخص می صرفی فعل فارسی به ۀاند. حداقل پایان  همین ترتیب در زمان مضارع صرف شده

  .Schmitt 2019:46: کهمچنین نفعل فارسی باستان مضارع است. 
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 ١٣٨٠در سال  سازی سطح کتیبه پس از پاک DNfهای میخی کتیبۀ   . بقایای رنگ آبی (آبی مصری) در نشانه٢تصویر 

  ).مرکز اسناد بنیاد پژوهشی پارسه(تصویر از 
  

  های کتیبه بررسی متن .٢
 بابلی باستان، عیالمی هخامنشی و رو متن هر سه تحریر کتیبه یعنی فارسی   های پیش  در بخش
هخامنشی،  ابهامات در تحلیل فعل عیالمی به باتوجه .خواهد شدتحلیل و ترجمه  هخامنشی
  اساس تحلیل فعل بابلی هخامنشی صورت خواهد گرفت.کتیبه بر ترجمۀ

  
   فارسی باستان   .١ . ٢

1. [+-+-+-+(-+): p-a-t-i]-š-u-v-r-i-š : d-˹a˺-r-y-v-h-u- 
2. [š : x-š-a-y-ϑ-i-y]-h-y-a : a-f-r-[n?]-a-t-i-y 

  باستان تحلیل متن فارسی 
  الف. نام فرد

کامل تخریب  صورت بهبرجسته به او تعلق دارد  د نام فردی که نقششو که مشاهده می گونه آن
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سطر دوم شناسایی  ۀشد توان در بخش شکسته  هایی که می  هشده است. بر اساس تعداد نشان

 توانسته رسد این نام می  نظر می بعدی، بهۀ عنوان یا لقب فرد در واژ ۀماند و همچنین باقیکرد 
این نام از چهار نشانه تشکیل  )Ibid(بنابر نظر اشمیت  چهار تا پنج نشانه باشد.ۀ دربردارند

باشد. این » u-t-a-n«شکل  ) بهὈτάνηςدۀ نام ُاتاِنس (کنن تواند منعکس شده است و می
شود. در این کتیبه وی  ) دیده میDB IV. 83شکل نوشتاری از نام اوتانه در کتیبۀ بیستون (

  .)Ibid: n.19(و مردی پارسی معرفی شده است  -θuxraفرزند 
  

   pātišuvarišب. 
صورت گرفته است. بنابراین  DNcۀ بر اساس کتیب» š-u-v-r-i-š-[p-a-t-i]«ۀ بازسازی واژ

. است کتیبه قرار داشتهۀ دید ر نشانه از این واژه در بخش آسیبتوان انتظار داشت که چها  می
  .Schmitt 2014: 232-233 نک: ،pātišuvarišشناختی واژه  برای بررسی ریشه

  
   Dārayavahaṷšج. 

 -Dārayava.u از ستاک برایی مفرد مذکر  ـ  در حالت اضافی Dārayavahaṷšنام داریوش 
  باشد. »š« نشانۀد بای آمده است. بنابراین اولین نشانه در دومین سطر 

   xšāyaϑiyahyāد. 
تحریر این قسمت را  توان د، میآی ها پس از نام داریوش می که در عبارت شاهۀ واژ به باتوجه

شده در  سازی کرد. بنابراین در بخش تخریبباز »h-y-a-[x-š-a-y-ϑ-i-y]«: صورت به
در ابتدای سطر  »š-«جداکن بین  که واژه وجود داشته است ارسی باستانفۀ سطر دوم ُنه نشان

در حالت  xšāyaϑiyahyāۀ . واژبرای آن در نظر گرفت دباینیز  را شاهدر ابتدای واژۀ  »-x« و
  است. » شاه«معنی  به -xšāyaϑiyaبرایی مفرد مذکر از ستاک  ـ اضافی

  
   a-f-r-[n?]-a-t-i-y.  ه

ها   در مراحل نخستین بررسی کتیبه و انتشار نتایج بررسیفعلی است که  ،در خط دوم  آخرین واژه
با  فعل شکستگی و تخریب بخش میانِی  نظر گرفتندرخوانش و تحلیل آن با به زبان انگلیسی، 
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 .دربرداردفعل را ۀ ریشاز  قسمتی این شکستگی کهویژه  به ،رو بود روبه ای پیچیدههای   دشواری

نتوانست کمک زیادی به  ١٣٩٧ماه  مورخۀ هفتم بهمندر هرچند که بازبینی کتیبه از نزدیک 
صورت گرفته  سازی بالفاصله پس از پاککه شده از کتیبه  تصاویر برداشته ،تشخیص نشانه بکند

ود این . وجکند میمشخص  را در میانۀ شکاف 1دار  ، رد مبهم یک نشانۀ زاویه)٣و  ٢(تصاویر است 
تحریر این فعل در    راهگشای تفسیر و ترجمهکند.   را محدودتر می ها گمانهۀ گستردار،   نشانۀ زاویه

 به باتوجه. ).٣ . ٢ :(نکبابلی هخامنشی است تحریر رفتۀ آن در کار ورت بهفارسی باستان، ص
(و  باستان  رسد فعل فارسی نظر می به »i-kà-ir-ra-bi« فعل اکدی به شکلتر  مطمئنخوانش 

آفرین «در طیف معنایی  ،پیشنهادشده نیز همانند خوانش اکدِی  عیالمی هخامنشی)تحریر البته 
بالفاصله  ،با این فرضباشد.  داشتهقرار  مفاهیمی از این دستو » درود گفتن، دعا کردنکردن، 

-a-f شد و درنتیجه خوانش فعل در مرحلۀ نخست به شکلجلب  -frīۀ ریش بهتوجه نگارندگان 

r-[i-n]-a-t-i-y(*ā-frīnāti) نظر  . از نقطهشدپیشنهاد » ستاید  کند، می آفرین می«معنی  به
ر این قسمت که اندازۀ شکستگی دچرا نبودپذیر  خوانش امکان شکل از شناسی اما این  کتیبه
 رار بگیرد.در این قسمت ق بتواند» -i-n-«ۀ دو نشان که پذیرفت توان راحتی نمی ای است که به گونه به

عدم امکان نگارش دو نشانۀ مذکور در فضای  به باتوجهبررسی کتیبه، نگارندگان  ۀدر مراحل اولی
لفظ از  به لفظ ۀهای هخامنشی ترجم  زبانۀ کتیبه های سه  که لزومًا تمامی نسخهموجود با این توجیه 

شده از  ن تصاویر گرفتهتی. نخسکنندتا افعال دیگری را نیز پیشنهاد کردند تالش  ،یکدیگر نیستند
تا نویسندگان را بر آن داشت  )١(تصویر ١٣٩٧ماه  کتیبه و پیکرۀ زیر آن از سطح زمین در یکم آبان

شود،  آید، نزدیک می  پیش می« معنی  به a-f-r-[y]-a-t-i-y (*ā-fra-yāti)فرضیاتی چون 
به [پیشگاه] داریوش شاه « معنی  به a-f-r-[ϑ]-a-t-i-y (*ā-fra-ϑāti)و نیز  2»جوید تقرب می

در خوانش هستند. رو  که هر دوی این افعال با مشکالتی روبهکنند را پیشنهاد  3»کند صحبت می

                                                            
1. Winkelhaken 

 ma-akشکل  و تحلیل فعل عیالمی به qerēbuشکل  این خوانش از فعل فارسی باستان با خوانش فعل بابلی به .٢
  تر.  پایین :رند. نکهمراه دا مشکالت بسیاری نیز بهتحریر کند. هرچند این خوانش از فعل در هر سه   تطابق می

 .»به مردم چنین گفت« DB: I. 75 :(kārahyā avaϑā aϑanhaبیستون ( ۀکتیب :نک ،عنوان مثال هب .٣
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باستان   در متون فارسی -yāنخستین مشکل این است که ریشۀ  ā-fra-yāti*شکل  فعل به

 ،وجود دارد» رفتن«ی معن در متون فارسی باستان به -ayبه اینکه ریشۀ  . باتوجهکارنرفته است به
کمی  زمان در متون فارسی باستان وجود داشته باشد  طور هم نیز به -yāپذیرفتن این امر که ریشۀ 

پیش  به«و  »رفتن«معنی  متون ودایی و اوستایی به در -yāاگرچه غیر ممکن نیست.  .دشوار است
 یی. در اوستا)Bartholomae 1904: 1282؛ Mayrhofer 1996: 2/407-408(آمده است » راندن

). مشکل ibid: 989(کار رفته است  به» جلو رفتن«و  »پیش راندن به«معنی  به frayāiصورت 
 )RV 7.24.1( ودا ریگاست. هرچند در  -yāقبل از ریشۀ  -ā-fraدیگر وجود پیشوند فعلی 

 اده شدهدر متنی شاعرانه استف، آمده است» جلو راندنبه «معنی  به »ā- .... pra yāhi«صورت 
 کو تحلیل ستا ā-fra-yātiبراین باور است که خوانش فعل به شکل ) 48 :2019(اشمیت  .است
شکل  بهترین شکل خوانش است و ترجمۀ جمله به» پیش رفتن« frayā+  »سوی به« -āآن به 

ترین ساختار نحوی را در این کتیبه دارد. ولی  قابل قبول» سوی داریوش شاه پیش آید اوتانه به«
هایی متعدد در فهم و تحلیل  کی از مشکالت تحلیل فعل فارسی باستان به این شکل دشواریی

در طیف معنایی ذکر شده است  افعال تحریرهای عیالمی هخامنشی و بابلی هخامنشی این کتیبه
شکل یادشده اگرچه در بستر زبان فارسی باستان قابل  . بنابراین پیشنهاد اشمیت بهتر) : پایینک(ن

 1آید. نظر نمی کننده به تر و در مقایسه با سایر تحریرهای کتیبه قانع است ولی در بستر بزرگ قبول
کرد.  a-f-r-[n]-a-ti-yصورت  توان توجه بیشتری به خوانش فعل به شده میبه موارد ذکر باتوجه

تحریر شده در  رود (بر اساس فعل استفاده  در باب اینکه به چه دلیل برخالف آنچه که انتظار می
توان   می نوشته نشده است» a-f-r-i-n-a-t-i-y«شکل   به بابلی هخامنشی) فعل فارسی باستان

. مدتی پس از انتشار گزارش کشف کتیبه و خوانش و تحلیل نخستین کردپیشنهاداتی را مطرح 
که را » a-f-r-[n]-a-t-i-y (āfər/ṛnāti)«صورت نگارشی  )Kümmel 2019 :(نککوِمل آن، 

                                                            
با اینکه در متون ودایی و اوستایی  به این دلیل دارای مشکالت نحوی است که ā-fra-ϑāti*شکل  خوانش فعل به .١

ویژه با فعل  هاند اما در افعال فارسی باستان ب هرفتکار  به -fraو یا  -āندهای شود که با پیشو   تعداد زیادی از افعال دیده می ϑā- شکل این خوانش از فعل فارسی باستان با تحلیل فعل عیالمی بهاما  شود.  ترکیب این دو پیشوند دیده نمی  
 na-ma-ak  از ریشۀna- تطابق دارد »گفتن«معنی  هب. 
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. کردپیشنهاد  ،است -āfər/ṛnاز ستاک مضارع  شخص مفرد ارع اخباری، در شمار سومفعل مض
برخالف ایرانی در فارسی باستان ( کردن آفرینو  خریدن، بریدنافعال  بنابر نظر وی ستاک مضارع

. در غیاب شواهد مستقیم باشدāfərn* و bərn، *xərn*ترتیب  توانسته به  ) می1باستان و ودایی
جز فعل مورد بحث در اینجا که نخستین شاهد  ههایی در فارسی باستان (ب  نین ستاکمتنی از چ

های مضارع سه   شواهد متنی از ستاک رود)،  شمار می  متنی از این فعل در متون فارسی باستان به
های   صورت بهو توجه  »آفرین کردن« -āfurو  »خریدن« -xir، »بریدن«  -burفعل فارسی میانه

ها (حداقل در دو فعل نخست) در فارسی باستان اساس بحث کومل را   شدۀ این ستاک بازسازی
 -bri-،*xri*شکل  بنابر نظر کومل ریشۀ این افعال در فارسی باستان احتماًال به دهد.  تشکیل می

را یکی  -āfər/ṛn شکل و ستاک مضارع آن به -friتوان ریشۀ  میو بدین ترتیب  بوده است -fri*و 
. یکی از کردتوان برای این فعل مطرح   خور توجه دانست که در حال حاضر میاالت دراز احتم

، āfər/ṛnātiنظر گرفتن فعل در فارسی باستان این کتیبه با تحریرموارد بغرنج در تحلیل دستوری 
به  نیز باتوجه )47 :2019(اشمیت برایی است. ـ  در حالت اضافی» داریوش شاه«دلیل صرف 
با مراجعه به متون اوستایی و رنج خوانش فعل به این شکل را مردود دانسته است. همین نکتۀ بغ

شده توسط بارُتُلمه  رسد یک شاهد نقل  مینظر  بهبررسی شواهد متنی از کاربرد این فعل 
)Bartholomae 1904: 1017(2  فرگرد  وندیداداز)بتواند به پیشبرد بحث یاری رساند.  ، بند پنجم)٢٢

مستقیم فعل مفعول غیر uta tē āfrīnāni srīra dahma āfriti3 وندیداداز  در این بند
āfrīnāni اضافی مفرد مذکر  / شخص مفرد در حالت برایی ضمیر دومtē  مفعول است. این که

اضافی صرف شده است  / در حالت برایی وندیدادمستقیم فعل مزبور در این فرگرد از غیر
برایی مفرد مذکر ـ  در کتیبه در حالت اضافی» داریوش شاه«ه چرا تواند به فهم اینک  احتماًال می

Dārayavahaṷš xšāyaϑiyahyā  تحریرآمده است، کمک کند (بسنجید با تحلیل فعل در 
  عیالمی هخامنشی). 

                                                            
  است.  -prīو  -bhrī-،krīترتیب  و در ودایی به  -frīو  -brī-،*xrīب در ایرانی باستان های این سه فعل به ترتی  ریشه .١
 .’Bartholomae 1904: 1017 :‘jemanden (Dat.- Gen.) Gutes wünschen, ihn segnen :نک .٢
  .»و به تو آفرین خواهم کرد با دعای زیبای نیک...«. ٣
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  عیالمی هخامنشی . ٢. ٢

1. [DIŠx-x-x(-x) DIŠba-ut-ti-iš-mar-ri]-iš DIŠda-ri-ia-ma-u-˹iš˺ DIŠEŠŠANA(-)ir 
(-)me(-) na-ma-ak 

  
  تحلیل متن عیالمی هخامنشی

  الف. نام فرد
 1گر  تخصیص رود نشانۀ عیالمی نیز کامًال تخریب شده است. انتظار میتحریر نام شخص در 

»DIŠ «دنبال آن نام او  و احتماًال بهداشته وجود شده در کتیبه پیش از نام شخص ذکر
مل تاوتانه را محنام بر  که نظر اشمیت مبنی صورتیدر دربردارندۀ سه یا چهار نشانه باشد.

توان به دو شکل  بدانیم، دربارۀ صورت امالیی این اسم در نسخۀ عیالمی هخامنشی می
شکل  بحث کرد. اول صورت امالیی اوتانه در کتیبۀ بیستون (تحریر عیالمی هخامنشی) به

DIŠhu-ud-da-na )DB III. 90( متون اختصاری  های امالیی این نام در و دیگر صورت
 DIŠú-ud-da-na/ HALú-ud-da-naو  DIŠú-da-na/ HALú-da-naتخت جمشید به اشکال 

شخصیت در ادارۀ  وضعیت ایناست. توجه به حضور اوتانه در متون تخت جمشید و مقایسۀ 
و گوبره ویژه  های دیگر درباری به با شخصیت) Henkelman 2017: 167: ک(نتخت جمشید 

  ند به بحث بیشتر در مورد میزان قابل پذیرش نبودن این فرضیه یاری برساند.توا چنا می اسپه
  

  

   Battišmarrišب. 
 صورت گرفته است. در DNcۀ بر اساس کتیب iš-[DIŠba-ut-ti-iš-mar-ri]ۀ بازسازی واژ

 شود. صورت نخست جمشید دو صورت متمایز از آن دیده می الواح عیالمی باروی تخت
 ۀبه همراه نشانهم به دو صورت، یعنی  است که Battišmarrišقومی  / گیخانوادشکل نام  به

با  در ارتباطآمده است و هم در برخی از متون  )HAL) «PF-NN 1581«گر   تخصیص
نوشته  »HAL«بدون ) Fort. 1748-101:57و  ’Fort. 1889-101:17( گوسفندان ۀاحشام و گل

                                                            
1. determinative 
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 »AŠ«گر   تخصیصۀ به همراه نشان Battišmarranشده است. صورت دوم به نام مکان 

   1کند.  داللت می
ی با به نام مکاننام برد که  .Fort. 0553-103:08f لوحاز توان   این شواهد می بر عالوه

: مانند هایی مکانبا  نام  این جایاشاره دارد.  »AŠbat-ti-iš-mar-rak0-kaš«عنوان 
Hadaraš/Hadarakkaš ،Matezziš/Matezikaš  وMemaš/Memakaš مرتبط 

  2.است
  

  ir me-na-ma-akج. 
ابهاماتی و  تعیالمی هخامنشی کتیبه با مشکالتحریر تفسیر و تحلیل این بخش پایانی از 

فارسی باستان و بابلی هخامنشی، مشکالت فعل عیالمی از تحریرهای . برخالف مواجه است
ندارد  شده وجود یالمی شناختهۀ متون عگردد که چنین خوانشی از فعل، در پیکر  اینجا آغاز می

 ir me-na-ma-ak پیشنهاد در تحلیل ترین  . جذابو بنابراین تحلیل آن نیز بسیار دشوار است
 (مرجع ضمیر  irشخص مفرد جاندار  سوم 3بازیافتیتواند به این شکل باشد: ضمیر  می

Dariamauš Sunki(  +صرف IIm فعل  از مفرد*mena-ای از   ر چند تاکنون نمونه. ه
های  توان به تعدادی از نام  در متون عیالمی هخامنشی مشاهده نشده است، می -menaفعل 

در متون عیالمی  انیعناوین ایزدجمله کرد، ازاین جزء هستند اشاره ۀ که دربردارندعیالمی 
و  Humban-nu-mena ،Umman-mena-nu ،Attamena ،Nannimenaاز قبیل 
هینتس و  مذکورهای  این جزء در نامبرای  هستند. -menaء جزۀ دربردارند همگی غیره که

» قدرت«و  »شکوه«معنای  )Zadok 1984: 28(و زادوک  )Hinz and Koch 1987: 914(ُکخ 
 باشند، -menaتوانند راه حلی برای تحلیل فعل   چند این شواهد میهر .اند را پیشنهاد داده

                                                            
1. PF-NN2654:04’’, Fort. 1298-101:12’, 22, 27’, Fort. 2001-101:09f. (دوبار), 11f. (دوبار), 13f. 

 .’23f.; Fort. 2168-101:15’, 18’, 29’, 37’, 38’ (KI+MIN), Fort. 2170-101:17 ,21 ,(دوبار)

مرتبط  بحث و بررسی تفصیلی و ها و دیگر قبایل در الواح باروی تخت جمشید  پاتیشوَوریووتر هنکلمن در باب  .٢
 . Henkelman (forthcoming) :نک ،اثری در دست انتشار دارد با این موضوعات

3. resumptive pronoun 
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در کتیبۀ  -menaه عبارت دیگر تحلیل طور قطعی قابل اثبات نیست. ب چنین تحلیلی به

DNf  هخامنشی باستان و بابلی  فارسیتحریرهای وابستگی مستقیمی به قرائت و تحلیل 
الذکر) و  های فوق  (برای نام» دیگر مواردطلب یاری، دعا و « مشابهدارد. شاید بتوان معنایی 

نظر ا درمعنایی رۀ سترگردی در این ایا مو )DNf(در کتیبۀ » کردندعا کردن، طلب یاری «
داریوش «به  ،ir شخص مفرد سوم بازیافتیضمیر گرفت. حتی این احتمال وجود دارد که 

 ـ  ناگذرفعل  برای 1پذیر تواند نقش کنش  در اینجا می» داریوش شاه«بازگردد. بنابراین  »شاه
مذکر   مفرد  براییـ  صرفی اضافی ۀتواند با پایان  می ir. در این صورت مجهول باشد

Dārayavahaṷš xšāyaϑiyahyā  فارسی باستان و حرِف اضافۀ تحریر درana  در
  2مستقیم مطابقت کند.مفعول غیر عنوان نشانۀ هبابلی هخامنشی بتحریر 

                                                            
1. patient 

طور  . بهکردبندی  را به اشکال دیگری نیز بخش» DIŠEŠŠANA(-)ir(-)me(-)na-ma-ak«البته می توان عبارت  .٢
، »DIŠda-tur-ši-iš ir-ma ši-in-nu-ip«) یعنی DB II. 24-5ون (عیالمی کتیبۀ بیستتحریر با قیاس با  توان مثال می

را » Reiner 1969: 79 ،(»-ir-me؛ Hinz and Koch 1987: 776 :(نک» آنها] بر علیه داتورشیش آمدند«[معنی  به
 منشیهای شاهی هخا عیالمی کتیبه  تحریر در  meبا  maهرچند که یکی دانستن پسوند . کردتصور » مقابل«معنی  به

-توان  می ir-me-با فرض درست بودن تحلیل  .آید  نظر می کمی غریب به (برخالف متون اداری باروی تخت جمشید)

na توان عبارت را به   باستان دانست. بنابراین می فارسی  تحریربرایی مفرد مذکر در ـ  برداری از حالت اضافی هدرا هم گر
در » ana šarri«عبارت ». در برابِر شاه«معنی  به» DIŠEŠŠANA-ir-me-na«این شکل حرف نویسی و ترجمه نمود: 

فعل  ،شاید بتواند در این راستا چنین تحلیلی را پشتیبانی کند. با فرض صحت چنین تحلیلی هخامنشی بابلی تحریر
»ma-ak «صرف شخص مفرد در  نیز سومII  از ریشۀma- رو  هروبای هم با مشکالتی  چنین ریشه ۀاست. تحلیل و ترجم

 نک:باره  این در ،) یافتsemi-auxiliaryکمکی ( توان در جایگاه فعل نیمه را می» -ma«است. در متون عیالمی 
Malbran-Labat (1986)   وGrillot and Vallat (1975) این کتیبه سرشار از ابهام دربارۀ . اّما پذیرفتن چنین تحلیلی

» ma-ak«ترکیبی را تشکیل داده که در آن فعل » ir-me-na-«با » ma-ak«گونه استدالل کرد که  است. شاید بتوان این
توان جمله را   است. بنابراین می») na-«برداری  هدساز حاصل از گر (به همراه پسوند اضافه» ir-me-«تکرار تحت اللفظی 

کننده  تواند قانع سیر هم نمیاّما این تف». نزدیک شدن به داریوش شاه است«بدین شکل فهمید که فرد پاتیشووری در حال 
» -na«از ریشۀ  IImصرف شخص مفرد در  فعل سوم» na-ma-ak«که فرض کرد گونه  توان این  باشد. دست آخر می

های شاهی عیالمی هخامنشی بدین معناست. برپایه چنین خوانش و  که در سایر کتیبه همچناناست » گفتن«معنای  هب
» گوید  به سمت داریوش شاه سخن می پاتیشوَوریش در برابر/: «...کردی بدین شکل ارائه ا  توان ترجمه  تحلیلی از فعل می

» -na«که چرا فعل کرد راحتی این مسئله را توجیه  توان به  نمیاین با وجود »). دهد  داریوش شاه را خطاب قرار می«(یا 
  صرف شده است. IIصرف ، در این کتیبه در IIIجای صرف  هبرخالف معمول ب
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  هخامنشی بابلی . ٣. ٢

1. [mx-x-x(-x) LÚpa-id-di-iš-ḫu]-ri-iš ˹a˺-˹na˺ mda-a-ri-i ̭a-˹muš˺ LUGAL i-
kà-ir-ra-bi. 

  
  هخامنشی ن بابلیتحلیل مت

  الف. نام فرد
نشان داده » m«نویسی به شکل  نام افراد مذکر در بابلی همواره با یک میخ عمودی که در حرف

دیده بیانگر این امر است که این نام به احتمال  فضای آسیبۀ گردد. محاسب شود آغاز می می
میت فرض شود که نام این فرد اگر بنابر پیشنهاد اش میخی بوده است.ۀ سه نشانۀ زیاد دربردارند

) ١١٠اوتانه بوده است، توجه به شکل بابلی هخامنشی این نام در کتیبۀ بیستون (سطر 
رفته جا  تواند در فضای ازبین نمی mú-mi-it-ta-na-’a کند که صورت امالیی مشخص می

ید بتوان وجود بگیرد. با فرض درست بودن پیشنهاد اشمیت و تعلق این کتیبه و پیکره به اوتانه شا
  را محتمل دانست. mut-ta-naیا  mú/u-ta-na های امالیی دیگری از این نام مانند صورت

  paiddišḫurišب. 
  صورت گرفته است. DNcۀ بر اساس کتیب» ri-iš-[LÚpa-id-di-iš-ḫu]«ۀ بازسازی واژ 
  

  i-kà-ir-ra-biج. 
، تفسیر فعل شدندرسی و تحلیل برتر  مانند افعال فارسی باستان و عیالمی هخامنشی که پیش

»i-kà-ir-ra-bi «ها   رو است. نخستین دسته از دشواری های روب  های عدیده  نیز با دشواری
-GA-«هجای دّوم فعل یعنی  نویسی ، شکسته»GA«ۀ اند از چگونگی خوانش نشان عبارت

ir- « بایست می برخالف انتظارکه )-GA-ar( 2واکۀ معلق همچنین 1بود. می /i/  در نشانۀ
»bi.«3 ۀ ترین مشکل این فعل اما چگونگی خوانش نشان ممه»GA «های  است. در کتیبه

                                                            
و به تبع آن  DNcکتیبۀ  هخامنشی بابلی تحریردر » LÚpa-id-di-iš-ḫu-ri-iš«در نام » pa-id« ۀامالی شکست .١

  تواند نمونۀ مناسبی برای توجیه چنین شکل نگارشی در فعل مورد بحث باشد.  می DNfاحتماًال در کتیبۀ 
2. Überhängender Vokal 

های  ) ازجمله ویژگیشکل مناسبی توجیه نشده است وری وجود آن هنوز بهای که دلیل دست  واکهوجود واکۀ معلق ( .٣
  .von Soden 1995: § 10 g, §18 e, § 82 e ، نک:باره بابلی نو است. در ایندوران متون در اواخر 
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 »KA«با نشانۀ  »ka«که هجای  حالیدر 1.است gaاغلب بیانگر هجای » GA«رستم   نقش

گاهی اوقات  3شود.  نمایش داده می» QA«با نشانۀ  qaهمچنین هجای  2نوشته شده است.
 4.است» qá« نشانۀ نمایندۀ »GA«ای سلطنتی بابلی هخامنشی، نشانۀ ه نیز در دیگر کتیبه

است پس فعل به این شکل  gaهجای در این فعل بیانگر » GA«اگر تصور کنیم که نشانۀ 
خواهد بود که البته  garābu*بدین ترتیب ستاک فعلی ». i-ga-ir-ra-bi«شود   خوانده می

بخوانیم، خوانش  qá  صورت به را» GA« نشانۀ در زبان اکدی چنین ستاکی وجود ندارد. اگر
تقرب جستن، نزدیک «معنی کلی  به qerēbuاز ستاک » i-qá-ir-ra-bi« فعل به شکل

شکل مورد انتظار  ازآنجاکه. )CAD 13: 228( :نکباره  در این ،شود  می» پیش آمدن ،شدن
  .استشکال ارپ که این خوانش نیزباید گفت است، » iqarrib/iqerreb«فعل در واقع 

از نشانۀ  است که البته این خوانش kà رب» GA«ما داللت کردن نشانۀ ااحتمال آخر 
»GA« رودانی در دوران بابلی نو و متأخر و آشوری نو دیده شده است   نه در متون میان تاکنون

استفاده شده  kaکنون از این نشانه با ارزش آوایی تاهای سلطنتی هخامنشی  در کتیبه و نه
همچنین و زمانی و مکانی بسیار زیاد  ۀبا فاصل 5در اکدی پیرامونی kàاستفاده از البته . ستا

در  kàبا وجودی که . )Labat 1994: 320و  Steve 1992: 94 :(نکشود  در متون عیالمی دیده می
اده توان استف  شده استفاده نشده است، نمیهای یاد  رودانی اداری و اقتصادی در دوره  متون میان

شکل مستقیم با متون  از این نشانه در یک چنین کتیبۀ سلطنتی در دوران هخامنشی را به
رودان، در مورد   و در صورت فقدان این نشانه در میان کردرودان مقایسه  یانعصر خود در م  هم

                                                            
1. a-ga-a (در جاهای مختلف), KURza-ra-an-ga (DNa 13), mú-mu-ur-ga-ʾ (DNa 14), ga-áš-ra-ak 

(DNb 22, 25). 
2. ak-ka-ʾ-i-ki (DNa 25), KURka-at-pa-tuk-ka (DNa 16), se-ba-a-ka (DNa 24, DNb 6, 12, 17), 

im-min4-da-ak-ka (DNa 27, 29), ḫa-da-(a)-ka (DNb 16, 18). 
3. KURqa-du-ú (DNa 19), a-qa-pa (DNb 14).  
4. i-qá-ab-bi (XPc1-2 8, XPc315), i-qá-bi (XPm). 

بابلی  ۀشود که در دور  ای از زبان اکدی (عمومًا زبان بابلی) اطالق می  ) به گونهperipheral Akkadianونی (اکدی پیرام .5
کرانۀ  (در آناتولی، سوریه ومیان رودان عنوان زبان میانجی بین المللی پیرامون  هکهن و بیشتر در نیمۀ دوم هزارۀ دوم پیش از میالد ب

کردند اکدی   . زبان مادری کاتبان و افرادی که از این زبان استفاده میرفته است کار می بهصر) شرقی مدیترانه، صحرای سینا و م
  ).Huehnergard 2011: XXVII :شود (نک  همین واسطه نام اکدی پیرامونی برای این گونه استفاده می هنبوده و ب
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چراکه ماهیت این دسته از متون چه از  ،تردید داشتباید استفاده از این نشانه در این کتیبه 

استفاده از  1نقطه نظر مکانی و فرهنگی و چه سنت نگارشی تفاوت بسیاری دارد.
»DINGIRmeš « برایilu  در حالت مستقیم مفرد مذکر یکی دیگر از شواهد کلیدی در باب

. های هخامنشی است  بابلی کتیبه تحریرنگاری اکدی پیرامونی و   های قواعد صحیح  شباهت
تواند گواه   شود و می  های نقش رستم دیده می  تنها در کتیبهاین شکل از نگارش  kàمانند  

   kà.2 شکل به» GA«شانۀ ن دیگری باشد بر صحت قرائت
شکلی قابل قبول و  ،kàبه » GA«به هر ترتیب با مفروض انگاشتن داللت نشانۀ 

فرد شخص م فعل سوم i-kà-ir-ra-bi. بنابراین کردتوان ارائه و تحلیل   مناسب از فعل را می
دعای خیر کردن، متبرک کردن، تقدیس «معنی  به karābu 3ای  مذکر است از ستاک پایه

فرهنگ واژگان که ذیل این معنی کلی در  ای از معانی .)CAD 8: 192-198(است » کردن
این معنی رو   ترین گزینه برای کتیبۀ پیش  رسد مناسب  مینظر  بهذکر شده،  آشوری شیکاگو

فعلی باشد که همان  karābu اگر Ibid: 197(.4( »تحسین گرفتن«یا  »حالت ستایش«باشد 
معمول یل استفاده غیردالیکی از پس احتماًال  ،است تراش نگاشته شده  توسط کاتب یا سنگ

عدم فضای کافی در بخش انتهایی کتیبه » KA«جای نشانۀ معمول  به» GA«ۀ از نشان
که در نزد کاتب این بخش از کتیبه، تفاوت تواند باشد   و دلیل دیگر این نکته می 5تاس

                                                            
 تحریرهای مورد استفاده در   ثر نشانهشناسی اک  نگاری بابلی هخامنشی و همچنین ریخت  گرچه از قواعد صحیح .١

هایی که در   تفاوت اند، اما  رودانی آگاهی داشته  های سلطنتی هخامنشی پیداست که کاتبان این متون از سنت میان  بابلی کتیبه
شود، از تفاوت   نقش رستم و تخت جمشید مشاهده می، های بابلی هخامنشی در شوش  نگارش و ریخت نشانه ۀشیو
کند. گویی که سنت نگارش در   رودان و به تبع آن با شوش حکایت می  پارس با میان ۀتر سنت کتابت در منطق  عمیق
 پارس از سنتی متفاوت از شوش نشأت گرفته است.  ۀمنطق

 Borgerو  Na’aman 1990: 255 نک: ،در متون اکدی پیرامونی در تل العمارنه» DINGIRmeš« ۀبرای نشان .٢

2010: 249. 
3. G-Stem 
4. «to make the gesture of adoration or greeting – a) in descriptions of figural representations». 

 هخامنشی عیالمی هخامنشی و بابلیتحریرهای فارسی باستان،  تحریرتوجه به این نکته ضروری است که بر خالف  .5
نویسی  حداکثری از فضا و فشرده ۀتراش برای استفاد تالش سنگتحریر اند. در این دو   کدام در یک خط نوشته شدههر

 ها کامًال مشهود است.  نشانه
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  1وجود نداشته است. /k/واک   و بی /g/کامی واکدار  چندانی بین دو همخوان نرم

 

  بر اساس نسخۀ بابلی هخامنشیترجمه  . ۴. ٢
  .کند  به داریوش شاه آفرین می /کند تی]شوَوریش برای داریوش شاه دعای خیر طلب میا[... پ

  
  تا امروز دیده نشده است؟ DNfی خفته در سایه: چرا های برجسته نقش . ٣
ه   مینظر  به که  بودندتنها پژوهشگرانی  )Herzfeld and Sarre 1910: 16(رسد هرتسفلد و زارِّ

های سمت  برجسته نقش 2اند.  دهکررستم اشاره   های دیگر در نقش به احتمال وجود کتیبه
 ،اند  شناسی تصویربرداری شده شرق ۀمؤسسراست آرامگاه داریوش بزرگ با اینکه از سوی 

رسد تمرکز   مینظر  بهنیستند.  یچندان مطلوبویژه از بخش راست آرامگاه)  (بهتصاویر 
 بخش زبرین شناسی بیشتر بر نماِی سمت چپ شرق ۀمؤسس پژوهشگران تصویربردارِ 

ی که از سوی های . در عکسستها ای از کتیبه  آرامگاه بوده است که دربردارندۀ بخش عمده
تهّیه شده است هیچ نشانی از این  ١٣۵۵و  ١٣۵۴شناسِی آلمان در سالهای  باستانۀ مؤسس

و پیرامون آن نشان  DNfروشنی رسوب را بر روی کتیبۀ  شود. این تصاویر به کتیبه دیده نمی
گران  که مرمت رسد تنها هنگامی مینظر  به 3.)١٠- ٨ صاویرنسخۀ انگلیسی مقاله، تنک: (دهند   می

 ،مقبره کردندۀ سازی سطح دیوار شروع به پاک ١٣٨٠پاسارگاد در سال ـ  بنیاد پژوهشی پارسه
 ،شناس  دلیل اینکه متخصصان کتیبه هباین، . باوجود)٣(تصویر  نمایان شد» DNf«کتیبۀ 
پدیدار شدن یک کتیبۀ جدید ۀ گزارشی دربار ،گران را در این برهه همراهی نکرده بودند  مرمت

                                                            
ه همیتی  در یک واژۀ مشترک در رونویس» ga«و » ka«زمان از دو نشانۀ  شاید استفادۀ هم .1 های مختلف از کتیبۀ َاتَّ

به نزدیک بودن  گاه باتوجه ه کاتبان گهک باشد مؤید این امر) بتواند šu-šu-un-gaو  šu-šu-un-kaاینشوشیَنک (
 کنند  های آوایی مختلف برای نگارش یک واژۀ مشترک استفاده می  های متفاوت با ارزش  جایگاه تولید اصوات از نشانه

هخامنشی،   ویژه متون عیالمی نو و عیالمی تر متون عیالمی، به  با بررسی جامع ).König 1965: 178, n. 5 :(نک
 .کردتوان بحث بیشتری   منشأ عیالمی دارد می kàاین احتمال که  عدم درستیا ی درستیدر 

2. «Vielleicht sind auch noch andere Beischriften vorhanden».  

 که تصویر شمارۀ هفت منتشرشده درشدند نژاد، نگارندگان متوجه این نکته  با تذکر جناب محمدعلی مصلی .٣
) به اشتباه متعلق به آرامگاه داریوش اول معرفی شده Delshad and Doroodi 2019: 11انگلیسی مقاله ( ۀنسخ

با عنوان تصویر از آرامگاه داریوش اول در بایگانی مذکور بود که تصویر دلیل است. علت بروز این اشتباه بدان 
و نگارندگان با  ) ثبت گردیده استDeutsches Archäologisches Institutتصویری موسسه باستانشناسی آلمان (

  استناد به آن منبع، این تصویر را در کنار تصاویر دیگر منتسب به آرامگاه داریوش اول دانستند که البته درست نیست.  
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نگاری شد. این بدان سازی سطح کتیبه مستند که از مراحل پاکهرچند نگردید؛و منتشر  ثبت

  تر شناخته شده است. کردند که این کتیبه پیش گران تصور می  دلیل بود که احتماًال مرمت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

در  DNeهای   سطح یکی از کتیبهسازی  زدایی و پاک  پاسارگاد در حال رسوبـ  گران بنیاد پژوهشی پارسه  . مرمت٣تصویر 
  ).مرکز اسناد بنیاد پژوهشی پارسه(تصویر از  ١٣٨٠سال 

  
 پارسیان غیرمسلح: سوگواران یا بزرگان سلطنتی؟ . ۴

های افرادی در لباس پارسی منقوش شده است   در سمت راست آرامگاه داریوش، پیکره
ند و چیزی مانند پارچه یا ا دست چپ خود را در جلوی دهان خود نگاه داشتهکه  درحالی

های سمت  پیکره ۀپایین آویزان است. مقایس هالی انگشتان دست چپ تا ب هآستینشان از الب
 بر عالوهدهد که   های غیرمسلح در سمت راست نشان می  چپ که حامل سالح هستند با پیکره

جز  به 1د دارد.ها وجو  هایی در بین این پیکره سالح، در پوشش، آرایش مو و ریش نیز تفاوت
های سمت چپ و راست با ریش کوتاه  برجسته دیگر نقش ،َچنا که دارای ریش بلند است اسَپه

                                                            
َبَرَوه برای بررسی جزئیات در مورد اسَپه .١  Garrison ، نک:یوش اولرهای منقوش بر آرامگاه دا  و دیگر پیکره  َچنا و َگو

2017: 406 . 
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قابل مشاهده  DNfۀ نقِش زیریِن کتیبمردی که در با   اند. پیکرۀ َگوَبَرَوه به تصویرکشیده شده

سربند جامه و له ازجم تعلق دارند.که هر دو به پاتیشوَوریش ویژه  ؛ بهتشابه بسیاری دارد است
و ریش این دو  . آرایش موبه یکدیگر شبیه است )Schmidt 1970: 86(هر دو پیکره  کوچک

یافته، نو کتیبۀ یِن زیرۀ برجست پیکره نیز به یکدیگر شباهت دارد. متأسفانه به دلیل فرسایش نقش
پذیر  نهای این دو نقش بیش از این امکا ها و مشابهت تفاوت ،جزئیاتۀ بحث بیشتر دربار

و  DNc ،DNdهای   های مرتبط با این نقوش یعنی کتیبه  هایی نیز بین کتیبه تفاوت 1نیست.
DNf های مشترکی نیز هستند. نام فرد   های مذکور دارای ویژگی  کتیبه ،حال شود. بااین دیده می

عنوان  ای او یعنی پاتیشوَوریش، ارتباط او به (که از دست رفته است)، انتساب قومی و قبیله
ها تشابه  فعل کتیبه این امر اثبات شده است) با دیگر کتیبه به باتوجهیکی از خواص درباری (

های مذکور این فرضیه را به پیش   نویافته با کتیبهۀ ساختاری دارد. این تشابه در ساختار کتیب
َچنا  و اسَپه  َوهدارای رتبه و مقامی واال به مانند َگوَبَر  DNfشده در کتیبۀ  کشد که فرد توصیف می

است. اگر گمان نبریم که این پیکره یک شخصیت وتانه) ابنابر نظر رودیگر اشمیت احتماًال (
 2.دانستپارسی منتسب  ۀزاد توان آن را به یک نجیب تردید می بی ،کشد  مذهبی را به تصویر می

رائه شده که های سمت راست و حالت ویژۀ آنها ا برجسته تفسیرهای متعددی از نقشتاکنون 
تواند ناشی از آن باشد که این   اند. یکی از این مشکالت می  رو شده هاغلب با مشکالتی روب
حالت  به باتوجه که ارائه شده بودند. اشمیت نخستین کسی بود DNfتفاسیر در غیاب کتیبۀ 

 3نسوگوارا های سمت راست، از آنان با عنوان برجسته به تصویر کشیده شدن نقش و چگونگِی 
پژوهشگران دیگری نیز به این موضوع پرداختند و  او. بعد از )Schmidt 1970: 87(یاد کرد 

                                                            
 .Ibid: 410نک:  ،باره این های آپادانا به جزئیات بیشتری دست یافت. در برجسته اید بتوان با مقایسۀ نقشش .١

 این با خاطر که نظرات ارزشمندی در ارتباط ویژه بدان ریسون هستند بهقدردان مارک گَ در این بخش نویسندگان  .٢
های  تنها قدم جاشده در این ئهارسد که مطالب ار  می نظر بهبخش در اختیار نگارندگان قرار داد. ذکر این نکته ضروری 

 رود.  شمار می به ها  این پیکرهدربارۀ آینده  کاملو  بیشترهای   نخستین در پژوهش

های سمت راست  وضعیت نقشگفته است جمشید،  های تخت برجسته آمیز نقش حالت احترام ۀوی با مقایس .٣
رسد چنین تفسیری ناشی   نظر می ). بهSchmidt 1970: n. 61سوگواری است ( آرامگاه دربردارندۀ توصیفی از حالت

طور خودکار با مسائل  به یاند. به این دلیل تفسیر چنین موارد  ها بر آرامگاه نقش بسته شده  از این است که این پیکره
 شود.     مرتبط با مرگ، تدفین و احتمًال جهان پس از مرگ انجام می
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 یچنین حالتۀ های جدید، گریسون دربار در پژوهش 1تفسیرهای جدیدی ارائه دادند.

. )Garrison 2017: 406-408( هایی ابراز داشته است جمشید گمانه الواح گلی تخت به باتوجه
در  )١ شود:  ین حالتی در دو بافت متفاوت در دوران داریوش شاه دیده میبنابر نظر وی چن

شده بر روی  های باریابی به تصویر کشیده  مقابل پادشاه مانند نقش روی آرامگاه، صحنه
در  )٢(صدستون).  های تاالرتخت  درگاهۀ برجست صفحات سنگی در تخت جمشید و نقوش

جمشید به تصویر کشیده شده  شده در تخت  ی یافتمراسم آئینی که در مهرها و اثر مهرها
 و برج پلکانیتوأمان ها شامل افرادی هستند که رو به ساختارهای   است (این صحنه

تر از ساخت  چنین حالتی بنابر نظر وی امکان دارد متعلق به دوران متقدم. اند)  ایستاده
هد مهرها و اثر مهرهای وی همچنین بر اساس شوا Ibid: 408(.2( آرامگاه داریوش باشد

کند که حاضرانی که در نمای خارجی آرامگاه به تصویر   جمشید این احتمال را مطرح می تخت
بلکه به همان ترتیبی که ذکر شد به سمت شاه برای  اند؛ نایستادهاند در مقابل شاه   کشیده شده

اهد مذکور در باروی نشان دادن یک عمل آئینی در حرکت هستند. با استناد به آن دسته از شو
تواند بیانگر موقعیت مذهبی  آرامگاه می های سمت راسِت   پیکره جمشید، این حالت خاِص  تخت
مورد بحث قرار گرفته های   در باالی یکی از پیکرهکه  DNfتردید کشف  . بی)Ibid: 410( باشد
رسد،  مینظر  بهدهد.  باره در اختیار پژوهشگران قرار  تری در این تواند اطالعات مناسب می ،است

تواند  می» سوگواری نمودن«جای  به» احترام گذاشتن«مبنی بر ) Root 1979: 179( پیشنهاد روت
                                                            

 داند  ونه هینتس وضعیت آنان را نوعی پیشگیری برای آلوده نکردن آتش مقدس بر روی محراب میعنوان نم به .١
)Hinz 1969: 63, n. 4) روت .(Root 1979: 179 ( پذیرد.   ها را نمی برجسته سوگواری برای حالت نقش ۀنظریو

ساخته شده است بنابراین این  نخست دوران فرمانروایی او طراحی و  ۀوی معتقد است که آرامگاه داریوش در نیم
). بنابر نظر روت، Ibid: 75( تواند نشانی از سوگواری داشته باشد های سمت راست آرامگاه نمی  حالت خاص پیکره

 کاخ صد ستونشمالی   های خزانه و در برجسته های غیرمسلح بیشتر نمایانگر مقاماتی هستند که مانند نقش  این پیکره
کند که  ) نیز گمان میBriant 2002: 211). بریان (Ibid: 179اند (  ابل شاه رو به جلو خم شدهبه حال احترام در مق 

کند آزمایی  به فقدان شواهد مکتوبی که بتواند این تفاسیر را راستی حالت این نقوش احتماًال نمایانگر سوگواری است. باتوجه
 ایرادهاییپیشین  های هدارد که بر نظری ) اذعان میvon Gall 2009گال ( نویا حتی احتماالت دیگری را ارائه کند، ف

  .Calmeyer 1975a-b، نک: های آرامگاه شاهی برجسته نقشدربارۀ ارد است. برای بررسی بیشتر و
های   های دیواری از صحنه  نقاشیدر آن که ، Stronach 2002: ک، نبرای بررسی شواهد پیش از هخامنشیان .٢

مطالعه کرده ویژه در آپادانا بررسی و  جمشید به های تخت برجسته را با نقش پرسیبَ   در تل باریابی دوران آشوری نو
 .Albenda 2005 نک:، پبرسی  ویژه در تل های آشوری به برای بررسی بیشتر نقاشی ،است. همچنین
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ها باشد. بنابر پیشنهاد وی این   های مرتبط با این کتیبه و پیکره شروع خوبی برای پژوهشۀ نقط
  اند. خود را باال بردهنگرند و به همین دلیل است که دست چپ  سمت پادشاه می ها به  پیکره

کند که این  این نظریه را تقویت می karābuفعل بابلی  به باتوجهویژه  به DNfتحلیل متن 
و نه براساس نظر رودیگر اشمیت  خواهی برای پادشاه است دعای خیر و برکتانجام پیکره در حال 

موقعیتی ۀ کنندالقا بابلیاین تفسیر از فعل  1.»تقرب جستن«و » به پیش آمدن« )47-48 :2019(
  باشد:) Garrison 2017: 408(ریسون گَ  ۀتواند مؤید این نظری  مذهبی است و می

  

شاید بتوانیم به خود اجازۀ این اظهار نظر را بدهیم که براساس شواهد مهرسازی بایگانی 
بارو، در اینجا شاه و طراحانش تعمدًا حالت قرار گرفتن دست بر/ نزدیک دهان را از بافتی 

های   به موقعیتآیینی و عمدتًا مذهبی (قربانی بر ساختار پلکانی و در برابر ساختار برج) 
  .  ...بی گمان هم دینی و هم اجتماعی ـ سیاسی هستندکه  اند کردهینی منتقل یآ

  

های  ، پژوهش پیرامون نقشتحریردر هر سه  DNfنظر گرفتن طیف معنایی فعل با در
نیز اشاره داشته است ) Garrison 2011(ریسون که گَ  گونه رستم همان  شده در نقش جاریح

  2.شود ای جدید می وارد عرصه
  
۵ . DNg رفته؟ دستای از   کتیبه  

ویژه  (بهدر هنر هخامنشی نقش اساسی داشته است   نظر گرفتن این نکته که اصل قرینهبا در
ۀ کتیباحتماًال باشیم که  راه نیست اگر بر این باور های آرامگاه شاهی) بی برجسته مورد نقشدر

تصاویر موجود، آسیب جدی به  به باتوجه. استدیگری بر فراز پیکرۀ میانی وجود داشته 
مربوط به آن ۀ کتیب به این شده که نشان یا ردی ازمنجر ،خاصۀ سطح سنگ در آن نقط

                                                            
 Frechette ، نک:نروایانرودانی مرتبط با ستایش، احترام و تحسین ایزدان و فرما در متون میان karābuفعل  رۀبادر .١

2012: 35-38 .  
کاررفته در این کتیبه و حالت پیکره و شواهد متنی و  های در دست انتشار دربارۀ فصل به یکی دیگر از پژوهش .٢

 προσκύνησιςکه در آن به ارتباط فعل یونانی ) Eduard Rung(ای است از ادوارد رونگ  تصویری دیگر، مقاله

)Proskynēsisکاررفته در این کتیبه و بقیۀ شواهد تصویری مرتبط با عمل احترام به فرمانروا پرداخته  به ) با فعل
  . Rung (forthcoming)است، نک: 
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باال ما  مطالب به باتوجه. )١۴-١٣ ویراتصنسخۀ انگلیسی مقاله، ( برجسته را نتوان بازجست نقش
سازی  شهادت دهیم؛ هرچند که بنابر اصل قرینه DNgطور قطع بر وجود  توانیم به نمی

های بیشتر با تجهیزات  باشد. پژوهش DNdۀ توانسته در قرین ای می هخامنشی چنین کتیبه
ای دیگر در زیر  کتیبهآیا مناسب بر روی سطح آرامگاه شاهی ممکن است اثبات کند که 

  .خیریا  است داشتهوجود  DNfۀ کتیب
 
 
 
 
 

  
  
  
  

  ).١٣٩٧مورخۀ هفتم بهمن  ،نژاد (عکس از محمدعلی مصلی رو هاز روب DNf. کتیبۀ ۴تصویر 
 

 
 
 
  
  

 
  السادات پزشک). (طراح: مائده DNf. ترسیم خطی از کتیبۀ ۵تصویر 

  
 منابع
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  . مقدمه١

هـای کهـن ایرانـی   تحلیـل زبـانتوان از متـون کهـن آن دریافـت.   غنای ادبی یک زبان را می
علمـی زبـان  ۀمطالعـ .ها در اختیار ما قرار دهد  ساخت این زبانبارۀ در یهای  تواند آگاهی  می

هـای کهـن ایرانـی از   کنار دیگر زبـان   شرقی در ۀهای ایرانی میان  عنوان یکی از زبان  ختنی، به
توانـد عقایـد و تفکـرات   تنها می  جمله اوستایی، فارسی باستان، فارسی میانه، پارتی و غیره نه

 متفـاوتهـای   ها در حـوزه  گشای بسیاری از پرسش  مردم ایران باستان را نشان دهد، بلکه راه
نظـر مطالعـات زبـانی   های کهن ایرانـی از  شناسی است. زبان ختنی نسبت به سایر زبان زبان
حاضـر بـه بررسـی سـاختار  ۀرو، مقال  اینبررسی شده است. ازحدی مهجور مانده و کمتر   تا

پـردازد. در ایـن   های مرّکب وابسـتگی در ایـن زبـان مـی  های مرّکب همپایگی و جمله  جمله
ادبیـات  ۀمانـدجا  های مرّکب همپایگی و مرّکب وابستگی از یکی از آثار به  جمله ۀنمون راستا،

  شود.   آورده می زمبستهختنی مربوط به فصل دوم کتاب 
از و فارسی باستان) یک زبان تصـریفی و  ییهای باستانی (اوستا  زبان ختنی همانند زبان

بـرای دو زبـان  ،معمـوالً  ،زبـان سـکاییاصـطالح . اسـتشرقی  ۀهای ایرانی میان  زباندستۀ 
. رفتـه اسـتکـار  شده، بـه  ختن و دیگری در ُتمُشق تکّلم می ۀهم که یکی در ناحی   نزدیک به
زبان سکایی خود به دو گویش تمشقی (گویش شمالی) و ختنی (گـویش جنـوبی)  ،بنابراین
نزدیکی با یکـدیگر  ۀرابطواقع، ختنی و تمشقی از نظر زبانی و جغرافیایی . درشود  می   تقسیم

(میرفخرایـی حسـاب آورد   یـک زبـان بـهمتفاوت های   توان گویش  که آنها را می  طوری  دارند، به
انـد کـه   فارسی، یونانی و چینی به اقوامی اطالق کرده ع. نام سکایی را مناب)۵٧۶-۵٣٣: ١٣٩۴

د گروهـی از ایـن قبایـِل دوم پـیش از مـیال ۀدر سـد .اند  زیسته  ای در شرق سغد می  در ناحیه
کننـد و سـپس قلمـرو   بلخ، زرنگ (سیستان) و ُرخج را تصرف مـی ۀسکایی و تخاری، منطق

  .  )١١: ١٣٨٣(همو دهند   خود را تا شمال غربی هند گسترش می
جانشـین شـده بودنـد.   است که یک هاییمتون بازمانده از ختنی و تمشقی متعلق به سکا

موجـود اسـت و آنهـا  اند که فقط اصـل بعضـی از  یت ترجمه شدهآثار از سنسکر ۀتقریبًا هم
میان رفته است ازآنها  هایی از تبتی و چینی هستند، که اصل سنسکریت  بسیاری دیگر ترجمه
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رفته برای ختنی و تمشقی صورتی از الفبای هجایی است که کار  . خط به)٣۶۵: ١٣٧٨(تفضلی 

شود. ایـن خـط در آسـیای میانـه رواج داشـت   یبراهمی نام دارد و از چپ به راست نوشته م
)Sander 1986: 159-92( .  

ای منظوم به زبان   مجموعه مبستهزَ است.  مبستهزَ ترین متون ختنی، کتاب   یکی از طوالنی
تـرین   عنـوان یکـی از مفصـل  ختنی قدیم است که در سه وزن متفاوت سروده شده است و به

از نظـر کند.   بودایی را شرح و تفسیر می ۀی مکتب مهایانها  آثار اصیل در چندین فصل آموزه
ای کـه در آن یافـت   هـای زنـده  هـای شـاعرانه و داسـتان  وجود عبـارتدلیل   به زمبستهادبی، 
جنـوبی  یخط براهمی ترکسـتان  به زمبستهنویس اصلی   دستارزشمند است.  شود، بسیار  می

هـا   ترین فصـل  الدی تدوین شده و قدیمیدر قرن هفتم می زمبستهکتاب  ۀاست. قسمت عمد
توان به قرن پنجم میالدی نسبت داد. نظر غالب بر این است که این اثر زودتـر از قـرن   را می

پنجم میالدی تصنیف نشده است، اما این احتمال نیز وجـود دارد کـه دیرتـر از ایـن تـاریخ 
گـردد کـه   ام یک مقام رسمی برمین   . عنوان کتاب به)۵۴۴: ١٣٩۴(میرفخرایی نوشته شده باشد 

 ١٩و  ١۴، ١١، ٢هـای   نـام او در فصـل. بـرداری شـود  دهد این اثر نوشته و نسـخه  دستور می
 زمبسـتهبرگزیـده اسـت. رو بیلی این نام را برای این اثر  اینازنویس اصلی آمده است.  دست

رود و   شـمار مـی  این زبان بـهختنی، منبع اصلی دانش ما از  ۀماندجا  عنوان بلندترین متن به  به
طور کامل یـا نـاقص   فصل آن به ٢۴فصل بوده، که  ٢۵احتمال شامل  بیت و به ٣۵۴٧شامل 

بودایی نیاز به بررسـی بیشـتری  ۀموجود است. ساختار صوری و شرح موضوع از دیدگاه آموز
دهد. چنین   را نشان می   ایرانیتصنیفی های   بومی، فنون و شیوه یعنوان تألیف  دارد، اّما کتاب به

مرکز اثر قابل دریافت است. دو فصل نخسـت شـامل تفسـیرهایی از   ایی از ساخت هم  شیوه
-١۴ای   بـا فصـل آمـوزه ١٢-٣ای   هـای آمـوزه  ای است. فصـل  هایی با محتوای افسانه  سوتره
 ٢۵، یعنـی فصـل مرکـزی ١٣قرار دارد. فصـل آنها  میان ١٣الف متقارن است، که فصل ٢١

های مکتب مهایانـه را   الف در این میان مفقود شده است)، امتیازها و برتری٢١فصل (فصل 
شـمرد و   یل برمیصتف  ) به»شنوندگان ۀگردون« :śrāvakayānaیانه (  نسبت به مکتب شراوکه

شود. مرکزیت محتوای این فصل، با سـاختار   ترتیب هسته و مرکز تمام اثر محسوب می  بدین
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سـت کـه سـاختار اوسـتاخوبی از این نوع طرح، یسـنای  ۀشود. نمون  ن برجسته میمرکز آ  هم
ی نـو، هفـده فصـل منظـوم یهای اوستا  های یسن  مرکز مشابهی دارد، بدین شکل که فصل  هم

 ه اسـتمحصور شـد گاهانخود در  ۀنوب بههم  ها  هفترا محصور کرده است و یسن  گاهان
 Maggi, 2015: 861-262; Maggi, 2009: 348-357; Emmerick ؛۵۴۴-۵۴۵: ١٣٩۴(میرفخرایی 

1968b: xxi-xi(.  
  
  . پیشینۀ پژوهش٢
توان کتـاب   نحو و خصوصًا ساختمان جمالت می ۀگرفته در زمین های صورت  پژوهشبارۀ در

ای نیـز از دگنـر بـه آلمـانی   را نام برد. مقاله )2008(پروفسور امریک  ۀنوشت درآمدی بر ختنی
نحو زبان ختنی موجود است که در آن بـه سـاختار جمـالت در زبـان ختنـی رۀ دربا) 1993(

اسـت.  )1965(سـنبرگ تترین بحث راجع به نحـو ختنـی از گر  هایی شده است. مفصل  اشاره
آمـده اسـت.  )1976(ساختار جمالت نیـز در اثـر هسـتون  های نحوی خصوصاً   برخی جنبه

هـای شـرطی و   نحو زمـان ۀ، دربار)1991( شینیبرخی از مطالعات نحوی به اثر کانوا ۀدربار
  توان اشاره کرد.  می )1982(و شروو امریک  کار بهصرفی   های مرّکب یا غیر  برای زمان
  هـای مرّکـِب   تالشـی اسـت در جهـت شـناخت چگـونگی سـاخت جملـه پژوهش این

فصـل دوم ایـن کـار تنهـا بـه  ۀدامن .زمبستهکتاب فصل دوم وابستگی، در    همپایگی و مرّکِب  
طریق، بتوان بـه   ها از فصل مذکور مطرح شده است، تا از این  ها و مثال  کتاب محدود و نمونه

است کـه از گفتنی یافت. همچنین،    سازی در زبان ختنی دست  تری نسبت به جمله  دید دقیق
نیـز یرو اسمی وابستگی از نوع پ   وابستگی، به جمالت مرّکِب    بندِی جمالت مرّکِب   میان دسته

  پرداخته شده است. 
  
  . ساختار جمله ٣

تـرین واحـد   ترین موضوع نحو است. در زبان فارسی، جمله بزرگ  جمله و ساختار آن مفصل
هـای آن   واره  کاررفتـه در آن و نـوع پیونـد یـافتن جملـه  تعداد افعال به به باتوجهنحوی است و 



مقاله
٣٣ ١١های ایرانی  ها و گویش زبان
 ... های مرّکب های مرّکِب همپایگی و جمله جمله

 
سـاده چنـدان  ۀجملـ ۀکرد. دربار   تقسیم 1و مرّکب ها را به دو گروه ساده  توان جمله  اغلب می

هـا   بررسـی 2.مرّکب نظرات متفاوت اسـت ۀاختالف نظری وجود ندارد، اما در بررسی جمل
. در این مقاله، تنها به بررسـی شده استبندی حفظ   ختنی هم این دستهدر دهد که   نشان می

  شود.  پرداخته می وابستگی   همپایگی و مرّکب   های مرّکب  ساختار جمله
  

  3مرّکب همپایگیۀ . جمل ١ . ٣
پایه ممکن اسـت   های هم  آیند. جمله  وجود می  پایه به  هم ۀاز دو یا چند جملها   این نوع جمله

. در زبـان شـوند   ربـط داده   هـم  و حتـی بـا قیـد بـهآنها  ساز یا بدون  پایه  های ربط هم  با حرف
هـای   شود که با عبـارت  پایه نیز گفته می  های گروهی هم  جملهگونه جمالت،    ، به اینفارسی

 ۀشوند. جمله ممکن است از دو یـا چنـد جملـ  میمرتبط هم ه ربطی، یا قید، یا بدون آنها، ب
و، هم، نیز، نیز هـم، یـا، ... و...، ... ای یا حرف عطف مانند   پایه  اصلی با یکی از حروف ربط هم

 5فعلـی  و هم گروه غیر 4هم دارای گروه فعلیجمله ود. در زبان ختنی، تشکیل شیا...، اما، ولی 
پایه یا اصلی داشـته باشـد و در ایـن حالـت،  ۀتواند بیشتر از یک جمل  یک جمله می 6.است

                                                            
ها به کمک حروف ربط   واره  رود و جمله  کار می  بیش از یک فعل به مرّکبهای   در زبان فارسی، در ساختمان جمله .١
اصلی پدید آمده باشد. برخی این جمالت  ۀتواند از بیش از یک جمل  ختار جمله میپیوندند، به عبارتی سا  هم می   به

علی  :ناهمپایه مانند مرّکبو ، علی کتاب خرید و نوشین روزنامه خواندهمپایه؛ مانند:  مرّکبهای   را به دو نوع جمله
یده بود، فروخت  خانه ، مرّکب). در تعریف جمالت ٨٢-۵ :١٣٨۵الدینی   ة(مشکو اند کرده، تقسیم ای را که تازه خر

این نظر توافق دارند که  برآنها  اند، اما همگی  های مشترک، نظرات متفاوتی را بیان کرده  دستورنویسان با وجود دیدگاه
 ایی است که بیش از یک فعل داشته باشد.  جمله مرّکب ۀجمل
اند  کرده   تقسیم مرّکبساده، مختلط و  ۀبه سه دسترا ها   غربی، جمله ۀهای ایرانی باستان و ایرانی میان  در زبان .٢

  ).٣۵٨-٣٨۴: ١٣٨٣(ابوالقاسمی 
3. coordinate complex sentence 4. verbal clause 5. non-verbal clause 
4.  
ی با یک گروه اسم   ) است که ممکن است همراهfinite verbایستا (  در زبان ختنی، گروه فعلی شامل فعل خود .6   .5

)noun phraseایستا شاید متمم (  رود. فعل خود   کار  ) یا یک اسم یا ضمیر بهcomplementation نیز داشته باشد (
) valency( که بستگی به ظرفیت ]٩۴- ١١۶: ١٣٨۵الدینی،   مشکوة :ها در فارسی، نک  برای اطالع بیشتر از انواع متمم[

 ۀبر پوستآنها « śśaṅga damīndäیا » کنند  جغدها هوهو می« byū'va najsīndä ۀفعل مورد نظر دارد؛ مانند جمل
فعلی شامل یک گروه   اما، گروه غیر». ترسیدند  از یکدیگر میآنها « śśūjīye puvai'ndiو یا » وزند  ها می  صدف

تواند خود از اسم   آید و این گزاره می  ) میpredicateدنبال آن، گزاره یا مسند (  اسمی یا یک اسم یا ضمیر است که به
تو پدر ما « thu nä päte، یا »پادشاه اوَدَینه زیبا <بود>« rre udayanä sīräیا یک صفت تشکیل شده باشد، مانند 

  .Emmerick 2008 :نک ،در جمله، فعل ربط نیامده است. برای آگاهی بیشتر »<هستی>



 ٣٤ ١١های ایرانی  ها و گویش زبان مقاله
 ... های مرّکب ی مرّکِب همپایگی و جملهها جمله

 
سـاز  پایـه  شوند. بنابراین، حرف ربط هم  هم مرتبط می  به 1پایه  های پایه با حرف ربط هم  جمله

 دهد.   هم پیوند می   انند را بهدو یا چند عنصر نحوی هم

  ند از: ا ختنی عبارت زبانپایه در   حروف ربط هم
  

  ): uta* (از» و« u )الف
khvai2 kṣamevīmӓ3

 u skyӓtӓ bāḍi  

او ) از+ضمیر(چگونه وقت زمان و بخواهم پوزش
u niśtӓ mӓ cu va būṣṣӓ4 
کید موصول مرا نیست و ادات تأ  ببخشم

مـرا  وخـواهی) اسـت   پـوزشاکنـون زمـان و وقـت آن (=  و ش بخواهمچگونه از او پوز
  .)٢/١٢٧(تا ببخشم نیست <چیزی> 

  

 ): ō در پهلوی اشکانی ترفانی ،vā(او.، فبـ. » یا« o / au )ب

 ṣṣai  ttӓ ne balysu o balysu biṣṭu tcaramu
ها  این حتی بودا را ادات نفی یا بودا شاگرِد ترینکوچک  

jsīḍu yanīndӓ5         
فریب دهندتوانند نمی

  .)٢/١٠٧( ترین شاگرد بودا را فریب دهند... کوچکیا توانند بودا   ها نمی  حتی این
  

  در حکم قید): » (= و، همچنین، نیز« rro  /rrau)پ
vaysña  vā  ārru  paysāni

6
 uysānye bāju biśśānu 

شناسممی  را خطا ادات تأکید اکنون خود واژهپس همه
 

                                                            
1. coordinating  

kho .قید: چگونه+  ٢-ī فاعلی ض.س.ش.م. در حالت غیر.  
  .)SGS, 24( »خواستن پوزش« -kṣamevمضارع اخباری، اول ش.م. گذرا از  ٣.
  .)SGS, 103( »دادن، بخشیدن« būṣṣ-تمنایی، اول ش.م.، گذرا از  4.
5. jsīḍa- .؛ از »شده فریفته«: ص.مjsīr- »فریفتن) «SGS, 37(   باyan-  :توانند فریب دهند  نمی«در ساخت امکانی.« 
 .)SGS, 199» (شناختن« -paysānم.، گذرا از باری، اول ش.مضارع اخ .6



مقاله
٣٥ ١١های ایرانی  ها و گویش زبان
 ... های مرّکب های مرّکِب همپایگی و جمله جمله

 
cu rro  anyattīrthya  īndӓ1 kye biśśӓ hana tsīndi2 gyaḍīna 

هستند مرتد نیز آنها که   به سبب نادانی روندمی نابینا همه که
 

سـبب نـادانی، نابینـا   آنهایی که مرتد هستند، آنهایی کـه همـه، بـه ۀهمنیز شناسم،   اکنون خطای خود را می
  .)٢/١٣۵نابینا هستند) ( روند (=  می
  
   3ب وابستگیمرکّ  ةجمل.  2 . 3

آنهـا  یکـی از کـهست که حداقل از دو جمله تشکیل شـده ی اا  مرّکب وابستگی جمله ۀجمل
دیگـر  ۀمستقل و وابسته بـه جملـ  کار رود، اّما دیگری غیر  تنهایی به  تواند به  و میاست مستقل 

ا یکـی از پیونـدهای پیـرو در غالـب مـوارد بـ ۀهای مرّکـب وابسـتگی جملـ  است. در جمله
در  4.ای نـدارد  پایه اصًال نشـانه ۀشود، اّما جمل  و... آغاز میمگر اینکه ، که  وقتیوابستگی مانند 
رود. بنـد وابسـته،   کـار مـی  ها، حداقل یک بند پایه و یک بند وابسته یا پیرو به  این قبیل جمله

گذارد. عنصـری از بنـد   اختیار می  یکی از عناصر بند پایه اطالعاتی در ۀبندی است که دربار
اصـلی،  ۀنامند. در جمل  می بند موصولی ۀهستکند،   موصولی توصیف می ۀپایه را که بند وابست

(افراشـی بند موصولی باشد  ۀتواند هست  الیه و قید می  نهاد، مفعول، متمم حرف اضافه، مضاف

                                                            
  .SGS, 7)( »بودن« -ahج. گذرا از مضارع اخباری، س.ش. .١
  .)SGS, 42» (رفتن« -tsuمضارع اخباری، س.ش.ج.، گذرا از  .٢

3. subordinate compound sentence 
شود: معنی بسیاری از   اشاره میآنها  برخی ازنظرات مختلفی ارائه شده است؛ در اینجا به  مرّکب ۀجملدربارۀ  .4

گونه   ند، به اینا شود و برای آنکه معنی کاملی را به ذهن القا کنند، به چند فعل محتاج  جمالت با یک فعل تمام نمی
 مرّکب ۀ). جمل٢۴٣: ١٣٩۵خانلری ناتل شود (  گفته می مرّکب ۀاند، جمل  ها که از چند بند تشکیل شده  جمله
وابسته است  ۀهسته و یک یا چند جمل ۀکار رفته و آن متشکل از یک جمل ای است که در آن بیش از یک فعل به  جمله

تقسیم کرده است و  مرّکبساده و  ۀرا به دو دست مرّکب). فرشیدورد جمالت ٣١۴: ١٣٨۵گیوی    (انوری و احمدی
، بیش از یک فعل دارد و حروف ربط و عناصر و ادوات واره باشد  داند که درون آن، جمله  ای می  را جمله مرّکب ۀجمل

بسته یا   هم مرّکبپیوسته یا همسانی و  مرّکب ۀرا به دو دست مرّکبکار رفته است. وی جمالت   دستوری در آن به
پایه   پایه و ناهم  را به دو نوع هم مرّکب ۀشناس نیز جمل  ). حق١١٩: ١٣٨٢وابستگی تقسیم کرده است (فرشیدورد 

آن است  ۀمستقل و دیگری وابستآنها  کند که دست کم از دو جمله ساخته شده است، که یکی از  قسیم میت
  ).١٨۵: ١٣٨٧ همکارانشناس و   (حق



 ٣٦ ١١های ایرانی  ها و گویش زبان مقاله
 ... های مرّکب ی مرّکِب همپایگی و جملهها جمله

 
ندها خود ایفاگر یک نقـش دسـتوری عبارتی، این ب   ؛ به)٢٣٧: ١٣٨۶الدینی  ة؛ مشکو١۵١: ١٣٨٨

  برای بند پایه هستند. 
پیرو اسمی، وصـفی،  ۀغربی شامل جمل ۀهای باستانی و ایرانی میان  مرّکب در زبان ۀجمل

هـای مرّکـب   . در زبـان ختنـی، جملـه)٣٨١-٣٧٧ :١٣٨٣(ابوالقاسـمی قیدی و شـرطی اسـت 
آن، بنـد پیـرو  بـر  هستند و عـالوه 2و بندهای پیرو قیدی 1وابستگی شامل بندهای پیرو اسمی

  .)Emmerick 2008(، نیز وجود دارد 4و بند موصولی وصفی یا توصیفی 3واره  وصفی صفت
  
  بند پیرو اسمی.  ١ . ٢ . ٣

عبـارتی   کنـد؛ بـه مـیعمـل  5اسمی، بندی است که تقریبًا مانند یک عبارت اسمی بند پیرو
تنی، این نوع بندها شامل بندهای پیرو خبـری، تواند نقش فاعلی یا مفعولی بپذیرد. در خ  می

  پیرو پرسشی، پیرو موصولی و پیرو مصدری است.  
  
  6بند پیرو اسمی خبری.  ١ . ١ . ٢ . ٣

کار   عنوان فاعل یک فعل یا بدل اسمی به  در ختنی، بند پیرو اسمی از نوع خبری، بندی است که به
در  zy ،pzyʼدر پهلـوی و  kū(معـادل بـا شوند   آغاز می cu رود. این نوع بندها با ادات ربطی مانند  می

  . )Heston 1976: 274( دنده  بند پیرو اسمی را با بند اصلی پیوند میو  سغدی)
samu kvīre syemate īñi cu ṣei ysamaśśandai saittӓ7 
به علت تصور دروغین تنها موصول این جهان شود  پدیدار می  

 

kalahāra oysa haṃdrūṣṣa hūnӓ māñanda dӓyāña8

ها  جنگ ها  خشم  ها  دشمنی  رؤیا مانند باید دیده شود
بـه باید ها   ها، دشمنی  ها، خشم  جنگ[ ،شود  که این جهان پدیدار میتصور دروغین است  علت تنها به

  .)٢/٢١٠( ]مانند رؤیا دیده شوند.

                                                            
1. nominal clauses 2. adverbial clauses 3. participle-adjectival clauses 
2.  
3.  

4. adnominal relative clause 5. noun phrase 6. declarative 
5.  
6.  

  .)SGS, 130» (نظر رسیدن به« -sadگذرا از . مضارع اخباری، س.ش.م.، ٧
  .)SGS, 47» (دیدن« -daiصفت الزامی از از  .٨



مقاله
٣٧ ١١های ایرانی  ها و گویش زبان
 ... های مرّکب های مرّکِب همپایگی و جمله جمله

 

بنـد » شـود  پدیدار می که این جهان« cu ṣei ysamaśśandai saittӓمثال، بند این در 
تنهـا « samu kvīre syemate īñi ۀشود و نقـش فـاعلی بـرای بنـد پایـ  پیرو محسوب می

حسـاب   بـه 1سـاز  رفته یک متممکار  ، ادات ربط بههمچنین دارد.» سبب تصور دروغین است به
و نیـاز  ساخت بودن بند پایه ضروری اسـت  بعد از آن برای خوش ۀکه جمل   آید؛ به این معنی  می

  .  )۴٢- ٣: ١٣٨۵(گلفام سازد   جمله را برای داشتن متمم فاعلی یا مفعولی برآورده می
مستقیم بند پایه و ایفاگر نقش مفعولی است. همچنین، در ایـن    گاهی بند پیرو خبری مفعول

  رود:  کار می  بهآنها  یا بدون si /se نوع بندها، نقل قول مستقیم، با عالمت آغازگر گفتمان
  الف) با عالمت گفتمان؛ مانند: 

samu kho haṃjsaṣḍe2
 se hā ttrāme3 gyastu balysu kṣamvaittӓ 

کند  قصد می همین که سوی عالمت نقل قول  روممی سرور بودا خواستن پوزش  
 

  .)٢/١٢۶( »روم  سرور بودا میپوزش خواستن سوی برای «: کند  که قصد می  همین
است که معادل آن در برگردان فارسـی بـا عالمـت  seازگر گفتمان در زبان ختنی عالمت آغ

 hā ttrāme gyastu یعنـی ،آمـدهشود. بندی که بعـد از عالمـت گفتمـان   نشان داده می«:» 

balysu kṣamvaittä » از زبان گوینده نقل شـده، و  »روم  نزد سرور بودا میپوزش خواستن برای
 seجـای آن از آغـازگر گفتمـان   است کـه بـه» فکر کردن«یا  »گفتن«مفعول مستقیم فعل محذوِف 

  کار رفته است:  به seجای آن   زیر، فعل گفتن محذوف و به ۀاستفاده شده است. همچنین در نمون
  

hvādaśtu bhadṛ paliṃgya yakṣa haiśāro4 se būṣṣa5 
بدره با دو دست (چهارزانو در حالت تمرکز)که یبا حالت پرن هایکشه  کردندپیشکش    قسمت کن عالمت نقل قول 

  

! کن قسـمت: >گفتند< >و<را به بدره پیشکش کردند   دست آن (= خوراک) که با دو یحالت پرندر ها   یکشه
)٢/١۵۶(.  

                                                            
١. complementizerپایـه  ۀای که معرف یک بند یا جمله است و بند مورد نظر نقش متمم را بـرای فعـل جملـ  واژه ؛

  ).١۶٣: ١٣٨۵برعهده دارد (گلفام 
  .)SGS, 139» (قصد کردن« -haṃjsaṣاز  مضارع اخباری، س.ش.م.، ناگذر .٢
  .)SGS, 40(» عبور کردن، گذشتن« -ttrāmاز  ش.م.، ناگذر.مضارع اخباری، ا .٣
  ).SGS, 145, 203( »دادن، بخشیدن« -hatīśالتزامی، س.ش.ج از  .4
  .)SGS, 103» (کردن  ، قسمتدادن« -buṣṣش.م.، از .امر، د 5.



 ٣٨ ١١های ایرانی  ها و گویش زبان مقاله
 ... های مرّکب ی مرّکِب همپایگی و جملهها جمله

 
  ب) بدون عالمت گفتمان؛ مانند: 

ānandӓ jsaunӓte1 vistātӓ2 gyastu balysu tta braṣṭe3 
نزدیک شد تعظیم کرده آننده سرور بودا چنین  پرسید

 

nӓ ṣā vina pracai mӓsta ārūhӓte4 śśandā balysa  

این ادات نفی علت بدون بزرگ چرخدمی زمین بودا  

ایـن زمـین بـزرگ، ای بـودا بـدون علـت «پرسـید:  را چنـین بـودا سـرورشد. نزدیک در حال تعظیم، آننده 
)pratyaya (گرد  نمی) ٢/٢٣۵د(.  

  

فرمـان « -pariو » شـنیدن« -pyūṣ، »دانستن« -bud، »اندیشیدن« -’kӓtمانند  افعالی
 Heston(هستند مستقیم   کامل نقل قول مستقیم و گاهی نیز نقل قول غیرطور  گاهی به» دادن

1976: 285( .  
  ندارد: را  se/siگفتمانی  ۀبعد از خود نشان» دانستن« -budفعل 

hajū huve’ harbiśśu butte5 gyaḍī ṣӓtӓ ārrӓ ni auysde6 

اناد را همه مرد  داندمی  نادانی این خطا ادات نفی نیستخشمگین  
   .)٢/١٣٣( نیستاو خشمگین  »این خطای نادانی است.«داند:   مرد دانا همه را می

  

  وجود ندارد. seآغازگر گفتمان  ۀنشان» داند  می« butte، بعد از در این مثال

  ؛ مانند: )Heston 1976: 285(نیز عالمت گفتمان ندارد » اندیشیدن« -’kӓt فعل
pātcu uysnorӓ tta kāʼñu7 aysu tta praṇӓhānu yӓḍaimä8 

باید بیندیشد چنین موجود افزون براین من این پیمان ام  بسته  
 

                                                            
   .»خم شده« -jsaunӓtaاز  صفت مفعولی،نهادی، مفرد، مذکر .١
  .)SGS, 120(» نزدیک شدن« -vaṣṭش.م.، مذکر، الزم از .نقلی، س .٢
  .)SGS, 85» (پرسیدن« -pulsاز قلی، س.ش.م.، مذکر، متعدی ن .٣
  .)SGS, 11» (گشتنحرکت کردن، « -ārūhمضارع اخباری، س.ش.م. از  .4
  .»دانستن« -budگذرا از  .،م.ش.مضارع اخباری، س .5
  .)SGS, 20» (بودنخشمگین « -auys-/ oysاز  مضارع اخباری، س.ش.م.، ناگذر .6
  .)SGS, 22(اندیشیدن  -’kätصفت الزامی از فعل  .٧
  ».پیمان بستن«  praṇӓhānuبا» کردن« -yanش.م.، مذکر، متعدی از .نقلی، ا .٨
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avaśśӓ balysūśtu buvāni1 biśśӓ klaiśa purrdu yanīñi2  
همه دریابم دانش بودی به یقین هاکلشه بتوانم غلبه کنم  

گاهی را به  گونه پیمان بسته  من این: «بیندیشدهر موجودی باید چنین راین افزون ب ، دریـابمیقین   ام، باشد که آ
  .)٢/٢٠۶» (ها) غلبه کنم  ها (ناپاکی  کلشه ۀباشد که بتوانم بر هم

آیـد، خصوصـًا   در بندهای پیرو قبل از فعِل گفتمانی می» بنابراین، چنین« ttaگاهی قید 
  : )Heston 1976: 285(باشد » گفتن« -hvāñاگر فعل آن 

badṛ baña kṣīri vistātӓ tta hvate3 vā yanīru4 āysda 
اضافهحرف بدره نزدیک شد سرزمین  چنین گفت ادات تأکید  حمایت کنید

  .)٢/٩۶( »مایت کنید...باشد که <مرا> ح« ، چنین گفت:سرزمین روانه شد نزدیک  به بدره

badṛ kӓḍe drātai5 pvaiʼttä6
balysӓ ānandӓ tta parste7 

ترسدمی هراسان بسیار بدره بودا راآننده چنین  فرمان داد
 

ttai hvāña badṛ ma pva’ttu    
نهادی-بدره بگوی ) او راضمیر(+  چنین نترسد    

د کـه بـدره گـوی: باشـ چنـیناو را «چنین فرمان داد: را ) ānandaترسد. بودا آننده (  بدره بسیار هراسان، می
  .)٢/١٠١» (نترسد...

  

 seبـا عالمـت گفتمـان » فرمان داد« parsteمفعول فعل   ...ttai hvāñaباال،  مثال در
 :Heston 1976(رفته اسـت کار   به» چنین« ttaیا بدون  ttaبا  hvāñaهمچنین، فعل  نیامده،

های عامـل   ها یا اندیشه  ژهکلی، بند پیرو که در نقش مفعولی قرار دارد، به نقل وا  طور  به .)285
بند . )Ibid: 275(آن باشد  ۀکار یا گویند ۀپردازد که در آن، عامل، کنند  بند اصلی در قالبی می

                                                            
  .»دانستن« -budاز  ش.م.، ناگذر.مضارع التزامی، ا .١
٢. purrdu yanīñi  (ساخت امکانی)»از  »بتوانم غلبه کنمpurrda-.از »مغلوب« ،: ص.م ،purr- »غلبـه کـردن«  +

yan- »٨۵-٨۴ :١٣٨٣(میرفخرایی » کردن(.  
  .)SGS, 156» (گفتن« -hvāñمذکر متعدی از .، م.ش.نقلی، س .٣
  ».کردن حمایت« -āysdaبا  -yanش.ج.، گذرا، متعدی از .تمنایی، د 4.
  ».ترسیده« -drātaaاز  نهادی، مفرد، مذکر. 5
  .)SGS, 85» (ترسیدن« -puva’dمضارع اخباری، س.ش.م.، گذرا از  .6
  .)SGS, 73» (فرمان دادن« -parī، مذکر، متعدی از فعل س.ش.م.نقلی،  .٧



 ٤٠ ١١های ایرانی  ها و گویش زبان مقاله
 ... های مرّکب ی مرّکِب همپایگی و جملهها جمله

 
جایگـاه مفعـولی در یا پیرو اگر در جایگاه اسمی قرار بگیرد، ایفاگر نقش فاعلی و اگر  وابسته

  قرار گیرد، ایفاگر نقش متمم مفعولی برای بند پایه است. 
  
  1بند پیرو اسمی پرسشی.  ٢. ١. ٢. ٣
پیرو اسمی از نوع پرسشی بندی است که با ضمایر پرسشی، قیدها یا حروف ربـط آغـاز  بند
هـا   این نـوع جملـه. کند  را مشخص میآنها  پرسشی حالت ۀشود. کاربرد ضمایر در جمل  می
ر، بنـد پیـرو اسـمی شـاهدهای زیـ در های فـاعلی و مفعـولی باشـند.  توانند ایفاگر نقش  می

  پرسشی، مفعول مستقیم بند پایه یا اصلی است: 
kāmättatvatubuttenene 
 ادات نفیادات نفیداندواقعاً چه کسی

  .)٢/١۵٨چه کسانی هستند؟ ( واقعاً آنها  داند  او نمی
tatvatu kāmӓ »مفعـول مسـتقیم بـرای » آنها واقعـًا چـه کسـانی هسـتند؟ne butte 

  است.   »داند  نمی«
  

    2بند پیرو اسمی موصولی.  ٣. ١ . ٢ . ٣
یک عنصر  بارۀشود که اطالعات اضافه در  بند پیرو اسمی از نوع موصولی به بندی اطالق می

  است.  »که«ساز   کند. در زبان فارسی حرف ربط وابسته  را ارائه می
ا قیـدهای در زبان ختنی، بند پیرو اسمی موصولی بندی است که با ضـمایر موصـولی یـ

کـاربرد شـود.   آغـاز مـی 5ای  یا گـروه اسـمی اشـاره 4های پیشین  ، با یا بدون اشاره3موصولی
هاست. این بنـدها بـه توصـیف عنصـر معـین   نوع بند   در اینآنها  حالت ۀکنند  ضمایر، تعیین

آغـاز  ceاسم خاص یا عـام یـا ضـمیر هسـتند و بیشـتر بـا  ۀکنند  پردازند، درواقع تعریف  می
هم با  ce/cu/ci/ca. ضمایر موصولی در سغدی) cw(̕)و  ky(̕)در پهلوی و  kē ،ī(معادل وند ش  می

کار رونـد،   . اگر بدون مرجع به)Heston 1976: 308( روند  کار می  مرجع و هم بدون مرجع به

                                                            
1. Interrogative relative clause  2. nominal relative clause 3. relative adverbs 
2.  
3.  

4. preceding administratives 5. demonstrative noun phrase 
5.  
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؛ مانند شاهد زیر. در ایـن مثـال، )Ibid: 319(کنند   در نقش ضمیر موصولی نامعین عمل می

بـا  cu، ضمیر موصولی یعنیصر مورد نظر در جایگاه مفعول مستقیم توصیف شده است؛ عن
  کار رفته است:   در نقش مفعول بند پایه به» هر آنچه را که« buroقیدی خود  ۀوابست

cu buro ysnora aysmūna kei’ndӓ1 hӓra 
ه را آنچ موجود ادات وابسته  ذهن دناندیشمی چیز

 

harbiśśu balysӓ hamye kṣaṇu butte biśśu 
همان بودا همه دم داندمی همه

  ).٢/١١۶( داند میدر همان دم کامًال اندیشند، بودا همه را   موجودات با اندیشه میآن چیزی را که 
در شاهدهای زیر، عنصر مورد نظر جایگاه فاعلی دارد، یعنی در نقـش فـاعلی بنـد پایـه 

  کار رفته است:   به
jsa puñyau balysӓ vā aśka 
کیدبوداهانیکیبا  شاید ادات تأ

  

śtāka cu hӓmӓte2 hӓlysdӓ biśśӓ 
ه / هرهم حاضراسته راآنچالزم  

  .)٢/١٣١آماده شود ( ،که نیاز استرا آنچه  هرهای بودا،   شاید از طریق نیکی

kye گـر بـدون مرجـع رود. ا  کـار مـی بهعنوان ضمیر موصولی با مرجع یا بدون مرجع  نیز به
دهـد   معنـی مـیهـرکس ، کـه کسـیبیاید، در این حالت، معادل ضمیر موصولی نامعین مانند 

)Heston 1976: 319(:  
kye ttӓte kṣӓta’ bhadrra carīyӓ3 pārāmate mulśde jsa haṃtsa 
ههرک این  ای بدره شش فراگیردی فضیلت مهربانی با  همراه

 

balysūśtu hastamo butte parrījӓtӓ4 harbiśśӓ satva 
گاهی یابد درمی بهتر آ دهدنجات می همه  موجودات

                                                            
  .»اندیشیدن« -’kät، گذرا از ج.مضارع اخباری، س.ش. .١
  .»، شدنبودن« -hämاز  ، ناگذر.مضارع اخباری، س.ش.م .٢
  .)SGS, 33» (تمرین کردن« -carتمنایی، س.ش.م.، گذرا از  .٣
  .)SGS, 192» (نجات دادن« -parrījگذرا از مضارع اخباری، س.ش.م.،  .4



 ٤٢ ١١های ایرانی  ها و گویش زبان مقاله
 ... های مرّکب ی مرّکِب همپایگی و جملهها جمله

 
گـاهی را درمی، یاین شش فضیلت را همـراه بـا مهربـانی فراگیـرد هک  هرای بدره!   ۀ<و> همـیابـد  بهتـرین آ

 .)٢/٢٣٠(دهد  میموجودات را نجات 

  آغاز شده است. kye ۀدر اینجا، بند پیرو با واژ
  

    1د پیرو اسمی مصدریبن.  ۴ . ١ . ٢ . ٣
  شود.  میپیرو اسمی مصدری، بندی است که بند پیرو در آن با مصدر آغاز  بند

  : دارد 2در شاهد زیر، مصدر نقش متمم صفتی
kṣamauvӓ buljse badrra balysӓ biśśa tcāraṇӓ hvīte.. 
ندایی- بدره تقوی بخشش بودا همه توانا  سخن گفتن

  .)٢/٢١١ست... (های بودا توانا  تقوی ۀبخشش <و> هماز  به سخن گفتنای بدره! او 
قـرار گرفتـه و آغـازگر  tcāraṇӓدر جایگاه متمم صفتی » گفتن« hvīteدر اینجا، مصدر 

  .)Emmerick 2008(بند پیرو شده است 
kṣamӓtӓ nӓ hāḍe balysānu dṛte3 parau4

سازد خشنود می بودی هنوز آنها داشتن نگه قانون 
 .)٢٠/١٨سازد (  را خشنود می آنها قانون بوداییتن (اجرا کردن) داش  نگه هنوز

در آغاز بند پیرو آمده و بنـد  kṣamätäبا نقش فاعلی برای  dṛteمثال نیز، مصدر  ایندر 
  .)Emmerick 2008(کرده است کامل آن را  kṣamӓtӓ nӓ ۀپای

  

 گیری  نتیجه.  ۴

از  وابسـتگی،   همپـایگی و مرّکـب   مرّکب هایی از جمالت  ، با گردآوری نمونهپژوهش ایندر 
 ۀکه در زبان ختنی ساختار جمله به سـه دسـتحاصل شد ، این نتیجه زمبستهفصل دوم کتاب 

همپـایگی بـا    مرّکـبهای  هشـود. جملـ مـی   وابستگی تقسیم   همپایگی و مرّکب   ساده، مرّکب
  بـه یکـدیگر» و، همچنـین، نیـز« rro  /rrau، »یـا« o / au، »و« uپایه مانند   حرف ربط هم

                                                            
1. infinitive relative clause 2. adjectival complementation 
2.  

  .»نگهداشتن« -dṛjsمصدر از  .٣
که بررسی شد، در فصل دوم مصدری که ایفاگر نقش فاعلی برای بنـد پایـه باشـد، یافـت نشـد، بنـابراین،   جایی. تا4

  شد.برای نمونه آورده  ستهزمبشاهدی از فصل بیستم 
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 ۀد. همچنـین، جملـنباشـداشـته فعلی   شوند و ممکن است گروه فعلی و گروه غیر  مرتبط می
پیرو، بررسـی  ۀوار  پایه و جمله ۀوار  جایگاه جمله به باتوجهپیرو اسمی، بند  با مرّکب وابستگی

است کـه جملـه اسـتقالل  های مرّکب همپایگی در این  ها با جمله  . تفاوت این نوع جملهشد
گیرد. این نوع جملـه،   نقش دستوری را برعهده می ،عنوان بخشی از یک کل  و بهندارد درونی 

هـای پایـه و پیـرو   که، هر یک از جمله  بیش از دو جمله ساخته شده باشد. ازآنجاتواند با  می
از ایـن  د و هـر یـکنپایه و پیـرو دیگـری سـاخته شـده باشـ ۀممکن است خود از یک جمل

 ۀهایی کـه درون یـک جملـ  پایه تشکیل شده باشد، شمار جمله  های هم  ها نیز از جمله  جمله
های   ها نشان داد که بند پیرو اسمی شامل بند  گیرند، محدودیتی ندارد. بررسی  مرّکب قرار می

پیرو خبری، پیرو پرسشی، پیرو موصولی و پیرو مصدری است. در بند پیـرو اسـمی خبـری، 
توانـد در نقـش   شوند و این نـوع بنـدها می  به هم متصل می» که« cuها با ادات ربطی   ملهج

کار رود. در بند اسمی پیرو پرسشـی، بنـدهای پایـه و پیـرو بـا   فاعلی یا مفعولی بند اصلی به
پیوندنـد. بنـد پیـرو   بـه یکـدیگر می ku، kāmaضمایر پرسشی، قیدها و حروف ربط ماننـد 

آغـاز » کـه« ce/cu/ci/ca ماننـد ،ا ضمایر موصـولی یـا قیـدهای موصـولیاسمی موصولی ب
نقش فاعلی یا مفعولی داشته باشـد و بنـد پیـرو اسـمی مصـدری نیـز بـا تواند  میشود و   می

  شود و ممکن است جایگاه مفعولی، متمم صفتی یا حتی فاعلی داشته باشد.   مصدر آغاز می
درون یـک مکانی و بندهای پیرو اسـمی نیـز بندهای پیرو قیدی شرطی، زمان وجود  هم

ش از دو جملـه بـیتوانـد بـا  میمرّکب وابسـتگی  ۀیک جمل یعنی. ممکن استجملۀ مرّکب 
 ۀهای پایه و پیرو ممکن است خود از یک جملـ  که هر یک از جملهجاآنساخته شده باشد. از

پایه تشـکیل شـده   های هم  ها نیز از جمله  پایه و پیرو ساخته شده باشد و هر یک از این جمله
  گیرند محدودیتی ندارد.   مرّکب قرار می ۀهایی که درون یک جمل  باشند، شمار جمله
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 ٤٨ ١١های ایرانی  ها و گویش زبان مقاله
 ..های. بررسی ساختار جملۀ پایانی متن

 
لـِب آن نـامی مناسـب بـه مطا نامـد و باتوجه  می» المعارِف دین مزدایی  ةدایر«اثر را دومناش 

 از ایـن گردآورنـدگان در و نـاِم دو تـن )          (kardagشـده  هست. کتاب اثـری اسـت گردآوری
گـاهی آخرین فصِل کتاب سوم مایـۀ  هـایی دربـارۀ گردآورنـدگان و درون  آن یاد شده است و آ

نـدگان، ایـن ربر تصـریِح گردآوهـا و بنـا  کتاب نیز در این فصل آمده است. برپایۀ این یادکرد
ِبه مزدیسنی بـه پیـامبر آن، زردشـت تنظـیم شـده و مطالـب آن در  کتاب بر اساِس الهام دین

ــدۀ دانش ــتایی:  بردارن ــویش (اوس ــرواِن خ ــتین پی ــه نخس ــت ب ــه زردش ــت ک ــایی اس ه
paoiriiō.ṯkaēša- :؛ پهلویpōryōtkēšānکه  گونه ) آموخته است. سرگذشِت کتاب نیز آن

سـت، فرمـانروایی تازیـان و آشـفتگی پایـان دورۀ اوستاخوِد کتاب  در آن آمده است، هماننِد 
فرنبغ پسِر فرخـزاد، پیشـوای بـزرگ   شود تا آنکه آذر  ساسانی سبِب پراکندگی این مجموعه می

زیست، به گردآوری و تنظیم  میه.  ٢١٧-١٩٨زردشتیاِن فارس، که همزمان با مأمون عباسی 
آیـد،   سبِب بالیی که برای فرزندش پیش مـی ن گردآورنده بهگمارد. کاِر ای  مجّدِد آن هّمت می

پـس از فرنبـغ موبـِد  ماند. این آذرفرنبغ موبدی شـناخته و فرهیختـه بـوده اسـت.  ناتمام می
) بر گردآوری مجّدد کتاب Ādurbād ī Ēmēdānآذرباد فرزنِد امید (پهلوی:  دیگری به نام
بـار فـراهم اهرًا همان اسـت کـه او آخـرین گمارد و آنچه امروز در دست است، ظ  هّمت می

گذاشته است و بنا به یـادکرِد او نیـز ایـن کتـاب، » هزار فصل دینکردِ « آورده و خود بر آن نام
شت است که نسل به نسل به سنت شـفاهی تـا زمـاِن او رسـیده اسـت. درالهاِم خداوند به ز

. کتـاِب نهـم )٢-١: ١٣٨٩محصـل (راشد آخرین تألیف کتاب مربوط به قرن سوم هجری است
ی دورۀ ساسانی است که امروزه اصِل آنها را در دست نـداریم. اوستاشامِل سه نسِک  دینکرد

انـد، امـا بسـیاری از مطالـب   شـمار آمـده ی گاهـانی بـهها اگرچه این سه نسک جزو نسـک
ِس یابیم. ایـن کتـاب بـر اسـا  اساطیری در آنها آمده است که در جای دیگر اثری از آنها نمی

  .  )٣٠ :١٣٨٢(آموزگار و تفضلی تدوین شده است  اوستاهای   ها و تفسیر  ترجمه
هـا در   . نـوع واژه١در این پژوهش سعی شده است به سه پرسش زیر پاسـخ داده شـود: 

مـذکور هـای   . آرایش واژگانی در جملـه٢چیست؟  دینکردهای کتاب نهم   جملۀ پایانی متن
هـا   جا کردن واژه هنهم از جاب دینکردو مقصوِد گردآورندگان  ها  . مفهوم جمله٣چگونه است؟ 
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ها، بـه بررسـی جملـۀ پایـانی در همـۀ  در آنها چیست؟ برای رسیدن به پاسـخ ایـن پرسـش
هـای کتـاِب نهـم   مـتن پردازیم. برای این پژوهش جملۀ پایانی هر یک از  های کتاب می  متن

ودو فرگـرد اسـت و  ت که شـامل بیسـتکنیم. بخش نخس بررسی می را در سه بخش دینکرد
، نامیده شـده نسکمانسر  ورشتسه فرگرد دارد و و نام دارد، بخش دوم که بیست نسک  سوتگر
متنـی بـا عنـوان همچنـین  .نـام دارد نسـک بغودو فرگرد است و  وم که شامل بیستبخِش س

بـه نـاِم دادوِر «نـوان که متنی کوتاه بـا عرا و متن پایان کتاب » هات ۀای از هم  دربارۀ گزیده«
نهـم  دینکردها و مقصود گردآورندگان   تا مفهوم این جملهکرد ، بررسی خواهیم است» دادگر

  .را دریابیم
ِل ضـرب اسـتفاده نظر، از قانون احتمال شرطی، اص   های مورد  در آرایش واژگانی جمله

 nتـا  ١ای جـزء دست آوردن همۀ احتماالت شرطی در یک پدیده کـه دار شده است. برای به
را در پدیـده  nتـا  ١کنیم تا تمامی احتماالت قرارگیری جزء   است از قاعدۀ ضرب استفاده می

مشخص کنیم. برای اثبات قاعدۀ ضرب، تعریف احتمال شـرطی را در طـرف راسـت رابطـه 
  .)٧۵-٧۴: ١٣٩٠(راس نویسیم   می

= p(E1E2…En) 
P(E1E2…En)… P(E1E2) 

P(E1) 
P(E1E2…En-1)P(E1) 

  
واژه باشد، تعداد احتماالت برای آرایش  ۴ای که دارای   بدین صورت که در جمله

  دست خواهد آمد: هواژگانی از ضرب زیر ب
  تعداد احتماالت=  ۴×٣×٢×١=  ٢۴

واژه  ۴که دارای  دینکردهای کتاب نهم   برای آرایش واژگانِی جملۀ پایانی متنترتیب  بدین
  د.احتمال وجود دار ٢۴است، 
تدوین شـده دانشگاهی در مقطع دکتری  رسالۀصورت  هم تا کنون دو اثر بهن دینکردبارۀ در

و    تصـحیح و ترجمـۀ سـوتگر«بـا عنـوان ) ١٣۴۴(لی است. یکی رسالۀ شادروان احمـد تفضـ
 نامۀ پهلوی  های اوستایی با واژه  و سنجش این دو نسک با متننهم  دینکرداز نسک مانسر  ورشت

    .»دینکردنسک از کتاب نهم  بررسی بغ«با نام فاطمه سّیدی  ی رسالۀدیگرو » فارسیـ 
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   ساختار جمله. ٢

 ahlāyīhجملۀ مورد بررسی در این پژوهش، جملۀ خبری ساده و دارای چهار واژه است: 
که  ābādīh، )٣۵: ١٣٩۴(مکنزی است » پرهیزگاری، نیکوکاری«معنِی  که  اسم معنی و به

که صفت عالی و  pāh̆lom، )٢٧(همان: است » آبادی، خوشبختی« معنِی  اسم معنی و به
واژۀ  ».است« astو فعل ربطی ) Nyberg 1979: 2/148(است » بهترین، برترین«معنِی  به

ahlāyīh  وābādīh توانند در نقش نهاد (مسندالیه) قرار بگیرند. واژۀ  میpāh̆lom  که
 ābādīhیا  ahlāyīhخود که اسم معنی  تواند صفت برای واژۀ بعد از  صفت عالی است می

با اسم معنی بعد از خود، با هم نقش مسند را  pāh̆lomاست، باشد. به این صورت که 
 داشته باشند:

ahlāyīh pāh̆lom ābādīh ast. 

ābādīh pāh̆lom ahlāyīh ast. 

» بهترین آبادی« pāh̆lom ābādīhمسندالیه، » پرهیزگاری« ahlāyīhدر جملۀ نخست 
 pāh̆lomمسندالیه، » آبادی« ābādīhفعل ربطی است. در جملۀ دوم » است« astد، و مسن

ahlāyīh »مسند، و » بهترین پرهیزگاریast »فعل ربطی است.» است  
  تنهایی نقش مسند را در جمله دارد: همچنین به pāh̆lomصفت عالی 

pāh̆lom ast ahlāyīh ābādīh. 

نقش نهادی (مسندالیه) دارند. بدین معنی که هر دو  ābādīhو  ahlāyīhدر این جمله 
  ».پرهیزگاری و آبادی بهترین است«

اند،   ها را در جمله داشته  جایی واژه  به  گویا قصد بازی با کلمات و جا ،گردآورندگان کتاب
ریزند تا زیبایی و آهنگین شدن را به اشعار   می ها را درهم  همانند شاعران که در شعِر خود واژه

در آن بر زبان شعر که به ضرورت وزن و قافیه، نظم طبیعی و منطقی  ببخشند. عالوهخود 
برای تکیه و نیز خورد، در زبان محاوره و در زبان نویسندگان و استاداِن قدیم و جدید   می همبر

تأکیدی که بر یکی از اجزای جمله دارند یا به حکم ساخت خاص جمله یا به دالیل دیگر یا 
پیش و خورد و عناصر جمله را پس  می هم  ن و بدون هیچ دلیلی، نظم جمله براز روی تفنّ 
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را  همۀ احتماالت ،نهم دینکرد. گردآورندگان )٣٢٠ :١٣٩۴گیوی احمدی (انوری و آورند   می
همچنین این  .اند که جنبۀ تفّنن داشته است  شده، استفاده کردهآرایش واژگانِی جملۀ یاد برای
  هایی با سه معنی و مفهوم متفاوت ساخته است:  جمله ،جایی  به  جا

ahlāyīh ābādīh pāh̆lom ast. 

ahlāyīh ābādāh ast pāh̆lom. 

ābādīh ahlāyīh pāh̆lom ast. 

ābādīh ahlāyīh ast pāh̆lom. 

pāh̆lom ast ahlāyīh ābādīh. 

pāh̆lom ast ābādīh ahlāyīh. 

ast ahlāyīh ābādīh pāh̆lom. 

ast ābādīh ahlāyīh pāh̆lom. 

نیستند و  pāh̆lomموصوف برای صفت  ābādīhو  ahlāyīhدر این هشت جمله 
هر دو نقش نهادی  ābādīhو   ahlāyīhتنهایی نقش مسند را دارد و به pāh̆lomصفت 

ها بوده که تنها   (واو عطف) میان این دو برای حفظ شکل ظاهری جمله udدارند. قرار ندادن 
 هشت جمله دارای یک معنی و مفهوم مله قرار بگیرد. اینشده در جچهار واژۀ یاد

  .است» پرهیزگاری و آبادی بهترین است«
  شش جملۀ دیگر که دارای یک معنی هستند، به شرح زیر است:

ahlāyīh pāh̆lom ābādīh ast. 

ahlāyīh ast pāh̆lom ābādīh. 

pāh̆lom ābādīh ahlāyīh ast. 

pāh̆lom ābādīh ast ahlāyīh. 

ast ahlāyīh pāh̆lom ābādīh. 

ast pāh̆lom ābādīh ahlāyīh. 

است و پیش از آن آمده  ābādīhصفت برای واژۀ  pāh̆lomدر این شش جمله واژۀ 
نقش نهادی دارد و این  ahlāyīhکنند. واژۀ   است و هر دو با هم نقِش مسند را ایفا می

  هستند. »پرهیزگاری بهترین آبادی است«ها دارای معنی یکسان   جمله
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  معنی دیگر به شرح زیر است:  شش جملۀ هم

ābādīh pāh̆lom ahlāyīh ast. 

ābādīh ast pāh̆lom ahlāyīh. 

pāh̆lom ahlāyīh ābādīh ast. 

pāh̆lom ahlāyīh ast ābādīh. 

ast pāh̆lom ahlāyīh ābādīh. 

ast ābādīh pāh̆lom ahlāyīh. 

است، زیرا پیش از آن آمده  ahlāyīhصفت برای واژۀ  pāh̆lomدر این شش جمله واژۀ 
نقش نهادی دارد و این شش  ābādīhاست و هر دو با هم نقش مسند را در جمله دارند. واژۀ 

  .هستند» آبادی، بهترین پرهیزگاری است«جمله دارای معنی یکسان 
 īصفت برای واژۀ قبل از خود است و نویسندگان باید  pāh̆lomهای زیر واژۀ   در جمله

، زیرا صفت بعد از موصوف آمده و مستلزم آوردند میاضافه) را بین صفت و موصوف  (کسرۀ
اگر  ــدر فارسی میانه رابطۀ میان صفِت توصیفی و موصوف را  .است ī ۀآوردن کسرۀ اضاف

. )۵٩: ١٣٩۵(ابوالقاسمی کند   ) برقرار میīکسرۀ اضافه ( ــصفت پیش از موصوف نیامده باشد 
(آموزگار و تفضلی د شو  حذف می ī ۀیاید در توالی اضافات، ادات اضافوقتی ابهامی پیش ن

. اّما برای حفظ شکل ظاهری جمله با چهار واژه، نویسندگان از گذاشتن کسرۀ )۶٧: ١٣٨٢
  اند.  خودداری کرده īاضافه 

ābādīh pāh̆lom ast ahlāyīh. 

ahlāyīh ast ābādīh pāh̆lom. 

ahlāyīh pāh̆lom ast ābādīh. 

ābādīh ast ahlāyīh pāh̆lom. 
  

  شدند:  صورت زیر آورده می پس این چهار جمله باید به
1. ābādīh ī pāh̆lom ast ahlāyīh. 

نقش مسند را ایفا  ābādīh ī pāh̆lomنقش نهادی دارد و  ahlāyīhدر این جمله 
  .است» آبادِی بهترین است پرهیزگاری«معنِی  هکند و جمله ب  می
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2. ahlāyīh ast ābādīh ī pāh̆lom. 

نقش  ābādīh ī pāh̆lomنقش نهادی و  ahlāyīhدر این جمله هم مانند جملۀ پیشین 
پرهیزگاری است «گونه است:  کنند و معنی جمله مانند جملۀ پیشین این  مسند را ایفا می

  .»آبادِی بهترین
3. ahlāyīh ī pāh̆lom ast ābādīh. 

مسند است و معنی  ahlāyīh ī pāh̆lomد و نقش نهادی دار ābādīhدر این جمله واژۀ 
  ».پرهیزگارِی بهترین است آبادی«چنین است: این جمله 

4. ābādīh ast ahlāyīh ī pāh̆lom. 

 ahlāyīh ī pāh̆lomنقش نهادی دارد و  ābādīhدر این جمله همانند جملۀ پیشین 
آبادی است «ست: کند و معنی همانند جملۀ پیشین به این صورت ا  نقش مسند را ایفا می

  .»پرهیزگارِی بهترین
  

  ها  بررسی جمله. ٣
نام دارد،  نسک  سوتگرفرگرد بخش نخست کتاب که  ودو های پایانِی بیست  آوانویسی جمله

 است:آمده  ١در جدول 
 

  نسکسوتگر پایانِی فرگردها در  . جملۀ١جدول
  

ast pā̆hlom ābādīh ahlāyīh ٧٨٨: ١٣٩۶فرگرد نخست (َمَدن(  
ast ābādīh pā̆hlom ahlāyīh  :٧٨٨فرگرد دوم (همان(  

ābādīh pā̆hlom ast ahlāyīh  :٧٨٩فرگرد سوم (همان(  
ast pā̆hlom ahlāyīh ābādīh  :٧٩٠فرگرد چهارم (همان(  
ast ahlāyīh pā̆hlom ābādīh  :٧٩٠فرگرد پنجم (همان(  

ahlāyīh pā̆hlom ast ābādīh  :٧٩٢فرگرد ششم (همان(  
ast ābādīh ahlāyīh pā̆hlom  :٧٩٢فرگرد هفتم (همان(  
ast pā̆hlom ābādīh ahlāyīh  :٧٩۴فرگرد هشتم (همان(  

ābādīh ahlāyīh ast pā̆hlom  :٧٩۴فرگرد نهم (همان(  
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pā̆hlom ābādīh ahlāyīh ast  :٧٩۶فرگرد دهم (همان(  
pā̆hlom ahlāyīh ābādīh ast  :٨٠٠فرگرد یازدهم (همان(  
ahlāyīh ābādīh pā̆hlom ast  :٨٠١فرگرد دوازدهم (همان(  
pā̆hlom ast ābādīh ahlāyīh  :٨٠٢فرگرد سیزدهم (همان(  
ābādīh ast pā̆hlom ahlāyīh  :٨٠٣فرگرد چهاردهم (همان(  

ast pā̆hlom ābādīh ahlāyīh  :٨٠۵فرگرد پانزدهم (همان(  
pā̆hlom ast ahlāyīh ābādīh  :٨٠۶فرگرد شانزدهم (همان(  
ahlāyīh ast pā̆hlom ābādīh  :٨٠٧فرگرد هفدهم (همان(  

ast ahlāyīh pā̆hlom ābādīh  :٨٠٨فرگرد هجدهم (همان(  
ābādīh ast ahlāyīh pā̆hlom  :٨١٠فرگرد نوزدهم (همان(  
ahlāyīh ast ābādīh pā̆hlom  :٨١۵فرگرد بیستم (همان(  

ast ahlāyīh ābādīh pā̆hlom ٨١٧م (همان: ویک فرگرد بیست(  
ahlāyīh ābādīh pā̆hlom ast ٨١٨ودوم (همان:  فرگرد بیست(  

  

، گردآورندگان کتاب ترتیب خاصی را برای نسکسوتگرودو فرگرد نخست  در بیست
اند. به همین دلیل گاهی تکرار در آرایش   استفاده از تمام احتماالت ممکن استفاده نکرده

اند.   مله را به همان صورت در فرگرد دیگری تکرار کردهها رخ داده است و ج  واژگانی جمله
که در احتمال است  ٢۴احتماالتی که برای چینش این چهار واژه در کنار هم وجود دارد، 

صورت را در نوشتار خود استفاده  ۵احتمال استفاده شده و  ١٩ودو فرگرِد نخست از  بیست
ها بوده است. بدین   ترتیب چینش واژه اند. علت این اشتباه رعایت نکردن نظم در  نکرده

یریو)، در پایاِن فرگرد هشتم و پانزدهم تکرار َو صورت که جملۀ پایانی فرگرد نخست (یتااهو
شده است و جملۀ پایانی فرگرد پنجم در پایان فرگرد هجدهم تکرار شده و جملۀ پایانی 

ج احتمالی که نویسندگان در ودوم تکرار شده است. پن ِد دوازدهم، در پایان فرگرد بیستفرگر
  اند، به شرح زیر است:  آرایش واژگانی استفاده نکرده

1. ahlāyīh ast ābādīh pāh̆lom 

2. ābādīh ast ahlāyīh pāh̆lom 
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3. pāh̆lom ast ābādīh ahlāyīh 

4. ast ahlāyīh pāh̆lom ābādīh 

5. ast ābādīh pāh̆lom ahlāyīh 

رعایت ها در چهار جایگاه   کارگیری واژه زم را در بهدقت ال نویسندگانرسد  نظر می به
اند، برای همین بدون در   و از فرمول خاصی برای چینش بدون تکرار استفاده نکردهاند  نکرده

 ahlāyīh ābādīh pā̆hlom مانده، جملۀ فرگرد نخست را که نظر گرفتن پنج احتمال باقی

ast اند و نیز جملۀ فرگرد پنجم را که   ار کردهبوده، در پایان فرگرد هشتم و پانزدهم تکر
ābādīh pāh̆lom ahlāyīh ast اند و همچنین   بوده، در پایان فرگرد هجدهم تکرار کرده

ه، دوباره در پایان فرگرد بود ast pā̆hlom ābādīh ahlāyīhجملۀ فرگرد دوازدهم را که 
  اند.  دوم تکرار کردهو بیست

نام  نسکمانسر  ورشتبخش دوم کتاب که  وسه فرگردِ  یستهای پایانِی ب  آوانویسِی جمله
 است: آمده  ٢دارد، در جدول 

  
  نسکمانسر   ورشتها در   . جملۀ پایانِی فرگرد٢جدول 

  

ast  pā̆hlom ābādīh  ahlāyīh  ٨٢٢: ١٣٩۶فرگرد نخست (َمَدن(  
pā̆hlom  ast  ābādīh  ahlāyīh   :٨٢٣فرگرد دوم (همان(  

ast ābādīh  pā̆hlom  ahlāyīh   :٨٢٣فرگرد سوم (همان(  
ābādīh  ast  pā̆hlom  ahlāyīh   :٨٢٣فرگرد چهارم (همان(  
pā̆hlom  ābādīh  ast  ahlāyīh   :٨٢۵فرگرد پنجم (همان(  
ābādīh  pā̆hlom  ast  ahlāyīh   :٨٢٨فرگرد ششم (همان(  

ast  pā̆hlom  ahlāyīh  ābādīh   :٨٣١فرگرد هفتم (همان(  
pā̆hlom  ast  ahlāyīh  ābādīh   :٨٣۵فرگرد هشتم (همان(  

ast ahlāyīh pā̆hlom ābādīh  :٨۴١فرگرد نهم (همان(  
ahlāyīh ast pā̆hlom ābādīh  :٨۴٣فرگرد دهم (همان(  
pā̆hlom ahlāyīh ast ābādīh  :٨۴۶فرگرد یازدهم (همان(  
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ahlāyīh pā̆hlom ast ābādīh  :٨۴٩فرگرد دوازدهم (همان(  
ast ābādīh ahlāyīh pā̆hlom  :٨۵١فرگرد سیزدهم (همان(  

ābādīh ast ahlāyīh pā̆hlom  :٨۵۴فرگرد چهاردهم (همان(  
[ast] ahlāyīh ābādīh pā̆hlom  :٨۵۶فرگرد پانزدهم (همان(  

ahlāyīh ast ābādīh pā̆hlom  :٨۶٠فرگرد شانزدهم (همان(  
ābādīh ahlāyīh ast pā̆hlom  :٨۶١فرگرد هفدهم (همان(  
ahlāyīh ābādīh ast pā̆hlom  :٨۶۴فرگرد هجدهم (همان(  
pā̆hlom ābādīh ahlāyīh ast  :٨۶۶فرگرد نوزدهم (همان(  
ābādīh pā̆hlom ahlāyīh ast  :٨۶٧فرگرد بیستم (همان(  
pā̆hlom ahlāyīh ābādīh ast ٨٧٠: ویکم (همان فرگرد بیست(  
ahlāyīh pā̆hlom ābādīh ast ٨٧٢ودوم (همان:  فرگرد بیست(  

ābādīh 
ahlāyīh 

ahlāyīh 
ābādīh 

pā̆hlom 

pā̆hlom 
ast 
ast 

  )٨٧٣سوم (همان: و فرگرد بیست

  
، همۀ احتماالت ممکن برای آرایش واژگانی نسکمانسر  ورشتوسه فرگرد  در بیست

کدام   دوم هر و ورت که فرگرد نخست تا فرگرد بیستکار گرفته شده است، به این ص ها به  جمله
سوم دو و یان خود دارد، اّما فرگرد بیستهای آرایش واژگانی را در جملۀ پا  تیکی از صور

احتمال  ٢۴جمله را با دو آرایش واژگانی متفاوت در انتهای خود دارد. نویسندگان همۀ 
اند و از فرمول خاصی   کار برده سه فرگرد بهو ون خطا و بدون تکرار در این بیستممکن را بد
جمله باشد، شش احتمال  این صورت که اگر یک واژه در جایگاه اولاند، به   پیروی کرده

برای سه واژۀ دیگر وجود خواهد داشت که جایشان با هم عوض شود. برای جلوگیری از 
تکرار بعد از نوشتن یک جمله برای نخستین بار، جایگاه اول و دوم را در جملۀ بعد با همان 

های جایگاه سوم و چهارم   اند و واژه  تغییر نداده د و آن راان  های جایگاه اول و دوم پر کرده  واژه
اند و   اند و سپس در جملۀ بعد در جایگاه دوم واژۀ جایگاه سوم را قرار داده  جا کرده  به  را جا

اند و با همین روش شش احتمال   جا کرده  به  های جایگاه سوم و چهارم را جا  دوباره واژه
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اند و پس از آن واژۀ   واژه در جایگاه نخست جمله باشد نوشتهممکن را به شرطی که یک 
اند و دوباره شش احتمال را به شرطی که واژۀ جدید در جایگاه   جایگاه نخست را تغییر داده

صورتی آورده  احتمال در فرگردها به ٢۴اند و قصدشان این بوده که هر   نخست باشد نوشته
اند که از آرایش واژگانی   اشد و با این فرمول سعی کردهشود که در فرگرد دیگری تکرار نشده ب

واقع از احتمال شرطی، اصِل ی با همان صورت خودداری کنند. درجمله در فرگردهای بعد
  اند.  ضرب استفاده کرده

 نسک بغیعنی  دینکردودو فرگرد بخش سوم کتاب نهم  های پایانِی بیست آوانویسی جمله
که متن پایان کتاب است در  »دادور دادگر«، و سپس متن »تها ۀای از هم  گزیده«و متن 
  است:آمده  ٣جدول 

  
  تا پایان کتاب نسک بغها در   . جملۀ پایانِی فرگرد٣جدول 

  

ast pā̆hlom ābādīh ahlāyīh ٨٧۶: ١٣٩۶فرگرد نخست (َمَدن(  
pā̆hlom ast ābādīh ahlāyīh  :٨٧٧فرگرد دوم (همان(  

ast ābādīh pā̆hlom ahlāyīh  :٨٧٨فرگرد سوم (همان(  
ābādīh ast pā̆hlom ahlāyīh  :٨٨۴فرگرد چهارم (همان(  
pā̆hlom ābādīh ast ahlāyīh  :٨٨٨فرگرد پنجم (همان(  
ābādīh pā̆hlom ast ahlāyīh  :٨٩٢فرگرد ششم (همان(  

ast pā̆hlom ahlāyīh ābādīh  :٩٠٣فرگرد هفتم (همان(  
pā̆hlom ast ahlāyīh ābādīh  :٩٠۴فرگرد هشتم (همان(  

ast ahlāyīh pā̆hlom ābādīh  :٩٠٧فرگرد نهم (همان(  
ahlāyīh ast pā̆hlom ābādīh  :٩٠٨فرگرد دهم (همان(  
ahlāyīh pā̆hlom ast ābādīh  :٩١٣فرگرد یازدهم (همان(  
ahlāyīh pā̆hlom ast ābādīh  :٩١٨فرگرد دوازدهم (همان(  

ast ābādīh ahlāyīh pā̆hlom  :٩٢١فرگرد سیزدهم (همان(  
ābādīh ast ahlāyīh pā̆hlom  :٩٢٣فرگرد چهاردهم (همان(  
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[ast] ahlāyīh ābādīh pā̆hlom  :٩٢۵فرگرد پانزدهم (همان(  
ahlāyīh ast ābādīh pā̆hlom  :٩٢۶فرگرد شانزدهم (همان(  
ābādīh ahlāyīh ast pā̆hlom  :٩٢٨فرگرد هفدهم (همان(  
ahlāyīh ābādīh ast pā̆hlom  :٩٣٠فرگرد هجدهم (همان(  
pā̆hlom ābādīh ahlāyīh ast  :٩٣٢فرگرد نوزدهم (همان(  
ābādīh pā̆hlom ahlāyīh ast  :٩٣۴فرگرد بیستم (همان(  
pā̆hlom ahlāyīh ābādīh ast ٩٣۶: ویکم (همان فرگرد بیست(  
ahlāyīh pā̆hlom ābādīh ast ٩٣۶ودوم (همان:  فرگرد بیست(  
ābādīh 

 

ahlāyīh 

ahlāyīh 
 

ābādīh 

pā̆hlom 

pā̆hlom 

ast 
 

ast 

ای از همه هات (همان:   دربارۀ گزیده
٩۴۶( 

ast pā̆hlom ābādīh ahlāyīh  :٩۵٣به نام دادوِر دادگر (همان(  
  

ای از   عالوۀ متنی با عنوان گزیده هب نسک بغدو فرگرد و در بخش سوم کتاب، یعنی بیست
رفته کار  های پایانی به  احتمال ممکن، در آرایش واژگانی جمله ٢۴حتمال از ا ٢٣هات،  ۀهم

های دیگر تکرار نشده   صورتی دارد که در فرگرد است. بدین صورت که هر متن جملۀ پایانی 
غیر از متن یازدهم که جملۀ فرگرد دوازدهم در پایان آن تکرار شده است. در بخش  است، به

کار  های بخش دوم به   ملههمان فرمولی که در نوشتن جاز ویسندگان نیز ن دینکردسوم کتاب 
اند و جملۀ پایانِی فرگرد   اند، اّما در فرگرد یازدهم دچار اشتباه شده  ند استفاده کردها برده

 ābādīh ast pā̆hlomصورت  اند، که این جمله به  دوازدهم را در فرگرد یازدهم نیز آورده

ahlāyīh گرفته، جملۀ  اشتباه صورت است و به دلیلābādīh ast ahlāyīh pā̆hlom  را که
ان هر متن دارای یک اند. جملۀ پای  کار نبرده احتمال است اصًال در بخش سوم به ٢۴یکی از 

که » ای از همۀ هات  گزیده«جز متن  هار احتمال آرایش واژگانی است بهچو صورت از بیست
نهم یعنی متِن  دینکردیان خود دارد. متن پایانی کتاب به دو صورت متفاوت در پادو جمله را 

های   ای در انتهای آن با همان صورتی که جملۀ پایانی در فرگرد  با جمله» به نام دادور دادگر«
پایان یافته  ahlāyīh ābādīh pā̆hlom astنخست هر بخش آمده است، یعنی با جملۀ 
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آورده شده است که در جدوِل باال  ābādagصورت  به اشتباه به ābādīhواژۀ  اّما ،است
  صورت درست نوشته شده است. به
  
  گیری  نتیجه. ۴
، ahlāyīhای با فعل اسنادی که دارای چهار واژۀ   نهم با آوردن جمله دینکردِ آورندگان   گرد

ābādīh ،pā̆hlom  وast اند که با تغییر   ، قصد دادن پیامی را به خوانندۀ کتاب داشتهاست
کار بردن  ل ضرب در قانون احتمال شرطی و بهها در جمله، با استفاده از اص  ن واژهجای ای

  اند:  احتمال ممکن، سه پیام متفاوت را به خوانندۀ کتاب رسانده ٢۴
 پرهیزگاری، بهترین آبادی است.. ١
 آبادی، بهترین پرهیزگاری است.. ٢
 پرهیزگاری و آبادی بهترین است.. ٣

شتی تعریف دوهو است و این دعا در دین زر ت ترجمۀ دعای اشمسه جمله در حقیقاین 
 است.شده لحاظ آرایش واژگانی بررسی  مشخصی دارد، اما در اینجا تنها ترجمۀ آن به

کارگیری  و فراسِت خود، فرمولی را برای بهبا استفاده از هوش  دینکردنویسندگان کتاب نهم 
اند، به این صورت که   شده ساختهیاد چهار واژۀ ها با  احتمال در آرایش واژگانی جمله ٢۴هر 

احتمال  ۶اند،   که یک واژه را برای نخستین بار در جایگاه نخست جمله قرار داده  هنگامی
گونه که در  اند، به این  مانده آورده ممکن را برای قرارگیری سه واژۀ دیگر در سه جایگاِه باقی

های جایگاه سوم و چهارم را   اند و واژه  تغییر نداده های جایگاه اول و دوم را  جملۀ بعد واژه
اند   اند و سپس در جملۀ پس از آن در جایگاه دوم، واژۀ جایگاه سوم را قرار داده  جا کرده  به  جا

احتمال ممکن به شرطی که یک واژه در جایگاه  ۶اند، تا   و دوباره همین روش را تکرار کرده
احتمال  ۶اند و   اژۀ دیگری را در جایگاه نخست قرار دادهنخست باشد نوشته شود و سپس و

 ٢۴نهایتًا اند تا   های بعد هم انجام داده  اند و این کار را برای واژه  ممکن را برای آن نیز نوشته
با استفاده از این فرمول، امکان تکراری را که در بخش  ها وجود دارد.  احتمالی که برای جمله
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اند. همچنین   های پایان فرگردها روی داده است، به حداقل رسانده  نخست کتاب در جمله

که در جایگاه  ābādīhو  ahlāyīhبین دو کلمۀ  )ud(نویسندگان با نیاوردن واو عطف 
صفِت عالِی  که هنگامی ،)ī(نهادی (مسندالیه) قرار دارند و نیز نیاوردِن کسرۀ اضافه 

pā̆hlom شکل ظاهری جمله را با چهار واژه در همۀ پس از موصوِف خود قرار گرفته است ،
  اند.   احتمال حفظ کرده ٢۴

  
  منابع

  ، تهران.دستور تاریخی زبان فارسی، ١٣٩۵ابوالقاسمی، محسن، 
  .تهران ادبیات و دستور آن، :زبان پهلوی، ١٣٨٢، ، احمدآموزگار، ژاله و تفضلی

  ، تهران.٢دستور زبان فارسی ، ١٣٩۴، ، حسنانوری، حسن و احمدی گیوی
و سنجش این دو نسك  ٩مانسرنك از دینکرد  ، تصحیح و ترجمۀ سوتگر و ورشت١٣۴۴تفضلی، احمد، 

  نامۀ پهلوی ـ فارسی، دانشگاه تهران. های اوستایی یا واژه با متن
  ، تهران.تاریخ ادبیات ایران پیش از اسالم، ١٣٧۶ــــــــــ ، 

  ، تهران.مبانی احتمال، ١٣٩٠راس، شلدون،
  ، تهران.دینکرد هفتم، ١٣٨٩تقی، محصل، محمدراشد

  ، ترجمۀ مهشید میرفخرایی، تهران.فرهنگ کوچک زبان پهلوی، ١٣٩۴، .،ن.مکنزی، د
  

Madan, D., M., 1911, Pahlavi Dinkard, Part II, Bombay. 
Nyberg, H.S., 1974, A Manual of Pahlavi, vol. 2, Wiesbaden. 
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حضور سرنمونۀ گاو آغازین است.  در کنار آفرینش از اجزای بدن ایزد یا انسان اولیه،ایرانی، 

ایدۀ انطباق جهان صغیر و کبیر در روایت ایرانی به تمایز آفرینش جانوران و گیاهان از بدن 
گذارد که به  گاو و نحوۀ آفرینش جفت نخستین، مشی و مشیانه، از بدن کیومرث دست می

  شود.  های فرهنگ هندواروپایی دیده نمی دیگر روایت این شکل آشکار در
هزارۀ سوم   در سه ،در نبرد آفریدگان گیتی به مقابۀ اهریمن بندهشنای  در داستان اسطوره

شود، در دورۀ آمیزش تاریکی و روشنایی اهریمن به آفرینش  که با جنبش و حرکت آغاز می
دهنده است. او کنارۀ  یمن بسیار تکاناز تجاوز اهر بندهشنتازد. تصویر  مزدا می اهوره

ها را آلوده، گیاهان را مسموم و موجب  شود آب کند وارد دنیای مادی می آسمان را پاره می
شود. باآنکه نخستین مرد و نخستین گاو از اهریمن شکست  مرگ گاو و انسان آغازین می

های کیومرث نخستین  مریزند؛ از تخ های خود را بیرون می خورند، اما در حال مرگ تخم می
آیند.  جفت انسان و از تخم گاو که به روشنی ماه پالوده شده گیاهان و چارپایان پدید می

  گونه توصیف شده است: آفریده این یکتا از قربانی شدن گاو  بندهشنتصویر 
های گاو  سبب سرشت گیاهی، از اندام پنجم نبرد را گاو یکتاآفریده کرد. چون درگذشت به

وپنج نوع غله و دوازده نوع گیاه درمانی از زمین ُرست. روشنی و زوری که در تخمۀ  پنجاه
آراسته شد،  ای گاو بود به ماه سپرده شد، آن تخمه به روشنی ماه پالوده شد، به همه گونه

جان در (او) کرده شد؛ و از آنجا جفتی گاو، یکی نر و یکی ماده (بر زمین آورده شد). 
دو نوع، فراز پیدا شدند، به  وهشتادو ر نوعی دو تا، یعنی دویستسپس، بر زمین، از ه

  ). ۶۶-۶۵: ١٣٨۵اندازۀ دو فرسنگ که در دین هیجده هاسر گوید (بهار 
ای: آفرینش، قربانی شدن کیومرث، نخستین  های نمادین این داستان اسطوره مؤلفه

قربانی شدن گاو  ،انسان، و پدید آمدن مشی و مشیانه، نخستین زن و مرد از نطفۀ او
های او، اهریمن در نقش  هان و جانوران از اندام یکتاآفریده، و به پیدایی درآمدن گیا

 کننده است.  قربانی

واقع انسان دردر اصل بازنمود انسان بزرگی است، و  بندهشنجهان روایت  اندیشۀ
قربانی  جهان کوچکی در این ایده است (تصور انطباق جهان صغیر و کبیر) که در الگوی

 )RV 10, 90, 1-16( ودا ریگانسان نخستین و گاو نخستین ارائه شده است. این الگو در 
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  . )Hasting 1908-1927: 517(شود  فقط در شکل قربانی انسان ارائه می 1در سرود پوروشه
توضیح داده شده  2های اسکاندیناوی از طریق غول آغازین یمیر همین الگو در اسطوره

گاو . )Lindow 2001: 63(آیند  وجود می از آب شدن یخ کوه به 3او اوذمالاست. یمیر و گ
آید  وجود می به  4دهد و از لیسیدن صخره نخستین انسان، پدر ایزدان، بوری یمیر را شیر می

)Ibid( .ه تر از پوروش سبب حضور گاو، بسیار به اسطورۀ آفرینش ایرانی نزدیک این روایت به
گیرد؛  های غول آغازین انجام می ساطیر اسکاندیناوی آفرینش از انداماست. در ا 5ادادر متن 

ای به نام یمیر است: از گوشت یمیر  الجثه های جانور عظیم اجزا و اندام جهان محصول
ها و از مویش درختان و از  هایش کوه زمین، و از خونش دریاهای خروشان و از استخوان

 را نخستین غول یمیر اوذمال نیز که نام به اویاش گنبد آسمان ساخته شده است، گ جمجمه
 هایی صخره از بوری. بخشد می زندگی بوری، ایزدان، نیای و انسان نخستین به دهد، می شیر
رغم آن که مانند روایت ایرانی  آید. این روایت نیز به می وجود به لیسیده می اوذمال که
ما بنیادهای مشابهی با روایت گوید ا روشنی از نقش آفرینش گاو نخستین سخن نمی به

  گاو آغازین در خلق جهان دارد. ـ  ایرانی در حضور جفت انسان
های  لینکلن از محققانی است که به این موضوع پرداخته است. او با تطبیق روایت

منشعب شده بازسازی  ها از آن که این روایترا گوناگون از داستان آفرینش، اسطورۀ آغازینی 
در آغاز دو مرد و یک . استپیشین ها هندواروپایی  این اسطوره أنظر او منش و بهاست کرده 

. مانو نخستین پریستار، و یمو 7و یمو 6ها دو برادر دو قلو بودند، مانو گاو نر بودند. این مرد
ها  و با این قطعهکرد قطعه  های او را قطعه قربانی، و اندام نخستین شاه بود. مانو برادرش را

های اندام او گیاهان خوراکی و  ل داد. سپس او گاو نر را قربانی کرد و با قطعهجهان را شک
حیوانات اهلی را آفرید. یمو نخستین انسان فانی و نخستین شاه مردگان شد. او قلمرواش را 

. لینکلن این اسطوره )Lincoln 1991: 7(کسانی که از او پیروی کرده بودند گشود  ۀبرای هم
شمارد، که با گسترش و مهاجرت این اقوام  میپیشین اقوام هندواروپایی  را اسطورۀ آغازین

                                                            
1. Purusa 

٢ .Ymir  این اسم را با هندیYima  و ایرانیYama اند مربوط دانسته.  
3. Auδumla 4. Buri 5. Edda 6. Manu 7. Yemo 
4.  5.  6.  7.  
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های آنها رخنه کرده است. اما ساختار و  های گوناگونی از آن پیدا شده و در باور و دین روایت

ش آفرینی هندواروپایی، مانند آفرین های کیهان های تغییرناپذیر آنها در همۀ روایت مایه بن
  شدۀ موجود آغازین همسان است.  های قربانی مجدد حیات از اندام

واقع اندیشۀ مسلط بر نظام ایدئولوژی اقوام بسیار کهن لن با بازسازی داستان آفرینش، درلینک
حفظ شده است. او سه داستان  بندهشنهندواروپایی را به تصویر کشیده، که روایتی از آن در 

 هنتیجه کیومرث در ایران و پوروشداند و در ه میمشاب را کامالً  بندهشنو  ادا، ودا ریگآفرینش در 
. او با تطبیق معنایی و آوایی هر سه نام داند مرتبط میدر هند و یمیر در اسکاندیناوی را با یکدیگر 

هندواروپایی  ای نیز هر سه از یک شخصیت پیش رهگیرد که باید بر اساس تطبیق اسطو در نظر می
های قطعی فرهنگی  دلیل تحوالت و دگرگونی ای آنها نیز بهه تفاوت مشتق و شکل گرفته باشند،و

پریستار را با  بندهشناست. در این بازسازی از دو برادر یکی پریستار و دیگری شاه نام برده که در 
کیومرث با جم همسان است) همانند  ،١٩به یشت  اتوجهاهریمن و نخستین شاه را با کیومرث (ب

مطابقت  نبندهششورون و نخستین قربانی انسان و گاو نر را با متن داند. او نخستین گاو را گو می
  . )Lincoln 1975: 140-141( داده است.

های هندوایرانی و اروپایی را با رویکرد اهمیت گاو در  لینکلن حضور گاو در اسطوره
گر های بسیار آنها را از یکدی زندگی اقوام هندوآریایی و اروپایی بررسی و با وجود همانندی

از اندام گاو نر دیگر حیوانات و  بندهشنهای هندوایرانی مانند  متمایز کرده است. در روایت
های اروپایی، نقش گاو ماده پررنگ است که  شود. اما در روایت گیاهان خوراکی آفریده می

نظر او  بهدار است.  تغذیه و مراقبت از دو برادر دو قلو را در عمل آفرینش عهده صرفاً 
اند.  اند و هندوایرانیان بیشتر دامدار بوده کشاورزی قرار گرفته ۀیان زودتر در مرحلاروپای
رو، برای اروپاییان گاو منبع ثروت و از اهمیت حیاتی برخوردار بوده است. اما برای  ازاین
عنصری ضروری در نظام اجتماعی  تری دارد، گاو نر ارزشرانیان گاو جایگاه بسیار باهندوای

ای واحد از مردم و  از مردم تشکیل نشده، بلکه مجموعه ای که صرفاً  رفته، جامعه شمار می به
  . )Ibid: 143(گاو نر است 

، در جوامع پیشین هندواروپایی اسطورۀ آغازین آفرینش در اقوام  ۀنظر او همانند نمون به
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ه آن کشاورزی شیر گاو برای تغذیه حائز اهمیت است، که در اسطورۀ یمیر اسکاندیناوی ب
چرم و پروری ارزش گاو غیر از گوشت و شیر،  که در جوامع دام درحالیاشاره شده است. 

ایرانی گاو  و در روایت هند رو، ایناز. )Ibid(چیزهای خوب است  ۀگاو نر منبع هم ؛است
  شود و منبع حیاتی برای کل آفرینش شمرده شده است.  برابر با انسان ظاهر می

ای آفرینش گیاه از اندام گاو در پیوند با  یم به ایماژ اسطورهکوش ما در این پژوهش می
هایی که شاید کمتر به آنها توجه شده است بپردازیم. روشن است که اهمیت و  دیگر نمونه

 های شود و نمونه ها دیده می باستانی در اکثر فرهنگ ها و آثار و اشیا نقش گاو در اسطوره
. )Golan 2003: 126(اند   ریخی بدان گواهی دادهپیشاتا از تصاویر و آثار ای گسترده
برآمده از جوامع  ،فرض بر این بوده، که خاستگاه پرستش گاو ترتیب، همواره پیش بدین

شناسی و  هایی با رویکرد اسطوره ارپایان بوده، اما پژوهشچ دارندۀ کشاورزی نگاه
در بسیاری از دهد، که تجسم یک ویژگی الهی در پس گاو نر  شناسی نشان می دین

تر  های بسیار کهن ای وجود داشته و پرستش گاو نر به دوره های حماسی و اسطوره داستان
مون اصلی و مهم فرهنگ نوسنگی های گاو نر مض که سر و شاخ گردد. چنان برمی
واقع گاو نر از فرهنگ درای که گاو نر هنوز حیوان اهلی نبوده است.  بوده، دوره 1هویک چتل
که هنوز کشاورزی و دامداری شکل نگرفته بوده،  ، هنگامی3سنگی و میان 2یسنگ پارینه

هم مقدس بوده است شده است. تصور گاو نر حتی برای سرخپوستان امریکایی  پرستیده می
، )Ibid: 126(زنی برای آنان نبوده است  لیل کارکرد گاو در کشاورزی و شخمد و این اهمیت به

واره نگهداری از گوسفند و بز رایج بوده است، اما در کوه سینا با های عربستان هم یا در بیابان
  . )Waterman 1915: 231( تجلی نمادین پرستش گاو نر مواجه هستیم که امری معمول نیست

پیوند گیاه و گاو و رویش گیاه  ایماژ نیم کهک در این مقاله به شواهدی اشاره می ،رو ازاین
هندواروپایی و در های، پیشا جامانده از فرهنگ ر بهدر تصویرها و آثا را ز بدن گاوا

آن است تا به بنیادها و  نشان دهد. با چنین منظری کوشش بر دینیـ ای  های اسطوره داستان
، نزدیک بندهشنهای گاو نر در متن  های اندیشۀ نمادین آفرینش گیاه از اندام خاستگاه

                                                            
1. Çatalhöyük 2. paleolithic 3. mesolithic 
2.  
3.  
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برای گاو در کنار انسان اولیه و  نمادینینقش و جایگاه  شویم، و معنای نمادینی را که چنین

  دریابیم.  قرار داده، یا شاه نخستین در فرهنگ ایرانی
  
  پیوند نمادین گاو با ایزد و ایزدبانو. ٢

گاو نر حیوانی است که تصور و تجسم او در هیئت ایزد به قدری کهن و گسترده است، که 
 ودا ریگدر جسمی از گاو نر بوده است. خر تأهر ایزدی در دورۀ باستان متقدم یا مت تقریباً 

های بسیار دیگری که گاو نر در تفکر نمادین  آید و نمونه شیوا به هیئت گاو سفید درمی
  . )Walker 2007: 126(شده است  عنوان خدا ظاهر می به

ترین  در هیئت گاو نر بوده است؛ یکی از کهن 1های یونانی ایزد دیونیسوس در اسطوره
 است. خدا یک 3دیگر آن مینوتور ۀخدای کرت بوده است، که گون ـ نیز گاو 2خدایان زاگرس

عنوان  ایزد مصر باستان در هیئت گاو نر به 4. ازیریس)Ibid(گاو نر بر روی زمین بوده است 
شده است. ایزد ُارفیک دیونیسوس ایزد باروری با گاو مربوط است  س پرستش میییرزآپیس ا

. در ) Witzel 2012: 201(فریبد  کند و می ید ائوروپه را دنبال میصورت گاو نر سف یا زئوس به
متأخر ی اوستاایزد حامی جهان حیوانی و در  ،»روان گاو«معنی  به gəuš-urvanنیز  اوستا

  . )Bartholomae, 1961: 1538( هاست ها و رمه نگهبان گله
فینیقی است، خدای ـ  شود گاو ، که خدا ترجمه میElدر کتاب مقدس خاستگاه لقب 

ها در معابد در کنار خدایان  که پدر انسان نامیده شده است. او همانند خدای برتر سامی
گاو نر بوده است. مسیح در کتاب های بعل،  شده است، یا یکی از لقب بومی پرستیده می

. در پس پرستش یهوه صورتی از )Walker 2007: 126(خنوخ گاو سپید معرفی شده است 
های کهن گاو  سان در بسیاری از فرهنگ بدین .)Waterman 1915: 229(د است گاو نر موجو

ترین حیواناتی  ترین و مهم ای از اصلی بینی اسطوره مقامی بس ارزشمند داشته و در جهان
  است که تجلی خدایی دارد. 

 های گاو باروری است که او را به ایزدبانوی بزرگ و همسانی با ترین جنبه اما یکی از مهم
                                                            

1. Dionysus 2. Zagreus 3. Minotaur 4. Osiris 
2.  
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بخشی به کل طبیعت  نماد حیات ،سازد. در ذهنیت اقوام کهن ایزدبانوی بزرگ او نزدیک می
عنوان نماد آفرینش و نیروی حیات  هایش به نر و شاخاهمیت گاو است و نه فقط انسان. 

شود.  هویک هم دیده می ن نوسنگی در اروپای باستان و چتلایزدبانوی بزرگ در فرهنگ دورا
بخشد. این تصور در سرتاسر  عنوان فرزندش حیات می دبانو به گاو بههویوک ایز در چتل

  خاور نزدیک هم وجود داشته، و معنای آن نیروی حیات دوباره بر روی زمین است. 
دهد تصور ایزدبانوی بزرگ  های بسیار کهن نشان می بازتاب این نظام فکری در آثار دوره

های فرهنگی قابل بازیابی است.  ویری از دورهکه پیش از ایزدان مذکر وجود داشته در هر تص
. )Gimbutas 1993: 40(های ایزدبانوی بزرگ است  زمین، گیاه و گاو نر هم از تجلی

های گوناگونی دارد. او مادر زمین یا ایزدبانوی  ایزدبانوی بزرگ در جهان اسطوره صورت
اره آنها را به هنگام دهد و دوب بخش است. خوراک می زمین است. او ایزد باروری و حیات

عنوان قربانی  ۀ خود او بهشد تکه از بدن تکه آفرینش گرداند. حتی گاه می مرگ به خود باز
دهد که  شناختی نشان می . بررسی مواد باستان)Leeming 1991: 422(گیرد  شکل می

  . )Gimbutas 1982: 236(شود  ایزدبانوی بزرگ از مرگ و از بدن گاو نر قربانی پدیدار می
که  حالیدرهای موجود در غارها به گاو نر اختصاص دارد.  سوم نقاشی نزدیک به یک

آن به وفور یافت شده های  کردند و استخوان ها مدام شکار می حیوانی مانند گوزن که ماموت
ها بیش از هرچیز معطوف  اند. پرسش اساسی در این بازنمایی ندرت در غارها تصویر شده به

را جانورانی مانند گاو یا اسب بسیار بیشتر از دیگر جانوران تصویر که چ به این است
های نماد و ایماژ  هایی در گرو درک و دریافت نظریه اند. پاسخ به چنین پرسش شده

که گیری نماد را بیش از آن ها شکل ای در سرآغازهای فرهنگی است. در این نظریه اسطوره
گیری نماد و ایماژ در خالقیت ذهن انسان  شکل کرد و اهمیت موضوع تقلیل دهند، بهکار به

جز  این، گاو بهبنابرکنند.  طور ناگهانی و استمرار آن معطوف می ای عینی به با نشانه در پیوند
اهمیت آن در زندگی انسان، چون برخی دیگر از جانوران، بهترین موضوع یا امر عینی در 

مادین یافته است. گاو نر نماد نیرو و پیوند با حاالت روحی و ذهنیت خالق انسان صورت ن
و گاو همانند هالل ماه نماد نیروی باززایی و حیات گاومیش های  بوده است، شاخ باروری
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زایش زنانگی آن کمرنگ و نرینگی آن بیشتر  ۀ، که بعدها جنباست شده زندگی تصور می

تمال را داده که در اند. بوتاس این اح که گاو و خدا مذکر شده گونه یابد، همان اهمیت می
ای مستمر با قدرت  ای که در آن گاو نر از طریق ماه به مرگ و حیات دوره عصر برنز اسطوره

که شاخ  1تر به ایزدبانوی السل سال قبل ١۵٠٠٠زندگی مربوط بوده، خاستگاهش به 
  . )Ibid: 30(هایش نگاه داشته برسد  را در دستگاومیش 

 
  ین گاو نر نماد زمین و ایزد زم. ٣

اند که با باروری و  طور کلی منبع باروری و حاصلخیزی زمین دانسته ن را بهایزدبانوی زمی
نیز تکرار شده است، و یکی از  نبندهششود، مضمونی که در  حاصلخیزی ماه نیز مربوط می

شناختی  بانوی زمین است. شواهد باستان های نمادین گاو همانندی او با ایزد صورت
تجسمی از ایزد نخستین زمین نیز دانسته شده است دهند گاو  نشان می هندواروپایی پیش

)Golan 2003: 67(و آثار  ها های مشترک حضور گاو نر در اسطوره ن . یکی از مضمو
  . )Ibid 92, 142(که او مظهر و نمادی از زمین است  آن است ۀدهند نشان پیشاتاریخی

، تصویری است که از دهان گاو دهد میان نش ااز دیگر شواهدی که ارتباط گاو با زمین ر
ها از  اند که چشمۀ آب دانسته نمادی از زمین را ریزد. در این تصویر گاو نر آب به بیرون می
. گلن این تصویر را با گاو یکتاآفریده در اسطورۀ )١ ۀ(تصویر شمارآید  درون آن بیرون می

ریده که از بدنش گیاهان مفید و نظر او گاو یکتاآف ، بهتطبیق داده است بندهشنآفرینش 
شود نمونۀ روشن دیگری است، که گاو در آن نماد زمین است.  جانوران اهلی پدیدار می

یید أبانوی زمین تتلف نیز نقش گاو را در مقام ایزدهای مخ های دیگری از فرهنگ نمونه
آراستند و آن  میل گاو نر را با گُ  ۀها جمجم دهد، یونانی کند، مانند تصویری که نشان می می

  . )Ibid: 128(پنداشتند  را نماد حاصلخیزی زمین می

                                                            
1. Laussel 
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  دوم پیش از میالد ۀارمنستان آغاز هزار : ١تصویر شمارۀ 
  

به گاو نری اشاره  ودا ریگشود. در  های نمادین در متون کهن نیز دیده می این پندار ۀبازماند
است و در » زمین«معنی  به prthivīنسکریت نام دهد. در س شده که تخم را درون گیاه قرار می

در . )Stone 1976: 143(بانویی در هندوئیسم که نماد او گاو نر و ماده است زدعین حال نام ای
، که در ایرانی شود دیده میسپنته  نیز پیوند گاو نر، گیاه و ایزد زمین در نام گئومتأخر ی اوستا
یا  »سپند«حول یافته است. سپنته با نام ایرانی میانۀ گیاه ت »چارپا«معنای  انه بهو فارسی می نو
در ضمن به شکل صفت . رود مربوط است می کار بهزخم  دور کردن چشم که برای» اسپند«

(نیبرگ رفته که صورتی بسیار کهن است  کار بهآرمئیتی) ایزد نگاهبان زمین سپنتابرای آرَمیتی (
ی بازمانده از تصورات و ذهنیت اقوام ماقبل ها ها یا مجسمه مطالعۀ نقش. )٩٩ :١٣٨٢

توانند با یک حیوان که همان گاو  که ایزد زمین و ایزد گیاهان میهند د هندواروپایی نشان می
  . )Golan 2003: 158(نر یا گوساله است، نشان داده شوند 

  
  گی دگاو قربانی، نماد مرگ و باززاین. ۴

شده از تصورات بنیادی  و مرگ ایزد قربانیای  اسطوره مرگ و باززایی مضمون گستردۀ
ترین  افتد. یکی از مهم دینی است که زایش و حیات دوباره با مرگ ایزد اتفاق میـ ای  اسطوره
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های باززایی و تصور قربانی برای رسیدن به مفهوم حیات مجدد در گاو متجلی شده  صورت

نوران از یکدیگر متمایز باززایی در ذهنیتی است که خدا، انسان و جا أاست. او منش
واسطه را  های او روند حیات بی شوند. انسان در روند قربانی شدن گاو و زایش از اندام نمی

مانده از  های باقی بیند. این تصور در بسیاری از نقاشی کند و سرنوشت خود را می درک می
ترین  از مهم. یکی )Witzel 2012: 121(فرهنگی متجلی شده است متفاوت های  دوره

در  اند که تقریباً  گی دانستهبرای باززایند های دینی در عصر آهن را قربانی گاو نر خصیصه
آفرینش های  در ساختار اسطوره های اقوام هندواروپایی مشترک بوده و عمیقاً  تمام فرهنگ

 هندواروپایی حفظ شده است. این اندیشه و تصورات نمادین از باززایی در نقوش اشیا
آثار سرامیک با تزئین جمجمۀ اند، مانند  شناسی بازتاب یافته باستانهای  کاوشر شده د کشف

 :Gimbutas, 1993( تگاو نر، که مربوط به آغاز دوران نوسنگی تا پایان فرهنگ مینوسی اس

های زیر زمین در ساردینا با نماد باززآیی و بازآفرینی  مایۀ سر گاو نر نیز در معبد بن. )143
ها در باال یا نزدیک ورودی غارها یا حتی خود ورودی غار به شکل  ین تصویرمربوط است. ا

اند با تصور زهدان مربوط است.  هایی که بر باالی آن تصویر شده سر گاو نر با شاخ
پیش از میالد مسیح، خاص سوم تا دوم های  هزاره شده مربوط به افتهای مقدس ی شاخ

های بازآفرینی  اند با آیین زیر زمین یافت شدهفرهنگ و تمدن مینوسی کرت که در معابد 
  . )Ibid: 246, 431(اند  آفرینی دانستهنمادین زهدان و باز اند و آنها را ادامۀ مربوط

ۀ مای بن شود. در این اسطوره کیش میترایی هم دیده می اسطورۀای در  مایه بازنمود چنین بن
نر گرفته تا قربانی کردنش این نقش گاو نقش مرکزی و محوری دارد و میترا از دزدی گاو 

شود. این  سازد. پس از قربانی شدن گاو است که گیاه از تن او آفریده می مرکزی را نمودار می
ها نمایش  نگاره های تصویری و سنگ در اکثر نگاره تقریباً نقش محوری گاو در کیش مهری 

گیرد و با  ست محکم میهای بینی گاو را با یک د او با چرخش سر سوراخداده شده است. 
ها  در حال مرگ علف از بدن قربانیآن و در پی کند  دست دیگر چاقو را در پهلوی آن فرو می

اسرار  ،است که نوشیدنی مقدس ،. از خونش درخت انگورشوند میبخش زاده و گیاهان شفا
قربانی  نمادینهای  مؤلفه)  Renshaw 2012 24; 1979:Boyce: 113 نک:(کند  او را تولید می
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نشان  بندهشنهای او در کیش مهری و در  شدن گاو و رویش گیاه و آفرینش حیات از اندام
  شده بوده است.  های ایرانی رایج و شناخته و دین هد که این تفکر در باورهاد می

نیز باور به زایندگی  ،آفرینی های کیهان ترین داستان یکی از مهم 2گیکسگئوردر  1ویرژیل
های گاو  صیف کرده است. او در این اثر روایتی از آفرینش زنبور از الشه و اندامگاو نر را تو
این باور به زایش زنبور از جسد گاو به شکلی . )Habinek 1990: 211(است داده نر را شرح 

مایۀ معمای شمشون نیز قرار گرفته که در آن به انبوه زنبور و  بن) ١٨-٨: ١۴(در سفر داوران 
  کند.  یر اشاره میعسل در الشۀ ش

ای و  ت در برخی اجزا که خود بنیاد منطقهوسوای تفا های آفرینش همۀ این داستان
اند که خود به ساختار فرهنگی مشترکی  د، در نقش محوری گاو با هم مشترکاعتقادی دارن

گاو  ای نمادین از تصاویر گاو نر، یا نیمه مجموعهاروپایی اشاره دارد. اقوام هندو نزد
ایماژ  گیری چیزی جز همان شکلانگارانه با شاخ گاو و...  شکل انسان  انسان، یا حتی به نیمه

گوید که همگی با موضوع باروری  ای در سرآغازهای فرهنگی و استمرار آن به ما نمی اسطوره
کند گاو قربانی با  که الیاده اشاره می گونه شده است. همان و آفرینش مرتبط دانسته می

  . ه استشد حیاتی نو کشته میخشونت برای 
  
  بانو. پیوند گیاه با گاو و ایزد۵

های خوراکی و درختان میوه  دهد که ریشه گسترده توضیح می از سوی دیگر مضمونی نسبتاً 
رو، گیاهان نیز خوراک مقدس  وجود آمده که قربانی شده است. ازاین به از ایزد یا الوهیتی

اند. نمونۀ مشهور آفرینش گیاه از بدن  یت ریشه گرفتههستند، زیرا از جسم یک ایزد یا الوه
ییدی بر این نگرش و اندیشه است، که الیاده آن أت 3ای هاینووله ایزد قربانی در داستان اسطوره

ای که یکی از  یکتاآفریده مربوط دانسته است. این داستان اسطوره را با روییدن گیاه از گاو
از بدن  .نو حفظ شده است است در جزایر گینۀ 4امهای مشهور آفرینش گیاه از سر نمونه
ایزدی به نام هاینووله گیاهانی که تا آن زمان ناشناخته بود  مهشدۀ دختری نی تکه و مدفون تکه

                                                            
1. Virgil 2. Georgics 3. Hainuwele 4. Ceram 
2.  
3. 
4.  



 ٧٢ ١١های ایرانی  و گویش ها زبان مقاله
 ...در انگارۀ آفرینش گیاه از گاو یکتاآفریده

 
  . )۶٧: ١٣٩۴ (الیادهشود  ای خوراکی پدیدار می های غده ریشه مخصوصاً 
دار و  قدری ریشه رگ بهایزدبانوی بز ۀشد تکه ای روییدن گیاه از بدن تکه سطورهتفکر ا

غله مربوط به امریکای شمالی نیز دیده مادر های گسترده بوده که نمونۀ آن حتی در اسطوره
روید. مردم کرسان  شده می ُکشته غله یا ذرت از اندام مادرغلۀ 1ها ییراشود. به باور آریکا می

کارد، و  ن میای دارند که چگونه مادرغله قلبش را در زمی در شمال غربی نیز اسطوره
های او غله شیر خواهد شد این مادرغله هم بلعنده است و هم  گویند که در سینه می

 Leeming( گرداند غذادهنده، او زمین است و آنچه را که از مرگ گرفته، به زمین باز می

1991: 19, 20( .  
گیاه و گاو نر که اشاره شد، تصور ایزدبانوی بزرگ و ایزدبانوی زمین و پیوند او با طور همان

های تزیینی پیش از تاریخ، از  شود. در نقش شناختی دیده می به کرات در تصاویر و آثار باستان
سختی شبیه یک گاو واقعی است با  دورۀ پیش آریایی تمدن درۀ سند تصویری از گاو نر که به

های بازمانده از غارهای  یگیاهی که بر صورتش روییده تصویر شده است. در نقاش
تحلیل این نشانۀ گیاه در برابر گاو نر تصویر شده است. بررسی و  سنگی نیز معموالً  ارینهپ

گیاه نیستند، زیرا هنرمندان این آثار در فرهنگ مگدانی قادر  دهد که آنها صرفاً  تصاویر نشان می
بودند اشیا را به شکل واقعی در طبیعت تصویر کنند. تنها دلیل به تصویر درآوردن این 

ی از  یاه نیستند، بلکه نمادتصویر گ ای است که آنها صرفاً  های نمادین بازتاب اندیشه هنشان
اتحاد نمادین نظر برخی از پژوهشگران  بهسنگی اولیه هستند.  پارینه بانوی بزرگ در دورۀایزد

  . )Golan 2003: 369( بانو اشاره داردبه پیوستگی ایزد و ایزد ها احتماالً  در این نقاشی گیاه با گاو
های کهن  آثار بازمانده از فرهنگ روییدن گیاه از بدن گاو به شکل روشنی در مضمون

دست آمده  قبل از میالد به ١۵٠٠ی مربوط به شود. در موکنای ُمهر هندواروپایی نیز دیده می پیش
  . )٢ ۀ(تصویر شمارکه تصویری واضح و روشن از روییدن گیاه از بدن گاو را به نمایش گذاشته است 

                                                            
1. Arikara 
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گیاهان روییده از پشت گاوهای نر، همراه با گیاه برآمده از بذر در میان آنها؛ حک شده بر حلقۀ : ٢تصویر شمارۀ 
یستالی، متعلق به    پیش از میالد در میسین. ١۵٠٠کر

  

گیاهان در این تصویر از پشت دو گاو نر جوان روییده، و مابین آن دو گیاهی نیز از درون 
روییده و  هاین تصویر نمادی است از نیروی حیات که به شکل دان .مین بالیده استبذر روی ز

یا تصویر . )Gimbutas 1993: 129( دهد  تصور باززایی گیاه از درون گاو نر را نشان می
که ایزد جوانی در سمت چپ خود درخت زندگی را  روییده  1شده بر مهری از میسین نقش

  . )٣ ۀشمار (تصویرکند  در محراب لمس می
  

  
  
  
  
  
  
  

  

  ایزد جوان با درخت و بز همراه با گیاهان روییده بر پشت او، : ٣تصویر شمارۀ 
  پیش از میالد. ١۵٠٠مهر میسین متعلق به 

                                                            
1. Mycenaean 
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داری است که درختی همانند درخت زندگی از پشتش روییده است؛  پشت او بز شاخ

نیز در تصویری شرح داده شد.  درست مانند روییدن گیاه از پشت گاو در ُمهری که در باال
شده  هرکول به همراه گاو کرتی نقشپیش از میالد) از  ۵١٠-۵٣٠روی گلدانی (که بعدها 

به یک سنت مستمر اشاره دارد  و از بدن گاو گیاه روییده است. تصاویری که) ۴ۀ (تصویر شمار
جنسی تعلق آن است که اصل حیات مجدد که پیش از این به ایزدبانوی دوهندۀ د و نشان
  . )Ibid: 135(در حیوان نر و ایزد نر جوان تجلی یافته است  کامالً  بعدداشته، 
  
  

  
  
  
  

  
  

  پیش از میالد)، هرکول در حال کشتن گاو کرتی. ۵١٠- ۵٣٠یونانی ( یگلدان نقاشی بر: ۴تصویر شمارۀ 

  
  بانوی بزرگ دوجنسیتی. گاو و ایزد۶

در کنار  بندهشنتوان حضور گاو در روایت آفرینش  می به شواهدی که تاکنون ارائه دادیم، باتوجه
انسان  ایزد نیمه روندی دانست که اشکال آغازین، ایزدبانوی گاوشکل یا ۀکیومرث را در ادام

روندی اند.  ه درآمدهآفریدکیومرث) و گاو یکتاگاو در این روایت به دو موجود مجزای انسان ( نیمه
همه در  بااینشود.  مفاهیم دینی روندی عقالنی تلقی می ای به سمت که در حرکت ایماژ اسطوره

آفریده انتقال داده شده های ایزدبانوی بزرگ در آفرینش گیاه به گاو یکتا تمامی ویژگی این روایت
ماده) را نیز نمایش دهد. این ـ  ایزد دوجنسیتی (نر ۀتواند جنب نوعی در کنار کیومرث می است و به
دهد: گذشته از آنکه گاو نر در اروپای باستان نماد  وپا نیز نشان مییمبوتاس در ارگویژگی را 
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شده است  نیز پنداشته می همچنین نماد زهدان و منبع حیات و باززایی قدرت و نرینگی است،
)Gimbutas 1993: 400( ، ی ها خصلت ۀهمانند ایزدبانوی زمین با قدرت باروری است، همو

دوجنسی بودن  سی او را نیز داراست. گرچه برخی بهجندو  ایزدبانوی بزرگ مانند خصلت
است   جنسین دوانسان آغازی ک بزرگی هکیومرث نیز مانند یمیر و پروش اند: کیومرث اشاره کرده

و کیومرث و نه فقط در کیومرث ، اما ما در این مقاله این دوجنسیتی را در گاو )٣۴٣ :١٣٩۴(الیاده 
  شناسایی کردیم. باز

کرده و او برای مدت طوالنی تجسم  در ایزدبانوی بزرگ مادر تجلی میزمانی همه چیز 
 های مشخصۀ . الیاده یکی از ویژگی)Gimbutas 1993: 74(صورت نرینه و مادینه بوده است 

جنسیتی بودن دوجنسیتی بودن آنها دانسته مانند تیامات، زروان. های ازلی آغازین را دو الوهیت
وحدتی است که با پیوند و اتحاد زوج  یا متعدد برای تمامیت های بیان شیوهخدایان یکی از 
جنسی بودن، نرینگی و مادگی دو. )٧۶ :١٣٩۴(الیاده شود  ماده مشخص میـ  های متضاد نر

عنوان دو  منبع آغازین که در تمام سطوح و مراتب آفرینش بازتاب داشته تا به امروز که آشکارا به
از خلقت منعکس  ای مرتبهگاه بلندمنبع ازلی در هر جاینث نر و ماده ؤنیمۀ روح مذکر و م

نیمۀ روح زنانگی و مردانگی آشکار و پدیدار  ) خودمان در دوegoکه در خود (است تاآنجا
هترین نحو در روایت نرینگی و مادگی به ب ۀمای این بن. )Gimbutas 1993: 629(شود  می

جنسی ا ایزد دونوعی انسان ی ن جانور که بهبا آفرینش ای .در خود گاو متجلی است آفرینش میترا
طور ضمنی در خون گاو نر  هگیرد. زیرا نیروی گاو ماده ب آغازین هم هست، آفرینش شکل می

ۀ گاو برتر به اسطور ودا ریگ. در )Walker 2007: 125(شکل گرفته و با ماه پاالیش شده است 
جنسی این ویژگی دو. )Witzel 2012: 122(جنسی اشاره شده که جهان را آفریده است دو
اورون  به روان گاو گئوش ٢٩نیز مطرح شده است. در یسن  اوستاای در  های اسطوره گاو

)Gǝuš Urvan( گاودر) ازی) اشاره شده است. او موجودی آسمانی،  برگیرندۀ گاو نر و ماده
ای به  ویژه نمایندۀ چارپایان زمینی، و وجود نخستینی که روزگاری در آغاز از سوی یک خدای

شت ددهندگان زر پدید آمده است. یکی از چیزهایی که به یاری» آفرینندۀ گاو«تشن  نام گئو
و  »گاو آبستن«معنی  به ١٩بند  ۴۶دهند گاو ازی است، که به گمان نیبرگ در یسن  پاداش می
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اورون که  گاو گئوش(یسن گاو) روان  ٢٩تردید در یسن  نظر نیبرگ بی بهاست.  »گاو نر«

  . )٢٠۶: ١٣٨٢(نیبرگ  1ازی) است یک موجود آسمانی است دربرگیرندۀ گاو نر و ماده (گاو
تواند جانشین ایزدبانوی بزرگ  به این شواهد شاید بتوان گفت که گاو در این تصویر می باتوجه

دوجنسیتی ایزد یا  ۀبه همراه کیومرث بازنمود این جنب بندهشنباشد. به عبارتی گاو روایت 
اند. بدن موجود یا غول آغازین نرینه تنها از راه نطفه امکان خلق  نش جهانوی آفریننده در آفریایزدبان

 ۀاهریمن نطف ۀاست. بعد از حمل بندهشنروشن آن کیومرث در داستان  ۀدارد که نمون و آفرینش را
زن و  از آن رویید به نخستین انسان کیومرث به زمین ریخته شد و چهل سال بعد گیاه ریواسی که

های اروپایی قرون وسطی در میان  تبدیل شد. این موتیف در دیگر داستان ،مشی و مشیانه ،مرد
، که مضمون اصلی آن تجسم 2ها با درخت زندگی مربوط است ها و انگلیس ژرمن ،ها فرانسوی

ه رو، در واقع شاید بتوان گفت ک اینازانسان از طریق نطفه است.  ۀبازآفرینی درخت از بدن نرین
  کیومرث تجلی باروری مردانه و گاو در مقام ایزدبانو نماد و تجلی آفرینش مادگی است. 

های آفرینش که با  این ویژگی نری و مادگی، زمین و آسمان نماد زن و مرد در دیگر اسطوره
آن نیروی  هاند از این دیدگاه نیز تفسیر شده است. برای نمونه پوروش مقایسه شده نبندهشداستان 
 ودا یگردر شود.  آورد و سپس از ویراج متولد می وجود می را به 3، ویراجۀ زنانهق و آفرینندخال

به هیئت گاو  4همسرش َمنوی ۀکنند قطعه عنوان کشنده و قطعه ۀ مانو است و مانو بهیمه کشند
 است ولی او تنها با برادر دیگرش همراه» دوقلو«معنی  و با آنکه یمیر به ظاهر و ثبت شده است

کند، که از یخ به پیدایی درآمده و چهار رود  ای نیز همراهی می نیست بلکه آنها را اوذمال گاو ماده
                                                            

» روح گاو ماده« -gəūš-uruuanدر  gəūš. البته هومباخ جنسیت این گاو را ماده دانسته و نوشته، که جنسیت ١
ترجمه کرده است » و (آن) گاو مادۀ بارور روح (زردشت) من«را  mā uruuā gə̄ušcā aziiā عبارتاست، و 

)Humbach 1991: 2/31.(   
های آن مربوط به آدم  یکی از نمونهشود.  های گوناگون مربوط به درخت زندگی دیده می در روایتموتیف این . ٢

باغ عدن که آدم در حال مرگ بوده فرزند او شیث برای گرفتن سه تخمه از درخت زندگی برای پدرش به  هنگامیاست. 
ها به  گذارد و او را با این تخم ها را در دهان پدرش می گردد پدرش درگذشته است. شیث تخم رود. اما وقتی برمی می

ور که تخم گیاه درون آن رنابا شوند. در واقع از بدن مرده و ها به درخت تبدیل می مدتی بعد این تخمهسپارد.  خاک می
  . )(Linke 1992: 598نمادی از آفرینش از بدن نرینه یعنی آید؛  بوده حیات به شکل درخت به پیدایی می

3. Virāj 4. Manavi 
4.  
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د: ادین و ویلی و نکن تکه می های اوذمال تکه نوشد و یمیر را نوه شیر را شکل داده که یمیر ازآنها می
  .)Grigsby 2018: 62( 2دهند مانو دیگر اثری نیست، و گاو و مرد یک جفت را تشکیل می 1وه

  

  گیری نتیجه. ٧
باور به مرگ و حیات مجدد از بدن قربانی در میان اقوام هندواروپایی و غیرهندواروپایی 

های  صورت ای آفرینش به های اسطوره ن ر داستاباوری بسیار قوی بوده که بازنمود آن د
ان روند حیات گوناگون بازتاب یافته است. بشر در روند جوانه زدن، رشد و پژمردن گیاه

کند. جهان عینی برای او زمانی قابل درک است که از اجزای بدن انسان یا  خود را درک می
ها پاسخ  أمنش های گونه به پرسش موجود نخستین یا موجود مافوق انسانی ساخته شود. او این

و به قطعه شدن موجود اولیه یا ایزد، وجود الهی متکثر شده  او با قطعه هد. در اندیشۀد می
 شکل جهان و آدمیان درآمده است. 

 ۀتواند به مادّ  فرد مانند اندام گاو می هۀ ملموس منحصربدر این شکل از اندیشه یک مادّ 
ای که در آن استنباط از  فرد دیگری چون گیاه تبدیل شود. یعنی اندیشه هبملموس منحصر

دهند چگونه  ای که شرح می های اسطوره ینیزایش و پیدایش تبدیل محض است. تب
ها را مطرح أای آفرینش که موضوع منش های اسطوره اند. داستان های جهان شکل گرفته پدیده
ر چیزی ناشی شود و تواند از ه پرداز هر چیزی می سبب تسلط ذهنیت نماد کند، و به می

کند. انسان با این ذهنیت برای همه چیز جوهریت مادی قائل  فرد را ثبت  رویدادی منحصربه
  3.شوند های پیچیدۀ انتزاعی به همین شیوه تبیین می شود و نسبت می

تواند بیان  از مرگ گاو و رویش گیاه از بدن می شنبندههای باال تصویر  به داده باتوجه
تجلی آفرینندگی زنانه در . همانندی او با ایزدبانوی بزرگ یا ایزدبانوی زمین و باروری باشد

که اشاره شد به شکل روشن در دیگر  گونه است که همان کیومرث ۀکنار تجلی آفرینش مردان
  شود.  دیده نمیه های آفرینش مانند پوروش اسطوره

                                                            
1. Vili and Vé 

) Pasiphaeزئوس و اروپا یا پسـفایا ( دده هندواروپایی دیگری که اتحادی از یک مرد و گاو را تشکیل می ۀاسطور. ٢
  . )Grigsby :2018 59( ) در سنت یونانی استPoseidonپوزیدون ( و گاو نر

   .١٠٣-١٠٠: ١٣٧٨ کاسیرر: ک، ندر این باره. ٣
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  . مقدمه١

یاز کهن ای   ترجمهپژوهش، این در  ، با این ترجمه نویس دستشود.   معرفی می مقرآن کر
ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی نگهداری   ها، موزه    در سازماِن کتابخانه ۴٩٧۵شمارۀ 

، تاریخ تحریر آن با   نویس شده برای این دست . در شناسنامۀ تهّیه)٢و  ١: تصویر ک(نشود   می
هر  دارد که در برگ ٢۵٠این نسخه هجری قمری دانسته شده است.  ٧قیِد احتمال، قرن 

خط ، خط متن نسخنوشته شده است. سطر ترجمه  ٨ و متنسطر  ٨های آن،   رگطرِف ب
فواصل آیات به شکِل گِل چهارپر، ، به شنگرف ثلث به خط ها  اسامی سوره، ترجمه نستعلیق

 آن نیز است. عطِف  آهارمهرهنخودی  کاغذ آن از نوِع  های سبز و سرخ، و  با خال
، اّما آبدیده است و رسیده آسیب نیز ها    دارد. برگگی خورد  و کرماست گسسته  هم از

  . جز چند برگ پایانی، به متن آسیب چندانی نرسیده و بیشتر آن خواناست  خوشبختانه، به
سورۀ  ۴٨شود و با آیۀ   شروع می »اشنونن« َال یْسَمُعون انبیا ۀسور ١٠٠، با آخر آیۀ متن

ها و بر   در آغاز تمام سورهیابد.   پایان می ـ که ترجمۀ آن ناخواناستـ  ِإذا ِقیَل َلُهُم َو مرسالت 
 های  سوره و آیاتنوشته شده است. در این ترجمه،  وقف عامبسم الله الرحمن الرحیم روی 
 رب افزون .است شده نوشته هاسطر میان در آن، لفظ به لفظ غالباً  ترجمۀ و ندارد شماره کریم قرآن
 به باتوجه که شود  می دیده تفسیری توضیحاِت  برخی پراکنده صورت  به ها،  حاشیه و متن در آن،
   باشد. نوشته اصلی مترجم کاتب/ از غیر فردی را آنها اغلب رسد  می نظر به خط، نوِع 

سو،   اّما از یکترجمۀ آن سخنی نیست؛ تحریر یا  محل و مترجمکاتب/ ، از نام متندر 
های رایج در شرق گیالن و غرب   با گویش   نویس های زبانی دست  رخی همسانیسبب ب  به

به  باتوجهو از طرف دیگر، ) ١٣٨۶؛ غدیری ١٣٨۵(شکری  1ویژه گویش رامسری ؛ بهمازندران
اثر ابوالفضل بن  الله کتابپیوند آشکار زبان آن با بخش ترجمۀ تفسیِر زیدی موسوم به 

توان این   می، )١٣٩٢محّمدی (فسیر دیلمی نیز نامیده شده که ت ،)١٣٨٨(شهردویر دیلمی 
مانده از دیلمان قدیم دانست و عنواِن بخشی از ترجمۀ دیلمی  ترجمه را نیز از میراث برجای

                                                            
تـر  رامسر، به لحاظ تقسیمات کشوری در استان مازندران قرار دارد، اّما از نظر گویش و فرهنـگ بـه گـیالن وابسـته .١

 ویک).  : سی١٣٨۵(شکری  است
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یم گاهی از تاریخ این منطقه، نك: پیرنیا و همکاران  1کار برد را برای نامیدن آن به قرآن کر (برای آ
١٣٨۵ :٣١۶-۴٣٣( .  
  
یم  های رسم  از ویژگی . برخی٢   الخطی و زبانی بخشی از ترجمۀ دیلمی قرآن کر
غالبًا با یک نقطه کتابت شده، اما در چند مورد با سه نقطه هم دیده  »ج«هماننِد  »چ« −

 شود.   می

 شود.   با سه نقطه هم دیده می گاهغالبًا با یک نقطه کتابت شده، اما  »ب«هماننِد  »پ« −

 2/ پ)٢٠( ستڮهر  مورد: در یک با یک سرکش آمده است و »ک«اغلب همانند  »گ« −
 زیر آن سه نقطه قرار دارد.  )۴(نور/ » أبداً «

 شود.   کتابت می )~( بیشتر بدون عالمت مد »آ« مصوت −

 دارد. نگذاری   حرکتندرت   بهآیات غالبًا مشکول است، اّما ترجمه  −

 شوند.   معموًال جدا کتابت می ای، اند، ایم و ایدام،  −

، »ذ«جای  بهدر مقایسه با فارسی معیار، نیز  قاعدۀ دال و ذال رعایت نشده، در یک مورد −
ِجِلّ / ر) ١( کاغدها   نوشتهآمده است:  »د«  . )١٠۴(انبیاء/  ِسّ

  .)١٠٢(انبیاء/  َما  فی / ر)١( باون جی کهآید، مانند:   می جیدر فارسی معیار، » چه«جای  اغلب به −
، از قبیِل: رود  کار می به »ز« معیار جایگاهی که در فارسیدر ، »ج«کاربرد صامت  −

 bodujبسنجید با . )۶٩(حج/ » یْومَ «/ ر) ١٠( روج؛ )١٩(حج/  یَصُبّ / پ) ٤( یجنهور 
  ). ٢٧ و ٢۵: ١٣٨۶غدیری ( یرامسردر گویش  »بسوز« bosuj ،»بدوز«

: ماننِد ، درو  کار می به »ب«معیار  در جایگاهی که در فارسی، »و«کاربرد صامت  −
همان: ( در گویش رامسری »بیشتر« višta بسنجید با). ۵٠(نور/  َمَرٌض / پ) ٢۶( ویماری
٢٣۶ .(  

                                                            
 شود.  یاد می» ی قرآن کریمبخشی از ترجمۀ دیلم«نویس مورِد بررسی با نام  پژوهش، از دست ۀدر ادام .١
گـر رویـۀ بـرگ و حـرف   بیـان» ر«دهندۀ شمارۀ برگ، حـرِف   ها، عدد سمت راست، نشان  نویس در ارجاع به دست .٢
 دهندۀ پشت آن است.   نشان» پ«
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ِفی / پ) ٢۴( اوینهرود، مانند:   کار می به »آ« در جایگاهی که در فارسی معیار »او«کاربرد  -

  ). ١۴(نور/  ُزَجاَجۀ
 سور: رود، ماننِد   کار می به» ش« معیار در جایگاهی که در فارسی، »س«کاربرد صامت  −

  ). ۵٣(فرقان/  ِمْلٌح / پ) ٣۴(
 سپازرود، ماننِد:   کار می به »س« معیار در جایگاهی که در فارسی، »ز«کاربرد صامت  −

  . )١٨٢(صافات/  ْلَحْمُد / ر) اَ ١١٠(
: ماننِد ، رود  کار می به »خت-« در جایگاهی که در فارسی معیار، »ت-«کاربرد صامت  −

َمُکُم / پ) ٣٩( موتهشما را درا گویش در ، »آموختن« eiomotənبسنجید با . )٣٢شعرا/ ( َعَلّ
ادب « neyâmut-a: ها و اصطالحات گیل و دیلم  در مثل نیاموته) و ٢١همان: ی (رامسر
گاهی بیشتر در مورد حذف ۶٩: ١٣۵٢(پاینده  »نکند صادقی  ، نك:/xt/از خوشۀ  /x/). (برای آ
  ). ١۴٣و  ١٣٩: ١٣٩۵

: ماننِد ، رود  کار می به »فت-« در جایگاهی که در فارسی معیار، »ت-«برد صامت کار -
ْرَنا/ پ) ١٩٢( اما بشکاتم » باز کرد، شکاف ایجاد کرد« bəškātəبسنجید با . )١٢(قمر/  َفَجّ

  ). ٢٧همان: ی (رامسر گویشدر 
خـاه / ر)١۵( بـراراغلب بعد از مصّوت، ماننـد:  »د«حذف صامت  -

َ
بخـره ؛ )۴۵(مومنـون/  أ

: شـود، ماننـد  . این ویژگی در متون دیگر هم دیده می)۴۶(حـج/  یْعِقُلوَن / پ) ٧( بدونستین
(= ما نفس خویش کنون خـور «؛ )۴/٢٣٢٣: سورآبادی تفسیر(فاسد بود... (= بنیاد) چو بنیا 

 . )١/۴٠١ :هزار حکایت صوفیان(. » کنیم که تو مرا شناختی..خورد، ُخرد) 

یک رود، مانند:   کار می به »د«در جایگاهی که در فارسی معیار، ، »ی«کاربرد صامت  -
  . )٣٨ص/ ( َنْعَجۀ / ر)١١٢( مایه میش

هِ / ر) ٢١( خیاء خشمآید، ماننِد:   گاه صفت، قبل از موصوف می - سنکی  )؛٩(نور/  َلْعَنَت الَلّ
  ). ١٩(فرقان/  َعذابًا َکِبیراً / پ) ٣١( عذاب

ْجِری (شعراء/ ا/ ر) ۴٣( می مزد آید، ماننِد   یش از مضاف میالیه ضمیری، پ  اغلب، مضاف −
نیز  رعناترانۀ معروف گیلکی  . این ویژگی در)١٩٣َقْلِبَك (شعراء/ / ر) ۴۶( تی دل؛ )١٠٩

می جونه  یّالق بومای [= جان شیرین من به ییالق آمده است]؛ شیرینمو جونه : پرکاربرد است
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های   به رخت«[ رعنای تی رختونایمیقراض بزنای ؛ ]»ناجان و دل من است رع«[ دیالی رعنای
گاهی بیشتر ]»خودت قیچی بزن، رعنا   .)٢١٩-٢٠٧: ١٣٩٢وحدتی  :ک، ن(برای آ

ندرت   بهحال،  این. با)٢١(حج/  ِمْن َحِدیٍد  ]»از آهن«[ اسن ا ماننِد:، »زا«به جای » ا« کاربرد −
ن ِطیٍن  / ر)١٢( زیده از کلاز کلی کشود، ماننِد:   صورت کامل هم دیده می  به  ِمن ُسَالَلۀ ِمّ
  ). ١٢مؤمنون/ (

 آیاٍت َبیناٍت / ر) ۴( نشونیهاء روشنونگاه صفت و موصوف در شمار مطابقت دارند، مانند:  −
ْبصارِ / ر) ٢۶( خیاوندون بینشها )؛١۶(حج/ 

َ
وِلی اْأل

ُ
(ابوالقاسمی  در فارسی میانه). ۴۴(نور/  أ

 ۀشاهنامو  ونه) سی: ١٣۶٣آستان قدس رضوی (رجائی بخارایی  ٤شمارۀ  قرآن و )٢٧١: ١٣٨٠
هم گاهی صفت از لحاظ شمار با موصوف خود  )٢۶-٢۵٨: ١٣٩٣صادقی : کنفردوسی (

  کند.   مطابقت می
َلْم یُکْن َلُه / ر) ٣( نیه او ر همباز شود، ماننِد   دیده می »ر« صورت بهگاه  »را«حرف اضافه  -

و برخی متون کهن دیگر نیز  نیشابوری االنبیای  قصصاین کاربرد در ). ١١١(االسراء/  َشِریٌك 
 ــ های جنوب خراسان  از گویش، در اردکولی). ۴٧: ١٣٨٩سیدآقایی   (حاجیشود   می  دیده 

صورت   به، بعد از کلمۀ مختوم به مصّوت »را«نیز  ــ که نگارنده خود گویشور آن است
  آید.   می /r/ »ر«

قرآنی چند معادل ذکر شده که اغلب بدون حرف پیوند، پشت سر هم  برای یک واژۀگاه  -
یباِت / ر) ٣٠(حالل باکجک ؛ )٢٨(مؤمنون/  ْلَحْمُد اَ / پ) ١٣( شکر ازای خیاآیند، مانند:   می  الَطّ

کاری نیک و  گیرد، مانند  ندرت بین آنها حرف عطف هم قرار می  ؛ اّما به)۵١(مؤمنون/ 
  . )٧٠فرقان/ ( اِلًحاَعَمًال َص / ر) ٣۶( شاهسته

ْنَزَل «مانند ، »ها/ هو« پیشوند فعلیکاربرد  -
َ
 هاگیر »ُخْذ «؛ )۶٠(حج/ . / پ)٩( هوفرستاء :»أ

در متون  و )٢۶: ١٣٩١صادقی (است » افر« ، تحول یافتۀ»ها« پیشوند؛)۴۴(ص/ . / پ)١١٣(
دنبال خود  به« hakəšeenشود، ماننِد:   ایران دیده میگوناگون مناطق    های  و گویش

ها و   مثل در »روبد  می« hâru.aیا  )٢٣٩: ١٣٨۶غدیری ( در گویش رامسری »نکشید
  . )١۵۶: ١٣۵٢ (پایندهاصطالحات گیل و دیلم 
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 / پ)٣۶( و خیاتعالی جا، ماننِد »حرف اضافه + اسم/ ضمیر+حرف اضافه«کاربرد گروه  -

ِه (فرقان/    .)۵١٠(االنبیاء/  ُبورِ ِفی الَزّ  / ر)١( بزبور داود در؛ )٧١ِإَلیالَلّ
ْلَعاَلِمیَن  / پ)١( همه عالمونبا، مانند »با«کاربرد حرف اضافه پسین  −   . )١٠٧(االنبیاء/  ِلّ
شود، نظیِر    هم دیده می های فارسی  نامه  در لغت   نویس دست هاِی   برخی برابرنهاده −

ینهارها در زینهار معنی زنهار است که  به ـ هارزین«؛ )٨(مؤمنون/  َعْهِدِهْم  :)١/ ١٢( اشونی ز
ۀ فارسی میاناز . )برهان قاطع(» ـ و عهد و پیمان... پناه جستن و امان خواستن باشد

zīnhār »ایرانی باستان از  »زینهار-hāra-jīvana  حفظ زندگی/ جان«معنی  بهلفظًا «
  .)٣/٢١۶١ :١٣٩٣دوست   (حسن
معنی خواهش و آرزو هم  ـ به بر وزن کاسهـ یاسه «، )١٠٣(انبیاء/  اْشَتَهْت  :/ ر)١( یاسه برن

   .)برهان قاطع( »آمده است و به عربی تمنی گویند
[=  شکر و شکرگذاری ـ بر وزن آبادیـ آزادی «. )١٨٢(صافات/  ْلَحْمُد اَ : / ر)١١٠( ازادی

 »شکر، سپاس، آزادی« āzādīhفارسی میانه: . )برهان قاطع(» شکرگزاری] را نیز گویند
  .)١/۴۶: ١٣٩٣دوست  حسن(

به سکون ثانی بر وزن جیم، روی و  ـ دیم«؛ )١٠۴منون/ ؤ(م ُوُجوَهُهُم  :/ ر)١٩( اشونی دیمها
ایرانی   <dēmفارسی میانه: . )برهان قاطع(» رخساره باشد و به عربی خد گویند

  . )٢/٩٩(همان:  »دیدن« *day-از ریشۀ  *daiman- باستان
ی شرق گیالن و غرب ها  اکنون، بیشتر در گویشنیز    نویس های دست  واژهاز برخی  −

  رود، ماننِد   کار می مازنداران، به
باال، « jār/ jor/ jour در گویش رامسری باالمعادل . )۴٨(دخان/  َفْوَق  :/ پ)١۵٨( جور
  . )٢٣٩: ١٣٨۵ (شکریاست » زبر

 دیریغ(» خوب« xojor ی، در گویش رامسرخوب. معادل )۵(حج/  َبِهیٍج : / پ)٢( خجیر
) ١٢۶: ١٣۵٢ (پاینده »خوب« xujirها و اصطالحات گیل و دیلم:   مثل و در )٧٩: ١٣٨۶

 پارتیقابل مقایسه با و  hu-čiθra*از ریشۀ ایرانی باستان  احتماالً است. این واژه 
hužihr »۴/٢٨٨۶ :١٣٩٣ دوست  (حسناست  »زیبا، خوش چهر(.  
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 غدیری( است māng یرامسردر گویش  ،هما. معادل )١٨(حج/  اْلَقَمُر : / پ)١٩٢( مونک
١٣٨۶ :٢٠٨(.   
 :١٣٨۵ (شکریاست  meدر گویش رامسری  ،ابر. معادل )۴٠/ نور( َسَحاٌب  :/ پ)٢۵( میه

  . )١/١۴: ١٣٨٩دوست   (حسن γmē . فارسی میانه)٢٢٨
ْمِل : / ر)۴٩( پوتری  /potər/ potirیرامسر در گویش ،مورچهمعادِل . )١٨(نمل/  الَنّ

potâr )٣۵: ١٣٨۶ غدیری( گویش بندر انزلی در ؛putâr  کیا)ها و   مثل و در )٧٧۵: ١٣٩٠
 »آورد  درد نمی دل مورچه را« pitâr-a dil-a dard ne-yar-aو دیلم: اصطالحات گیل 

  است. ) ٧۴: ١٣۵٢ (پاینده
 کن  پردهشها نیز حاصل قریحۀ مترجم باشد، مانند:   رسد برخی برابرنهاده  نظر می به −

اُب  :/ ر)١١٣( ]»سیار بخشندهب«[ خور برآمدن گاه، «[ کاه  خور ورمین ؛)٣٠(ص/ اْلَوَهّ
] »شفاعتگر«[ خواز  ۀشفاع؛ )۵(صافات/  اْلَمَشاِرِق : / ر)١٠٣( ]»آمدن خورشیدجایگاه بر

 ]»سخنان برساخته«ها،   [ها ساخته سخن هاساته سخنها؛ )١٨(غافر/  َشِفیٍع  :/ پ)١٢٧(
 . )٨٣(مومنون/  أساِطیُر  :/ پ)١٧(

  
یم، بـا بخش  برخی تفاوت. ٣ هـای مشـترک در   های بخشی از ترجمۀ دیلمی قـرآن کـر

 الله تفسیر کتاب

یمتفسیری از  دیلمی، از علمای زیدی منطقۀ دیلم، به  ، اثِر ابوالفضل بن شهردویرقرآن کر
تر،   کهن   نویس روزگار ما رسیده است. این تفسیر، در دو مجّلد تدوین شده است. دو دست

تر آن که به کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی تعلق دارند، با مقدمۀ   تر و نفیس  تر، اصیل  کامل
صورت عکس برگردان در اختیار پژوهشگران قرار   به ١٣٨٨محّمد عمادی حائری در سال 

یمبخشی از ترجمه دیلمی ). ٣٢، مقدمه/ الله تفسیِر کتاب: کن( گرفته است ظ لحا ، بهقرآن کر
های زیادی نیز   زبان، با بخش ترجمۀ این تفسیر شباهت آشکار دارد، اّما بین آنها تفاوت

  وجود دارد؛ از آن جمله است: 
یمبخشی از ترجمه دیلمی  − یمها و آیاتی از   ، مشتمل بر سورهقرآن کر است که در  قرآن کر
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  مده است. مجلس، تفسیِر آنها آ ١٧٩٨٢، نسخۀ شمارۀ الله  کتاببخشی از جلد دوم 

یم، تفسیر الله کتاب − های قرآنی   ها یا عبارت  واژهاست و در آن برخی آیات،  قرآن کر
منظور توضیح لغات و عبارات  که پیداست به صورت پراکنده ترجمه شده است و چنان به

دیلمی  ۀبخشی از ترجم ، اّما در)٢۶(همان:  نوشته شده و نه به قصد ارائۀ ترجمه کامل
یم بر آن، شماِر زیادی از  است. افزونرای آیات ترجمۀ نسبتًا کامل ارائه شده ، بقرآن کر

یمآیات  یمدیلمی  ۀبخشی از ترجم در قرآن کر ، ترجمۀ نسبتًا کامل دارند، ولی در قرآن کر
 : حتی یک کلمه از آنها ترجمه نشده است؛ از آن جمله است الله  کتابتفسیر 

  

اِحمیَن  َو ُقْل َرِبّ اْغِفْر َو اْرَحْم َو  ْنَت َخیُر الَرّ
َ
  )١١٨(مؤمنون/  أ

  / ر).٢٠کنونی ( ةای می خیاوند بیامرز رحمه بکن تو وهتری همه رحم )ص(و یا محمدبگ
ِه اْلَمِصیُر  َو لله ْرِض َو ِإَلی الَلّ

َ
ماواِت َو اْأل   )۴٢(نور/  ُمْلُك الَسّ

  / پ).٢۵( خیایشه پادشاهی اسمونهاء زمی وا خیاء حکم جا همه واشین کاه
  

یمبخشی از ترجمه دیلمی  و الله تابکدر موارد فراوان، در تفسیر  − ، برای ترجمۀ قرآن کر
ها   ظاهر، این تفاوت  های متفاوت درج شده است. به  های قرآنی یکسان، معنی  لغت
ها، بیشتر از یکی نبودن زمان تحریر دو متن، یکی نبودن   بر سبک شخصی مترجم عالوه

گیرد. در زیر،   هر دو مورد سرچشمه میاز مای مترجمان، یا تلفیقی محل دقیق نشو و ن
 شود:   بیان میها  تفاوتبرای نمونه، برخی از این 

  

بخشی از ترجمۀ دیلمی قرآن   واژه یا عبارت قرآنی
یم   آستان قدس) ۴٩٧۵(نسخۀ کر

  الله کتابجلد دوم تفسیر 
  مجلس) ١٧٩٨٢(نسخۀ 

  / ر)۴٧پیش بوبو (  / ر)١ه بون (بیش بشو  )١٠١(انبیاء/  َسَبَقْت
  / ر)۴٧اما دبیجیم (  / ر)١اما دنواردنیم (  )١٠۴(انبیاء/   َنْطِوی

  / ر)۴٩حامله زن (  / ر)٢باره دار زن (  )٢(حج/  َذاِت َحْمٍل
  / ر)۵٠اتش سوچی (  / ر)٣عذاب سوجنا (  )٩(حج/  َعذاَب اْلَحریِق

  )/ پ۵٢ریجن (  / پ)۴هوریجن (  )١٩(حج/  ُیَصُبّ
  / ر)۵٣الّدیباج (  / پ)۴باریک ابریشمین (  )٣٣(فاطر/  َحِریٌر



مقاله
٨٧ ١١های ایرانی  و گویش ها زبان

 نویس بخشی از ترجمۀ... دست معرفی
 

بخشی از ترجمۀ دیلمی قرآن   واژه یا عبارت قرآنی
یم   آستان قدس) ۴٩٧۵(نسخۀ کر

  الله کتابجلد دوم تفسیر 
  مجلس) ١٧٩٨٢(نسخۀ 

  / ر)۵٣الکعبه (  / ر)۵مسجدی که پایسته (  )٢۵(حج/  َمْسِجِد اْلَحراِم
وِر   / پ)۵۵سخن دروغ (  / پ)۵دروسخنا (  )٣٠(حج/  َقْوَل الُزّ

  / ر)۵٨اوشانا هالک کردیم (  / پ)٧اشونا بکتم (  )۴۴(حج/  َخْذُتُهْماَ 
  / ر)۵٨بعقل دونن (  / پ)٧بخره بدونستین (  )۴۶(حج/  ِقُلوَنیْع 

  / ر)۶۵کوه سینا (  / ر)١٣کوه خجیر (  )٢٠(مؤمنون/  ُطوِر َسیَناَء
ِه   / ر)۶۶شکر خداء (  / پ)١٣شکر ازای خیا را (  )٢٨(مؤمنون/  اْلَحْمُد ِلَلّ
  / پ)٧١فریاد رس (  / ر)١٨او پاء (  )٨٨(مؤمنون/  یِجیُر
ُعوُذ بِ 

َ
  / ر)٧٢من خویشتن واپانم (  / پ)١٨من د تو وریتوم (  )٩٧(مؤمنون/  َکأ

  / ر)٨٠بزه (  / ر)٢٣وناه (  )٢٩(نور/  ُجَناٌح
ْعَمی  َعَلی

َ
  / ر)٨٨و ناوینا (  / پ)٢٨و کور کس (  )۵٨(نور/  اْأل
ْعَرِج  َعَلی

َ
  / ر)٨٨و شل کس (  / پ)٢٨و کول کس (  )۵٨(نور/  اْأل

ْرناُهْم   / ر)٩۵اوشونا هالک ور اوردیم (  / پ)٣٣اما اشونا بساجنیم (  )٣۶ان/ (فرق َفَدَمّ
  / پ)٩٩بوبین گاهی (  / ر)٣۶باستان کاهی (  )۶۶(فرقان/  ُمَقاًما
  / پ)١٠۴مار (  / پ)٣٨اچرها (  ).٣٢شعرا/ ( ُثْعباٌن
َتْوا
َ
  / پ)١١٧بیومین (  / ر)۴٩بومان (  )١٨(نمل/  أ

  / ر)١۵۵مسخریه (  ر) /٧۶بوخندسته (  )۶(لقمان/  ُهُزواً 
  / ر)١۵٧حبل (  / ر)٧٨دماستن کاه (  )٢٢(لقمان/  ُعْرَوۀ
  / ر)١۶۶َوِریختن (  / ر)٨۵وریتن (  )١۶(احزاب/  اْلِفراُر
  / پ)١۶۶فصیح (  / ر)٨٨تیج تیج (  )١٩(احزاب/  ِحَداٍد
  / پ)١۶٧اومرزا (  / پ)٨۶امرزیار (  )٢۴(احزاب/  َغُفوًرا
ِنیًرا   / ر)١٧١روشن (  / پ)٨٩سو زن (  )۴۶(احزاب/  ُمّ
  / ر)٢٠٠کس کسا (  / ر)١٠۴اشونی استی و استی (  )۵٠(صافات/  َبْعٍض  َبْعُضُهْم َعلی
  / ر)٢٠٠مختارین طغیان (  / ر)١٠۴طرنبارون (  )٣٠(صافات/  َطاِغیَن
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یم. ۴ یم در بخشی از ترجمۀ دیلمی قرآن کر بـه همـراه  ترجمۀ تعدادی از آیات قرآن کر

 1ها در دو اثر قرآنی دیگرآن برگردان
  )۴۶(فرقان/  ِإَلینا َقْبضًا یِسیراً  ُثَمّ َقَبْضناهُ 

  / ر). ٣۶( بس اما او را وکیریم ای الی ملکنا واکتنی خوارخواربخشی از ترجمۀ دیلمی: 
  ). ۵/١١۴٣: ١٣٣٩(را سوی ما اندر کشیدنی آسان  پس اندر کشیدیم آنتفسیر طبری:  ۀترجم
  )٣۶۴: ١٣٨۶( گیریم خود بازمی سپس آن را اندک اندک به سوی: خّرمشاهی بهاءالدین ۀترجم

  
اِلِحیَن  ْلِحْقِنی ِبالَصّ

َ
  )٨٣شعراء/ ( َرِبّ َهْب ِلی ُحْکًما َوأ

 اون  مرا دراسن بشاهسته بنده ةنبّو ای می خیاوند مرا بده تموم علم و بخشی از ترجمۀ دیلمی: 
  / ر). ۴١(

  ). ۵/١١۶۶: (همان ببخش مرا حکمت و اندر رسان مرا بنیکان خداوند منتفسیر طبری:  ۀترجم
(همان:  شایستگان بپیوندو مرا به  حکمت ببخشپروردگارا به من بهاءالدین خّرمشاهی:  ۀترجم
٣٧٠( .  

  
ْوُفوا اْلَکیَل َو ال َتُکوُنوا ِمَن اْلُمْخِسِریَن (شعراء/ 

َ
  )١٨١أ

  / پ). ۴۵( واکنااون  مبااین از جملۀ نقصون بتموم کنین پماستن شمابخشی از ترجمۀ دیلمی: 
  ). ١١٧٣/: همان( کاران  تمام کنید پیمانه و مه باشید از زیانتفسیر طبری:  ۀترجم
  ). ٣٧۴(همان:  فروشان مباشید پیمانه را تمام دهید و از کمبهاءالدین خّرمشاهی:  ۀترجم

  
ُکوَن َظِهیر

َ
ْنَعْمَت َعَلی َفَلْن أ

َ
  )١٧ًا ِلْلُمْجِرِمیَن (قصص/ قاَل َرِبّ ِبما أ

کت موسی ع ای می خیاوند باون نعمتی که تو بکردۀ ور من نبوم یار بخشی از ترجمۀ دیلمی: 
  / ر). ۵٨( کارونی  کن وناه نصرۀ
 ۀکنند ّنت نهادی بر من هرگز نباشم یاریگفت: ای خدای من بدانچه متفسیر طبری:  ۀترجم

                                                            
ای مـا معنی کامل ندارند، یا این که خوانش صحیح آنها بـر الله کتابشده در این بخش، در تفسیر    اغلب آیات ارائه .١

نقـل شـد، تـا امکـان ترین آثار قرآنی دیگر   ترین و یکی از تازه  مقدور نشد. به همین سبب، ترجمۀ آنها از یکی از قدیم
 سنجش برای مخاطب وجود داشته باشد.
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  ). ۵/١٢۶٢(همان:  کافران را
هرگز پشتیبان  کردیمن  در حقکه  خاطر لطفی گفت پروردگارا بههاءالدین خّرمشاهی: ب ۀترجم

  . )٣٨٧ :(همان شدنخواهم  گناهکاران
  

َك یْعَلُم ما ُتِکُنّ ُصُدوُرُهْم َو ما یْعِلُنوَن (قصص/    )۶٩َو َرُبّ
ها تی خیا یا محمدص دونه اون که واپوشی اشونی دلها ا اون که بخشی از ترجمۀ دیلمی: 

  / پ). ۶۴( اشکار کنن
 هاشان و آنچه آشکارا کنند و خداوند تو داند آنچه پنهان کنند اندر دلتفسیر طبری:  ۀترجم

  ). ۵/١٢٧٢ (همان:
و آنچه آشکار دارد  می پنهانیشان ها دلآنچه پروردگارت و بهاءالدین خّرمشاهی:  ۀترجم
  . )٣٩٣(همان:  داند میدارند   می

  
ِه ِإلهًا آَخَر ال ِإلَه ِإَالّ ُهَو َو ال َتْدُع َمَع ا   لَلّ

  )٨٨قصص/ ( ٍء هاِلٌك ِإَالّ َوْجَهُه َلُه اْلُحْکُم َو ِإَلیِه ُتْرَجُعوَن  ُکُلّ َشی
تو ومخون وا خیا را جا دیر خیا را هیچ خیاوند نیه که او سجاوار بخشی از ترجمۀ دیلمی: 

همه جی فانی بون اال که ذات  خوندن بون اال که اون خیاوند که افریار همه خلقونه
  / ر). ٣۶( خیاتعالی حکم ویشه و اویحکم جا واجاین

و مه خوان با خدای عّزوجّل خدای دیگر، که نیست خدای مگر او، و تفسیر طبری:  ۀترجم
همه چیزی هالک گردد مگر خدای عّزوجّل. و او راست حکم و داوری و سوی اوست 

  ). ۵/١٢٧۵ (همان: بازگشتن همه را
و در جنب خداوند خدایی دیگر مخوان؛ خدایی جز او نیست؛ همه بهاءالدین خّرمشاهی:  ۀرجمت

  ). ٣٩۶(همان:  شوید  سوی او بازگردانده می راست، و به ت، مگر ذات او، حکم اوچیز فناپذیر اس
  

ْسَوۀ َحَسَنۀ ِلَمْن َکاَن  الله َلَقْد َکاَن َلُکْم ِفی َرُسوِل 
ُ
  أ

َه َوا َه َکِثیًراَیْرُجو الَلّ   )٢١(احزاب/  ْلَیْوَم اآلِْخَر َوَذَکَر الَلّ
شما را هسته برسول خیاء در اندرز خجیر اون کسا که بون خیا را بخشی از ترجمۀ دیلمی: 
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  / ر). ٨۶( داره روج قیامتا خیاء ذکر بکنن پر  اومی
را  و در نیکوای آندرستی که هست شما را اندر پیغامبر خدای عّز و جّل بد هبتفسیر طبری:  ۀترجم

  ). ١۴٢۵/ ۵: (همانکرد خدای بسیار ترسد از خدای و روز رستخیز و یادکه هست که همی 
راستی که برای شما و برای کسی که به خداوند و روز بازپسین امید  بهبهاءالدین خّرمشاهی:  ۀترجم

  ). ۴٢٠(همان:  ی استکند، در پیامبر خدا سرمشق نیکوی  [و ایمان]دارد و خداوند را بسیار یاد می
  

َعَدّ َلُهْم َسِعیرًا (احزاب/ 
َ
َه َلَعَن اْلکاِفِریَن َو أ   )۶۴ِإَنّ الَلّ

  / پ). ٩٢( بکرده کافرونا هابجارده اشونبا وشنده آتش ةبلعنخیا تعالی دیلمی:  ۀبخشی از ترجم
مان: (ه که خدای تعالی نفرین کرد کافران را و بساخت ایشانرا آتشیتفسیر طبری:  ۀترجم

۵/١۴٣٣ .(  
 یآتش انو برای آناست،  کافران را لعنت کرده وندخدا گمان بیبهاءالدین خّرمشاهی:  ۀترجم

  ). ۴٢٧(همان:  استساخته آماده  [فروزان]
  

ُه ُهَو اْلَغِنی اْلَحِمیُد (فاطر/  ِه َو الَلّ ْنُتُم اْلُفَقراُء ِإَلی الَلّ
َ
اُس أ یَها الَنّ

َ
  )١۵یا أ
 بسندیه ةحاج  ای مردمون شما درویشونین خیا جا خیاتعالی او اویمی: بخشی از ترجمۀ دیل

  / ر). ٩٩(
نیاز و  سوی خدا، و خدای عّزوجّل اوست بیای مردمان شما درویشانید تفسیر طبری:  ۀترجم

  ). ۶/١۴٨٩(همان: ستوده 
و وند هستید، به خدانیازمند [نادار و] شما ، ای مردم هانبهاءالدین خّرمشاهی:  ۀترجم

  . )۴٣۶(همان:  نیاز ستوده است که بی خداوند است
  

ْرِض َو ما َبیَنُهما َو َرُبّ اْلَمشاِرِق 
َ
ماواِت َو اْأل   ). ۵(صافات/   َرُبّ الَسّ

وساکونه اسمونهاء زمی اونی که در میون اسمون و زمین هسته خیاء بخشی از ترجمۀ دیلمی: 
  / ر). ١٠٣( خور ور مین کاههاء

ها و زمین و آنچه اندر میان آن هر دو است و خدای   خداوند آسمانی: تفسیر طبر  ۀترجم
  ). ۶/١۵١۶ (همان: ها مشرق
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ها [و  مشرقو پروردگار ها آن مابینها و زمین و  پروردگار آسمانترجمه بهاءالدین خّرمشاهی: 
  . )۴۴۶(همان:  ]ها مغرب

  
  )٢۶َبْل ُهُم اْلیْوَم ُمْسَتْسِلُموَن (صافات/ 

  / ر). ١٠۴( اون بون  بلک اشون امروج کردن هاداشتهجمۀ دیلمی: بخشی از تر 
  ). ١۵١٨/ ۶: همان( بل که ایشان امروز گردن نهادگانندتفسیر طبری:  ۀترجم
  ). ۴۴٧: همان( اند  آری ایشان امروز تسلیم پیشهبهاءالدین خّرمشاهی:  ۀترجم

  
  )٧٣َفاْنُظْر َکیَف کاَن عاِقَبۀ اْلُمْنَذِریَن (صافات/ 

  / پ). ١٠۵( دریش جون بوا سرجوم تارسنش بکرده مردمونیبخشی از ترجمۀ دیلمی: 
  ). ۶/١۵٢٠: (همان بنگر چگونه بود سرنجام بیم کردگانتفسیر طبری:  ۀترجم
  )۴۴٨: (همان پس بنگر سرانجاِم هشداریافتگان چگونه بوده استبهاءالدین خّرمشاهی:  ۀترجم

  
ا ْؤیا ِإَنّ ْقَت الُرّ   )١٠۵َکذِلَك َنْجِزی اْلُمْحِسِنیَن (صافات/  َقْد َصَدّ

 کنیم یعنی بخیر خجیرکارونا ةمکافاتو براست کردی بوساشبا اما جنین بخشی از ترجمۀ دیلمی: 
  / ر). ١٠٧(

: (همان بدرستی که راست کردی خواب، ما چنان پاداش کنیم نیکوکاران راتفسیر طبری:  ۀترجم
۶/١۵٢٢ .(  

 دهیم  سان نیکوکاران را جزا می داشتی، ما بدین رؤیایت را به حقیقت باورهی: بهاءالدین خّرمشا ۀترجم
  . )۴۵٠: (همان

  
َقْوا ِبَمفاَزِتِهْم  ِذیَن اَتّ ُه اَلّ ی الَلّ   َو یَنِجّ

وُء َو ال ُهْم یْحَزُنوَن (زمر/  ُهُم الُسّ   )۶١ال یَمُسّ
ن باون جی که اشونی خیا تعالی براهنی اونونا که خیا را ترسبخشی از ترجمۀ دیلمی: 

  / پ). ١٢٣( رهستیاری بون اشونا هانرس عذاب و وشون غم نخورن
رستگاری ایشان و نه  هها را که بپرهیزند ب و برهاند خدای عّزوجّل آنکستفسیر طبری:  ۀترجم
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  ). ١۵٧٧/ ۶: (همان رسد بدیشان هیچ بدی و رنج و نه ایشان هیچ اندوه دارند

شان  اند به رستگاری پرهیزگاری ورزیدهکسانی را که  وندو خدا بهاءالدین خّرمشاهی: ۀترجم
  ). ۴۶۵: (همانکه نه عذابی به آنها برسد و نه اندوهگین شوند  برهاند، چنان

  
  )۶٢ٍء َوِکیٌل (زمر/  ُکِلّ َشی  ٍء َو ُهَو َعلی الله خاِلُق ُکِلّ َشی

  / پ). ١٢٣( ی بسراستاخیا تعالی افریاره همه جی او و همه جبخشی از ترجمۀ دیلمی: 
و خدای عّز و جّل آفرینندۀ همه چیزی است، و اوست بر همه چیزی تفسیر طبری:  ۀترجم

  ). ١۵٧٧/ ۶: (همان نگاهبان
 خداوند آفریدگار همه چیز است، و او بر هر چیزی نگهبان است: بهاءالدین خّرمشاهی ۀترجم
  ). ۴۶۵: (همان

ْدُعوُکْم ِإلَ 
َ
جاۀ َو یا َقْوِم ما ِلی أ   ی الَنّ

ارِ    )۴١غافر/ ( َو َتْدُعوَنِنی ِإَلی الَنّ
ای مردوم مرا جی که من شما را خونم هارستیاری اشما مرا خونین وا بخشی از ترجمۀ دیلمی: 

  / پ). ١٣٠( دوجه
خوانید مرا   خوانم شما را سوی رستگاری و می  ای گروه چیست مرا که میتفسیر طبری:  ۀترجم

  ). ۶/١۵٩٣: (همان سوی آتش؟
خوانم، حال   شود که شما را به رهایی می  ، مرا چه میو ای قوم منبهاءالدین خّرمشاهی:  ۀترجم

  ). ۴٧٢: (همان کنید  آنکه شما مرا به آتش دوزخ دعوت می
  

ِذیَن یجاِدُلوَن ِفی آیاِتنا ما َلُهْم ِمْن َمِحیٍص (شورا/    )٣۵َو یْعَلَم اَلّ
کار کنن ای فی دیننا اشونا نی هیج   ی خیاتعالی اونون که پیدونه یعنبخشی از ترجمۀ دیلمی: 

  / پ). ١۴۶( کا  رهش
های ما نیست ایشانرا هیچ  کنند اندر نشان  ها که پیکار می و بدانند آنکستفسیر طبری:  ۀترجم

  ). ١۶۴٢/ ۶: (همان گزیری
دانند که گریزگاهی کنند، ب  که در آیات ما مجادله می و تا کسانی: بهاءالدین خّرمشاهی ۀترجم
  . )۴٨٧: (همان ندارند
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ْرَض َمْهدًا َو َجَعَل َلُکْم 
َ
ِذی َجَعَل َلُکُم اْأل   اَلّ

ُکْم َتْهَتُدوَن (زخرف/    )١٠ِفیها ُسُبًال َلَعَلّ
شماء با ای فی االرض  رده به شماء با زمیا بوستر بکردهاون خیا که بکبخشی از ترجمۀ دیلمی: 

  / پ). ١۵١( اه دونینها دا شما بهر شهری ر راه
آنک کرد شما را زمین بسترگاه، و کرد شما را اندران راهی تا مگر شما راه تفسیر طبری:  ۀترجم
  ). ١۶۵۶-۶/٧: (همان یابید
هایی  آسایشگاه شما ساخت و در آن راههمان کسی که زمین را بهاءالدین خّرمشاهی:  ۀترجم

  ). ۴٨٩: (همان برای شما پدید آورد، باشد که راه یابید
  

ا ُمْنِذِریَن (دخان/  ا ُکَنّ ْنَزْلناُه ِفی َلیَلۀ ُمباَرَکۀ ِإَنّ
َ
ا أ   )٣ِإَنّ

القدر که اما هستیم  ةلیلاما این قراونا هوفرستاایم بشو مبارک و هی بخشی از ترجمۀ دیلمی: 
  / ر). ١۵٧( تارسنش کنون

گاهاندر شبی مبارکه، ما  که ما فرو فرستادیم آنتفسیر طبری:  ۀترجم / ۶: (همان کنندگان بودیم آ
١۶۶٧ .(  
دهنده ایم، که ما هشدار  فروفرستادهآن را در شبی فرخنده  که ما: بهاءالدین خّرمشاهی ۀترجم
  ). ۴٩۶: (همان ایم  بوده

  
  )٩(دخان/  َبْل ُهْم ِفی َشٍكّ یْلَعُبوَن 

  پ).  /١۵٧( بلک اشون یعنی کفار مّکه بشک درن کاکی کننبخشی از ترجمۀ دیلمی: 
  ). ١۶۶٧/ ۶: (همان گمانند و بازی همی پندارند نه که ایشان اندرتفسیر طبری:  ۀترجم
  ). ۴٩۶: (همان ندا آری آنان به شک و شبهۀ خویش سرگرمبهاءالدین خّرمشاهی:  ۀترجم

  
ْینا بنی اسرائیل ِمَن اْلَعذاِب اْلُمِهیِن    )٣١(دخان/  َو َلَقْد َنَجّ

  / پ). ١۵٨( براهنیم بنی اسرایال ا فرعون عذاب بکمارزمه کن امابخشی از ترجمۀ دیلمی: 
  ). ١۶۶٩/ ۶: (همان کاران از فرعون که او بود برتری از گزافتفسیر طبری:  ۀترجم



 ٩٤  ١١های ایرانی  و گویش ها زبان  مقاله
 نویس بخشی از ترجمۀ... معرفی دست

 
  ). ۴٩٧: (همان از [ّشر] فرعون که او بزرگی طلبی از تجاوزکاران بود: بهاءالدین خّرمشاهی ۀترجم

  
ِسِه ِمْن 

ْ
وا َفْوَق َرأ   )۴٨(دخان/  َعذاِب اْلَحِمیِم  ُثَمّ ُصُبّ

  / پ). ١۵٨( پس هوریجن جور وی سر ا عذاب کرم پالیشیبخشی از ترجمۀ دیلمی: 
  ). ١۶٧٠/ ۶: (همان بریزید بر فرق سر او از عذاب آب گرمتفسیر طبری:  ۀترجم
  . )۴٩٨: همان(سپس بر فراز سرش از عذاب آب گرم فرو ریزید بهاءالدین خّرمشاهی:  ۀترجم

  
ُکْم َتْشُکُر ال ْمِرِه َو ِلَتْبَتُغوا ِمْن َفْضِلِه َو َلَعَلّ

َ
َر َلُکُم اْلَبْحَر ِلَتْجِری اْلُفْلُك ِفیِه ِبأ ِذی َسَخّ   )١٢وَن (جاثیه/ له اَلّ

خیا تعالی اون خیا که بذلیل کرده شماء با دریاوا دا بروی کشتیر بوی بخشی از ترجمۀ دیلمی: 
  / ر). ١۶۶( ین ا رزق خیا تعالی دابون که شما شکر بوجاریندر ای بامرالله دا شما طلب کن

رود کشتی اندران بفرمان   خدای تعالی آنک راه کرد شما را اندر دریا تا میتفسیر طبری:  ۀترجم
  ). ١۶٧۴/ ۶: (همان او، تا بجوئید از فضل او، تا مگر شما شکر کنید

ها در آن  ا برای شما رام کرد تا کشتیخداوند کسی است که دریا ربهاءالدین خّرمشاهی:  ۀترجم
به فرمان او [برای شما]روان شود، تا از فضل او در طلب روزی خود برآیید و باشد که سپاس 

  ). ۴٩٩: همان(بگزارید 
  

اَعۀ َوانَشَقّ اْلَقَمُر    )١قمر/ ( اْقَتَرَبِت الَسّ
  / پ). ١٩١( واترکسته مونک قیومۀبنزدیک بوه بخشی از ترجمۀ دیلمی: 

  ). ١٧٧۶/ ٧: (همان نزدیک شد رستاخیز و بشکافت ماهتفسیر طبری:  ۀترجم
  ). ۵٢٨: (همان قیامت نزدیک شد و ماه دوپاره شدبهاءالدین خّرمشاهی:  ۀترجم

  
ِقیُموا اْلَوْزَن ِباْلِقْسِط َو ال ُتْخِسُروا اْلِمیزاَن (الرحمن/ 

َ
  )٩َو أ

  / ر). ١٩۵( راست هودارین ورداشتنا براستی شما زیون مکنین بترازوابخشی از ترجمۀ دیلمی: 
  ). ١٧٨۴/ ٧: (همان و برپای دارید ُسختن بداد و مه کاست کاری کنید اندر ترازوتفسیر طبری:  ۀترجم
کار آورید و در ترازو کمی و کاستی میاوردید  ه بهو وزن را دادگرانبهاءالدین خّرمشاهی:  ۀترجم

  . )۵٣١: همان(
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ُکْم َعلی ُدُلّ
َ
ِذیَن آَمُنوا َهْل أ یَها اَلّ

َ
ِلیٍم   یا أ

َ
  )١٠صف/ ( ِتجاَرۀ ُتْنِجیُکْم ِمْن َعذاٍب أ

شما را راه بنمام و استواری شما را ای بخیا ایمون باورده مردمون من بخشی از ترجمۀ دیلمی: 
  / ر). ٢١٨( براهنه ا عذاب دردن

ها که بگرویدید راه نمایم شما را بر بازرگانی که رهاند شما را از  ای آنکستفسیر طبری:  ۀترجم
  ). ١۶٨٠/ ٧: (همان عذابی دردناک

را از عذاب  ستدی رهنمون شوم که شماای مؤمنان شما را به دادوبهاءالدین خّرمشاهی:  ۀترجم
  ). ۵۵٢: (همان رهاند؟  دردناک می

  
ِبیَن (مرسالت/  یٌل یْوَمِئٍذ ِلْلُمَکِذّ   )٢٨َو

  / ر). ٢۵٠( باش اون روج بدروکون  ویبخشی از ترجمۀ دیلمی: 
  ). ١٩٧٣/ ٧: (همان وای آن روز مر دروغ زنان را!تفسیر طبری:  ۀترجم
  ). ۵٨١: (همان منکراندر چنین روز وای بر بهاءالدین خّرمشاهی:  ۀترجم

  

  گیری   نتیجه. ۵
یمالطرفین از   کهن و ناقص ای  در این پژوهش، ترجمه بخشی از معرفی شد و عنوان  قرآن کر

یمبرای آن پیشنهاد گردید. این متن، ترجمۀ حدود نیمی از دیلمی قرآن کریم  ۀترجم را  قرآن کر
ان ترجمه اشاره نشده است، اّما از شود. در آن به نام مترجم/ کاتب و زمان و مک  شامل می

های شرق گیالن و غرب مازندران و از سوی دیگر،   یک طرف، همسانی فراوان آن با گویش
نیز  دهد که این ترجمه  نشان می الله کتابشباهت زبانی آشکار آن با تفسیر زیدی موسوم به 

و بخش ترجمۀ  در حوالی شرق گیالن و غرب مازندران صورت پذیرفته است. این ترجمه
. این های چشمگیری دارند  های آشکار، با یکدیگر تفاوت  ، با وجوِد شباهتالله کتابتفسیر 
ها، بیانگر یکی نبودن زمان تحریر دو متن،   بر سبک شخصی مترجم تواند عالوه  ها می  تفاوت

بر این،  لفیقی از هر دو مورد باشد. افزونیکی نبودن محل دقیق نشو و نمای مترجمان، یا ت
یمدیلمی  ۀبخشی از ترجم خصوصیات زبانی مشترِک  با متون سبک خراسانی و  قرآن کر

  آید.   ، بیشتر به چشم میالله  کتاب تفسیرهای گیلکی، نسبت به   گویش
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١٠٠ ١١های ایرانی  و گویش ها زبان مقاله
 بررسی ساخت فعل ماضی در گویش...

 
  مقدمه . ١

تنها از دید دانش   سنگی هستند که نه های گران های گوناگون گنجینه ها و گویش زبان
شناختی،  و مفیدند بلکه از منظر مردمارزنده نده و مملو از اطالعات شناسی بسیار ارز زبان

که هر زبان ، چراشناختی و مطالعات فرهنگی و تاریخی نیز ارزش بسیار دارند  جامعه
شناختی یک قوم را به بهترین  فرهنگی و جامعهای از عناصری است که مختصات   مجموعه

  وجه در خود جای داده است.
ی های گوناگون ها و زبان ها، گویش است که در آن لهجهای  منطقهنوبی استان خراسان ج

های رایج در  های گویش جمله ویژگیی بسیار زیاد ازهای ساختاری و آوای تفاوت وجود دارد.
های این استان شامل بیرجند، قائنات، فردوس، طبس، سرایان،  این استان است. شهرستان

های خاص خود  بندان و زیرکوه همگی دارای گویشسربیشه، بشرویه، خوسف، درمیان، نه
دیگر در این استان همچنین، شوند.  هستند که به نام شهر یا روستای محل کاربرد نامیده می

  دارند. رواجهای ایرانی مانند بلوچی و غیرایرانی مانند عربی  زبان
رستان از شهاین است. شده واقع  یاستان خراسان جنوب یدر شمال غرب انیشهرستان سرا

و  (متعلق به استان خراسان رضوی) شمال و شمال شرق به بخش کاخک شهرستان گناباد
از جنوب به  نات،ئاز شرق به بخش سده شهرستان قا نات،ئشهرستان قا مبلوکیبخش ن

به  غربشهرستان طبس و از شمال  هوکیبه بخش د یشهرستان خوسف و از جنوب غرب
 )رجندی(شهرستان ب مرکز استان یلومتریک ١۶٠در  انیاسر شود. یشهرستان فردوس محدود م

معروف به شتران قرار  یرشته کوه زابر یجنوب غرب ۀدر دامن ریکو ۀیهموار در حاش یدر دشت
عرض  ۀقیدق ۵١ و هدرج ٣٣و در  یطول شرق ۀقیدق ٣١ درجه و ۵٨شهرستان در  نیدارد. ا
سه  یسرایان دارا شهرستان .استمتر  ١۴٨۴ ایآن از سطح در وسطو ارتقاع متدارد قرار  یشمال

دوکوهه ، قلعه  سه، (آیسك دهستان ۴ یدارا ،سكقلعه وآیَ  سه، سرایانشامل  یمرکز شهر
پارچه  ۴۴۶ سکنه و یدارا یروستا ٧١ی قلعه و آیسك و همچنین دارا دو بخش سه ،)یومصعب

 ٩٣٣۴به نزدیک  یشهرستان وسعت این فعال است. یاریده ١۵ یاست که دارا یآباد
شهرستان سرایان از  یسیمات کشوری بخشقلعه که از لحاظ تق شهر سه .داردکیلومترمربع 
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در حاشیۀ کویر واقع سه قلعه کیلومتری جنوب غرب سرایان قرار گرفته است.  ١۴در  کهاست 
در در این منطقه دلیل وجود سه قلعۀ اصلی  بهآن نام  1.نفر جمعیت دارد ۴۴٣۶شده و 

  ته بر روی آن گذاشته شده است.روزگاران گذش
د. نکن قلعه به این گویش خاص تکلم می سههای خراسان جنوبی تنها در  در میان آبادی

در زمینۀ مطابقه و نظام فعلی یک جزیرۀ ویژه  های خاص خود به علت ویژگی قلعه به  سه
در حال ن دور و نزدیك به آهای شهرها و روستاهای  یک از گویش که هیچ ، چنانزبانی است

گویش و زبان دیگری از گزند و  قلعه نیز مانند هر . گویش سهنداردهایی  حاضر چنین ویژگی
بخش در امان نمانده  ثیر زبان معیار، مهاجرت و سایر عوامل زیانأهای نوین، ت تازش فناوری

 تندی به زبان معیار در میان جوانان از دست داده و بهویژه  و شمار گویشوران خود را به
  شود. نزدیک می

که این پژوهشگر آگاهی دارد تاکنون کاری انجام نشده  نجاییآقلعه تا دربارۀ گویش سه
نخستین  ــ تر باشد که امیدوار است بخشی از یک پژوهش بزرگ ــاست و پژوهش حاضر 

های دیگر در  گام در این زمینه است. کارهایی هرچند اندک ولی ارزشمند پیرامون گویش
توان به کتابی در  ان جنوبی پیش از این به چاپ رسیده است که از آن جمله میاستان خراس

اشاره کرد. ) ١٣۶٨( و گویش قاین از زمردیان )١٣٧٧( لیف رضاییأمورد گویش بیرجند ت
های استان همچنان خالی  ها و زبان هرروی جای کارهای پژوهشی بر روی دیگر گویش به

  است. 
شناسان  زبانست تا با استفاده از آثار موجود و نظریات در این پژوهش تالش بر این ا

ها که تاکنون نادیده  شود. این بررسیقلعه بررسی  های نظام فعل در گویش سه برخی ویژگی
های ایرانی  ها و گویش زبان ۀشناسان تر رده سوی بررسی دقیق ای به تواند دریچه گرفته شده می
فارسی میانه به فارسی نو و ُکنایی ار از ساخت تر به گذ ویژه نگاهی دقیق بگشاید و به

تر به  های آن بیندازد. در این پژوهش عزم بر آن است تا برای نخستین بار نگاهی دقیق گویش
  شناسانه قرار گیرد. بین زبان های آن زیر ذره قلعه انداخته شود و ویژگی ساختار گویش سه

                                                            
  . ١٣٩۵ال بر اساس سرشماری س .١
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  قلعه  فعل ماضی در گویش سه. ٢

قلعه انواع گوناگون دارد و شمار آن از انواع معادلش در فارسی  سه در گویشماضی فعل 
رسمی بیشتر است. در ساخت انواع فعل ماضی، نقش اصلی بر عهدۀ مادۀ ماضی و 

برخالف ـ روند. شخص و شمار فعل  کار می ست بهب واژه صورت بهضمیرهایی است که 
شود بلکه این نقش را  زنمایی نمیبا استفاده از شناسه یا اجزایی بر روی فعل با ـ مضارع

کنند و در این زمینه میان فعل الزم و متعدی جدایی نیست  گانۀ یادشده بازی می ضمایر شش
  آمده است. ١بستی در جدول  و صرف هردو مانند هم است. این ضمیرهای واژه

  

  قلعه بستی گویش سه ضمیرهای واژه .١جدول 
  

  شخصسوم  شخصدوم شخصاول 
 om et eʃ مفرد

  mæ tæ æʃ جمع
  
  ماضی ساده  .  ١ . ٢

به بن  -boیا  -beافزودن با ها  گانه و در برخی فعل وسیلۀ ضمیرهای شش فعل ماضی ساده به
در رفتن فعل الزم تصریف شود.  ماضی و در برخی دیگر بدون افزودن این پیشوند ساخته می

  آمده است.   ١مثال 
  : ١مثال 

  .om=bera vær sorα  به خانه رفتم.
  .et=bera vær sorα  به خانه رفتی.
  .eʃ=bera vær sorα  به خانه رفت.
  .mæ=bera vær sorα  به خانه رفتیم.
  .tæ=bera vær sorα  به خانه رفتید.
  .ʃæ=bera vær sorα  به خانه رفتند.

  

  آمده است. ٢در جدول باال تصریف فعل 
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  تصریف ماضی سادۀ فعل رفتن .٢جدول 
  

  شخص سوم صشخدوم شخصاول  
  om=bera et=bera eʃ=bera  مفرد
  mæ=bera tæ=bera ʃæ=bera  جمع

  

  است.آمده  ٣در جدول دیدن نمونۀ صرف گذشتۀ ساده برای فعل متعدی 
  

  تصریف ماضی سادۀ فعل دیدن .٣جدول 
  

  شخص سوم شخصدوم شخصاول  
  om=di et=di eʃ=di  مفرد
  mæ=di tæ=di =diæʃ  جمع

  

ها ساختمان فعل را  بستی به اضافۀ بن گذشتۀ این فعل ب ضمیرهای واژههای مرکّ  در فعل
 ارائه شده است.  ۴در جدول ایستادن تصریف فعل دهد.  تشکیل می

  
  تصریف ماضی سادۀ فعل ایستادن. ۴جدول 

  

  شخص سوم شخصدوم شخصاول  
 om=vær-pα ʃo et=vær-pα ʃo eʃ=vær-pα ʃo  مفرد
  mæ=vær-pα ʃo tæ=vær-pα ʃo ʃæ=vær-pα ʃo  جمع

  

  آمده است. ۵در جدول کردن تصریف فعل 
  

  تصریف ماضی سادۀ فعل کردن .۵جدول 
  

  شخص سوم شخصدوم شخصاول  
 om=ce et=ce eʃ=ce  مفرد
  mæ=ce tæ=ce ʃæ=ce  جمع
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  نفی ماضی ساده  .  ٢ . ٢

  چسبد. به آغاز بن ماضی می -næ-در ساخت فعل نفی گذشتۀ ساده تنها تکواژ 
  : ٢ثال م

  .om=be-næ-r-a vær sorα  به خانه نرفتم.
  .et=be-næ-r-a vær sorα  به خانه نرفتی.
  .eʃ=be-næ-r-a vær sorα  به خانه نرفت.
  .mæ=be-næ-r-a vær sorα  به خانه نرفتیم.
  .tæ=be-næ-r-a vær sorα   به خانه نرفتید.
  .ʃæ=be-næ-r-a vær sorα  به خانه نرفتند.

  

  آمده است. ۶در جدول تصریف فعل مذکور 
  

  تصریف ماضی سادۀ منفی فعل رفتن .۶جدول 
  

  شخص سوم شخصدوم شخصاول  
 om=be-næ-r-a et=be-næ-r-a eʃ=be-næ-r-a  مفرد
 mæ=be-næ-r-a tæ=be-næ-r-a ʃæ=be-næ-r-a  جمع

 

  آمده است. ٧در جدول دیدن نمونۀ صرف گذشتۀ ساده از صورت نفی فعل متعدی 
  

  یف ماضی سادۀ منفی فعل دیدنتصر  .٧جدول 
  

  شخص سوم شخصدوم شخصاول  
 om=næ-di et=næ-di eʃ=næ-di  مفرد
  mæ=næ-di tæ=næ-di ʃæ=næ-di  جمع

 

  آورده شده است.  ٨ساز در جدول  ب با پیشوند نفینمونۀ صرف گذشتۀ سادۀ یک فعل مرکّ 
  

  تصریف ماضی سادۀ منفی فعل ایستادن .٨جدول 
  

  شخص سوم صشخدوم شخصاول  
 om=værpα næ-ʃoet=værpα næ-ʃo  eʃ=værpα næ-ʃo  مفرد
  mæ=værpα næ-ʃo tæ=værpα næ-ʃo  ʃæ=værpα næ-ʃo  جمع



مقاله
١٠٥ ١١های ایرانی  و گویش ها زبان

 بررسی ساخت فعل ماضی در گویش...
 

  آمده است. ٩در جدول کردن نمونۀ صرف گذشتۀ ساده از صورت نفی فعل 
  

  تصریف ماضی سادۀ منفی فعل کردن .٩جدول 
  

  شخص سوم شخصدوم شخصاول  
 om=næ-ceet=næ-ce eʃ=næ-ce  مفرد
 mæ=næ-ce tæ=næ-ce ʃæ=næ-ce  جمع

  
  ماضی استمراری  .  ٣ . ٢

به بن ماضی  -mæ گانه و افزودن پیشوند ضمیرهای شش فعل ماضی استمراری به کمک
در مثال رفتن نیست. نمونه از فعل تفاوت شود. در صرف بین فعل الزم و متعدی  ساخته می

  است.آمده  ٣
   :٣مثال 

  .om=mæ-ra vær sorα   .رفتم یبه خانه م
  .et=mæ-ra vær sorα   .رفتی به خانه می
  .eʃ=mæ-ra vær sorα   .رفت به خانه می
  .mæ=mæ-ra vær sorα   .رفتیم به خانه می
  .tæ=mæ-ra vær sorα   .رفتید به خانه می
 .ʃæ=mæ-ra vær sorα   .رفتند به خانه می

  

  آمده است. ١٠در جدول  ٣تصریف فعل مثال 
  

  تصریف ماضی استمراری از فعل رفتن .١٠دول ج
  

  شخص سوم شخصدوم شخصاول  
 om=mæ-ra et=mæ-ra eʃ=mæ-ra  مفرد
  mæ=mæ-ra tæ=mæ-ra ʃæ=mæ-ra  جمع

  

  آمده است. ١١در جدول کردن تصریف گذشتۀ استمراری فعل 
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  تصریف ماضی استمراری از فعل کردن. ١١جدول 

  

  شخص سوم شخصدوم شخصاول  
 om=mæ-ceet=mæ-ce eʃ=mæ-ce  مفرد
  mæ=mæ-ce tæ=mæ-ce ʃæ=mæ-ce  جمع

 

چسبد و سازۀ غیرفعلی تغییری  به آغاز سازۀ فعلی می -mæب تکواژ های مرکّ  در فعل
  است. آمده  ۴در مثال غذا خوردن تصریف فعل کند.  نمی
   :۴مثال 

  .diruz=om ɢæzα mæ-xα   .خوردم دیروز غذا می
  .diruz=et ɢæzα mæ-xα   .خوردی دیروز غذا می
  .diruz=eʃ ɢæzα mæ-xα   .خورد دیروز غذا می
  .diruz=mæ ɢæzα mæ-xα   .خوردیم دیروز غذا می
  .diruz=tæ ɢæzα mæ-xα   .خوردید دیروز غذا می
  .diruz=ʃæ ɢæzα mæ-xα   .خوردند دیروز غذا می

  

  آمده است. ١٢در جدول تصریف فعل مذکور 
  

  مراری از فعل غذا خوردنتصریف ماضی است .١٢جدول 
  

  شخص سوم شخصدوم شخصاول  
  om ɢæzα mæ-xα  et ɢæzα mæ-xα  eʃ ɢæzα mæ-xα  مفرد
  mæ ɢæzα mæ-xα  tæ ɢæzα mæ-xα  ɢæzα mæ-xα æʃ  جمع

  

فعلی افزود. را عوض کرد و آن را به سازۀ غیرهایی جای ضمیر عامل  توان در چنین فعل می
در غذا خوردن تصریف فعل غۀ جمع، روایی کمتری دارد. ویژه در سه صی چنین کاربردی به

  ارائه شده است. ۵مثال 
   :۵مثال 

  .diruz ɢæzα=m mæ-xα   .خوردم دیروز غذا می
  .diruz ɢæzα=t mæ-xα   .خوردی دیروز غذا می
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  .diruz ɢæzα=ʃ mæ-xα   .خورد دیروز غذا می
  .diruz ɢæzα=mæ mæ-xα   .خوردیم دیروز غذا می
  .diruz ɢæzα=tæ mæ-xα   .خوردید یدیروز غذا م

  .diruz ɢæzα=ʃæ mæ-xα   .خوردند دیروز غذا می
  

  آمده است. ١٣در جدول تصریف فعل مذکور 
  

  تصریف ماضی استمراری از فعل غذا خوردن .١٣جدول 
  

  شخص سوم شخصدوم شخصاول  
  ɢæzα=m mæ-xα ɢæzα=t mæ-xα  ɢæzα=ʃ mæ-xα  مفرد
  ɢæzα=mæ mæ-xα ɢæzα=tæ mæ-xα  ɢæzα=ʃæ mæ-xα  جمع

 
  نفی ماضی استمراری.  ۴ . ٢

شود.  مثبت آن افزوده میصورت به آغاز  -næبرای ساخت فعل نفی ماضی استمراری تکواژ 
  را به دست داده است. رفتن ای از فعل  صرف نمونه ۶مثال 
   :۶مثال 

  .om=be-næ-me-ra vær mædresæ   .رفتم به مدرسه نمی
  .et=be-næ-me-ra vær mædresæ   .رفتی به مدرسه نمی
  .eʃ=be-næ-me-ra vær mædresæ   .رفت به مدرسه نمی
  .mæ=be-næ-me-ra vær mædresæ   .رفتیم به مدرسه نمی
  .tæ=be-næ-me-ra vær mædresæ   .رفتید به مدرسه نمی
  .ʃæ=be-næ-me-ra vær mædresæ   .رفتند به مدرسه نمی

  

  است. آمده ١۴تصریف فعل مذکور در جدول 
  

  تصریف ماضی استمراری منفی از فعل رفتن .١۴جدول 
  

  شخص سوم شخصدوم شخصاول  
  om=be-næ-me-ra et=be-næ-me-ra  eʃ=be-næ-me-ra  مفرد
  mæ=be-næ-me-ra tæ=be-næ-me-ra  ʃæ=be-næ-me-ra  جمع



١٠٨ ١١های ایرانی  و گویش ها زبان مقاله
 بررسی ساخت فعل ماضی در گویش...

 
  آمده است. ١۵در جدول کردن  تصریف فعل

  

  ل کردنتصریف ماضی نفی استمراری از فع .١۵جدول 
  

  شخص سوم شخصدوم شخصاول  
  om=(be)-næ-me-ce et=(be)-næ-me-ce eʃ=(be)-næ-me-ce  مفرد
  mæ=(be)-næ-me-ce tæ=(be)-næ-me-ce  ʃæ=(be)-næ-me-ce  جمع

 

شـود و فعـل نفـی ماضـی  شده به آغاز سـازۀ فعلـی افـزوده مـیب تکواژ یادهای مرکّ  در فعل
  آمده است. ١۶در جدول غذا خوردن رف فعل ای از ص سازد. نمونه استمراری می

  

  تصریف ماضی استمراری منفی از فعل غذا خوردن .١۶جدول 
  

  شخص سوم شخصدوم شخصاول  
  om=ɢæzα næ-mæ-xα et=ɢæzα næ-mæ-xα eʃ=ɢæzα næ-mæ-xα  مفرد
  mæ=ɢæzα næ-mæ-xα tæ=ɢæzα næ-mæ-xα  ʃæ=ɢæzα næ-mæ-xα  جمع

  
  ماضی نقلی .  ۵ . ٢

شود.  بستی و صفت فعلی گذشته استفاده می اخت ماضی نقلی از ضمیرهای واژهبرای س
شود. نکته در  افزوده می æ-برای ساخت صفت فعلی گذشته به مادۀ گذشتۀ فعل پسوند 

د با مادۀ ماضی که در شو اینجاست که مادۀ ماضی که برای ساخت صفت فعلی استفاده می
های آوایی دارند. مادۀ گذشتۀ امروزی  هم تفاوترود یکی نیست و با  کار می صرف فعل به

گیری داشته ولی برای ساخت  صورتی است که نسبت به گونۀ کهن خود سایش آوایی چشم
ی . براشده استشده به آن افزوده ر دوباره پدیدار شده و پسوند یادت صفت فعلی گونۀ کهن

است، ولی صفت فعلی  rafو در مواردی بسیار اندک  raرفتن نمونه بن گذشته برای فعل 
است. همچنین از دید ظاهری تلفظ این صفت فعلی در  ræftæصورت  گذشتۀ آن به

ست. در ست ولی جدایی معنایی و کاربردی آن دو آشکار ا ا بسیاری موارد با مصدر یکی
  .آمده استرفتن تصریف فعل  ٧مثال 
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    :٧مثال 
  .om=be-ræft-æ vær mæʃæd   .ام به مشهد رفته

  .et=be-ræft-æ vær mæʃæd   .ای د رفتهبه مشه
  .eʃ=be-ræft-æ vær mæʃæd   .است  به مشهد رفته
  .mæ=be-ræft-æ vær mæʃæd   .ایم به مشهد رفته
  .tæ=be-ræft-æ vær mæʃæd   .اید به مشهد رفته
  .ʃæ=be-ræft-æ vær mæʃæd   .اند به مشهد رفته

  

  آمده است. ١٧در جدول تصریف فعل مذکور 
  

  تصریف ماضی نقلی از فعل رفتن .١٧جدول 
  

  شخص سوم شخصدوم شخصاول  
 om=be-ræft-æ et=be-ræft-æ eʃ=be-ræft-æ مفرد
  mæ=be-ræft-æ tæ=be-ræft-æ ʃæ=be-ræft-æ جمع

 

  آمده است. ١٨در جدول کردن  تصریف فعل
  

  تصریف ماضی نقلی از فعل کردن .١٨جدول 
  

  شخص سوم شخصدوم شخصاول  
 om=cerd-æ et=cerd-æ eʃ=cerd-æ  مفرد
  mæ=cerd-æ tæ=cerd-æ ʃæ=cerd-æ  جمع

  

  .ارائه شده است ١٩در جدول غذا خوردن ب ای از صرف فعل مرکّ  نمونه
  

  تصریف ماضی نقلی از فعل غذا خوردن .١٩جدول 
  

  شخص سوم شخصدوم شخصاول  
  om=ɢæzα xord-æ et=ɢæzα xord-æ  eʃ=ɢæzα xord-æ  مفرد
  mæ=ɢæzα xord-æ tæ=ɢæzα xord-æ  ʃæ=ɢæzα xord-æ  جمع
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  ماضی نقلی نفی .   ۶ . ٢

به صفت فعلی گذشته در صرف گونۀ مثبت  -næساخت فعل نفی ماضی نقلی پیشوند  برای
شود. در سه جدول  ب دیده نمیشود. در این گونه جدایی بین فعل ساده و مرکّ  آن افزوده می

غذا خوردن  (جدول ب و فعل مرکّ ) ٢١(جدول  کردن و) ٢٠رفتن (جدول  ۀزیر صرف دو فعل ساد
  .آمده است) ٢٢

  
  تصریف ماضی نقلی منفی از فعل رفتن .٢٠جدول 

  

  شخص سوم شخصدوم شخصاول  
  om=be-næ-ræft-æ et=be-næ-ræft-æ  eʃ=be-næ-ræft-æ مفرد
  mæ=be-næ-ræft-æ tæ=be-næ-ræft-æ  ʃæ=be-næ-ræft-æ جمع

  
  نقلی منفی از فعل کردن تصریف ماضی .٢١جدول 

  

  شخص سوم شخصدوم شخصاول  
  om=næ-cerd-æ et=næ-cerd-æ  eʃ=næ-cerd-æ مفرد
  mæ=næ-cerd-æ tæ=næ-cerd-æ  ʃæ=næ-cerd-æ جمع

  
  تصریف ماضی نقلی منفی از فعل غذا خوردن .٢٢جدول 

  

  شخص سوم شخصدوم شخصاول  
  om=ɢæzα næ-xord-æ et=ɢæzα næ-xord-æ  eʃ=ɢæzα næ-xord-æ  مفرد
  mæ=ɢæzα næ-xord-æ tæ=ɢæzα næ-xord-æ  ʃæ=ɢæzα næxordæ  جمع

 
  ماضی نقلی استمراری  .  ٧ . ٢

های ماضی نقلی ساخته  به صفت فعلی گذشته در صیغه -mæاین فعل با افزودن تکواژ 
ست که های ماضی در فارسی یکسان دان ای با ساخت توان کاربرد آن را تا اندازه شود (می می

شوند) و بیشتر برای  های مستمر خوانده می شوند و به نام ساخت ساخته میداشتن با فعل 
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رود و اگر رویداد دوم در  کار می زمانی کاری با رویدادی دیگر در گذشته به بازنمایی هم
شود یا بیان انجام کاری در زمانی ویژه در گذشته که  جمله گفته نشود از بافت دریافت می

  داده شده است. ٨در مثال رفتن مد نظر گوینده و شنونده است. صرف فعل اکنون 
     :٨مثال 

  .om=mæ-ræft-æ vær mæʃæd   .ام رفته به مشهد می
  .et=mæ-ræft-æ vær mæʃæd   .ای رفته به مشهد می
  .eʃ=mæ-ræft-æ vær mæʃæd   .است  رفته به مشهد می
  .mæ=mæ-ræft-æ vær mæʃæd   .ایم رفته به مشهد می
  .tæ=mæ-ræft-æ vær mæʃæd   .اید رفته به مشهد می
  .ʃæ=mæ-ræft-æ vær mæʃæd   .اند رفته به مشهد می

  

  آمده است. ٢٣در جدول  ٨تصریف فعل مثال 
  

  تصریف ماضی نقلی استمراری از فعل رفتن .٢٣جدول 
  

  شخص سوم شخصدوم شخصاول  
  om=mæ-ræft-æ et=mæ-ræft-æ  eʃ=mæ-ræft-æ  مفرد
  mæ=mæ-ræft-æ tæ=mæ-ræft-æ  ʃæ=mæ-ræft-æ  جمع

 

  آمده است. ٢۴در جدول کردن تصریف فعل 
  

  تصریف ماضی نقلی استمراری از فعل کردن .٢۴جدول 
  

  شخص سوم شخصدوم شخصاول  
  om=mæ-cerd-æ et=mæ-cerd-æ  eʃ=mæ-cerd-æ  مفرد
  mæ=mæ-cerd-æ tæ=mæ-cerd-æ  ʃæ=mæ-cerd-æ  جمع

  

  شود. میارائه  ٢۵در جدول غذا خوردن ب ف فعل مرکّ ای از صر نمونه
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  تصریف ماضی نقلی استمراری از فعل غذا خوردن .٢۵جدول 

  

  شخص سوم شخصدوم شخصاول  
  om=ɢæzα mæ-xord-æ  et=ɢæzα mæ-xord-æ  eʃ=ɢæzα mæ-xord-æ  مفرد

  mæ=ɢæzα mæ-xord-æ  tæ=ɢæzα mæ-xord-æ  ʃæ=ɢæzα mæ-xordæ  جمع

 
  ماضی نقلی استمراری نفی.  ٨ . ٢

افزوده  -næهای فعل مثبت به آغاز بخش فعلی تکواژ  برای ساخت فعل نفی در صیغه
و فعل ) ٢٧(جدول  کردنو ) ٢۶رفتن (جدول های سادۀ  شود. در سه جدول زیر صرف فعل می
  است.آمده ) ٢٨(جدول غذا خوردن ب مرکّ 

  
  تنتصریف ماضی نقلی استمراری منفی از فعل رف .٢۶جدول 

  

  شخص سوم شخصدوم شخصاول  
  om=be-næ-mæ-ræft-æ  et=be-næ-mæ-ræft-æ  eʃ=be-næ-mæ-ræft-æ  مفرد

  mæ=be-næ-mæ-ræft-æ  tæ=be-næ-mæ-ræft-æ  ʃæ=be-næ-mæ-ræft-æ  جمع

  
  تصریف ماضی نقلی استمراری منفی از فعل کردن .٢٧جدول 

  

  شخص سوم شخصدوم شخصاول  
  om=næ-mæ-cerd-æ et=næ-mæ-cerd-æ  eʃ=næ-mæ-cerd-æ  مفرد
  mæ=næ-mæ-cerd-æ tæ=næ-mæ-cerd-æ  ʃæ=næ-mæ-cerd-æ  جمع

  
  تصریف ماضی نقلی استمراری منفی از فعل غذا خوردن .٢٨جدول 

  

  شخص سوم شخصدوم شخصاول  

-om=ɢæzα be-næ  مفرد
mæ-xord-æ 

et=ɢæzα be-næ-mæ-
xord-æ 

eʃ=ɢæzα be-næ-mæ-
xord-æ  

-mæ=ɢæzα be-næ  جمع
mæ-xord-æ 

tæ=ɢæzα be-næ-mæ-
xord-æ 

ʃæ=ɢæzα 
benæmæxordæ  
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 ماضی بعید  .  ٩ . ٢
قلعـه دارای سـه بخـش اسـت. عامـل یـا همـان ضـمیر  ساختمان ماضی بعید در گویش سه

  .»بودن« boمفرد از فعل  شخص سومبستی، صفت فعلی گذشته و صیغۀ  واژه
غـذا ب و فعـل مرّکـ کـردنو  رفتنهای سادۀ  علترتیب صرف ف به ٣١و  ٣٠، ٢٩های  در جدول

  شده است.ارائه خوردن 
  

  تصریف ماضی بعید از فعل رفتن .٢٩جدول 
  

  شخص سوم شخصدوم شخصاول  
  om=be-ræft-æ bo et=be-ræft-æ bo  eʃ=be-ræft-æ bo  مفرد
  mæ=be-ræft-æ bo tæ=be-ræft-æ bo  ʃæ=be-ræft-æ bo  جمع

  
  ید از فعل کردنتصریف ماضی بع .٣٠جدول 

  

  شخص سوم شخصدوم شخصاول  
  om=cerd-æ bo et=cerd-æ bo eʃ=cerd-æ bo  مفرد
  mæ=cerd-æ bo tæ=cerd-æ bo ʃæ=cerd-æ bo  جمع

  
  تصریف ماضی بعید از فعل غذا خوردن .٣١جدول 

  

  شخص سوم شخصدوم شخصاول  
  om=ɢæzα xord-æ bo et=ɢæzα xord-æ bo  eʃ=ɢæzα xord-æ bo  مفرد
  mæ=ɢæzα xord-æ bo tæ=ɢæzα xord-æ bo  ʃæ=ɢæzα xordæ bo  جمع

 
  ماضی بعید نفی .  ١٠ . ٢

افـزوده  -næبه آغاز صفت فعلی گذشـته تکـواژ منفـی سـاز ماضی بعید برای ساخت فعل نفی 
ترتیب داده شده  به ٣۴و  ٣٣، ٣٢های  در جدولغذا خوردن و کردن و  رفتنشود. صرف سه فعل  می

  است.
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  تصریف ماضی بعید منفی از فعل رفتن .٣٢دول ج

  

  شخص سوم شخصدوم شخصاول  
  om=be-næ-ræft-æ bo et=be-næ-ræft-æ bo  eʃ=be-næ-ræft-æ bo  مفرد
  mæ=be-næ-ræft-æ bo tæ=be-næ-ræft-æ bo  ʃæ=be-næ-ræft-æ bo  جمع

  
  تصریف ماضی بعید منفی از فعل کردن .٣٣جدول 

  

  شخص مسو شخصدوم شخصاول  
  om=næ-cerd-æ bo et=næ-cerd-æ bo  eʃ=næ-cerd-æ bo  مفرد
  mæ=næ-cerd-æ bo tæ=næ-cerd-æ bo  ʃæ=næ-cerd-æ bo  جمع

  
  تصریف ماضی بعید منفی از فعل غذا خوردن .٣۴جدول 

  

  شخص سوم شخصدوم شخصاول  

-om=ɢæzα næ-xord  مفرد
æ bo  

et=ɢæzα næ-xord-æ 
bo  

eʃ=ɢæzα næ-xord-æ 
bo  

-mæ=ɢæzα næ-xord  جمع
æ bo 

tæ=ɢæzα næ-xord-æ 
bo 

ʃæ ɢæzα næ-xord-æ 
bo 

 
  ماضی التزامی  .  ١١ . ٢

یک از  کند و صرف آن مانند هیچ فعل ماضی التزامی از قواعد صرف فعل ماضی پیروی نمی
و  ـ باشاز صفت فعلی گذشته در کنار مادۀ  ،نیست. در این گونهماضی های  دیگر گونه

های  توان گفت صفت فعلی گذشته به اضافۀ صیغه شود. می های خاص آن استفاده می شناسه
سازد و در این  ماضی التزامی را می ،با اندک تغییر در شناسهـ   باشمضارع التزامی از مادۀ 

های  ب و الزم و متعدی نیست. در ادامه صرف فعلصرف جدایی میان فعل ساده و مرکّ 
  آمده است.) ٣٧(جدول غذا خوردن و ) ٣۶دول کردن (ج و) ٣۵نشستن (جدول 

  



مقاله
١١٥ ١١های ایرانی  و گویش ها زبان

 بررسی ساخت فعل ماضی در گویش...
 

  تصریف ماضی التزامی از فعل نشستن .٣۵جدول 
  

  شخص سوم شخصدوم شخصاول  

  مفرد
ho-nʃæst-æ bæʃ-om

 

 نشسته باشم
ho-nʃæst-æ bæʃ-i 

 

 نشسته باشی

ho-nʃæst-æ bæʃ-æ 
 

  نشسته باشد

  جمع
ho-nʃæst-æ bæʃ-em

 

 نشسته باشیم

ho-nʃæst-æ bæʃ-æ 
 

 نشسته باشید

ho-nʃæst-æ bæʃ-en 
 

  نشسته باشند
  

  تصریف ماضی التزامی از فعل کردن .٣۶جدول 
  

  شخص سوم شخصدوم شخصاول  

  مفرد
cerd-æ bæʃ-om

 

 کرده باشم
cerd-æ bæʃ-i

 

 کرده باشی

cerd-æ bæʃ-æ 
 

  کرده باشد

  جمع
cerd-æ bæʃ-em

 

 کرده باشیم

cerd-æ bæʃ-æ
 

 کرده باشید

cerd-æ bæʃ-en 
 

  کرده باشند
  

  تصریف ماضی التزامی از فعل غذا خوردن .٣٧جدول 
  

  شخص سوم شخصدوم شخصاول  

  مفرد
ɢæzα xord-æ bæʃ-om

 

 غذا خورده باشم
ɢæzα xord-æ bæʃ-i 

 

 غذا خورده باشی

ɢæzα xord-æ bæʃ-æ 
 

  غذا خورده باشد

  جمع
ɢæzα xord-æ bæʃ-em

 

  غذا خورده باشیم
ɢæzα xord-æ bæʃ-æ 

 

 غذا خورده باشید

ɢæzα xord-æ bæʃ-en 
 

  غذا خورده باشند
  
  نفی ماضی التزامی.  ١٢ . ٢

هم  ــبرند. این پیشوند  بهره می -næ عه برای ساخت فعل منفی از پیشوندقل گویشوران سه
شود.  به صفت فعلی گذشته در ساختار مثبت افزوده می ــ در فعل ساده و هم مرکب



١١٦ ١١های ایرانی  و گویش ها زبان مقاله
 بررسی ساخت فعل ماضی در گویش...

 
آمده  ۴٠و  ٣٩ ،٣٨های  در جدولغذا خوردن و  کردن ،نشستنای ه های منفی فعل نمونه

  است. 
  

  تصریف ماضی التزامی منفی از فعل نشستن .٣٨جدول 
  

  شخص سوم شخصدوم شخصاول  

  مفرد
ho-næ-nʃæst-æ bæʃ-om

 

 ننشسته باشم
ho-næ-nʃæst-æ bæʃ-i 

 

 ننشسته باشی
ho-næ-nʃæst-æ bæʃ-æ 

 

  ننشسته باشد

  جمع
ho-næ-nʃæst-æ bæʃ-em

 

 ننشسته باشیم
ho-næ-nʃæst-æ bæʃ-æ 

 

 ننشسته باشید
ho-næ-nʃæst-æ bæʃ-en 

 

  ننشسته باشند
 

  تصریف ماضی التزامی منفی از فعل کردن .٣٩جدول 
  

  شخص سوم شخصدوم شخصاول  

  مفرد
næ-cerd-æ bæʃ-om

 

 نکرده باشم

næ-cerd-æ bæʃ-i 
 

 نکرده باشی

næ-cerd-æ bæʃ-æ 
 

  دنکرده باش

  جمع
næ-cerd-æ bæʃ-em

 

 نکرده باشیم

næ-cerd-æ bæʃ-æ 
 

 نکرده باشید

næ-cerd-æ bæʃ-en 
 

  نکرده باشند
  

  تصریف ماضی التزامی منفی از فعل غذا خوردن .۴٠جدول 
  

  شخص سوم شخصدوم شخصاول  

  مفرد
ɢæzα næ-xord-æ 

bæʃ-om 
 

 غذا نخورده باشم

ɢæzα næ-xord-æ 
bæʃ-i 

 

 غذا نخورده باشی

ɢæzα næ-xord-æ 
bæʃ-æ 

 

  غذا نخورده باشد

  جمع
ɢæzα næ-xord-æ 

bæʃ-em 
 

 غذا نخورده باشیم

ɢæzα næ-xord-æ 
bæʃ-æ 

 

 غذا نخورده باشید

ɢæzα næ-xord-æ 
bæʃ-en 

 

  غذا نخورده باشند



مقاله
١١٧ ١١های ایرانی  و گویش ها زبان

 بررسی ساخت فعل ماضی در گویش...
 

کـار  هایی که در ساخت ماضـی التزامـی بـه شناسههای باال مشخص است  از نمونهکه  چنان
  :)۴١(جدول اند  شرحروند به این  می

  

  های ماضی التزامی شناسه .۴١جدول 
  

  شخص سوم شخصدوم شخصاول  
 om-i -æ-  مفرد
  em -æ -en-  جمع

  

قلعه هست  فعل منفی با همین ساختار در گویش سهای دیگر از  گونهباید توجه داشت که 
ای از فعل نفی  نهچسبد و در نگاه نخست گو میـ  باشهای فعل  به صیغه -næکه در آن تکواژ 
های اسنادی  ها جمله . ولی این نمونهرسد نظر می هب ــ های ساده برای فعلــ ماضی التزامی 

تفاوت شود تا  داده می ۴٢در جدول نشستن هستند. صرف فعل  ـ باشمضارع التزامی از فعل 
  سنجیده شود. ٣٨شده در جدول  آن با نمونۀ داده

  

  ـ  تزامی از مادۀ فعلی باشتصریف اسنادی ماضی ال .۴٢جدول 
  

  شخص سوم شخصدوم شخصاول  

  مفرد
ho-nʃæst-æ næ-bæʃ-om

 

 نشسته نباشم
ho-nʃæst-æ næ-bæʃ-i 

 

 نشسته نباشی
ho-nʃæst-æ næ-bæʃ-æ 

 

  نشسته نباشد

  جمع
ho-nʃæst-æ næ-bæʃ-em

 

 نشسته نباشیم
ho-nʃæst-æ næ-bæʃ-æ 

 

 نشسته نباشید
ho-nʃæst-æ næ-bæʃ-en 

 

  ته نباشندنشس
  

ای دیده شود یک ساختار اسنادی است که در آن صفت  اگر در جمله ۴٢ساختار جدول 
ای که در  فعلی نقش نحوی صفت اسنادی را دارد و بخشی از فعل نیست و میان آن با جمله

توان این  نیست و میاست تفاوت کار رفته  جای صفت فعلی یک صفت غیرفعلی به آن به
ارائه  ٩صفت یا اسم دیگری جایگزین کرد. برای نمونه دو جملۀ مثال  صفت فعلی را با هر

  شود. می



١١٨ ١١های ایرانی  و گویش ها زبان مقاله
 بررسی ساخت فعل ماضی در گویش...

 
   :٩مثال 

  .ægær ho-nʃæst-æ næ-bæʃ-om   اگر نشسته نباشم.
  .ægær nαxoʃ næ-bæʃ-om   اگر ناخوش نباشم.

  
  فعل در فارسی میانه .  ٣

ت. فعل اس، دو شمار و سه شخص )ماضی و مضارع(در فارسی میانه فعل دارای دو زمان 
 وسیلۀ است که داللت مفهوم آینده نیز به، تمنایی و شرطی مضارع دارای انواع اخباری، التزامی

هایی که در  شود. فعل ماضی در نوشته های التزامی یا شرطی بازنمایی می یکی از گونه
های الزم و  ، و بعید است که صرف آنها برای فعلترس است دارای انواع ساده، نقلیدس

است یعنی دستگاه فعلی آن  1متفاوت است. ساخت زبان پهلوی یک ساخت دوپاره متعدی
  است.  3مطلقـ  و برای ماضی کنایی 2مفعولیـ  برای مضارع فاعلی

 
  ماضی ساده.  ١ . ٣

و رفتن الزم فعل از های الزم و متعدی دو نمونه صرف  برای درک تفاوت بین صرف ماضی فعل
های  شود (مثال میذکر نیز کردن ماضی فعل همچنین صرف  شود. ارائه میدیدن فعل متعدی 
برخی از  .)است) ١٣٨٢(آموزگار و تفضلی برگرفته از های فارسی میانه همه  صرف فعل

  های صرفی را نیز نگارنده در جدول زیر افزوده است. صورت
  :رفتنصرف فعل الزم 

  

  تصریف ماضی سادۀ فعل رفتن .۴٣جدول 
  

  شخص سوم شخصدوم شخصاول  
  raft h-ēm raft h-ē raft  مفرد
  raft h-ēm raft h-ēd raft h-ēnd  جمع

  

                                                            
1. split 2. nominative-accusative 3. ergative-absolutive 
2.  
3.  



مقاله
١١٩ ١١های ایرانی  و گویش ها زبان

 بررسی ساخت فعل ماضی در گویش...
 

   :دیدنصرف فعل متعدی 
  

  تصریف ماضی سادۀ فعل دیدن .۴۴جدول 
  

  شخص سوم شخصدوم شخصاول  

man dīd  مفرد
u=m dīd 

tu dīd
u=t dīd 

awē dīd 
u=š dīd  

amā dīd  جمع
u=mān dīd 

ašmā dīd
u=tān dīd 

awēšān dīd 
u=šān dīd  

  

   :کردنصرف فعل متعدی 
  

  تصریف ماضی سادۀ فعل کردن .۴۵جدول 
  

  شخص سوم شخصدوم شخصاول  

man kard  مفرد
u=m kard 

tu kard
u=t kard 

awēkard 
u=škard  

amā  جمع kard
u=mān kard 

ašmā kard  
u=tān kard 

awēšān kard 
u=šān kard  

 

بستی یا  پی یضمیر ،تعدی با استفاده از عاملشود فعل ماضی م که دیده می چنان
و مادۀ ماضی بدون هیچ شناسه یا عنصر صرفی دیگری در حالت غیرصریح، بستی  غیرپی

به دنبال مادۀ  -hهایی از فعل بودن  ساخته شده است. اگر مفعول صریح در جمله بیاید صیغه
عامل (یا فاعل). در مثال  شوند که مطابقت آنها با مفعول صریح است و نه با ماضی صرف می

  های متفاوت ارائه شده است. با مفعول »... را دیداو«با جملۀ  چند نمونه از این ساختار ١٠
    :١٠مثال 

  .u=š man dīd h-ēm  .او مرا دید
  . u=š tō dīd h-ē  .او تو را دید

  .u=š xosraw dīd  .او خسرو را دید
  .u=š amā dīd h-ēm  .او ما را دید

  .u=š ašmā dīd h-ēd  .دیداو شما را 



١٢٠ ١١های ایرانی  و گویش ها زبان مقاله
 بررسی ساخت فعل ماضی در گویش...

 
  .u=š ōyšān dīd h-ēnd  .او آنها را دید

  

مفعـول ثابـت اسـت و فاعـل  ١١های مثال  تر شدن این نوع ساختار در نمونه برای روشن 
  کند. تغییر می

   :١١مثال 
  .u=m  ōyšān dīd h-ēnd  .من آنها را دیدم
  .u=t  ōyšān dīd h-ēnd  .تو آنها را دیدی
  .u=š  ōyšān dīd h-ēnd  .او آنها را دید

  .u=mān  ōyšān dīd h-ēnd  .ما آنها را دیدیم
  .u=tān  ōyšān dīd h-ēnd  .شما آنها را دیدید
  .u=šān  ōyšān dīd h-ēnd  .ایشان آنها را دیدند

  

هستند. این ضمایر در  ٢۶بستی در فارسی میانه به شرح جدول  ضمایر واژهترتیب  بدین
  ندارند یعنی همواره نقش غیرنهادی دارند. 1کاربرد مستقیم فارسی میانه در هیچ موقعیتی

  

  بستی زبان فارسی میانه ضمیرهای واژه .۴۶جدول 
  

  شخص سوم شخصدوم شخصاول  
 m -t -š-  مفرد

  mān -tān -šān-  جمع
  
  ماضی نقلی.  ٢ . ٣

عل ماضی های الزم و متعدی یکسان نیست. ف در فعل ماضی نقلی نیز مانند ماضی ساده صرف فعل
  شود.  ساخته می »ایستادن« -estهای مضارع اخباری فعل  نقلی الزم از مادۀ ماضی و صیغه

          :١٢مثال 
  .raft est-ēm  ام رفته
  .raft est-ēh  ای رفته

                                                            
1. direct 



مقاله
١٢١ ١١های ایرانی  و گویش ها زبان

 بررسی ساخت فعل ماضی در گویش...
 

  .raft est-ēd  رفته است
  .raft est-ēm  ایم رفته
  .raft est-ēd  اید رفته
  .raft est-ēnd  اند رفته

  

شود  ساخته می -estهای فعل  ی از عامل و مادۀ ماضی و صیغهفعل ماضی نقلی متعد
... را دیده او«جملۀ  ١٣با مفعول صریح است و نه عامل. در مثال  -estکه مطابقۀ فعل 

  شود. میارائه های گوناگون  با مفعول »است
    :١٣مثال 

  .u=š man dīd est-ēm  .او مرا دیده است
  .u=š tō dīd est-ē  .او تو را دیده است

  .u=š xosraw dīd est-ēd  .او خسرو را دیده است
  .u=š amā dīd est-ēm  .او ما را دیده است

  .u=š ašmā dīd est-ēd  .او شما را دیده است
  .u=š ōyšān dīd est-ēnd  او آنها را دیده است.

  

مفعـول ثابـت اسـت و فاعـل تغییـر  ١۴مثال شواهد تر شدن این نوع ساختار در  برای روشن
  کند. می

   :١۴مثال 
  .u=m  ōyšān dīd est-ēnd  .ام من آنها را دیده
  .u=t  ōyšān dīd est-ēnd  .ای تو آنها را دیده
  .u=š  ōyšān dīd est-ēnd  .است او آنها را دیده
  .u=mān  ōyšān dīd est-ēnd  .ایم ما آنها را دیده

  .u=tān  ōyšān dīd est-ēnd  .اید شما آنها را دیده
  .u=šān  ōyšān dīd est-ēnd  .اند هایشان آنها را دید

 
  ماضی بعید.  ٣ . ٣

به مادۀ ماضی  »ایستادن« -estād hهای ماضی سادۀ فعل  فعل ماضی بعید از افزودن صیغه



١٢٢ ١١های ایرانی  و گویش ها زبان مقاله
 بررسی ساخت فعل ماضی در گویش...

 
  شود.  ساخته می

   :١۵مثال 
  .raft estād h-ēm  رفته بودم
  .raft estād h-ē  رفته بودی
  .raft estād  رفته بود

  .raft estād h-ēm  رفته بودیم
  .raft estād h-ēd  یدرفته بود

 .raft estād h-ēnd  رفته بودند
 

ایستادن های ماضی سادۀ فعل  آید و صیغه در ماضی بعید متعدی عامل در آغاز جمله می
او ... را «جملۀ  ١۶های مثال  کنند. در نمونه در شخص و شمار با مفعول صریح مطابقه می

  ه است.های گوناگون داده شد با مفعول »دیده بود
    :١۶مثال 

  .u=š man dīd estād h-ēm  .او مرا دیده بود
  .u=š tō dīd estād h-ē  .او تو را دیده بود

  .u=š xosraw dīd estād  .او خسرو را دیده بود
  .u=š amā dīd estād h-ēm  .او ما را دیده بود

  .u=š ašmā dīd estād h-ēd  .او شما را دیده بود
  .u=š ōyšān dīd estād h-ēnd  .او آنها را دیده بود

  

  کند. مفعول ثابت است و فاعل تغییر می ١٧های مثال  تر شدن این ساختار در نمونه برای روشن
   :١٧مثال 

  .u=m  ōyšān dīd estād h-ēnd  .بودم  من آنها را دیده
  .u=t  ōyšān dīd estād h-ēnd  .بودی  تو آنها را دیده
  .u=š  ōyšān dīd estād h-ēnd  .بود  او آنها را دیده
  .u=mān  ōyšān dīd estād h-ēnd  .بودیم  ما آنها را دیده

  .u=tān  ōyšān dīd estād h-ēnd  .بودید  شما آنها را دیده
 .u=šān  ōyšān dīd estād h-ēnd  .بودند  ایشان آنها را دیده



مقاله
١٢٣ ١١های ایرانی  و گویش ها زبان

 بررسی ساخت فعل ماضی در گویش...
 

  گیری  نتیجه.  ۴
ماضی التزامی با ر مشخص شد که ساختاقلعه  های ماضی در گویش سه از بررسی دقیق فعل
این ساختار به احتمال  ،. به عقیدۀ نگارندهدر این گویش متفاوت استدیگر انواع ماضی 

از زبان تماس بین فارسی معیار و گویش مورد نظر است و بر اثر این تماس زیاد حاصل 
فعل را متفاوت های  رسمی الگوبرداری شده است. همچنین وجود چنین ساختی که صیغه

سوی تغییر  به حرکت و تمایل این گویشنشانگر تواند  می ،سازد ده از شناسه میبا استفا
دست شدن نظام فعلی آن باشد. برای بررسی درستی چنین  های ماضی و یک ساخت فعل

استنتاجی باید منتظر ماند و رفتار زبان را در طول زمان دید. نکتۀ دیگر در مورد این گویش 
های منطقه  یک از گویش است که امروزه نمونۀ آن در هیچن های ماضی آ ساختار خاص فعل

قلعه یک جزیرۀ گویشی ساخته است. از دید این نگارنده  شود و از این لحاظ از سه دیده نمی
دیگر ای بازمانده از وجود ساخت کنایی در این گویش (و شاید  این ساخت باید نشانه

ه در حاشیۀ کویر، دورتر بودن از مراکز قلع علت واقع شدن سه های منطقه) باشد که به گویش
کارانۀ این  ظهثیرپذیری کمتر و رفتار محافأهای زبانی و ت نتیجه ارتباط کمتر با دیگر گونهو در

های  . با بررسی و مقایسۀ فعلرواج داردگویش، دیرتر از دیگر نقاط از میان رفته و همچنان 
ن دریافت که از لحاظ ساختار دستوری توا قلعه و زبان فارسی میانه می ماضی در گویش سه

  هایی بین آنها وجود داردکه به شرح زیر است. ها و تفاوت های واژگانی شباهت و صورت
  
  ها شباهت.  ١ . ۴

کند شباهت بسیار زیاد ضمیرهای  آنچه در نگاه نخست توجه را به خود جلب میالف) 
است. در انواع ضمیرهای مفرد  بستی مورد استفاده در صرف فعل ماضی در هر دو زبان واژه

شود که ضمایر در گویش  تفاوتی بین دو زبان نیست و در انواع جمع هم چنین استنباط می
ای که  رسد واکه نظر می جمع فارسی میانه است. همچنین به شدۀ ضمایر قلعه شکل کوتاه سه

 -uرت چسبان بازماندۀ همان صودارد قلعه قرار  در آغاز هریک از ضمیرهای مفرد گویش سه
مرور زمان به جزئی از ضمیر تبدیل شده و افزوده بودن آن از  که بهاست در فارسی میانه  »و«



١٢٤ ١١های ایرانی  و گویش ها زبان مقاله
 بررسی ساخت فعل ماضی در گویش...

 
جا ماندن این واکه در ضمیرهای مفرد و نبودن آن در  بهذهن گویشوران پاک شده است. دلیل 

کند و تلفظ  این است که وجود این واکه به تلفظ این ضمایر کمک میضمیرهای جمع 
که ساختمان هرکدام تنها از یک همخوان رد بدون آن در عمل شدنی نیست چرار مفضمای

  تشکیل شده است. 
از فارسی میانه، قلعه مانند فعل ماضی متعدی  در ساخت فعل ماضی گویش سهب) 

ای مانند شناسه وجود ندارد تا شخص و شمار را  شود و سازه عامل و مادۀ ماضی استفاده می
شمار بر عهدۀ عامل فعل است  شده بازنمایی شخص واین هردو مورد یادنمایی کند. در باز

دهندۀ فعل ممکن  ذف شود دریافتن شخص و شمار انجامکه اگر عامل از جمله ح چنان
 نخواهد بود.

 
  ها تفاوت.  ٢ . ۴

که در گویش سه قلعه شاهدی از  درحالی ،وجود داردنایی ساخت کُ فارسی میانه در الف) 
قلعه مطابقۀ  دلیل وجود چنین تفاوتی است که در گویش سه شود. به ده نمیچنین ساختی دی

شود که در بیشتر موارد  عامل نشان داده می ۀهای ماضی چه الزم و چه متعدی به وسیل فعل
های ماضی متعدی وجود دارد  بستی است ولی در زبان پهلوی عامل در فعل یک ضمیر واژه
شود که خود در صرف فعل کمکی  شناسه بازنمایی می های ماضی الزم با ولی مطابقۀ فعل

  مشهود است.
با مفعول  مطابقۀ فعل ماضی متعدی ،ناییعلت وجود ساخت کُ  بهفارسی میانه ر دب) 

واقع فاعل منطقی جمله همان عامل و مفعول منطقی جمله فاعل یعنی در ،است و نه عامل
قلعه چنین نوعی از  در گویش سه که درحالی ،کند دستوری است که فعل با آن مطابقه می

کند.  شود و همواره عامل است که شخص و شمار فعل را تعیین می مطابقه دیده نمی
عبارت دیگر در این زبان فاعل منطقی و دستوری و مفعول منطقی و دستوری بر هم   به

 منطبق است. این ویژگی یک نتیجۀ ناگزیر دیگر نیز دارد که این گویش در ساختار ماضی
  تواند ضمیرانداز باشد.  نمی



مقاله
١٢٥ ١١های ایرانی  و گویش ها زبان

 بررسی ساخت فعل ماضی در گویش...
 

ولی در  ،روش ساخت فعل ماضی الزم و متعدی متفاوت استفارسی میانه در ج) 
دهد که  قلعه روش ساخت فعل ماضی الزم و متعدی یکسان است و نشان می گویش سه

های الزم نیز تعمیم یافته و امروزه هردو به یک صورت ساخته  صرف فعل متعدی به فعل
    1.شوند می

  
  منابع 

  ، تهران.زبان پهلوی: ادبیات و دستور آن ،١٣٨٢، ، احمدآموزگار، ژاله و تفضلی
ساختمان و صرف فعل ماضی در گویش کهن هرات و مقایسۀ آن با ساختمان و « ،٢۵٣۵، رضایی، جمال 

 ،مجلۀ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران ،»صرف فعل ماضی در گویش کنونی بیرجند
  .١١٠- ٩٩ص  ،۴  ش ،٢٣ س

  ، تهران.شناسی و دستور بررسی گویش بیرجند: واج، ١٣٧٧ــــــــــ ، 
  .مشهد ،شناسی عملی: بررسی گویش قاین زبان ،١٣۶٨ ،زمردیان، رضا

 

                                                            
امروزه دیگـر ایـن گـویش چنـدان مرسـوم . دیم شهر بیرجند نیز دیده شده استتر در گویش ق ای پیش . چنین پدیده١

پدیدۀ مشابه در گـویش کهـن . همچنین در مورد ١، پانویس ٢۵۵ :١٣٧٧رضایی  :نک ،نیست. برای اطالعات بیشتر
  .)٢۵٣۵رضایی (: نک ،هرات
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١٢٨ ١١های ایرانی  و گویش ها زبان مقاله
 ...با معنایی واژگانی -bIپیشوند فعلِی

 
 . مقدمه١

ان (اعم ، در پذیرش تحوالت و تغییرات تاریخی در ابعاد مختلف زبایرانهای کنونی  گویش
کارتر و ُکندتر از زبان فارسِی معیار عمل  از واژگان، صرف، نحو، معنا و آوا)، غالبًا محافظه

اند.  کردهزبان فارسی را همچنان در خود حفظ  ۀهایی از ادوار گذشت لذا ویژگی ،اند کرده
ت شدِن زوایایی از حیا ها، آشکار این گویش ۀرو، یکی از فوائد مترّتب بر مطالع ازاین

  تاریخِی زبان فارسِی معیار است. 
نظر و قاطعیت،  فارسی میانه، با اتفاق ۀدور ۀکه پس از این خواهیم دید، محققان دربار چنان

اند،  گفته سخن -bē در پیشوند») به سوی بیرون و دور«از وجود نوعی معنای جهت مکانی (= 
وجود همان معنا در  ۀبان فارسی دربارپژوهان ز ، میان تاریخ1آغازین فارسی نوِ  ۀاما در مورد دور

شود.  نظر کمتری مشاهده می شده) اتفاق ادا می -biاین پیشوند (که البته در این دوره با تلفظ 
کند و  در گویش کهکدانی، پیشوندی فعلی هست که گویی القای معنای جهت بیرونی می

ند متناظر در ادوار پیشین زبان هایی با پیشو های آوایی آن نیز قرابت رفتارهای دستوری و ویژگی
تواند در ارزیابی برخی  ها می تر این رفتارها و ویژگی دهد. واکاوی دقیق فارسی نشان می

آید؛ برای مثال، نوع تلفظ مصوت این  کار بههای پژوهشگران تاریخ زبان فارسی   زنی گمانه
بر وجود معنای جهت  یهای مبن  تواند گمانه بور میگویش مز پیشوند و معنای مالزم آن در

  تا حدی تأیید و تقویت کند.  فارسی نِو آغازین را ۀدر دور» بـ«مکانی در پیشوند 
جغرافیایی این گویش، مختصری در باب نظام  ۀدر این مقاله، پس از معرفی کوتاه منطق

شود. در  پرداخته می -bɪ تصریف فعِل آن ذکر خواهد شد و سپس، مشخصًا به پیشوند فعلی
این پیشوند در گویش کهکدانی و نوع معنای خاص  های راستا، ابتدا توصیفی از ویژگیاین 

 ۀهای محققان تاریخ زبان فارسی دربار شود، و آنگاه، پژوهش واژگانِی آن به دست داده می
های آن محققان، و در  این پیشوند گزارش خواهد شد و سرانجام، بر اساس دیدگاه ۀپیشین

  شود.   نا و کارکرد پیشوند مزبور در گویش کهکدانی بازخوانی میگیری، مع مقام نتیجه
                                                            

١. Early New Persian،  نیـز  فارسـی نـو متقـدمیـا  فارسـی دری متقـدمایـن اصـطالح را در متـون فارسـی، گـاه
 اند. گذاری کرده معادل



مقاله
١٢٩ ١١های ایرانی  و گویش ها زبان

 ...با معنایی واژگانی -bIپیشوند فعلِی 
 

  . معرفی روستا٢
در /)، در استان همدان، از توابع شهرستان مالیر و واقع kæhkædɒnروستای کهکدان (/

کیلومتر و تا شهر بروجرد در  ٢۵است. این روستا تا شهر مالیر در حدود  بخش سامن
، جمعیت ١٣٩۵در سال  سرشماری مرکز آمار ایرانبراساس  کیلومتر فاصله دارد. ٣٠حدود 

های ُلری است  گویش ۀ. گویش این روستا از خانوادتاس خانوار) بوده  ۶٨۴نفر ( ٢٢٣٠آن 
های استان لرستان و  دهای فعلی، متفاوت با گویشاما از حیث نظام تصریف فعل و پیشون

  است. های ُلرِی جنوب کشور شبیه به برخی گویش
باال  ۀشود: قلع عمده تقسیم می ۀلحاظ جغرافیایی و فرهنگی، این روستا به چهار منطق به

)/Gelɒ bɒlɒ/پایین ( ۀ)، محل/molhɒri/شیرزاد ( ۀ)، قلع/Gelɒ ʃirzɒ/ۀ) و قلع 
باال  ۀهای قلع ویژه گویش های این چهار منطقه، به ). گویش/Gelɒ baχordɒr/برخوردار (

ها در تحقیِق  های اندکی دارد که توجه به این تفاوت برخوردار، با یکدیگر تفاوت ۀو قلع
یت و َمدخلیتی ها موضوع حاضر، این تفاوت ۀبرخی ابعاد زبانی ضروری است؛ اما در مقال

نوعی  باال، که به ۀها، گویش قلع ت که در استخراج و تبیین دادهحال، باید گف ایند. بایابن نمی
  آید، مبنا قرار گرفته است. حساب می گویش معیار در آن روستا به

  

  . کلیات تصریف فعل در گویش کهکدانی ٣
در نظام فعِل گویش  -bɪها و کارکرد پیشوند  تری از ویژگی دریافت دقیق و  برای حصول درک
چگونگی تصریف فعل در این گویش بارۀ ت ابتدا اطالعات مختصری درکهکدانی، الزم اس
  به دست داده شود.

  

  شخص و شمار.  ١ . ٣
شخص) و  شخص تا سوم اولیغگان از تالقِی سه شخص دستوری (در گویش کهکدانی، ص

گیرد و معانی دستورِی شخص و شمار غالبًا در  شمارگانی (مفرد و جمع) شکل می ۀدو مقول
شوند. این  به انتهای ُبن فعل افزوده می 1ها یا همان ضمایر متصل فاعلی هقالب شناس

                                                            
این  ۀشوند که نگارند کار گرفته می نیز در تصریف فعل به رسد ضمایر متصل غیـرفاعلی نظر می در ماضی بعید، به .١

  ای دیگر به تفصیل بررسی خواهد کرد. سطور آن ساخت را در مقاله



١٣٠ ١١های ایرانی  و گویش ها زبان مقاله
 ...با معنایی واژگانی -bIپیشوند فعلِی

 
های رایج در زبان فارسی است که برخی تغییرات آوایی بر روی آنها  ها همان شناسه شناسه

  1به قرار زیر است: رفتنصورت گرفته است. برای نمونه، تصریف ماضی ساده از مصدر 
  

1) 'ræ:tem, 'ræ:ti, 'ræ:t, 'ræ:tim, 'ræ:tit, 'ræ:ten
 (ماضی ساده)  2

 

  فعل 3نمودِ  . ٢ . ٣
آن در نظام تصریفِی گویش از میان مقوالت دستوری، نموِد فعل و چگونگی بازنمایی 

های مهمی با  زیرا گویش مزبور، از این حیث، تفاوت ،توجهی ویژه است ۀبایست کهکدانی
  زبان فارسی دارد.

 /-V(Ɂ)/ استمرار، در گویش کهکدانی به کمک پیشوند نموِد ناقص فعل، یا همان معنای
را،  {[i] ,[e] ,[o] ,[æ]} های آوایی تواند ارزش در این پیشوند می Vشود که مصوت  بیان می

ها  از سایر مصوت [æ]بسته به بافت، اتخاذ کند، و البته از این میان، بسامد ظهور مصوت 
  4رود: می کار بهدر پیشوند مزبور  نیز همین مصوت رفتنبیشتر است و برای مصدِر 

                                                            
خطی صورت  های مرسوم، به دادن در جدول جای قرار . در این مقاله، برای کاهش صفحات، تصریفات افعال را به١

  های دستوری افعال، در این چیدمان، از چپ به راست، بدین قرار است:  ایم. شخص آورده
  شخص مفرد شخص مفرد؛ اول شخص مفرد؛ دوم شخص جمع؛ سوم شخص جمع؛ اول شخص جمع؛ دوم سوم

های دیگری هم در  شخص جمع، ُشقوق و گونه شخص و دوم های افعال، خصوصًا اول گفتنی است برخی از صیغه
را به مقالی اند و معرفی آنها  نظام تصریفِی فعل کهکدانی دارند که برای پرهیز از پیچیدگی بحث، در اینجا ذکر نشده

  گذاریم. دیگر وامی
ایم (شایان یادآوری است که در  ضبط کرده IPAهای گویش کهکدانی را به کمک نمادهای  . در این مقاله، تلفظ واژه٢

های فارسی میانه یا پهَلوی،  آوایی است). اما در ضبط تلفظ واژه ۀتکی ۀدهند نشان» '«این نمادگان، مشخصًا عالمت 
  .  IPAایم و نـه  ) بودهUtas 1976و  Lazard 1975مآخذ مورد استفاده (نظیر  ۀتابع شیو

3. aspect 
 زیر های مثال وانت می کهکدانی، در استمرار پیشونِد  های مصوت  مجموعه از یادشده های سایرمصوت ظهور . برای4
   /Ɂo-honem/ =) خوانم می(/Ɂe-vem/ , =) گویم می(  /Ɂi-jærdem/ ,=) گردم می(  :کرد ذکر را

-Ɂu/ :است شدن فعل منحصربه فقط ظاهراً  که هست کهکدانی گویش در پیشوند این برای نیز -Ɂu تظاهر یک البته

em/   =)مصوت این که رسد می نظر به چون اما). شوم می u را آن استمرار، پیشوند از جزئی نه است فعل ُبن اقعدرو 
  .ایم نکرده ذکر /-V(Ɂ)/ پیشوند در V مصوت برای ممکن آوایی های ارزش شمار در

 نوع به باتوجه و استمرار پیشوند در [æ] مصوت ظهور باالی بسامد  به باتوجه نخست، نگاه در آنکه دیگرۀ نکت
 صورت رسد می نظر به شوند، می پیشوند این در ها مصوت دیگر ظهور به منجر هک ای آوایی های بافت در موجود قرائن

 این اثبات ازآنجاکه اما گرفت؛ نظر در/ /-æ(Ɂ) همان باید را کهکدانی گویش در استمرار پیشوند برای زیرساختی



مقاله
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 ...با معنایی واژگانی -bIپیشوند فعلِی 
 

2) Ɂæ'ræ:tem, Ɂæ'ræ:ti, Ɂæ'ræ:t, Ɂæ'ræ:tim, Ɂæ'ræ:tit, Ɂæ'ræ:ten )   استمراری ماضی(  

3) Ɂæ:'rem, Ɂæ:'ri, Ɂæ:'ræ, Ɂæ:'rim, Ɂæ:'rid, Ɂæ:'ræn
 (مضارع استمراری/اخباری)      2 ,1

  

ماضی نقلی) در گویش  ۀپسوند بازنمای نموِد کامِل زمان حال (یا پسوند سازند
  شود نه پیش از آن: است، که بر خالف فارسی، پس از شناسه افزوده می æ-کهکدانی 

  

4) 'ræ:tem-æ, 'ræ:ti-j-æ, 'ræ:t-æ, 'ræ:tim-æ, 'ræ:tit-æ, 'ræ:ten-æ (حال کامل یا ماضی نقلی) 
  

معیار  نمود کامل از فعل ماضی (یا ماضی بعید) هم در گویش کهکدانی با زبان فارسِی 
استفاده  بودنتفاوت اساسی دارد. در این گویش، برای ساخِت مزبور، از فعل ُمِعین 

گرفته  کار به(همراه با برخی مالحظات خاص ساختاری) در آن  i-بلکه پسوند  شود، نمی
  گذاریم: میو تحلیل آن را به مقالی دیگر وا ها شود که معرفی کامل صیغه می

  

5) 'ræ:tem-i, 'ræ:ti-t-i, 'ræ:t-i, …  (ماضی بعید) 

 

  3وجه فعل.  ٣ . ٣
های وجه ِاخباری در گویش کهکدانی، حین معرفی ساختار  ذیل بخش پیشین، به ساخت

نمود ناقص، اشاره شد. اما دو وجه غیـراخباری، یعنی وجه امری و وجه التزامی (از فعل 
                                                                                                                                            

 بازنمایی به فعالً  ناگزیر است، حاضرۀ مقالۀ حوصل و اهداف از خارج که دارد مستقلی مستوفای بحث به نیاز مدعا
  .ایم کرده بسنده گویش این در استمرار پیشوند برای /-V(Ɂ)/ کلِی 

  :پذیرند را نمی استمرار پیشوند اساساً  ،دانستن مانند مصادر برخی کهکدانی، گویش در آنکه سومۀ نکت و
do'nem, do'ni, do'næ, do'nim, do'nid, do'næn                               استمراری) اخباری/(مضارع  
do'nessem, do'nessi, do'ness, do'nessim, do'nessid, do'nessen     (ماضی ساده؛ ماضی استمراری) 

قابل توجه در  ۀبر تفاوت ساختاری میان پیشوندهای استمرار در زبان فارسی و در گویش کهکدانی، دیگر نکت افزون١. 
آوایِی فعل بر روی  ۀدانیم، در زبان فارسی معیار، تکی که می چنان آوایی است. ۀ)، جایگاه تکی٣) و (٢صیغگان (

آوایی  ۀنشان، تکی ؛ اما در کهکدانی، در حالت عادی و بیmiræftæm'یا  mirævæm'گیرد:  پیشوند استمرار قرار می
  شود. بر روی پیشونِد استمرار واقع نمی

-در گویش کهکدانی رفتندید، ُبن مضارع اصلی از مصدر  خواهیم )،٧رۀ (که پس از این، در تصریف شما گونه همان ٢.

rev- اِی آن، یعنی  شده و محاوره است، اما در برخی تصریفات، نظیر مضارع اخباری و مضارع منفی، ُبن مضارِع کوتاه-

r-بدین قرار است:زدنگیرد. ساخت مضارع اخباری از مصدری دیگر، مثًال از مصدر  ، مبنا قرار می ،    
   Ɂæze'nem, Ɂæze'ni, Ɂæze'næ, Ɂæze'nim, Ɂæze'nid, Ɂæze'næn.  

3. mood 



١٣٢ ١١های ایرانی  و گویش ها زبان مقاله
 ...با معنایی واژگانی -bIپیشوند فعلِی

 
 -bV یشوند فعلِی مضارع)، در گویش کهکدانی، تقریبًا برای تمامی مصادر، به کمک پ

های آوایی  تواند به اقتضای بافت، با یکی از ارزش در آن، می Vشوند که مصوت  ساخته می
{[æ], [o], [e], [i]}1  :ظاهر شود  

  

  ):مفردشخص   وجه امری (دوم
6) 'bæ-ze (= بزن), 'bo-hon(= بخوان), 'be-jl(= ِبِهل، بگذار), 'bi-jærd وجه امری  (بگرد =)  

  ):جمعشخص  وم(دوجه امری 
'bæ-zenid (= بزنید), 'bo-honid (= بخوانید), 'be-jlid (= بگذارید),'bi-jærdid   (بگردید =) 

  

7) 'bæzenem, 'bæzeni, 'bæzenæ, 'bæzenim, 'bæzenid, 'bæzenæn
 وجه التزامی (مضارع)2

  

ایر از س [æ]و البته همانند پیشوند استمرار، در این پیشوند نیز بسامد ظهور مصوت 
  3ها بیشتر است: مصوت

                                                            
 شدنیابد و آن در وجه التزامی از مصدر  نمود می -buصورت  الظاهر، به فقط در یک جا، علی -bV. البته پیشوند ١

 buem, 'buji, 'buæ, 'bujim, 'bujid, 'buæn'  است: 
نما.  در واقع، ُبن فعل باشد نه جزئی از پیشونِد وجه uرسد این مصوت  نظر می تر نیز اشاره شد، به پیشکه طور اما همان

 ایم. ذکر نکرده -bVدر  Vهای آوایی ممکن برای مصوت  ارزش ۀلذا، آن را در مجموع
نیز صیغگان وجه التزامی مضارع به همین قیاس  -bV) در پیشوند [æ]های آوایی مصوت (غیر از  برای دیگر ارزش .٢

  شود: ساخته می
'bohonem, 'bohoni, 'bohonæ, … 
'bejlem, 'bejli, 'bejlæ, … 
'bijærdem, 'bijærdi, 'bijærdæ, … 

برای پیشوند استمرار ذکر گردید، در اینجا نیز تعیین اینکه  ١٣٠در صفحۀ  ۴ ۀ.همانند آنچه در پانوشت شمار3
 ۀساختی و شأن واجی دارد، مستلزم اقام) ماهیت زیر-bV(از پیشوند  Vهای ظاهرشده در جایگاه  یک از مصوت کدام

 ۀایم؛ اما نکت اکتفا کرده-bV حاضر بوده و لذا نقدًا به بازنمایی ۀاستدالل و بحثی مستقل است که فراتر از حدود مقال
تنها در  -bVدر پیشوند  Vبرای مصوت  [i]حاضر آن است که ظهور ارزش آوایی  ۀحائز اهمیت برای موضوع مقال

  دهد:  شماری از افعاِل کهکدانی رخ می انگشت تعداد محدود و
bir (= بگیر), 'bijærd (= بگرد), 'bijɒ (= بیا), 'bijɒr (= بیار) 

 -biشدِن ماهیت زیرساختی برای   سو، و کیفیت بافت آوایی در آنها از سوی دیگر، قائل ِقّلت آماری این موارد از یک
غلت  ۀمنزل به [j]ضرورت حضور  bijɒrو  bijɒ سازد. در افعال می در آن) را نامحتمل /i/(و شأن واجی برای مصوت 

المخرج بودن آن دو، فرایند تبدیل  (که به عّلت قریب [j](از ُبن فعل) به  /ɡ/تبدیل  bijærdو   birمیانجی، و در افعال
بر  /j/ناشی از تأثیر آن  -biدر  [i]نشاَند و احتمال اینکه مصوِت  را در بافت می [j]هاست)، نهایتًا  رایجی در زبان

   بوده باشد فراوان است.  -bVزیرساختِی دیگری در   مصوت
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'bæ:ddew (= ِبدو), 'bæniʃ  ,(گالویز شو، [محکم] بگیر =) bæɡel' ,(ِبنِـه، بگذار =) bæn' , (بنشین =)

'bæpur ] =) کار به(بپرداز [ , 'bæræsnɒ (= برسان), 'bænisn (= بنویس) 

، در ساخت دانستنو  رفتنمهم آنکه برای تعداد بسیار اندکی از مصادر، مانند  ۀاما نکت
شود (پس از این، در  استفاده نمی  -bVاز پیشونِد استثنائًا وجه امری و التزامِی مضارع، 

  باز هم اشاره خواهد شد): رفتنمشخصًا به این ویژگی از فعل  ،١ . ۴بخش 
  

6) rew (= برو), 'revid/rid  وجه امری:  (بروید =)
 do:nes'su (= بدان، دانسته باش), do:nes'sujid انید، دانسته باشید =) (بد  

  

7) 'revem/rem, 'revi/ri, 'revæ/ræ, 'revim/rim, 'revid/rid, 'revæn/ræn1   )وجه التزامی (مضارع
  

از وجه امری و فعل مضارع که بگذریم، برای ماضی ساده در گویش کهکدانی، وجه 
  شود: به بن فعل (قبل از شناسه) حاصل می u-التزامی با افزودن پسونِد 

  

8) ræ:'t-u-m, ræ:'t-u-j-i, ræ:'t-u, ræ:'t-u-j-im, ræ:'t-u-j-it, ræ:'t-u-n2 (ماضی التزامی) 
  

فته ر در ماضی التزامِی فارسی است (= باشواقع، متناظر با ُبن فعِل ُمِعیِن ، درu-این پسوند 
  باشم، رفته باشی، رفته باشد...). 

نشان )) ٨) و (١( ۀهای شمار ف(تصریالتزامی  ۀقیاس ساخت ماضی ساده با ماضی ساد
آوایی نیز تغییر کرده و از هجای اول به هجای  ۀدهد که در ساخت التزامی، محل تکی می

  مکان کرده است. نقل -uنمای  حاوی پسونِد وجه
در جمالت شرطی و تمنایی قرار گیرد، یعنی )) ۵( ۀ(تصریف شماراما اگر فعل ماضی بعید 
آوایی، اولین  ۀجایی محل تکی هبر جاب ، عالوه3امی بر آن حمل شودمعنا یا کارکردی از وجه التز

  کنیم. که تبیین تفصیلی آن را به مقالی دیگر موکول می یابد نیز تغییر می مصوِت پس از ُبن فعل
9) ræ'tejm-i, ræ'tejt-i, …            (ماضی بعید التزامی)  

                                                            
 همانند ساخت ماضی سادۀ التزامِی آن است که موضوع مبحث بعدی است. دانستنساخت مضارع التزامی از مصدر  ١.
تر است.  تر و مأنوس، پرکاربرددانستنو  داشتنساخت ماضی التزامی در این گویش برای برخی مصادر، نظیر  .٢

  رود. کار می ، فراوان در گفتار روزمره بهdɒʃ'tu ،dɒʃ'tun ،do:nes'suji ،do:nes'sumهایی مانند  صیغه
؛ »اگر رفتـه بودیـد، رسـیده بودیـد«؛ »اگر رفته بودم، رسیده بودم«. مثًال در جمالتی متناظر با این جمالت فارسی: ٣
  ».کاشکی رفته بودیم«



١٣٤ ١١های ایرانی  و گویش ها زبان مقاله
 ...با معنایی واژگانی -bIپیشوند فعلِی

 
  صورت نفی.  ۴ . ٣

شود که  استفاده می/-nV/ ت منفِی فعل، از پیشونِد در گویش کهکدانی، برای ساختن صور
 {[e] ,[o] ,[æ]}در این پیشوند، در غیـر افعال استمراری، یکی از سه ارزش آوایی Vمصوت 
بیش از دو مصوت دیگر است و برای   [æ]پذیرد، و البته باز هم بسامد ظهور مصوت را می
  1ود:ش نیز همین مصوت در پیشونِد نفی ظاهر می رفتنفعل 

  

10) 'næræ:tem (ماضی ساده منفی), 'næræ:temæ (ماضی نقلی منفی), 'næræ:temi (ماضی بعید منفی), 
'næ:rew (امرمنفی/نهی), 'næ:rem2 (مضارع التزامی منفی) 

  

(با سه  /-nV/اما در افعال استمراری (اعم از ماضی و مضارع)، گویی مصوِت پیشونِد نفِی 

شود و در  آمیخته می /-V(Ɂ)با مصوِت پیشوند استمراِر /شد)  ارزش آوایی که در فوق ذکر
گردد  ، بسته به بافت، در ابتدای فعل ظاهر می{[i] ,[u]} ۀنهایت، یکی از دو مصوِت افراشت

  :3است) [u] ، این مصوِت افراشته مصوِت رفتن(که برای فعل استمراری از مصدر 
  

10) 'nurem روم =) (نمی رارِی منفی)استم (مضارع اخباری/    

       'nurætem  رفتم =) (نمی  (ماضی استمراری منفی)                  

 
                                                            

  اهر دو مصوت دیگر در پیشوند نفی (در غیر افعال استمراری): . مثال برای تظ١
/no-hɒm/ (= نخواهم), /no-hɒssem/ (= نخواستم), /ne-vem/ (= نگویم), /ne-vetem/ (= نگفتم) 

، بن رفتناشاره شد، هنگام ساختن مضارع التزامِی منفی از مصدر تر  پیشکه  گونه در گویش کهکدانی، همان٢. 
نداریم)، بلکه صورِت  *…,nærevem, *'næreva'های  شود (یعنی صورت گرفته نمی کار به /-rev/مضارع اصلی 

 ,næ:rem, 'næ:ri, 'næ:ræ, 'næ:rim, 'næ:rid'گیرد:  ) مبنا قرار می-r-اِی آن بن (یعنی:  شده و محاوره کوتاه

'næ:ræn وجود ندارد، چنین موضوعی مطرح ) که این دوگانگی بن مضارع رفتن. طبعًا برای سایر مصدرها (غیر از
  .næzenem ،'næʃkenem'نیست: 

(که در فوق برای  -næ- → nu. پیشوند نفی در این گویش، در فرایند آمیختگی با پیشوند استمرار، غیر از تبدیل ٣
  دهد:  های زیر را نیز نشان می مالحظه شد)، تبدیل رفتنفعل 

/no-hɒm/ (= نخواهم) → /nu-hɒm/ خواهم (نمی (=  

/ne-vem/ (= نگویم) → /nu-em/ گویم =) (نمی  

/ne-jlem/ (= نگذارم) → /ni-lem/ گذارم) (نمی  
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  مفید معنای جهت (= به سمِت خارج؛ به دور از) -bɪپیشوند فعلی .  ۴
  های کهکدانی توصیف داده.  ١ . ۴

 گیرد؛ ظاهراً  گاه در کنار فعل ماضی قرار نمی هیچ -bVدر گویش کهکدانی، پیشوند فعلِی 
  است که از افعال حرکتی است: رفتتنها یک استثنا بر این قاعده وجود دارد و آن هم فعل 

  

11) bɪ-'ræ:tem, bɪ-'ræ:ti, bɪ-'ræ:t, bɪ-'ræ:tim, bɪ-'ræ:tit, bɪ-'ræ:ten (ماضی ساده) 
  

ترکیِب حاصْل معنایی کامًال متفاوت  شود، همراه می -bɪبا پیشوند  رفتنکه فعل  اما هنگامی
  1کند: را افاده می» دور شدن ؛گریختن«یابد و مفهوم  می رفتنمعنای با 

  

- ræ:tim  der  Gelɒ-ʃu, tep-e-ku-ji  zeʃ  kerdim, Ɂɒ  heʃtim-o  bɪ-ræ:tim 
  

  شان، کتک (مختصری) بهش زدیم، آ گذاشتیم و فرار کردیم. رفتیم دِر خانه
- nownem komi ze Ɂu hælvɒ-heru sanɡ vur dæ si dejrɒɁimɒɁɒ heʃt-o bɪ-ræ:t 

  

 ] ما، آ گذاشت و در رفت.ۀسنگ پرتاب کرد به طرف دِر [خان 2یکی از آن حلواخورها دانم کدام نمی
  

اساسًا مدخل واژگانی جدید و  رفتنرسد ورود این پیشوند بر مصدر  مینظر  بنابراین، به
دستوری یا معانی  در اینجا صرفًا افزایِش مقوالت -bɪسازد، و کارکرد  می رفتنمستقلی از 

ای  نیست، بلکه نوعی معنای جهت بیرونی (= به سمِت خارج، تا نقطه رفتننقشی بر فعل 
  افزاید. می رفتندور) را بر معنای اصلِی 

در گویش -bɪ های دستوری این پیشوند  ماهیت آوایی، چگونگی کاربرد و ویژگی ۀدربار
  کهکدانی ذکر نکاتی ضروری است:

 /e/انی، مصّوتی هست که گویی محل تولید آن، میان دو مصوت الف) در گویش کهکد
،خصوصًا /e/ تر باشد تا به نزدیک /i/رسد محل تولیدش به  نظر می دارد و البته بهقرار  /i/و 
، و دیرش آوایِی آن هم اندکی بیش از آن دو است تر یه/ شبiبه /یدارِی آن نیز درک شن که

                                                            
 اهالی روستا استفاده شود. ۀهای کاربرد عینی در کالم روزمر ها، سعی شده است از نمونه . در ذکر شواهد و مثال١
آمیز است (خصوصًا در وصف  بارت توهیننوعی نفرین و ع حلواخورکنند،  در مجلس عزا پخش می. چون حلوا را ٢

عضًا به معنای ؛ ب»بادا که حلوای مجلس عزای عزیزان (یا پدر)ش را بخورد!«کودکان)، ظاهرًا به این معنا: 
  رود. کار می نیز به» خور مرده«
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 کار بهآن  ییبازنما یرا برا IPA ی/ از نمادهاɪ/: نماد توان میتسامح،  یبا قدر مصوت است.
 ۀهای بیشتر و مطالع تر آوایِی این مصوت نیاز به بررسی ، اما طبعًا بازنمایی دقیقبرد

در گویش کهکدانی دارای ارزش واجی است و تقابل معنایی  آزمایشگاهی دارد. این مصوت
  این گویش قرار داد: جگانواهای  کند، و لذا باید آن را در مصوت ایجاد می

  

/miʃ/ (= موش), /mɪ:ʃ/ (= میش، گوسفند ماده), /meʃ e meʃ/ (= [صدای] ِمش ِمش) 
  

نمای مکانِی مورد بحث را هم همین  رسد باید مصوت موجود در پیشوند جهت نظر می و به
ه در وج هیچ اشاره شد، این مصوت به ٣ . ٣که در بخش  اما چنان 1در نظر گرفت. /ɪ/: مصوت

 گیرد. قرار نمی -bVنمای  از پیشوند وجه Vهای آوایی ُمجاز برای جایگاه  شمار ارزش

(=  /ræ:te'/(= برفتن: گریختن، دور شدن)، همانند مصدر  /bɪ-'ræ:te/ب) مصدر 
رفتن)، در گویش کهکدانی تقریبًا تمامی تصریفات فعلِی ممکن، اعم از ماضی و مضارع، 

  ها: ؛ حال، سایر تصریفشدریف ماضی ساده از این مصدر ذکر پذیرد. در فوق، تص را می
  

12) bɪ-'ræ:temæ, bɪ-'ræ:tijæ, bɪ-'ræ:tæ, bɪ-'ræ:timæ, bɪ-'ræ:titæ, bɪ-'ræ:tenæ 
 (ماضی نقلی یا حال کامل)

13) bɪr-æ'ræ:tem, bɪr-æ'ræ:ti, bɪr-æ'ræ:t, bɪr-æ'ræ:tim, bɪr-æ'ræ:tit, bɪr-æ'ræ:ten 
   )(ماضی استمراری

14) bɪ-'ræ:temi, bɪ'-ræ:titi, bɪ-'ræ:ti, … (ماضی بعید) 
15) bɪr-æ:'rem, bɪr-æ:'ri, bɪr-æ:'ræ, bɪr-æ:'rim, bɪr-æ:'rid, bɪr-æ:'ræn 

 استمراری) (مضارع اخباری/

16) 'bɪ-revem/'bɪ-rem, 'bɪ-revi/'bɪ-ri, 'bɪ-revæ/'bɪ-ræ, 'bɪ-revim/'bɪ-rim/, 'bɪ-
revid/'bɪ-rid, 'bɪ-revæn/'bɪ-ræn  (مضارع التزامی) 

17) 'bɪ-ro, 'bɪ-revid/'bɪ-rid (امر) 
18) bɪr-'næ-ræ:tem, bɪr-'næ-ræ:ti,… منفی) ۀ(ماضی ساد  

bɪr-'næ:-rem, bɪr-'næ:-ri, … (مضارع ِالتزامی منفی) 
bɪr-'nu-rem, bɪr-'nu-ri,…  /استمراری منفی) (مضارع ِاخباری  

  

                                                            
بازنمایی،  آوایی دارد تا واجی، برای تسهیل  دیرِش موجود در این مصوت در گویش کهکدانی بیشتر ارزش کهآنجا.از١

  ایم. نظر کرده صرف -bɪدر مصوِت پیشوند «:» در سراسر مقاله، از عالمت 
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 ۀ، یعنی در مضارع التزامی و امر، تکی١٧و  ١۶ ۀریفات شمارج) باید توجه داشت که در تص
گیرد، و اگر جز این باشد، برای  ، قرار می-bɪآوایی قطعًا روی هجای اول، یعنی روی پیشوند 

، ١١های  (یعنی شمارهکند. اما در مورد سایر تصریفات  اهل زبان، غیرطبیعی و نامأنوس جلوه می
تر برای جایگاه تکیه همان است که در فوق نشان  تر و طبیعی ننشا ، صورت بی)١٧و  ١۶، ١۵، ١٢
نیز  -bɪایم، ولی در این تصریفات، قرار گرفتن تکیه روی هجای اول، یعنی روی پیشوند  داده

  رساند. را می» کردن فرار«غلط نیست و نوعی تأکید خاص و غیرعادی بر مفهوم 
بًا برای سایر افعال پیشوندی نیز، گفتنی است در گویش کهکدانی این الگوی تکیه تقری

شود (نظیر:  که پیشوند آنها جزء ساخت اصلی و واژگانی آنهاست و در مصدر هم ظاهر می
  کند: )، صدق میبرگشتن

a) 'ver-ɡærd (امر), (Ɂɒ) 'ver-ɡærdem   (مضارع التزامی)

b) ver-'ɡæʃtem (ماضی ساده), ver-'ɡæʃtemæ (ماضی نقلی), ver-æ'ɡæʃtem ی استمراری)(ماض , 

ver-'ɡæʃtemi (ماضی بعید), ver-ijær'dem /استمراری) (مضارع ِاخباری  
  

(با معنای جهِت بیرون و دور)، در  -bɪشود، پیشوند فعلِی  که مالحظه می گونه د) همان
 رسد افزایش نظر می به آید. در می -bɪr صورت بههای ماضی استمراری و مضارع ِاخباری  صیغه

/r/  درج صامت میانجی میان دو مصوت باشد، که به اقتضای بافِت  ۀاین پیشوند از مقولدر پایان
  شده است. /r/در ستاک فعل، این صامت میانجی هم  /r/آوایی پیرامون و حضور 

های ماضی استمراری و مضارع ِاخباری مشاهده شد، پیشوند فعلِی  همانند آنچه در صیغه
bɪ-  صورت بهیز ن) ١٨ ۀ(تصریف شماردرافعال نفی bɪr- آمده است. این افزایش در-r-  به پیشوند

های نفی جای تأمل و بررسی بیشتر دارد. در مورد مضارع اخباری، یک توجیه  در صیغه
سازند و چون  تواند این باشد که معموًال صورت منفی فعل را بر مبنای صورت مثبِت آن می می

 -bɪrصورت  ا به توجیهی که در فوق بیان شد، بهاخبارِی مثبت، بندر مضارِع  -bɪپیشوند فعلِی 
گیرند. اما تبدیل  می کار بهآید، همان ساختاِر پیشوند را عینًا در تصریف ِشق نفی نیز  میدر

منفی و مضارع التزامی منفی قدری محل ابهام است  ۀدر ماضی ساد -bɪrبه -bɪ پیشوند فعلِی 
  عملکردهای اهل زبان دانست.  قیاس درفرایند  ۀتوان آن را نتیج و البته می
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که کاربردش ( -bɪبا پیشوند فعلِی  /-næ/اجتماع پیشوند نفِی   امکان ١٨ ۀتصریف شماره) 
پیش از  دهد و این شایان توجهی ویژه است، زیرا است) را نشان می رفتنمنحصر به فعل حرکتِی 

ای  صرفًا بیانگر مقولهدر این گویش  -bV، مالحظه شد که اگر پیشونِد ۴ . ٣این، ذیل بخش 
  تواند همراه شود. رود و با پیشوند نفی نمی سازی، کنار می دستوری نظیر وجه باشد، حین منفی

که مفید معنای دستورِی وجه  -bVپیشوند  نیز اشاره شد، ٣ . ٣که در بخش  چنان و)
 به دیگر شواهد موجود در این گویش (و انی است، باتوجهغیرِاخباری در گویش کهکد

 -biصورت  رسد برای تظاهر به نظر می )، بهbir، 'bijærd، 'bijɒ، 'bijɒr'هایی نظیر  واژه
های  ) و حتی در ساخت/ræ:t/» (رفت«نیاز به مسّببی آوایی در بافت دارد. اما در فعل 

 [ɪ] یا  [i]بافِت آوایْی حاوِی سائقه و محّرِک شاخصی برای تظاهر التزامِی مضارع و امر آن،
رسد نباید به دنبال صورتی زیرساختی  نظر می ) نیست. پس به-bV(از پیشوند  Vگاه در جای

زمانی بود، بلکه گویی باید از منظری  های هم در چارچوب تحلیل-bɪ برای این پیشوند 
نظر گرفت که عینًا با همان تلفظ قدیم در تاریخِی صورتی کهن در ۀدرزمانی، آن را بازماند
  است. این گویش باقی مانده 

در  رفتندر کنار فعل -bɪ اند که پیشوند  نوعی مؤید این واقعیت در هر حال، نکات فوق به
آید،  حساب می و جزِء مصدر و ساخت اصلی فعل به گویش کهکدانی معنای واژگانی دارد

جدا ساخت.  -bV پیشوند دستوری ۀنه مفید معانی دستوری و نقشی؛ و باید آن را از مقول
آزادانه و تقریبًا در تمامی تصریفات  -bɪنشان داده شد که پیشونِد » ب«بند  برای مثال، در
بایست  بود می یابد، حال آنکه اگر این پیشوند بازنمای مقوالتی دستوری می فعل حضور می

های دستوری خاصی شود، یا با برخی مقوالت دستوری دیگر  حضور آن محدود به ساخت
  اوی آن مقوالت ظاهر نشود. های ح تعارض یابد و لذا در ساخت

بیان گردید، در گویش کهکدانی،  ٣.٣در بخش» وجه فعل«که ذیل عنواِن  گونه ز) همان
 -bVنمای  را با پیشوند وجه  های امر و مضارع التزامی تقریبًا برای تمامی مصادر، صیغه

ی عادی آن (= ، از این حیث، رفتاری استثنائی دارد و در معنارفتنکنند، اما مصدر  همراه می
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to goبه آنچه در  پذیرد. حال، باتوجه ضارع التزامی نمی)، پیشوند مزبور را در فعل امر و م
توان  می )١٧و  ١۶ ۀتصریفات شمار :کن(بیان گردید  /bɪ-ræ:te/فوق در باب تصریف مصدر 

ی نما از پذیرش پیشوند وجه رفتنهای امر و مضارِع  امتناع صیغه گفت که شاید یک دلیِل 
bV- های متناظر از مصدر  آن بوده است که احتمال َخلط با صیغه/bɪ-ræ:te/  ،گریختن=)

  1جزء الینفک واژگانی خود دارند، کاهش یابد. ۀمنزل را به -bɪدور شدن)، که پیشوند 
در  /bɪ-ræ:te/که اکنون درمصدر  -bɪهای پیشوند فعلِی  تا اینجا، به برخی ویژگی

آید، نشان خواهیم داد که  رود اشاره شد. حال، در آنچه در پی می می کار بهگویش کهکدانی 
پیشوندی مشابه از ادوار پیشین و کهِن زبان فارسی باشد، و  ۀتواند بازماند این پیشوند می

فارسی  ۀدر این پیشوند، در دور» جهِت خارج«های فوق، خصوصًا معنای  شماری از ویژگی
  ابقه و نظایری داشته است.میانه و در فارسِی نو آغازین نیز س

  
  در زبان فارسی» بـ«پیشوند فعلی  ۀپیشین.  ٢ . ۴
  فارسی میانه ۀدور .  ١ . ٢ . ۴

فارسِی میانه بیشتر متمرکز بر پهلوِی کتابی  ۀ، که در مطالع)(Nyberg 1931 [→1974]نیبرگ 
قید (مکان  )١( 3برشمرده است:  2bēبوده، چهار نقش یا کارکرد دستوری متمایز برای اداِت 

                                                            
های امر و مضارع التزامی با پیشوند  بود در صیغه فرض، بنا می ) اگر هم، بهto go(= رفتن:  /ræ:te/البته مصدر  ١.

اضر اشاره شد، آن پیشوند از بخش ح» و«و نیز در بند  ٣ . ٣همراه شود، طبق آنچه در بخش  -bVنمای  وجه
توانست اندکی به  می /b/) بیابد، و لذا، نوع مصوِت پس از beیا  boیا  bæ(مثًال  -bɪبایست تلفظی غیر از  می

(= رفتن) کمک کند؛ اما طبعًا نظام آوایی یک زبان  /ræ:te/(=گریختن) از وجه التزامی و امرِی  /bɪ-ræ:te/تشخیص 
شود عملکرد ارتباط و میزان صحت  تر است و سبب می صر زبانی تمایز ایجاد کند مطلوبهرچه بیشتر بتواند میان عنا

  در فهم شنونده افزایش یابد.
2. particle 

نظر هست در باب اینکه آیا در  نظران اختالف کند که میان صاحب ) اشاره میMacKinnon 1977: 16کینون ( . مک٣
آوا  وجود داشته که صرفًا هم bēد نقش دستوری، یـا اینکه چند ادات متمایِز یک اداِت واحد بوده با چن bēفارسی میانه، 

) ادعا Ibidکینون ( گیرد و دیدگاه هنینگ و مکنزی در گروه دوم. (البته مک اند. دیدگاه نیبرگ در گروه اول جای می بوده
  گرای نیبرگ است.)  ه وحدتکند که شواهد او از فارسی نو آغازین و فارسی معاصر بیشتر دال بر صحت دیدگا می

تری از  نگرانه تر و جزئی بندی مفصل فوق اکتفا نکرده و دسته ۀبندِی دوگان ) به طبقهJügel 2013: 30-33یوگل (
  انواع آراء محققان فارسِی میانه در این زمینه به دست داده است.
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) حرف ربط تقابلی ٣( ؛»جز هب«) حرف اضافه به معنای ٢( ؛»بیرون«یا جهت) به معنای 

برای ما حائز  -bē) پیشوند فعل. اما از این میان، نقش پیشوند فعلِی ۴( ؛»اما«به معنای 
  1اهمیت بیشتری است.

مطـرح  -bēدو معنـای کلـی را بـرای  )Nyberg 1974: 46(در نقش پیشوند فعلی، نیبرگ 
  کرده است: 

، خصوصًا در کنار افعال حرکتی یـا 2»به دور از«، »به بیرون«) معنای جهت (مکانی): ١
  دهند. کلی تغییر وضعیت و مکان را نشان می طور بهافعالی که 

ی نشان دادن اینکه فعـل بـه سـرانجامی ) معنای نمود: داللت بر نموِد کامل عمل، یعن٢
سـاده  یهمـراه ماضـ -bēدر این معنا یا نقـش، اگـر  است. یحدود مشخص یرسیده یا دارا

رسـانده، و اگـر همـراه مضـارع  یدر گذشته را م یکنش کامل یآمده، به زعم نیبرگ، معنا یم
وارد  -bē افعـال امـر نیـز یبسیار یدر ابتدارسانده است. یدر آینده را م یآمده ِاتمام عمل یم
  بخشیده است. یبه امر م یشده و قطعیت و الزام بیشتر یم

شـایان توجـه در تحلیـل  ۀاما جدا از اهمیت معنای نخست برای بحث کنونی، دیگر نکت
حـل تأمـل واقـع در گویش کهکـدانی نیـز م -bɪپیشوند فعلِی تواند در بررسی  نیبرگ، که می

خـاص فعـل را بـه آن  یمعنـا-bē نظـر او، در ِشـق نخسـت، چـون  شود، این است کـه بـه
جملـه در کنـار دیگـر، از یفعلـ یشـوندهایدر کنـار پ ینبوده و حتبخشیده، قابل حذف  می

در مصـدر، اسـم ی یافته و در ایـن معنـا، فعـِل خـود را حتـ ، نیز حضور می-nēی پیشوند نف
ی در معنـا -bēکرده است. اما بـرخالِف شـق اّول،  یمی نیز همراه 4و وجوه وصفی 3مصدر
ی فعلـی سـاز یـا سـایر پیشـوندها ینفـتوانسته همراه مصدر، وجوه وصفی، عامل م یدوم نم

                                                            
اند  معنا یا چهار نقش با یکدیگر مرتبطکند که این چهار  ای می ) اشارهMacKinnon 1977: 16کینون ( البته مک١. 

استخراج کرد. غیر از فارسی میانه، در باب فارسی دری نیز  bēدر » جهت مکانی«توان از همان معنای  و همه را می
و...، زمانی  فروخوردن، درگرفتن) معتقد است که پیشوندهای موجود در افعال پیشوندی، نظیر Ibid: 9کینون ( مک

  تنگاتنگی وجود دارد. ۀد و بنابراین در آنجا نیز میان قید و پیشوند فعلی رابطان قید جهت بوده
2. out, away, forth, off (German: ab-, aus-) 3. verbal noun 
3.  

4. participles 
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اند و لذا ورود  فعل بودهی [نمود] کامل برای معنای که خود متضمن نوعی (پیشوندهای 1بیاید
bē- اند):  ساخته یو حشو می را غیرضرور  

  

bē bavēt  (=خواهد بود)→  nē bavēt (=نخواهد بود) 
  

مانوی با  ۀم فعل در فارسی میاندر توصیف نظا) Lazard 1975: 2 ) (به نقل از:1933(هنینگ 
را در قالب دو تکواژ  baدر پهلوی است) اساسًا  beدر آن زبان (که متناظر  baبررسی رفتارهای 

به «به معنای  -ba) پیشوند فعلی ١گیرد: ( مانوی در نظر می ۀمتفاوت در نظام فعلی فارسی میان
در کنار افعال حرکتی در  -bēپیشوند  (یعنی همان معنایی که نیبرگ برای 2»به دور از«، »بیرون

  3دهد. که در معنای فعل تغییر قابل توجهی نمیba  ) ادات فعلِی ٢پهلوی مطرح کرده است)؛ (
های نیبرگ در این زمینه پرداختـه اسـت. بـه نظـر  به بررسی دیدگاه) Lazard 1975(الزار 

شمارد،معنای  در پهلوی برمی -bē، از دو معنایی که نیبرگ برای پیشوند فعلی )Ibid: 2(الزار 
 ۀدوم که ناظر به تعیین نمود فعل است، جای تردید و تأمل بیشتری دارد.او با بیان دالیل و ارائ

(معنـای دوم نیبـرگ) ایرادهـا و نقـدهای  -bēشواهد گوناگون، بر این معنای نمودِی پیشوند 
جهـِت «در فـرض معنـای  قابل توجه آن است که الزار نیـز ۀسازد، اما نکت متعددی وارد می

مـانوی)  ۀدر فارسـی میانـ -baدر پهلوی ساسانی (و پیشوند فعلی  -bēبرای پیشوند  »خارج
 ۀکند که تقریبًا در نیمی از موارد استفاد عقیده است و اشاره می گویی با نیبرگ (و هنینگ) هم

دهـد  را می away/outزبانی مورد تحقیِق او، این پیشوند همان معنـای  ۀدر پیکر bēپیشوند 
)Ibid: 11(که آنها را عمدتًا از کتاب ی کتابی . الزار غیر از متون پهَلو)راهنمای زبان پهلـوی 

                                                            
در این معنای  -bē، با آوردن شواهدی، ادعا کرده که ایاتکار زریران)، بر اساس متن Utas 1976البته اوتاس ( .١

توانسته مصدر و یا پیشوند نفی را همراهی کند؛ اما این شواهد او محل تأمل و تردید  غیرجهتی و غیرواژگانی نیز می
های مورد نظر اوتاس  توان گفت که در برخی مثال جای بحث تفصیلی آن در این مقال نیست. اجماًال می است و
 بوده است. away/out/offانِی  فاقد معنای واژگ bēتوان با قطع و یقین ادعا کرد که  نمی
 بیان کرده است. weg-, heraus- . هنینگ این معانی را با کلمات آلمانِی ٢
این ادات به ُفرم یا «رو هورن است و به تبعیت از وی معتقد است که  معنای این ادات فعلی، دنباله ۀ. هنینگ دربار٣

ترتیب، شاید منظور  ). بدینLazard 1975: 2» (کند صورِت فعل ویژگی خاصی را برای یک مورد خاص اعطا می
  نامد (و پس از این به آن اشاره خواهیم کرد) قابل انطباق باشد. می» bēمعنا یا نقش دستورِی «آنها با آنچه اوتاس 
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را  bē یآورد تـا ایـن معنـا یمـی هم شـواهدی و متون مانوی ا کتیبهی نیبرگ برگرفته) از پهَلو

جویـد و  یمـbē  یو غیرپیشوندی قیدی شاهد و مؤید دیگر این معنا را در معنا تأیید کند. او
 bē  یاصـلی رسد کـه معنـا ینظر م هرچه باشد، به -bēدقیق ی شناس کند که ریشه یاشاره م
ی ) چنین معناییدیگر هم (مثل نقش قیدی ها بوده باشد زیرا که در نقش away /out همان

بندی یا دیـدگاه خـاص الزار در ایـن موضـوع آن  اما جمع .)Ibid: 12(شود  یاز آن ُمستفاد م
در کنار فعـل ایجـاد bē هایی معنایی را که با حضور و عدم حضور  توان تفاوت که نمی است
تواند بسـته  می bēها و قواعدی کلی درآورد بلکه بهتر است بگوییم  صورت تعمیم شود به می

  .های [معنایی] متنوعی بپذیرد به معنای افعال همنشین خود، ارزش
(در کنـار سـایر پیشـوندها) در سـاخِت  -bēند الزار همچنین در مورد الگوی توزیع پیشـو

تنهـا در  -bēکه دیدیم، از نظر نیبـرگ،  نظر دارد. چنان های زبان پهلوی، با نیبرگ اختالف جمله
توانسته با پیشوندهای دیگر جمـع شـود، ولـی  مواردی که متضمن معنای نمود کامل بوده، نمی

داده،  ی واژگـانِی فعـل را تشـکیل مـیبرداشته، چون بخشـی از معنـارا در awayهرگاه معنای 
نظـر الزار، هـر پیشـوندی، از  بـهحضور آن در کنار سایر پیشوندها نیز الزامی بوده اسـت. امـا 

شـود، مگـر آنکـه پـس از  ، اگر در کنار فعل بیاید سبب خروج پیشوندهای دیگر می-bēجمله 
  قرار گرفته باشد.اند) متممی  یکی از این دو پیشوند (که همزمان در کنار فعل آمده

در کنـار فعـل سـبب خـروج  bēحضـور «کنـد  ظاهرًا منظور الزار از اینکه تصریح مـی
اسـت؛ زیـرا همـو  nēپیشوندهایی غیر از پیشوند نفـی  )Ibid: 3(» شود دیگــر پیشوندها می

انـد) و از  با هم آمده nēو  bēآورد (که در دومی  دو مثال زیر را می waštanمتعاقبًا ذیل فعل 
  .)Ibid: 7(حضور ندارد ابراز تعجب کرده است  nēدر کنار  bēاینکه در مثال اول 

  

● gannāg mēnōg hagriz az petyārag nē wardēd 
● čand mōyē tāg bē nē wardēd  

  

  یا باز در همان صفحه، مثال زیر را نیز ذکر کرده است:  
  

● ka az gursagīh ud tišnagīh bē nē mīrēnd 
  

گونه تعدیل یا اصالح کرد:  رسد که از نظر الزار باید کالم نیبرگ را این نظر می به بنابراین،
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تواند فقط  )، این پیشوند میaway/out(یعنی جهِت  bē در معنای اوِل مورد نظر نیبرگ برای
اجازه دهد که در کنار خود و پیش از فعل بیاید؛ سایر پیشوندها اگر قرار اسـت  nē به پیشوند

  (در این معنا) ظاهر شوند الزم است میان این دو پیشوند یک متمم حائل شود. bēهمراه 
و البتـه کـرده  ایاتکـار زریـرانپژوهشی بر روی افعال متن حماسی ) Utas 1976(اوتاس 

 )Lazard 1975(الزار  ۀدهـد کـه وی از مقالـ وضوح نشان مـی او به ۀمنابع و نیز محتوای مقال
 وتاس گرچه اختالف نظرهای زیادی با نیبرگ در تحلیل پیشوند اطالع بوده است. ا کامًال بی

bē- .او پیشـونددارد اما چهارچوب کلی تحلیل وی همان چهارچوب تحلیـل نیبـرگ اسـت 
bē- کـه  1) ادات فعلی١دهد: ( جداگانه قرار می ۀرا، بسته به نوع عملکرد و نقش، در دو طبق

که معنا یا نقش واژگانی دارد و البته  2م فعلی) پیشوند تا٢فقط نقش یا معنای دستوری دارد. (
  3تواند نقش دستوری نیز داشته باشد. در این حال می

 -bē توان با معنای اول از دو معنای نیبرگ برای مد نظر اوتاس را می ۀدوم از دو طبق ۀطبق
» جهت حرکت یـا انتقـال«حامل مفهوم  -bē متناظر دانست، چراکه در معنای اول نیبرگ نیز

دوم را یک بار در کنار فعـل  ۀاوتاس این طبق ود که یک معنای واژگانی است و نـه دستوری.ب
کنـار فعـل  کنـد. در ماضی و یک بار در کنار فعل مضـارع (ِاخبـاری) جداگانـه بررسـی می

)، hač…bērōn bē-āmatماضی، او تنها دو مثال یافته که یکی از آنها فعل حرکتی است (
در اینجا همـان معنـای اول نیبـرگ، یعنـی  bē دارد که مثال، اعالم میو پس از بررسی آن دو 

away/out/off را دارد ،)Utas 1976: 83(.  نیز در کنار ساخت مضارع اخبـاری، هـر کجـا
(=از) در جمله بوده، اوتاس به استناد آن با قاطعیت اظهار نظـر کـرده کـه  hač ۀحرف اضاف

است که نیبـرگ گفتـه بـود، حتـی اگـر فعـل  off/forthدارای همان معنای واژگانی  bēپس 
  .)hač grīv bē-kunam ()Ibid: 83-84 یا hač asp bē-nišīnamحرکتی نباشد (مانند 

                                                            
1. verbal particle 2. full preverb 
2.  

  ۀکاربرد خاصی که حرف اضاف ۀدربار در کنار ساخت مضارع اخباری، مشخصاً  bē. البته در باب پیشوند تام فعلی ٣
hač دارد که بعید است غیر از این معنای واژگانی، بتوان معنا یا  کند، اوتاس اظهار می فعل را در جمله همراهی می

  گرفت.درنظر bēنقش دستوری هم برای 
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نظر جدی بـا نیبـرگ  مذکور در فوق) اوتاس اختالف ۀاول (از دو طبق ۀاما در تحلیل طبق

نمود کامل برای فعل، را در  کند و او نیز، همانند الزار، معنای دوم نیبرگ، یعنی تعیین پیدا می
 bē ای که برای های دستوری پذیرد و در مقابل، نقش عنوان نقش دستوری آن نمی به bēمورد 

(در  2(در کنار مصدر و ساخت امر)؛ نقش پیامدی 1ند از: نقش تأکیدیا کند عبارت مطرح می
ر ساخت مضارع کنار مصدر و ساخت ماضی)؛ و تعریف یا تأکید زمان دستوری آینده (در کنا

  اوتاس در این موضوع دانست. ۀترین یافت توان مهم اخباری)؛ که این معنای اخیر را می
(که عمدتًا پـس از ورود  3با تکیه بر متون پهَلوِی کتابِی متأخر )Josephson 1993(جوزفسون 

شته است. را به بررسی گذا -bēاند) نقش و معنای پیشوند فعلی  اسالم به ایران به نگارش درآمده
طبق اظهار او، پیشوند مزبور در این متون در کنار افعـال ماضـی و مضـارع در وجـوه ِاخبـاری، 

گران ظاهر  التزامی و امری، افعال متعدی و الزم، و نیز همراه مصادر و حتی اسامِی بازنمای ُکنش
وگو  ا و یا گفته رویدادها، توصیف حرکت ۀهایی از نوع روایت زند گردیده، و البته بیشتر در متن

 تنها با آن دسته از افعاِل متضمن معنای -bēبر گزارش جوزفسون، پیشوند فعلی بنا یافت شده است.
تعارضـی  -bēمندرج در out/awayتوانسته همراه شود که معنای جهتِی آنها با مفهوم  جهت می

و نظـایر  -abar- ،frāz- ،andarنمـای  نداشته باشد. بر این اساس، حتی اگر پیشوندهای جهت
  Ibid: 118(.4(در کنار آن فعل نبوده است  -bē شده، دیگر امکان حضور آنها هم با فعلی همراه می

و هم بدون آن ظـاهر  bēجوزفسون افعالی را که در متون مورد بررسی وی، هم با پیشوند 
                                                            

1. emphasising function 2. resultative function 
2.  

 Josephsonدیگر خود ( ۀکند اما در مقال ی زبان پهَلوی متأخر را مشخص نمیزمان ۀ. جوزفسون در آنجا محدود٣

شتیان در قرون نهم دکاررفته در متونی است که زر متأخر زباِن به ۀکند که مراد او از فارسی میان ) تصریح می58 :2013
 اند. و دهم میالدی نوشته

و سایر پیشوندها، تعارضی  -bēآیی  ر مورد چگونگی باهمرسد با دیدگاه نیبرگ، د نظر نمی ۀ جوزفسون بهاین یافت .4
تواند سایر پیشوندها را نیز در کنار فعل  باشد، می awayهرگاه حاوی معنای  -bēداشته باشد. اینکه نیبرگ گفته 

یی بپذیرد، ظاهرًا منظورش از سایر پیشوندها پیشوندهای دستوری و نقشی مانند پیشوند نفی بوده است، نـه پیشوندها
، داشته باشند. نیبرگ متعاقبًا، ذیل معنای دوم out/awayدر تضاد با » جهتی«هم معنایی  که معنای واژگانی، آن

  امکان همراهی آن با دیگر پیشوندها در این معنی، آورده است: ۀ(= معنای نموِد کامل)، دربار -bē پیشوند
nor with other preverbs (which themselves give a perfective sense). 

  سازد که مراد او از دیگر پیشوندها کدام طبقه یا مقوله است. توضیحی که او داخل پرانتز آورده کمابیش روشن می
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دهد و مشخصـًا در مـورد افعـال حرکتـی، ضـمن  معناشناختی قرار می ۀاند در پنج طبق شده
در مجاورت این طبقه از افعال، در صدد یافتِن  -bē برای پیشوند out/awayپذیرفتن معنای 

تـأثیر حضـور و  ۀآید، و پس از بحث دربـار ها یا تأثیرات معنایی این پیشوند برمی دیگر نقش
گانـه، سـرانجام نتیجـه  هـای مـذکور ذیـل طبقـات پنج در هر جفت از مثال bēعدم حضور 

را نباید در سطح وجـه  bēتصور برخی محققان پیشین، نقش یا کارکرد  گیرد که برخالف می
 2پردازِی  عبـارت ۀ، بلکه باید دلیل حضور این پیشوند را در نحـو1یا زمان دستوری جستجو کرد

کیـد bēتوان گفت که پیشوند  طور کلی، می های حاوی آن یافت؛ اما از نظر او، به گزاره ، با تأ
تر  آن را تنـگ ۀگـذارد و دایـر رسـیده، بـر معنـای فعـل اثـر می ام ای که عمل بـه اتمـ بر نقطه

سـازد.  فعـل محـدود و معطـوف میخاصی از کـنِش  ۀنماید، یا توجه را به نقطه یا مرحل می
  .)Ibid: 124(کند  قلمداد می 3نمود واژگانی ۀترتیب، او نقش کلی این پیشوند را از مقول بدین

این بار در بررسی وجه التزامـی در  )Josephson 2013(پژوهش فوق، جوزفسون  ۀدر ادام
در ایـن دوره  -bēناگزیر بـه نقـش و معنـای پیشـوند فعلـی  متأخر، بازهم ۀمتون فارسی میان

میان قرن هشتم و نهم مـیالدی، یعنـی از اواخـر  ۀپرداخته است. او معتقد است که در فاصل
اهرًا به دلیل تحوالتی کـه در دیگـر متأخر، ظ ۀکالسیک تا زمان فارسی میان ۀفارسی میان ۀدور

 شدِن جایگاه حـرف اضـافه در ماقبـل فعـل)، پیشـوند  های زبان واقع شده (مثًال ثابت بخش
) ظـاهر »خشـکیدن« hōšīdanهایی جدید پذیرفته و در کنار افعـالی (نظیـر  نقش bē فعلِی 

ه باشـد، بلکـه را داشـت» جهـت] بیـرون«[تواند معنـای  ها نمی گونه همنشینی شده که در این
؛ و همین معنا، که گـویی )Ibid: 66, 74, 75(کند  را افاده می» تمامی، کامالً  به«معنای قیدِی 

توانـد در جمـالت، بـه اوج و منتهـا  ، می4قائل اسـت» زیرساختی«جوزفسون برای آن شأن 
                                                            

در القای معنای زمان  bē)، نقش پیشوند Utas 1976)، برخالف اوتاس (Josephson 1993: 120مثًال جوزفسون ( .١
 .bēشود و نه از پیشوند  و معتقد است که معنای آینده از بافت استنباط میپذیرد  آینده بر فعل مضارع اخباری را نمی

2. wording 3. Aktionsart 
3.  

در  completelyرا برای معنای  underlyingاز آن مقاله، تعبیر  ٧۵و  ۶۶. البته جوزفسون اگرچه در صفحات 4
) completion» (= تکمیل کمال/«برای معنای  )،۶٩و  ۵٧برده، اما در مواضع دیگری (مثًال ص  کار به bēپیشوند 

برد، و لذا از این حیث گویی نوعی  کار می (= معنای ثانویه) را به secondary meaning، تعبیر bēدر پیشوند 
شود. البته بعید نیست که او تعبیر   احساس می -bēدوگانگی در تلقی او نسبت به شأن و اصالت این معنای پیشوند 

  متأخر. ۀفارسی میان ۀکار برده باشد و نـه دور ۀ کالسیک بهفارسی میان ۀدوررا ناظر به  bēاین معنای پیشوند ثانویه برای 



١٤٦ ١١های ایرانی  و گویش ها زبان مقاله
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، خصوصــًا نســبت بــه فعلــی دیگــر، را نشــان دهــد و از ایــن رهگــذر، 1رســیدِن یــک فعــل

  حاصل آورد.  bēهای دستوری و نحوِی جدید برای پیشونِد  یآفرین نقش
آن است که او برخالف پـژوهش پیشـین ) Ibid(جالب توجه در پژوهش جوزفسون  ۀنکت

در سطح وجه یا زمان دسـتوری را منتفـی  bē، که یافتِن نقشی برای )Josephson 1993(خود 
کردن خأل ناشی از محو  ایفای نقش در ُپر دانسته بود، این بار برای این پیشوند کرارًا از امکان

نمایِی  رنـگ از وجـه هایی کم متـأخر (یـا ظهـور رگـه ۀهای التزامـی در فارسـی میانـ ساخت
  گوید. ) سخن میbēهای همراه  ساخت

  

  2آغازین فارسی نو ۀدور .  ٢ . ٢ . ۴
ترین تحقیق  در کنار فعل در این دوره از تاریخ زبان فارسی، مهم» بـ«نقش و معنای  ۀدربار

های خود را عمدتًا بر  ها و نظرپردازی است که تحلیل) MacKinnon 1977(کینون  از آِن مک
کینون، هر  پژوهان پیش از مک صورت داده است. از آراء فارسی تاریخ بلعمیمبنای متن 

، ١٩۵٣، راستارگویوا ١٣٣٨، بهار ١٣٢٩(مثًال آراء قریب و همکاران آنچه درخور توجه بوده است 
وی با نقد و بررسی آمده است. برای مثال، او  ۀدر مقال ، و دیگران)١٩۶٣، الزار ١٩۵٧لمبتن 

 ١٣۵٠، مشکور ١٣٢٩قریب و همکاران  (از جمله:دیدگاه غالب در میان دستورنویسان سنتی ایران 
نی را پذیرفت باء زینتیا  باِء تأکیدمبنی بر تلقی این پیشوند به عنوان  )١٣٣٧فرخ  و همایون

، داّل بر فرض )Lazard 1963(پژوهان غیـرایرانی، دیدگاه الزار  داند و از میان آراء فارسی نمی
 را با تفصیل بیشتری به بحث 3آوایی گروه فعلی،  ۀعنوان جایگاه دریافت تکی به» بـ«پیشوند 

                                                            
1. culmination point 

زمانی این دوره از زبان فارسی را از قرن دهم تا دوازدهم میالدی (سـوم  ۀ) بازMacKinnon 1977: 8کینون ( . مک٢
زمانی قرن هشتم تا اوایل  ۀ)، بازLazard 1963)، به تبعیت از الزار (Paul 2013( لوتا پنجم هجری) دانسته، اما پا
  نظر گرفته است.ر ششم هجری) را برای این دوره درسیزدهم میالدی (دوم تا اواخ

را » جهت بیرون«) معنی ٣٠۶) نیز اشاره کرده، الزار در آنجا (خصوصًا صPaul 2013ل (وکه پاطور . البته همان٣
این  رفتنکند که الاقل در کنار فعل حرکتِی  کلی منتفی نـدانسته و اظهار می در فارسی نِو آغازین به -biشوند برای پی

کوشد  وضوح حضور دارد، اما برای آن اصالت و عمومیتی در این دوره قائل نیست و می معنای جهت مکانِی بیرون به
آوایی و  ۀجایگاه دریافت تکی ۀمثاب یعنی پیشوند فعلی به مد نظر خود،کلی  ۀحتی چنین مواردی را نیز ذیل آن قاعد
 عامل تأکید و تقویت فعل، تبیین کند.  
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  .)MacKinnon 1977: 12-14(گذاشته و به اتکای دالیلی، آن را نیز نـاموجه شمرده است 
(اعـم از نیبـرگ، که پیش از این اشاره شد، تقریبًا تمام پژوهندگان فارسـی میانـه  گونه همان

در  baدر پهلوی (یا  bēاتفاق نظر دارند که یکی از معانی پیشوند فعلی الزار، اوتاس و هنینگ) 
کینـون  بـوده اسـت. مـک away/off/outمانوی)، خصوصًا در کنار افعال حرکتی، معنـای 

» بــ«و قائـل اسـت کـه در ایـن دوره نیـز  فارسی نِو آغازین مطرح کرده ۀرا دربارهمین ادعا 
را افـاده » بـه دور از، بـه سـمت بیـرون«ی افعـال دیگـر، معنـای و برخی درکنار افعال حرکت

  .)Ibid: 8, 14, 16( کرده است یم
 ۀاضـافهای او برای اثبات این ادعا عمدتًا متکی بر واکاوی تأثیر معنای حـروف  استدالل

کنـد:  یطور کلی چنین استدالل مـ در جمالت است، و به» بـ«د فعلِی مستقل بر وقوع پیشون
»  جهت خارج«ی وجود داشته باشد که متضمن معنای حرف اضافه یا قیدی ا هرگاه در جمله

در کنار فعل هستیم؛ اما بر عکس، هر گاه » بـ«باشد، در اغلب موارد، شاهد حضور پیشوند 
باشـد، » به نزدیِک، به طـرف داخـل«مفیِد معنای ی یا عنصر دیگر حرف اضافهی ا در جمله

دادِن   دست  بهی دارد که او ادعا ین البته اظهار موکین شود. مك یظاهر م» بـ«غالبًا فعْل بدون 
در مـتن مـورد  1»غالبی ها گرایش«کند  یو مطلق ندارد بلکه آنچه مطرح می قطعی ا قاعده
  اوست.ی بررس

کینون  فارسـی نـِو آغـازین از نظـر مـک ۀدر دور» بـ«ای جهت مکانی در پیشوند این معن
همین معنا، فراتر از افعال حرکتِی بسـیط تـاّم، در  آنقدر جایگاه اساسی و مهمی دارد که او از

، افعال ربطی و 2در سه گروه دیگر از افعال، یعنی افعال پیشوندی» بـ«تحلیل چرایِی حضور 
  گیرد. ، نیز بهره می3دافعال ناظر به مقص

کینون معانی نقشی یا دستوری نیز برای پیشـوند فعلـِی  بر این معنای واژگانی، مک افزون
                                                            

1. tendencies 
 باید در متون دری متقدم بسیار نادر باشند. فرودبیامد، بازبیامد، بربگشتندهایی نظیر  . طبق این تحلیل، مثال٢

به «چون این افعال غالبًا  کینون ؛ از نظر مکنمودن دادن/  شانن، بخشیدن، سپردن، دادنغیرحرکتی مانند ی افعال٣. 
هستند،  to/towardsی شوند و بنابراین متضمن معنا یواقع م» کننده است) (که دریافتی یا چیزی سمت کس

  اش در تعارض با این معناست در کنار خود بپذیرند. یجهتی را که معنا» بـ«ی توانند پیشوند فعل ینم



١٤٨ ١١های ایرانی  و گویش ها زبان مقاله
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نمـود «تـوان بـه دو معنـی  شود، کـه از بـاب نمونـه، می در فارسی دری متقدم قائل می» بـ«

ی القاء معرفگـی یـا مخَصـص بـودن (بـرا«و » معّین) ۀفعل (در زمان گذشتبرای  1ای لحظه
  . کرداشاره  »عنصر غیر فعلی در فعل مرکب)

کند نشان دهد که میان ایـن سـه  های دیگر سعی می کینون با استشهاد به برخی زبان مک
کنـد کـه معنـای جهـِت  نوعی پیوند و تجانس وجود دارد و تصریح می» بـ«معنا یا عملکرِد 

) Ibid: 16(تر  البته همو پیش (و) Ibid: 20-22(مکانْی زیربنا و خاستگاه دو معنای دیگر است 
در پهَلوی نیز به چنین وحدتی قائـل شـد و معنـای  bēبرای معانِی پیشنهادِی نیبرگ در مورد 

جهت مکانی را زیرساخت معانی دیگر گرفت). در مورد مرتبط بودِن معنای جهت مکانی و 
اسـالو، بالتیـک،  هـای های هندواروپایی (مانند زبـان ، او به برخی زبان»بـ«معنای نمود در 

کند که در آنها وجود معنای تحدید مکانی در یک پیشـوند،  یونانی کالسیک و...) استناد می
. از سوی دیگر، )Ibid: 20(سازد  نمود نیز مبّدل می ۀآن را به یک نشانگر محدودکننده در حوز

 2ی اسـالوهـا برای ارتباط معنای دوم و سوم (یعنی: نمود و تخصیص)، او باز از برخـی زبان
آورد که در آنها میان معرفگِی مفعول مستقیم و وجود نشـانگر نمـوِد  نظیر لهستانی شاهد می

؛ و ظاهرًا مـراد او آن )Ibid: 22, 23(آیی و ارتباط هست  کامل بر روی فعل نوعی تالزم و باهم
 (مثـلی غریب نیست که یك عنصر زبانی ا این پدیدهی بشری ها است که نشان دهد در زبان

مختلـف ی ها را در حوزهی دارد، این محدودکنندگ یمحدودکنندگ) که خاصیت یپیشوند فعل
، و... اعمال نماید: تحدیـد جهـت مکـانی بـه تحدیـِد ی، نمود، معرفگیاعم از جهِت مکان

کردِن مرزهای ابتدا و انتهای کنش) و نهایتًا به تحدید یا تخصیص اسـِم همـراه   نمود (و تنگ
  شود. آن منجر می

نیز، ذیل موضوع افعال ) ٢/١٢٢: ١٣۶۶(اما از میان محققان ایرانی، ناتل خانلری 
تکوین فارسی نو را چنین آورده  ۀاول یا دور ۀدر دور» بـ«پیشوندی، یکی از معانی پیشوند 

ای بدون تعیین مقصد [، مانند]: و مردی معتمد را... نامزد  در بیاِن دور شدن از نقطه«است: 

                                                            
1. punctual aspect 

 انتقاداتی دارد.ی اسالو در تحلیل زبان فارسی ها زبانی ها یاز ویژگی گیر ) به بهرهLazard 1975الزار ( .٢



مقاله
١٤٩ ١١های ایرانی  و گویش ها زبان

 ...با معنایی واژگانی -bIپیشوند فعلِی 
 

اما آنجا که به معنی «افزاید:  و سپس همو می» )١۴١(بیهقی  بشدمد مأمون کرد تا با معت
آید [، مانند:] و بر قلعت رفتند و  صریِح رفتن باشد و مقصد ذکر شود، بدون این پیشوند می

  ». )١٠(بیهقی  شدندپیش امیرمحمد 
  

  گیری های کهکدانی و نتیجه بازخوانی داده.  ۵
، به »بـ«تاریخی پیشوند فعلی  ۀالذکر در باب پیشین های سابق حال، بر اساس پژوهش

  گردیم: های مربوط از گویش کهکدانی بازمی داده
کید می) 24 ,23 :1977(کینون  الف) مک » بـ«کند که در فارسی معاصر، پیشونِد فعلی  تأ

از معنای جهت مکانی تهی شده و دیگر مفید چنان معنایی نیست. چنین ادعایی برای 
ی های ایرانی، امکان حضور چنان معنای تواند صحیح باشد، اما در گویش می فارسی معیار

 رفتنرسد در گویش کهکدانی، آن معنا در کنار فعل  نظر می در این پیشوند منتفی نیست و به
  وضوح حاضر است. هنوز به

 بوده -biفارسی نِو آغازین  ۀو در دور -bē فارسی میانه ۀب) تلفظ این پیشوند فعل در دور
تفصیل بحث کرده است که در فارسی نِو آغازین،  به) ١٣٢-١٢٩: ١٣۵٧(است. صادقی 

اند  های فارسی عبارت بوده مصوْت ارزِش واجی داشته و مصوت همانند زبان عربی، دیرِش 
به بیان دیگر، سه مصوت کوتاه فارسی، از حیث محل تولید،  .a ،i ،u ،ā ،ī ،ū ،ē ،ōاز: 

های تولید، با  اند و البته از همان جایگاه عربی بوده ۀکسره و ضمهای فتحه،  همانند مصوت
. الزار است شده متمایز دیگر هم حاصل می ۀتغییر در دیرش زمانی، سه مصوت کشید

)Lazard 1963: 182-187( مکنزی ،)MacKenzie 1986( کینون  و مک)MacKinnon 1977( 
بعدها،  اند. بند بوده همین دیدگاه پایهای فارسی دری متقدم به  نویسِی واژه نیز در واج

کشش  ī ،ūهای  تبدیل شده و مصوت e، o، ɒبا تغییر محل تولید، به  i ،u ،ā های مصوت
  اند. نیز کنار گذاشته شده ē ،ōهای  داِر خود را از دست داده و مصوت معنی

ْت که همانند فارسی معیاِر امروز، دیرِش مصو 1رسد نظر می در گویش کهکدانی، به
                                                            

  داند. تر و بیشتر می های آواشناختی دقیق نگارنده اظهارنظر قطعی در این زمینه را منوط به بررسی. ١
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در این گویش،  e لذا برای مصوت کند، و ارزش واجی ندارد و تقابِل معنایی ایجاد نمی

معمول نیز در گویش مزبور، مانند فارسی امروز و  ۀدر واجگان نیست. تلفظ کسر ēمتناظر 
. اما مصوت موجود در [i] صورت بهاست نـه  [e] صورت بهبرخالف فارسی نِو آغازین، 

که پیش از این در بند  )، چنان[Ī]حث در گویش کهکدانی (یعنی پیشوند فعلِی مورد ب
، یعنی [i]اشاره شد، از حیث محل تولید و درک شنیداری، به مصوت  ١ . ۴از بخش » الف«

تر است تا به تلفظ آن در فارسی میانه  به تلفظ مصوت این پیشوند در فارسی نِو آغازین، شبیه
 =)[ē]فارسی نِو آغازین  ۀ، عینًا با همین تلفظ و معنا، از دور)؛ و بعید نیست که این پیشوند

  در این گویش باقی مانده باشد.
» به بیرون«، در تأیید معنای جهت مکانِی )Ibid: 14-15(کینون  هایی که مک ج) مثال

آورد گرچه عمدتًا از افعال ماضی است، اما  ، از فارسی نِو آغازین می»بـ«برای پیشوند 
کینون خود نیز قید و تصریحی  فعل مضارع نیز در میان آنها هست و مک معدودی شواهد از

منحصر به زمان دستوری » بـ«بر اینکه وجود آن معنای جهت مکانی در پیشوند  ندارد مبنی
با این معنای » بـ«های خاصی بوده است. در گویش کهکدانی نیز پیشوند فعلی  یا صیغه

  شود. وارد می رفتنهای ممکن از مصدر  جهتی تقریبًا در اکثر تصریفات و صیغه
زبان فارسی میانه، دیدیم که برخی پژوهشگران نظیر نیبرگ معتقدند پیشوند فعلی دربارۀ د) 

bē- تواند با پیشوند نفی همراه شود، و در  که معنای جهت مکانی داشته باشد می فقط هنگامی
نیز ) Ibid: 23-24(کینون  از برخی عبارات مک غیر این صورت، این همراهی ممکن نیست.

شود که او هم در باب فارسی نِو آغازین، میان وجود معنای جهت مکانی  چنین ُمستفاد می
بیند و برعکس، وجود معنای نمود  تعارضی نمی و حضور پیشوند نفی در کنار فعل،» بـ«در 

د که علت کن انگارد. او تصریح می و حضور پیشونِد نفی را ناسازگار می» بـ«در پیشوند 
از معنای » بـ«و پیشوند نفی در ادوار بعدی زبان فارسی، خالی شدِن » بـ«آیِی  امتناع باهم

  .)Ibid: 24(جهت مکانی است 
که پیش از این در بند  گونه ست که در گویش کهکدانی نیز، همانحال، شایان توجه ا

و در کنار فعل  -bɪبا تلفظ که  فقط هنگامی» بـ«د، پیشوند فعلِی بیان گردی ١ . ۴ از بخش«ه» 
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 »جهت بیرون«که به ادعای نگارنده، متضمن معنای  شود (یعنی هنگامی می ظاهر رفتن
است) امکان همراهی با پیشوند نفی را دارد، اما در سایر موارد که حاوی معانی دستوری یا 

ظاهر  فتنر) و در کنار افعالی غیر از -boیا  -bæهای دیگر (مانند  نقشی است و با تلفظ
  شود قابل اجتماع با پیشوند نفی نیست. می
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  . مقدمه ١

 ۴۵٧دنیا،    زبان زندۀ ۶٩٠٩از میان  )Lewis 2009(اتنولوگ    شدۀ  ویرایش   با استناد به نسخۀ
گیرند و   اند که در میان سطوح متفاوت در معرض خطر بودن قرار می  شده   زبان تقریبًا خاموش

 Lewis and Simons( اند  خطرتر تاکنون در اتنولوگ از یکدیگر تفکیک نشده های کم  سایر الیه

 ٣۵٢۴ها باشد اکنون   اما اگر صرفًا شمار گویشوران یک زبان معیار سالمت زبان. )2010
گویانشان به کمتر از ده هزار نفر  شده در جهان وجود دارد که تعداد سخن  زبان شناخته

دنیا. مشخص نیست که    های زندۀ  درصد زبان ۵٠یش از کاهش یافته است؛ یعنی چیزی ب
   تر از اندازۀ  تردید بسیار پرشمار  ها از پیدایش انسان تا کنون چقدر بوده اما بی  تعداد این زبان

بر شواهدی است که پس از پیدایش  ما مبتنی امروزین آن بوده است. ازآنجاکه مستندات
توانیم کاربرد یک زبان را در زمان و   چنین شواهدی میدست آمده ما صرفًا بر اساس   خط به

سال هزار ترین شواهد از زبان سومری در حدود چهار   مکانی خاص مشخص کنیم. کهن
زیستند نظام   پیش از میالد بر جای مانده است. مصریان باستان که در مجاورت سومریان می

 مریان بود ابداع کردند. اما زبان مصریالگوهای نوشتاری سو   دهندۀ  ای را که ادامه نوشتاری
میان رفت. چرا سومری و مصری ُمردند؟ دلیل نابودی این نیز همانند زبان سومری مرد و از

   ها در هزارۀ  دست گویشوران سامی بود. سومری دو زبان شکست گویشوران این دو زبان به
دست اعراب  فتم میالدی بهها در قرن ه  مصری ها شدند و  سوم پیش از میالد مغلوِب اکدی

های اکدی و   بین نرفتند بلکه زبانهای سومری و مصری به ناگاه از  ناز پای درآمدند. زبا
  .)Thomason 2015: 1(تدریج و در طول زمان جایگزین این دو زبان شدند  عربی به

 شده طی قرون  جای تردید نیست که صدها زبان و حتی شاید هزاران زباِن کمتر شناخته
گذشته به چنین سرنوشتی دچار شدند. بر اساس مستندات تاریخی، اطالعات ارزشمندی 

میزان در  ها داریم.  سایر زبان   ها و بر اساس منابع جدیدتر اطالعاتی دربارۀ  این زبان   دربارۀ
هایی وجود   ای نسبی است. در یک سر پیوستار، زبان  معرض خطر بودن یک زبان مسئله

 1روند و در مقام زبانی غالب  کار می جغرافیایی یا کاربردی وسیعی به   گستردۀکه در  دارند
                                                            

1. dominant language 
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شوند که کاربرد   هایی دیده می  کنند. در سوی دیگر این پیوستار نیز زبان  عرض اندام می
هایی   اند. در حد وسط این پیوستار نیز زبان  سازی خود را از دست داده و خاموش شده  هویت

  شوند.   یشتر یا کمتر دیده میبا توان حیات ب
کنند: نخست،   های در معرض خطر به دو معیار توجه می  شناسان در توصیف زبان  زبان

یا  2کند؛ و دیگری، شمار و ماهیت کاربردها  که هویتشان را آن زبان تعیین می 1شمار کاربرانی
ها به این دلیل   برخی زبان شود. بنابراین،  هایی که آن زبان برای آنها به خدمت گرفته می  نقش

نند ک  زبانی معرفی می   عنوان افراد آن جامعۀ که افراد کمتر و کمتری خود را بهشوند   خاموش می
کنند. بعضی از   ندان خود منتقل میزبرند و نه آن را به فر  کار می و درنتیجه نه آن زبان را به

دهند و هر چه کمتر برای   انه از دست میهای روز  ها نیز کاربردهای خود را در فعالیت  زبان
تابعی  3به این که صورت باتوجه شوند.  اهداف ارتباطی و اجتماعی خاص به خدمت گرفته می

تدریج  روند به  کار می ری از زندگی بههای کمت  هایی که برای توصیف جنبه  ، زبان4است از نقش
خود بر میزان ادراک    نوبۀ ن مسئله بهای شود و  شان کاسته می  از میزان پیچیدگِی ساختاری

های کاربردی خاص اثر   موقعیتای از  هگفتار با مجموع  کاربران زبان از تناسب یک پاره
  گذارد.     رونده، زبان رو به اضمحالل می  پایین   این چرخۀ   نتیجۀدرگذارد.   می

دن یک زبان مطرح ترین پرسشی که در ارتباط با در معرض خطر بو  ترین و اصلی  مهم
یدن زبانی ان برای وانهادن زبان خود و برگزهای گویشور  شود این است که انگیزه  می

اند.  شناختی مرگ یک زبان کدام  شناختی و روان  جایگزین چیست و پیامدهای جامعه
تنیده است، از دست رفتن یک زبان همواره  یوند میان زبان و فرهنگ بسیار درهمآنجاکه پاز

ی یک تر، میراِث معنوی تمام  ست اجتماعی و فرهنگی همراه است. به سخن دقیقبا گس
رود. کسانی که به خطرات ناشی از در معرض خطر   میان میجامعه با خاموشی یک زبان از

 روشنی از تبعات ناشی از خاموشی یک زبان بر تنوعات زبانی اندیشند به  بودن یک زبان می
گاه  ، خواه از منظر زبانشناختی  خواه از منظر جامعه زبان برای    ند و اهمیت مطالعۀا شناختی آ

  اند.   بشری است دریافته   اش زبان در مقام یک پدیدۀ  که موضوع مطالعهرا دانشگاهی    جامعۀ
                                                            

1. users 2. uses 3. form 4. function 
2.  3.  4.  
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یابی سالمت یک زبان.  ٢   در معرض خطر بودن یک زبان و معیارهای ارز

است، یزان زنده بودن یک زبان صورت گرفته گیری م  های بسیاری برای اندازه  اگرچه تالش
شناسان و   ارزیابی ارائه نشده است. جامعه   هنوز معیار مشخصی برای گزینش بهترین شیوۀ

های   های کاربرد زبان از راه تعریِف روش  جوی تعیین گرایشو شناسان زبان در جست  مردم
ی همچون تغییر در شمار گویشوران یک گیرِی میزان زنده بودن یک زبان، ابزارهای  دقیِق اندازه

کنند.   های کاربردی خاص را پیشنهاد می  زبان یا دگرگونی در کاربردهای زبان در حوزه
که دو زبانگی حتی در باالترین سطِح خود شرط الزم برای مرگ یک زبان محسوب  درحالی

شان   های زبانی  هارتشود، افزایش دوزبانگی چه در تعداد افراد دوزبانه و چه در سطح م  نمی
بر  شود. افزون  های مربوط به مرگ زبانی مرتبط انگاشته می  طور غیرمستقیم با گرایش غالبًا به

این، معیارهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی چندی نیز وجود دارند که بر ادراِک از خود و 
  گذارد.   زبانی اثر می   های یک جامعۀ  انگیزه

عوامل خاموشی زبان، پژوهشگران بر این دو ُبعد کاربرد    در بارۀ رغم اختالف نظرها علی
گفته معیارهای   های زبان؛ و با استناد به دو بعد پیش  زبان اتفاق نظر دارند: کاربران و نقش

  اند.   گیری میزان در معرض خطر بودن یک زبان ارائه کرده  زیر را برای اندازه
 شمار گویشوران •

شود (خواه   شان با آن زبان تعریف می  سانی که هویت قومیجمعیت قومی؛ شمار ک •
 به آن زبان سخن بگویند یا نگویند)

 ثبات و چگونگی تغییر در شمار گویشوان •

 الگوهای اقامت و مهاجرت گویشوران •

 کاربرد زبان دوم •

 کاربرد آن زبان به عنوان زبان دوم توسط دیگران •

 نگرش موجود در جامعه به آن زبان •

 نی گویشورانمیانگین س •

 های کاربرد زبان  حوزه •

 به رسمیت شناختن آن زبان در کشور یا منطقه •
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گیرند یا در مدرسه به آنها   های انتقال زبان (آیا کودکان آن زبان را در خانه فرامی  راه •
 شود)  آموزش داده می

 های اقتصادی یا عدم وجود آن  شناختی مانند فرصت  عوامل غیر زبان •

شود نتوان   بسیار پویاست و سبب می   ش این عوامل در درون یک جامعهکن  اگرچه برهم
ها و الگوهای قابل تشخیص   بینی کرد، چنین تعامالتی تابع گرایش  طور کامل پیش آنها را به

گیرِی میزان   اند که عامل کلیدی برای اندازه  هستند. پژوهشگران در این نکته به اجماع رسیده
گویی به این پرسش است که تا چه اندازه انتقال  رض خطر پاسخسالمت یک زبان در مع
  . است نخورده باقی مانده بینانسلی یک زبان دست

  
  فیشمنبینانسلی  . مقیاس گسست ١ . ٢

عوامل و فراینِد اضمحالل و مرگ یک زبان صورت گرفته بارۀ های بسیاری در  تا کنون پژوهش
 Skutnabb-Kangas؛ Gal 1978؛ Dorian 1977, 1980, 1981, 1987, 1989؛ Denison 1977(است 

هایش   ن باشد که پژوهشما فیشوشامطالعاتی بیش از همه وامدار ج   . اما شاید این حوزۀ)2000
مقیاس . اثرگذارترین دستاورد او معرفی به درک درستی از مفاهیم کاربرد زبان در جامعه انجامید

گذشته چارچوب اصلی ارزیابی    ت که در دو دهۀاس 1ای گسست بینانسلی فیشمن  درجه  هشت 
حالی است که یونسکو مقیاسی ای در معرض خطر بوده است. این دره  سالمت زبان

هشت کنند. پس از انتشار مقیاس   ای پیشنهاد می  درجه  مقیاسی شش 2ای و اتنولوگ  درجه  پنج
ها پیشنهاد   زیابی سالمت زبانای گسست بینانسلی فیشمن، معیارهای دیگری نیز برای ار  درجه 

کلیدی انتقال نظر گرفتن نقش اما مقیاس او با در) Lewis 2006؛ Brenzinger et al, 2003(شد 
ها باقی   گیری در معرض خطر بودن زبان  عنوان الگوی اصلِی مفهومِی اندازه بینانسلی همچنان به

ن را از والدین خود فرانگیرند غیرمحتمل ماند. بر اساس الگوی انتقال بینانسلی، اگر فرزندان، زبا
من تصمیم فردی والدین در کنار رندان خود بیاموزند. به باور فیشاست که بتوانند آن زبان را به ف

فرندانشان تعریف رفتار زبانی والدین را در ارتباط با  های اجتماعی و قراردادی جامعه،  انتخاب
                                                            

1. Fishman’s 8-Graded Intergenerational Disruption Scale 
2. Ethnologue 
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شوند که کاربردهای زبان   ای می  فضاهای اجتماعی گیری  به شکلکند. عوامل اجتماعی منجر  می

های   حوزهگیرند. این فضاهای اجتماعی همانی است که فیشمن از آن با عنوان   در بستر آن شکل می
ای از مشارکین، موقعیت مکانی و موضوعی که   خود از مجموعه   نوبۀ کند و هر یک به  یاد می کاربرد

اجتماعی هنجار شوند. گزینش زبان در طول زمان به یک   کیل میبه یک زبان خاص پیوند دارد تش
وِع موضـ  موقعیتـ  رود برای هر موقیعِت مشارک  طوری که انتظار می شود به  ثابت تبدیل می

دست رفتن از   واسطۀ هنجارها، بهبا کاهش تدریجی این  کار برود. خاص، زبان خاِص آن موقعیت به
های کاربردی یک   که شمار موقعیت شود. زمانی  گونی در زبان آغاز میهای کاربردی زبان، دگر  نقش

کنند که آن زبان در مقایسه با زبان دیگر غنای خود را از   یابد، والدین احساس می  زبان تقلیل می
نتیجه ریزش گویشوران یک زبان نیز آغاز تواند کارآمد باشد، در  دست داده و بیش از آن نمی

یری گسست میان کاربرد یک گ  ای فیشمن ابزاری است برای اندازه  درجه   شتهشود. مقیاس   می
تعداد پرشمار گویشوران و توقف کامل در استفاده از یک زبان خاص به دلیل عدم    ۀوسیل زبان به

ها   ها بر اساس حوزه    مقیاس فیشمن معرفی شده و در آن تعریف سطح ١وجود گویشور. در جدول 
  روشنی مشخص شده است. ن الگوهای کاربردی بهتری  و برجسته

  

 توصیف  سطح
  رود.  می کار بههای جمعی و دولت ملی برای آموزش، کار، رسانهزبان در سطح گستردۀ  ١
  رود.    می کار بهای و برای امور دولتیهای محلی و منطقهزبان در رسانه  ٢
  رود.   می کار بهافراد خودی و بیگانه وسیلۀای بههای کاری محلی و منطقهزبان در محیط  ٣
 شود.سواِد زبانی از راه تدریس آموزش داده می  ۴

ثری در ؤمـ طور بهکنند و صورت نوشتاری شفاهی استفاده میصورتبهها از زبانتمام نسل  ۵
 رود.میکاربهتمام جامعه

عنوان زبان اول برند و کودکان آن زبان را بهیمکاربهشفاهیصورتبهها زبان راتمامی نسل  ۶
 گیرند.خود یاد می

سـاالن اسـتفاده  گو با کهنو داند و از آن در هنگام گفتخوبی زبان را مینسل دارای فرزند به  ٧
 آموزد.کند اما آن را به فرزندان خود نمیمی

  ها هستند. ها و مادربزرگگرنسل پدربزمانده،تنها گویشوران باقی  ٨
  

  )1991ای گسست بینانسلی فیشمن (برگرفته از فیشمن   درجه   هشتمقیاس    . خالصۀ١جدول 
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یک زبان  من بیشتر بر سطح زوالوضعیِت حیات یک زبان، مقیاس فیش از منظِر ارزیابِی 
کید دارد تا بر سطح بقای آن. با مطالعۀ یاس توان دریافت که اولین سطح مق  جدول باال می   تأ

های حیات   بر سالمت کامل یک زبان داللت دارد و آخرین سطح از آخرین نشانه فیشمن
آن. این در حالی است که گرایش عمومی در ارتباط با زبان جوامِع در اقلیت به مسیری 

هر مرحله از زندگی آن    اشاره دارد؛ به این اعتبار که در توصیف فیشمنرونده در مقیاس   پایین
شود. به باور   ها) و شمار کاربران دیده می  ها، حوزه  تدریجی در کاربردها (نقش زبان کاهش

قرار دارد. بنابراین برای حفظ و تقویت  ۶زبان بسیاری از جوامِع در اقلیت در مقیاس  فیشمن
گانه، به   آن زبان کوشش چشمگیری الزم است تا آن زبان پس از گذر از سطوح پنج

حتی با استفاده از نیروهای  تر، در واقعیت  سد. به عبارت روشنجایگاهی امن و سالم بر
  زبانی نیز احیای یک زبان در خطر نابودی غیرممکن خواهد بود.  برون

قبل، به درک جدیدی از    شدنش در دو دهۀ   طرحم، از ابتدای فیشمناگرچه مقیاس 
تالش برای حفظ    سی مسئلۀهای زبانی انجامید اما در هنگام برر  پویایی تغییرات و دگرگونی

های آن رخ نمود.   ها و نیز ارزیابی میزان در معرض خطر بودن ناکارآمدی  و احیای زبان
بندی جدید   به بازنگری و صورتهایی خاص، منجر  در موقعیت فیشمنکاربرد مقیاس 

یعنی سطوحی که عوامل اثرگذار  ،خاص سطوح باالتر شد طور بهسطوح پیشنهادی او و 
، فیشمندور داشت. نخست آنکه، مقیاس  توان از نظر  ، قالب و ماهیت آموزش را نمینقش

کند   کند. یعنی اگرچه اشاره می  سطوح گسست را در شرایطی نسبتًا ایستا توصیف می
شود اما برای توجیه جهتمند بودن   تغییرات زبانی موجب گسست انتقال بینانسلی می

ای   نتیجه، جامعهاز کفایت الزم برخوردار نیست. دربانی تغییرات زبانی در مقابل تکامل ز
در حرکت است (در جریان دگرگونی زبانی) در  ٧   قرار دارد اما به سوی الیۀ ۶که در سطح 

   میل کرده (در جریان تکامل زبانی) به مجموعۀ ۵ای که به سمت سطح   مقایسه با جامعه
باید این  ۶تر تعاریف موجود در سطح   قمتفاوتی از مداخالت نیاز دارند. به سخن دقی

  تواند.   ًا نمیقاعدتتمایزات را نشان دهد که 
های ممکن یک زبان ناتوان است. در   در توصیف تمامی حالت فیشمندوم، مقیاس 
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کاربردشان    ها قرار دارند که گسترۀ  شماری از زبان  انگشت   مجموعۀ ،باالترین سطِح مقیاس

شوند که کامًال خاموش   هایی دیده می  ترین سطح نیز زبان  در پایین بیش از سطح یک است.
زوال هستند. در  زبانی پویا رو به   عنوان زبان موروثی یک جامعۀ اند و تعدادی نیز که به  شده  

ها   زبان   زندگی همۀ   چارچوبی برای توصیف چرخۀ فیشمناین حال، اگر قرار باشد مقیاس 
  ی را به آن افزود.  باشد باید سطوح چند

ترین عامل دگرگونِی زبان   عنوان برجسته روشنی انتقال بینانسلی را به فیشمن بهسوم، 
برای احیا زبان،    طور تلویحی مبین آن است که کانون تالش  معرفی کرده است. این مسئله به

باشد یعنی  گویان و در درون جوامع محلی سخن   خانۀ   باید در میان افراد، داخل محدودۀ
شود. این در حالی است که در سطوح   تر دیده می  و سطوح پایین ۶موردی که در سطح 

ای   تر و فزاینده  سسات بیرون از خانه برای انتقال و گسترش زبان نقش پررنگؤم ۶باالی 
و پایین آن آشکارا به گسست بینانسلی مرتبط  ٧که سطح دلیل است ن یهمبه یابند.   می
سساتی که موجب انتقال بیشتر ؤو باالی آن بر تکامل زبان از راه م ۵که سطح ال آنشود ح  می

کید می  تر می  ه  و گسترد    در الگوی اولیۀ فیشمنکند. درک این ناکارآمدی موجب شد تا   شود تأ
و در جریان تقویت یک زبان و حرکت آن به سمت سطوح  )2001(خود بازنگری کرده 
  سسات اجتماعی (از جمله خانه) قائل شود.ؤتری برای م  باالتر، نقش بنیادی

در کانون توجه قرار  فیشمنمقیاس    اولیۀ   چهارم، اگرچه ظاهرًا گسست زبانی در نسخۀ
تر است کمتر   تر یعنی سطوحی که میزان گسست در آن بزرگ  دارد اما در عمل، سطوح پایین

های زبانی و نابودی یک زبان که   نی. این مسئله در هنگام توصیف دگرگوشده استمطالعه 
از    ای هزبان، مجموع ساز نیست. اما برای احیا  چندان مشکل ،به مقوالت کمتری نیاز است

ها به مقیاسی نیاز   نتیجه برای توصیف زبانجزء کارآمدتر خواهد بود. در  مقوالت جزءبه
در خود داشته باشند  ای غنی از مقوالت تحلیلی و نشانگر را  خواهیم داشت که مجموعه

  ای از عوامل اجتماعی که در ارزیابی هر زبان باید به آنها پرداخت.   یعنی مجموعه
  
  چارچوب در معرض خطر بودن زباِن یونسکو.  ٢ . ٢

توسط  ٢٠٠٣وب جایگزینی بود که در سال چچار   ، ارائۀفیشمنهای مقیاس   پیامد کاستی
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ی وضعیت سالمت یا در خطر بودن یک زبان شماری از متخصصان یونسکو برای ارزیاب
ای از عوامل   گانه  ُنه   . در این چارچوب جدید مجموعۀ)Brenzinger et al. 2003(پیشنهاد شد 

کنند که انتقال   ها معرفی می  زبانارزیابی سنجی را برای   سالمت   ، شش طبقۀدر کنار یکدیگر
هرست مقوالت و وضعیت بینانسلی منطبق با ف ٢بینانسلی در کانون آن قرار دارد. در جدول 

  توان مشاهده کرد.   آنها را می
  

میزان در معرض خطر 
  انتقال بینانسلی زبان بودن

  1سالم
گویند و انتقـال بینانسـلی گسسـته نشـده   ها به زبان سخن می  تمامی نسل

 است.

  2پذیر آسیب
های   دود به حوزهگویند، اما کاربرد آن مح  بیشتر فرزندان به زبان سخن می

 خاصی است.
  گیرند.   عنوان زبان مادری خود در خانه یاد نمی فرزندان زبان را به 3در معرض خطر نسبتاً 

به شدت در معرض 
  4خطر

تر (پـدرها و  سال هسـتند و اگرچـه نسـل جـوان افراد کهن زبان  گویشوران
را  ینـد و زبـانگو  به آن سخن نمی شوند اما  آن را متوجه می مادرها) کامالً 

 .آموزندبه کودکان خود نمی

  5بحرانی
و بسـیار  هایی خاص  ساالنی هستند که در بافت کهنگویشوران زبان تنها 

 .کنندمیصحبتبه زبان خوداندک
  هیچ گویشوری برای زبان وجود ندارد.  6خاموش

  

  ) ٢٠٠٩. چارچوب یونسکو (یونسکو ٢جدول 
  

تری از مقوالت را برای   متنوع   یونسکو مجموعۀ، چارچوب فیشمنبر خالف مقیاس 
های باالی   کند. البته باید توجه داشت که وضعیت زبان  تر پیشنهاد می  سطح پایینی ضعیف

جای  سالمچندان تفاوتی ندارد و یونسکو تمامی آنها را زیر عنوان  فیشمندر مقیاس  ۶سطح 
، )Lewis 2006(ای کاربسِت این چارچوب رو بودن با موانِع جدی بر هرغم روب دهد. علی  می

                                                            
1. safe 2. vulnerable 3. definitely endangered 
2.  
3.  

4. severely endangered 5. critically endangered 6. extinct 
5.  
6.  
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را منتشر کرد  1طرهای در معرض خ  اطلس زبان   شدۀ  ویرایش   یونسکو آخرین نسخۀ

)UNESCO 2009( .  
  

  مقوالت حیاِت زباِن اتنولوگ.  ٣ . ٢
ها را بر اساس   میزان حیات زبان) Lewis 2009؛ Grimes 1995؛ Gordon 2005(اتنولوگ 

کند که شمار گویشوران زبان اول در مقایسه با سایر عوامل   بندی می  ای طبقه  گانه  سطوح پنج
دست   مل و تعاریف مربوط به آنها را بهفهرست این عوا ٣در کانون توجه قرار دارد. جدول 

  دهد.   می
  

 توصیف مقوله
 جمعیت قابل توجه گویشوران زبان اول زنده

  صرفًا زبان دوم
عنوان زبـان اول گویشـور نـدارد، امـا  رود. به  می کار بهن دوم عنوان زبا زبان تنها به

  ممکن است شمار اندکی گویشور نوظهور داشته باشد.  
  گویشور دارد و زبان بخش بسیار کوچکی از یک قوم است.۵٠کمتر از تقریبًا خاموش

  غیرفعال
آن زبـان  ای ندارد اما قوم خاصی هویت قومی خود را با  شده  هیچ گویشور شناخته

 کند.تعریف می
  رود.   نمی کار بههیچ گویشوری ندارد و برای توصیف قومی هیچ قومی  خاموش

  

  . مقوالت حیاِت زباِن اتنولوگ٣جدول 
  

های سطوح   معیاری برای تمیز دادن زبان   همانند چارچوب یونسکو، اتنولوگ نیز در ارائۀ
هایی که معیارسازِی زبان و کاربرد   اند. یعنی الیهم  از یکدیگر ناکام می فیشمنباالتِر مقیاس 

نظر آورده کاری و دولتی عامل بسیار مهمی درصورت نوشتاری برای اهداف آموزشی، 
ا شود، در اتنولوگ تنه  ها دیده می  ها و سطوح تکاملی که در میان زبان  شود. از تنوع موقعیت  می

نظر گرفته شده و فرض در  زنده پیش   تر، مقولۀ    عبارت روشن یاد شده است. به 2زندهبا برچسب 
ها تنها   زبان دوم را نیز تا مدت   بدون تعریف به حال خود وانهاده شده است. اتنولوگ مقولۀ

                                                            
1. The UNESCO Atlas of the World’s Languages in Danger 2. living 
2.  
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عنوان زبان  بان را بهُبرد که همچنان کاربرد دارند اما افراد جامعه آن ز  می کار بههایی   برای زبان
های دارای کاربرد   های نیایشی یا زبان  ها، زبان  طور کلی، این زبان  گیرند. به  اول خود یاد نمی

ها و امثال آن) هستند. در شانزدهمین   ، پیجین2، اصطالحات شغلی1خاص (زبان شغلی
هایی را   تر شد تا هم زبان  ای گسترده  زبان دوم به گونه   اتنولوگ، مقولۀ   شدۀ  ویرایش   نسخۀ

هایی که   های غیرفعال در آخرین نسخه) و هم زبان  اند (یعنی زبان  دهدربربگیرد که خاموش ش
عنوان میراث زبانی اجدادشان در قالب زبان  کوشند آن زبان را به  اند که می  گویشورانی یافته   تازه

اتنولوگ برای نشان دادن    شدۀ  ویرایش   دوم بیاموزند. اصطالح غیرفعال در شانزدهمین نسخۀ
هایی پیشنهاد شد که یا هیچ گویشوری ندارند یا صرفًا برای تعیین هویت   ن زبانتفاوت میا

های بدون گویشور   روند. خاستگاه نیاز به ایجاد تمایز میان زبان  می کار بهقومِی اقوامی خاص 
های بدون گویشور و عدم متمایزکنندگی هویت   هویت قومی در مقابل زبان   کنندۀ  اما تعیین
بود که باور داشتند  خاموشهای قومی به اصطالح   خ به اعتراض شماری از گروهقومی، پاس

افراد یک جامعه را تعیین کند. تواند هیچ گویشوری نداشته باشد اما هویت قومی   یک زبان می
، 3خواب رفته  های به  بیدار کردن زبانمطالعاتی، برای اشاره به    رو، در ادبیات این حوزۀ  همیناز

خاموش به    ز دادن قومی مقولۀبدون گویشور و بدون توانایی تمی ها  غیرفعال و برای زبان   مقولۀ
و درک  گرفته میان طرح اتنولوگ  های اندک صورت    اولیه افزوده شد. اصالحات و مطابقه   نسخۀ

دهد که برای توضیِح عوامل و   ها نشان می  های در معرض خطر و احیا زبان  تغییراِت زبان
تر و   ای جامع  شود به چارچوب مقوله  به نابودی یا احیا یک زبان میهایی که منجر  موقعیت

ای بسیار پرکاربرد در این است   نامه  قوت اتنولوگ در مقام شیوه   تری نیاز است. نقطۀ  موشکافانه
از در معرض با هر درجه  ــهای دنیا   تمامی زبان 4شناختی  زبان  تواند میزان حیات قوم  که می

مسان  تعیین کند. در عین حال، را با کاربست چارچوبی کامًال ه ــ خطر بودن یا تکامل
بِر در معرض خطر بودن   پذیری و برای تسهیل مطالعات زمان  منظور حفظ قدرت قیاس به

  ها، چنین مقیاسی باید به پیوستاری از مقوالت پایدار پایبند باشد.   زبان
                                                            

1. cants 2. jargons 3. reawakening sleeping languages 
2.  
3.  

4. ethnolinguistic 
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  1شده  بینانسلی اصالح مقیاس گسست.  ۴ . ٢
های در   های زبان  در ادبیات پژوهش فیشمنبه نقش بنیادی مقیاس گسست بینانسلی  باتوجه

جامِع وضعیِت سالمِت فهرست نسکو و ومعرض خطر و تأثیر عمیق و نقش عملی اطلس ی
عنوان  هتواند ب  می )۴(همانند جدول گفته   سازی سه طرح پیش سانهم های دنیای اتنولوگ،  زبان

سیزده سطح  ۴قرار گیرد. در جدول متخصصان  گران و  ابزاری کارآمد در اختیار تحلیل
مربوط به هر سطح  گذاری  شماره فیشمنفهرست شده است. برای ایجاد انطباق با مقیاس 

نتیجه آنچه ها افزایش یافته است. درتر، تعداد آن  های دقیق  بندی  به تقیسم حفظ شده اما باتوجه
گرفت در مقیاس گسست بینانسلی   قرار می ۶در سطح  فیشمنتر بر اساس مقیاس   پیش

ب با سطح   ٨الف و   ٨شود. به همین قیاس،   بندی می  ب دسته  ۶الف و   ۶شده در سطح   اصالح
ای هستند   مقوالت توصیفی کامًال تازه ١٠و  ٩، ٠کند. سطوح   مطابقت می فیشمنمقیاس  ٨

کنند. برای افزودن بر دقت سطوح   های دنیا را میسر می  دی تمامی زبانبن  که امکان طبقه
دهی شده تا بتوان مقوالت نقشی   های هر سطح با یک یا دو حرف برچسب  شده، شماره  تعریف

اصلِی آن سطح را مشخص کرد. همچنین در این جدول همسو با چارچوب یونسکو، برای هر 
در معرض خطر/ وضعیت سالمت    شده، مقولۀ  صالحیک از سطوح مقیاس گسست بینانسلی ا

  توان مشاهده کرد.  معرفی شده است. توصیف مختصر هر سطح را در ادامه می
  

  یونسکو توصیف برچسب  سطح

ها   متفاوتی از نقشالمللی با مجموعۀزبان در جوامع بین  المللی  بین  ٠
  سالم رود.میکاربه

های جمعی،   شی، کاری، رسانهزبان برای مقاصد آموز  ملی  ١
  سالم  رود. میکاربهامور دولتی در سطح ملی

های جمعی محلی و زبان برای اهداف دولتی و رسانه  ای  منطقه  ٢
  سالم ای کاربرد دارد.منطقه

افراد    وسیلۀ ای به  های کاری محلی و منطقهزبان در محیط  تجارت  ٣
  سالم رود.میکاربهخودی و بیگانه

                                                            
1. expanded graded intergenerational disruption scale 
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  یونسکو توصیف برچسب  سطح
  سالم  شود.  سواِد زبانی از راه تدریس آموزش داده می آموزشی  ۴

  نوشتاری  ۵
کنند و   شفاهی استفاده میصورتبهها از زبانتمام نسل

بخشی از جامعه    وسیلۀ صورت نوشتاری تا حدودی به
 رود.میکاربه

  سالم

برند و   یم کار بهصورت شفاهی ها زبان را بهتمامی نسل  قوی الف  ۶
 سالم  گیرند.   عنوان زبان اول خود یاد میکودکان آن را به

در معرض   ب  ۶
  تهدید

برند اما   می کار بهصورت شفاهی ها زبان را بهتمامی نسل
شمار اندکی از نسل دارای فرزند آن را به کودکان خود 

 کنند.منتقل می
  پذیر  آسیب

در حالت   ٧
  تغییر

دانند که   ای خوب مین را تا اندازهنسل دارای فرزند زبا
یک  نسالن خود سخن بگویند اما هیچ  بتوانند با آن با هم

  کنند.   از آنان زبان را به فرزندان خود منتقل نمی

نسبتًا در 
  معرض خطر

ها   ها و مادربزرگ  گرمانده نسل پدربزتنها گویشوران باقی  رو به زوال الف  ٨
 هستند.

شدت در   به
  خطرمعرض 

 تقریبًا خاموش  ب  ٨
ها   ها و مادربزرگ  گرمانده نسل پدربزتنها گویشوران باقی

های بسیار کمی به آن زبان سخن   هستند که در موقعیت
 گویند.می

کامًال در 
  معرض خطر

زبان یادآور میراث قومی یک جمعیت قومِی خاص است   غیرفعال  ٩
  خاموش  دانند.  آن را میو گویشوران تنها برخی کاربردهای نمادین 

  خاموش  ١٠
رود و هیچ   نمی کاربهزبان برای احراز هویت قومی

گویشوری حتی برای کاربردهای نمادین آن نیز وجود 
 ندارد.

  خاموش

  

  )١٩٩١ فیشمنشده (برگرفته از   . مقیاس گسست بینانسلی اصالح۴جدول 
 

یابی وضعیت حیات گیلکی.  ٣   ارز
طور مشخص   ضعیت سالمتی گیلکی با کاربست روش کّمی و بهرو، و   در پژوهش پیش

ای لیکرت مورد ارزیابی قرار   درجه  ای و با استفاده از مقیاس سه  گویه  ای بیست  نامه  پرسش
کارگیری گیلکی،   مورد نظر مشخص شد که سطح به   نامۀ  پرسشهای   گرفت. بر اساس یافته
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گونه کاربردی ندارد. تجارت با   المللی هیچ  ی و بینای است و این زبان در سطح مل  منطقه

، تر  های محلی و بسامد وقوع آن اندک است. به سخن دقیق  زبان گیلکی محدود به بافت
کنند و زبان فارسی در   ارتباطی خود استفاده نمی   عنوان وسیلۀ تمامی گویشوران از این زبان به

آن شده است. این در حالی است که آموزش های ارتباطی جایگزین   بسیاری از موقعیت
پذیرد. توانش زبان   رسمی از راه تدریس در مدارس صورت نمی صورت بهزبان گیلکی نیز 
های غیررسمی همچون خانه و   گویان این زبان حاصل انتقال از راه محیط گیلکی نزد سخن

طور مشخص در میان پسران   این پدیده بهــ نسالن است   ای موارد الگوبرداری از هم  در پاره
شناختی دختران تمایل اندکی به یادگیری و استفاده از این زبان   به دالیل جامعه رواج دارد.

  . )١۶٩: ١٣٩۵(صافی پیرلوجه دارند 
زبان گیلکی دارای خط مشخص نیست و برای نگارش آن از خط فارسی استفاده 

های کوتاهی به گیلکی در آن منتشر   تانکه اشعار یا داس گیلواجز جرایدی چون  شود. به  می
عنوان  ها زبان گیلکی را به  شود، زبان و خط رایج در نشریات فارسی است. تمامی نسل  می

آموز ابتدایی را   دانشکمتر آموزند. امروزه   زبان اول خود در منزل و از راه انتقال بینانسلی نمی
ید و با ساختارهای آن آشنایی داشته توان یافت که در شهر رشت به گیلکی سخن بگو  می

باشد. زبان فارسی در مقام زبان رسمی کشور، جایگزین گیلکی شده است و گویشوران 
آموزند. شمار بسیار اندکی از   جوان حتی گیلکی را در مقام زبان دوم خود نیز نمی

ان مادری، دلیل آگاهی از اهمیت آموزش زب توان یافت که یا به  های گیلک را می  خانواده
هایی که با   حضور پدربزرگ و مادربزرگسبب  دهند یا به  گیلکی را به فرزندان خود یاد می

گاه این زبان را فرامی صورت بههایشان   گویند نوه  فرزندان به گیلکی سخن می گیرند.   ناخودآ
شان ها و فرزندان  ها و مادربزرگ  بنابراین، جمعیت گویشوران گیلکی محدود به پدربزرگ

  شود.  هایشان دیده می  ها با نوه  ها و مادربزرگ  شود و خط انقطاعی میان پدربزرگ  می
عنوان زبان مادری، تقریبًا تمامی افرادی که در  رغم عدم کاربست گیلکی به علی

کنند. یعنی از گیلکی برای احراز   نظرسنجی شرکت کردند هویت خود را گیلک تعریف می
کنند. این در حالی است که هنوز هم در برخی کاربردهای نمادین   هویتشان استفاده می
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با ژانر کمدی زبان  ویژه  ها به  نامه  همچون نوروزخوانی، بازارهای محلی، اجرای نمایش
  گیلکی کاربرد دارد.

که در پژوهش حاضر، برای تعیین وضعیت حیاتی گیلکی صرفًا به اینحائز اهمیت    نکتۀ
شناختی در آن محلی   و زبان شناختی  تی استناد شده و معیارهای روانشناخ  معیارهای جامعه

  توان در ادامه مطالعه کرد.   از اعراب ندارند. نتایج آماری این تحلیل را می
  
 گیری  . نتیجه ۴

بین  %۴٣ارزیابی وضعیت حیات گیلکی پاسخ دادند    نامۀ  میانگین سنی افرادی که به پاسخ
تا پانزده سال بود. سهم توزیع  ١٠بین  %٢١سال و  ۵٠تا  ٢۶ن بی %٣۶سال،  ٨٠تا  ۵١

به زنان اختصاص  %۵٠به مردان و  %۵٠برابر بود یعنی  صورت بهنامه نیز   جنسی پرسش
لیسانس   فوق %٢۶لیسانس و  %۴١زیر دیپلم،  %٣٣کنندگان   یافت. سطح تحصیالت شرکت

از زبان  %٣٨وبیش و   کم %١٨خود زیاد،    گوهای روزانۀو افراد در گفت %۴۴بود.  یو دکتر
یک از  ، برای هیچ%۵٢ها   در تمامی موقعیتگیلکی کردند. بسامد کاربرد   گیلکی استفاده می

وها از تمامی وگ گفت   عنوان شد. دامنۀ %٧ها   موقعیتاز در برخی  ، و%۴١ها   موقعیت
، بعضی %٣٨ی موضوعات موضوعات تا هیچ موضوعی متغیر بود که در این میان سهم تمام

شوندگان   پرسش %٢٧تعیین شد.  %۴٣یک از موضوعات  چهی   و دربارۀ %١٩موضوعات 
 %۶٢اند و   گرفتهشان فرانسالن  در مدرسه و از هم %١١گیلکی را در خانه از والدین خود، 

کنند،   ت میچیز به گیلکی صحب   همه   افراد با فرزندانشان دربارۀ %١٢اند.   گیلکی را یادنگرفته
شان به گیلکی همچون مسائل خانوادگی با فرزندان در ارتباط با موضوعات خاصی ١۴%

گویند.   در مورد هیچ موضوعی با فرزندانشان به گیلکی سخن نمی %٧۴کنند، و   گو میو گفت
و حد وسط استفاده از گیلکی  %۵۴، ننوشتن %١٧سهم نوشتن به گیلکی در میان افراد 

 %٣٧از تسلط متوسط و  %٣١افراد از تسلط زیاد،  %٣٢میان این ست که از ا %۴٧نوشتاری 
باور  %٨۴ ،از تسلط اندک خود در مهارت نوشتاری گیلکی سخن گفتند. در عین حال

های دستوری   گوهایشان واژگان و ساختو داشتند که هنگام استفاده از زبان گیلکی در گفت
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ها و ترکیبات   اطالعات اندکی از واژه %٣٧وبیش و   کم %٣١برند،   می کار بهرا  اصیل گیلکی

وبیش هویت خود را با   کم %١٢افراد همیشه و  %٨۴دستوری گیلکی داشتند. باوجوداین، 
  کنند.   گاه خود را گیلک معرفی نمی  هیچ %۴کنند و تنها   گیلکی تعیین می

شود   داده نمی شوندگان بر این باورند که گیلکی در مدارس رشت آموزش  پرسش ٩۵%
معتقدند در  %١پذیرد و   ای صورت می  های پراکنده  معتقدند در برخی مدارس آموزش ۴%

پدران و مادران  %٢۵شهر رشت آموزش رسمی گیلکی در مدارس وجود دارد. 
 %٣۴زدند و   بعضی اوقات گیلکی حرف می %۴١گفتند،   شوندگان به گیلکی سخن می  پرسش

ها و   پدربزرگ %۶٣اند. این در حالی است که هنوز   کنار گذاردهتکلم به این گویش را 
ای مواقع گیلکی   آنها در پاره %٢٨گویند،   شوندگان به گیلکی سخن می  های پرسش  مادربزرگ
شوندگان   پرسش %۵٢جمعیت سالمند گویشوران این زبان نیستند.  %٩زنند و تنها   حرف می

نشینی با همتایانشان را عامل   هم %١١بودند،    د آموختهگیلکی را در خانه و از والدین خو
  اند.   اصًال این زبان را فرانگرفته %٣٧کردند و   یادگیری زبانشان معرفی می

بر  %١۵استانی به زبان گیلکی است،    های رسانۀ  شوندگان برنامه  از پرسش %٨٣از منظر 
 معتقد بودند فقط ظاهر %٢است و ها به گیلکی   این باورند که تا حدودی این برنامه
بندی است از   نیم   استان ترجمۀ   های رسانۀ  واقع برنامهساختارهای زبانی گیلکی است و در

افراد در برخی ادارات و با بعضی از مسئوالن به زبان  %٣١زبان فارسی. به همین قیاس 
ی به گیلکی صحبت های رسم  کوشیدند در تمامی موقعیت  می %۴٨گفتند،   گیلکی سخن می

  کردند.   های رسمی از این زبان استفاده نمی  هرگز در موقعیت %٢١کنند و 
نظر ای در  کاربرد زبان گیلکی را منطقه   آنها دامنۀ %١٠٠شوندگان یعنی   تمامی پرسش

المللی قائل نبودند. نسبت استفاده از   آورند و هیچ سهمی برای کاربردهای ملی یا بین  می
 %۵٣برخی مواقع و  %٣٠ها،   موقیعت   در همۀ %١٧لکی برای صحبت با والدین زبان گی
گاه تعیین شد. این در حالی است که در جهت عکس یعنی استفاده از زبان گیلکی برای   هیچ
  هرگز معین شد.  %۴۶بعضی اوقات و  %٣٢همیشه،  %٢٢وگو با فرزندان  گفت
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شناختی مبین آن است که   شناختی و نه زبان  هبر معیارهای جامع های آماری مبتنی  تحلیل
الف  ٨ب و ۶   یونسکو بین درجۀ   شدۀ  زبان گیلکی بر اساس مقیاس گسست بینانسلی اصالح

 کار بهصورت شفاهی   ها زبان را به  که تمامی نسلبه این تر، باتوجه  قرار دارد. به سخن روشن
کنند در شمار   ن را به کودکان خود منتقل میبرند اما شمار اندکی از نسل دارای فرزند آ  می
ای خوب   پذیر، و با استناد به این که نسل دارای فرزند زبان را تا اندازه  های آسیب  زبان
یک از آنان زبان را به  نسالن خود سخن بگویند اما هیچ  دانند که بتوانند با آن با هم  می

این زبان بر روی  ،خطر است. بنابراینکنند نسبتًا در معرض   فرزندان خود منتقل نمی
های   پذیر و در سر دیگر آن زبان  های آسیب  گیرد که در یک سر آن زبان  پیوستاری جای می

  نسبتًا در معرض خطر وجود دارند. 
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 مقدمه. ١

شود. از نظر  زازاکی در شرق ترکیه و در قسمت شمال غربی مناطق کردنشین آن تکلم می
نکه به های ایرانی شمال غربی تعلق دارد. این زبان بیش از ای به گروه زبانزازاکی شناسی  زبان

بارۀ زبان کردی شباهت داشته باشد به زبان گورانی نزدیک است. بااینکه هیچ آمار رسمی در
 ٢الی  ١ . ۵جمعیت آنها حدود احتماًال  ،جمعیت گویشوران زازاکی در دسترس نیست

و تقریبًا به همان تعداد از زازاها نیز به شهرهای  استمیلیون نفر در جنوب شرقی آناتولی 
اند یا تحت تأثیر زبان ترکی و کردی دچار  ولی و اروپای غربی مهاجرت کردهغربی آنات

، 1درسیم شهرهای جملهزازاکی در مناطق وسیعی از. )Paul 2009: 545(اند  همگونی شده
های  اوتفتها  گونه  این و بعضاً رایج است  4و مناطق اطراف دیاربکر 3، سیورک2بینگول
های این زبان صورت  گویشدربارۀ هایی که  بندی تقسیم ۀباردر. ر دارندگگیری با یکدی چشم

بندی زازاکی به دو گویش درسیمی و غیردرسیمی اشاره کرد که  توان به تقسیم گرفته است می
  . )Lezgin 2013: 21(شود  هایی دیده می ها تفاوت البته در درون هر یک از این گویش
نظام ) 1978( شده در مقالۀ کامری ۀ معرفیگان الگوهای پنج این مقاله بر آن است تا برپایۀ

مطابق با نقش و کارکرد ضمایر فاعلی و مفعولی و را شخصی در زبان زازاکی  ۀمطابق
) و مفعول فعل A( )، فاعل فعل متعدیS( های فعلی برای بازنمایی فاعل فعل الزم شناسه
کاررفته در  وی بههای زبانی، مطابق با الگ بررسی و تحلیل داده. کند) بررسی P( متعدی
شناسی زبان  در چارچوب رده) ١٣٩٢( دبیرمقدم ۀنوشت های ایرانی شناسی زبان ردهکتاب 
حضوری با دو گویشور  ۀروش مصاحب به اولنویسندۀ های زبانی این مقاله را  داده. است

در شهر دیاربکر، گردآوری،آوانگاری و ثبت کرده  ١٣٩٧در نوروز سال  سال بومی میان
در این مقاله متعلق به گویشورانی است که اصالتًا اهل مناطق شده  بررسیزبانی  ۀنگو. است

  . کنند اکنون در شهر دیاربکر زندگی می اطراف و نزدیک دیاربکر هستند و هم
  

 شپژوه ۀپیشین.  ٢
 زبان زازاکی توسط محققان ایرانیدربارۀ مند  که نگارندگان اطالع دارند پژوهشی نظام تاآنجا

                                                            
1. Dersim  2. Bingol 3. Siverek 4. Diyarbakir 
2.  3.  4.  
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محققان  رااین زبان ایرانی  دربارۀگرفته  های صورت اغلب پژوهش. نگرفته استانجام 
  که جالباند  انجام دادهخود گویشوران زازاکی را و اخیرًا نیز تحقیقاتی  اند دادهخارجی انجام 

زازاکی را بررسی متفاوت های  ترین پژوهشگرانی که جنبه جمله برجستهاز. استتوجه 
گوناگون های  این پژوهشگران جنبه. اشاره کرد )2008( و تاد) 1998( پاولتوان به  میاند  کرده
چهار  در پاول اثر. اند کردهجمله آواشناسی، صرف و نحو را بررسی زبان زازاکی از دستور
در  زازاکیدستور فصل اول به در . پرداخته است زبانمفصل به توصیف این  طور بهفصل 
کی ازازشناختی  های گویش جنبهدربارۀ فصل دوم در  .پرداخته است سویرکـ  چرمیک گویش
و باالخره در فصل کرده هایی به گویش زازاکی ارائه  فصل سوم متندر . کرده استبحث 

 کیبه دستور زبان زازا) 2008( تاد اثر. سخن به میان آورده است واژگان زازاکیچهارم از 
 ،های آواشناختی ویژگیفصل اول به  .تاد این اثر را در سه فصل منتشر کرده است. پردازد می

این و در فصل سوم ساختار نحوی  ،اختصاص داردشناسی  هژاژه و واو تفصل دوم به ساخ
های متفاوتی به زبان مورد بحث  گفتنی است در منابع گوناگون نامشده است. بررسی زبان 

  . 3کرمانجکی و 2، دملی1کردکی ،زازاکی :هاست این مقاله اطالق شده است، ازجملۀ این نام
این آثار . توجه است  منتشر شده است که قابلبه تازگی زازاکی گویشوران از نیز چند اثر 

 گرامر کردکیتوان به کتاب  ترین آنها می از مهم. های ترکی و زازاکی نوشته شده است به زبان
و در این کتاب اشاره کرد. ا )2013(اثر لزگین  ای مقایسه ۀها به شیو زازاکی) برای کورمانج(

این اثر به گویش کردی کورمانجی زبان زازاکی پرداخته است. متفاوت دستور های  به جنبه
و به ساختار است زازاکی دستور تمرکز این اثر بر روی . فصل است ١٩شامل  و نوشته شده

  . های زازاکی پرداخته است جمله، ساختار ُکنایی، جنس و دیگر ویژگی
 در مطابقه های نظام کلی طرح برای را مناسبی چارچوب تواند یم )١٣٩١( کریمی ۀمقال
نوشته شده  گرا کمینه ۀبرنام ۀبرپای که مقاله این. سازد فراهم نو ایرانی های ُکنایی گویش
 الگوی در. پردازد می ایرانی های زبان ُکنایی ساخت در رایج الگوی دو نظری ، به تبییناست
 نمای حالت مفعول و غیرفاعلی ُکنایی/ نمای  حالت گذشته زمان متعدی بندهای در فاعل ،اول

                                                            
1. Kirdkī 2. Dimilī 3. Kirmanckī 
2.  
3.  
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 جنس و شخص، شمار های مشخصه در کامل صورت به الگو این در فعل. پذیرد می فاعلی

 تاتی کرینی، بلوچی، تاتی ُکرمانجی، یا شمالی کردی در الگو این. کند می مطابقه مفعول با
  . است رایج کجلی تاتی حدودی تا و لردی
 بست واژه یک ۀوسیل به بلکه ندارد، ُکنایی حالت متعدی فعل فاعل م،دو الگوی در

 ۀشناس یعنی فرض پیش شکل و ندارد مطابقه مفعول با فعل. شود سازی می مضاعف غیرفاعلی
 دشتی، همچون ایرانی های زبان از دیگر برخی در الگو این. پذیرد می شخص مفرد سوم

  . است حاکم گیلوانی تاتی و کهلی تاتی دَروی، یتات سورانی، یا مرکزی الرستانی، کردی
 دو براساس که است) ١٣٩٢( دبیرمقدماثر ایرانی  های زبان شناسی ردهبارۀ در اثر ترین جامع
 تاریخی سیر و فارسی زبان بررسی بر عالوه و نظام مطابقه، واژه شناختی ترتیب ردهشاخص 

 وفسی، کردی، تالشی، الرستانی، ی،دوان بلوچی، ازجمله نو ایرانی های برخی زبان آن،
 ۀنویسند. است کرده و تحلیل توصیف را تاتی و شهمیرزادی نائینی، دلواری، لکی، اورامی،
 نتیجه برده، نام های زبان از شده زبانی گردآوری های داده تحلیل و تجزیه و بررسی از پس کتاب
یکسره  مطابقه نظام لحاظ به ادیشهمیرز و زبان فارسی ایرانی، های زبان میان در که گیرد می

 سیستانی) و یا همانگونۀ بلوچی زابلی ( همچنین. )١٢٢٢همان: ( هستند فاعلی ـ مفعولی
 ۀمطابق نظام کردی کرمانشاهی) نیز و کلهری کردی شامل( جنوبی کردیمتفاوت  های گونه

 ،)ایرانشهری( وچیبل شامل شده نو بررسی ایرانی های زبان دیگر. دارند فاعلی ـ مفعولییکسره 
 و نائینی دلواری، لکی، ، اورامی،ی)ا بانه و سنندجیی (کرد وفسی، تالشی، الرستانی، دوانی،
  . است دوگانهآنها  در نظام مطابقه که هستندهایی  گونه تاتی

  
 مطابقه ۀگان پنج الگوهای.  ٣

فاعل ( Aزم)، فاعل فعل ال( Sبه  حالت اختصاص برای محتمل منطقاً  نظام پنج) 1978( کامری
  . شود خالصه بیان می طور بهدهد که در ادامه  ارائه می مفعول فعل متعدی)( Pفعل متعدی) و 

برده  کار به یکسانی نمای حالت نحوی، جایگاه سه هر برای رده این الف) خنثی: در
  . باشد صفر است ممکن نما حالت این. شود می
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P

S 
A  

  

حالت فاعلی) دارند و ( نمای یکسان حالت Aو  S : در این ردهفاعلی ـ مفعولیب) 
  . رود کار می حالت مفعولی) به( Pنمای دیگری برای  حالت

  

S 
 

A   P 
  

دارند و ق) مطل حالت( یکسان نمای حالت Pو  Sرده  این : درکنایی ـ مطلقج) 
  . رود کارمی به ُکنایی) حالت( A برای دیگری نمای حالت

  

 S  
    

A  P
  

 های میان زبان در که شود می بینی پیش متفاوت نمای حالت سه رده این بخشی: در د) سه
  . است نادر نسبتاً  جهان

  

S 

P A  
  

 های زبان در چنین نظامی که است معتقدو  نکرده اختیار رده این برای نامی کامری )ه
 دارند یکسانی نمای حالت Pو  A رده این در نظری لحاظ به ،وجود اینبا. شود نمی یافت دنیا

  . دارد متفاوتی نمای حالت Sو 
  

S 

PA 
  

 ۀطریق مطابق زا که دهد می توضیح را ها زبان در یینما حالت از دیگری ۀجلو کامری
  . )۶٣: ١٣٩٢ دبیرمقدم( است دانسته صرفی را نمایی حالت ۀشیو دو هر او. است فعل
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 کیا زاز  ۀهای اصلی در الگوی نظام مطابق سازه.  ۴

زازاکی ارائه و هرکدام به تفصیل توصیف  ۀهای مشارک در نظام مطابق بخش ابتدا سازهدر این 
  . شد خواهند

  

  ضمایر.  ١ . ۴
در اغلب موارد از و شوند  ضمایر در زبان زازاکی به دو گروه فاعلی و مفعولی تقسیم می

  . متمایزندیکدیگر 
  

  ضمایر فاعلی.  ١ . ١ . ۴
)، فاعل S( در سه جایگاه نحوی فاعل فعل الزم دهد که ضمایر فاعلی را نشان می ١جدول 

. شوند ) با ستاک گذشته ظاهر میP( ) با ستاک حال و مفعول فعل متعدیA( فعل متعدی
  . نشان هستند ها خنثی و بی زمان همۀهای دارای حالت فاعلی در  است اسمگفتنی 

  

  ضمایر فاعلی. ١جدول 
  

  جمع مفرد 
  æz mɑ شخصاول
  ti ʃimɑ شخصدوم
 o )مذکر(شخصسوم

eː  مؤنث(شخصسوم( ɑ 
  

  دهند: های زیر کاربرد ضمایر فاعلی را نشان می مثال
 (jæn-ɑ æz 1     .آیم من می

  منـ آی 1م ش١     

 (ɑmæ-j-ɑ æz 2     .من آمدم

آمدـ  آوای میانجیـ  م ش١      من 

 (kæn-ɑ hæs rɑ to æz 3 .آید)من از تو خوشم می(وست دارمدمن تو را 

م ـ کن ش١     من تو از حظ 

                                                            
  شخص مفرد . اول١
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 (viː næn-iː min ti 4  بینی. تو من را می

  تو من بینـ  1مش٢   

 (diː -Ø ti min 5  من تو را (مذکر) دیدم.

  من تو ـ دید  م ش ٢   

 (diː-j-ɑ  æz to 6   تو مرا دیدی.

  تو من  دید من توـ  میانجی ـ آوای م ش١  

  
  مفعولی ضمایر.  ٢ . ١ . ۴

دهد که در دو جایگاه نحوی مفعول فعل متعدی با  ضمایر مفعولی را نشان می ٢جدول 
شایان ذکر است . شوند ) ظاهر میA( ) و فاعل فعل متعدی با ستاک گذشتهP( ستاک حال

  . ندهست دار هایی که حالت مفعولی دارند نشان برخالف حالت فاعلی، اسم
  

  ضمایر مفعولی. ٢جدول 
  

  عجم مفرد 
  mi(n) mɑ اول شخص
  to ʃimɑ دوم شخص
 æj مذکر)(سوم شخص

iːnɑn  مؤنث)(سوم شخص ɑjæ 
  

  های زیر نشان داده شده است: کاربرد ضمایر مفعولی در مثال
 (kæn-ɑ hæs rɑ to æz 7 )آیدمن از تو خوشم می(وست دارمدمن تو را 

  منتوازحظـ ُکن  م ش١  

 (viːnæn-iː min ti 8  .بینی را مین تو م

  تومنـ بین  م ش ٢  

 (diː-Ø ti min 9   من تو را دیدم.

  منتو ـ دید  م ش ٢  

                                                            
  شخص مفرد . دوم١
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 (diː-j-ɑ æz to 10    تو مرا دیدی.

  تومندیدـ  آوای میانجیـ  م ش١  

 (hæreːnæn-eː kitɑb-iː eː 11  خرند.آنها کتاب را می

  آنهامفعولی ـ کتاب خرـ  1ج ش٣  

 (ʃinɑsnæn-ɑ roʒɑn-æ æz 12  شناسم.ان را میمن روژ

  منمؤنث ـ روژانشناسـ  م ش١  
  

یعنی فاعلی » ج«و » ب«مطابق با پنج نظام منطقًا محتمل کامری، زبان زازاکی وضعیت 
ـ مفعولی و کنایی ـ مطلق را اختیار کرده است. به این صورت که در الگوی فاعلی ـ 

صورت  های متعدی زمان حال، فاعل به رغ از هر زمانی و فعلهای الزم فا مفعولی، در فعل
کند. اما در الگوی کنایی ـ  شود و شناسۀ فعل با آن مطابقت می حالت فاعلی ظاهر می

صورت حالت غیرفاعلی و مفعول  فاعل به های متعدی زمان گذشته، مطلق، در فعل
  گیرد.  عول صورت میمطابقۀ فعل با مف ،شود. درضمن صورت حالت فاعلی ظاهر می به
  
  مفعولی های فاعلی/ شناسه.  ٢ . ۴

و فاعل فعل  ،فارغ از زمان ،های فعلی با فاعل فعل الزم ، شناسهفاعلی ـ مفعولی ۀدر انگار
های فعلی با  ، شناسهکنایی ـ مطلقکه در الگوی  حالیمتعدی زمان حال مطابقت دارند، در

  . کنند مفعول فعل متعدی گذشته مطابقت می
  

  مفعولی های فاعلی/ . شناسه٣جدول 
  

  جمع مفرد 
 ɑ -eː-  شخصاول

  شخص دوم
 iː- مذکر

-eː  نثؤم -ɑ 

  شخص سوم
 o- مذکر

-eː  نثؤم -ɑ 
  

                                                            
 شخص جمع . سوم١
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  :شود میهایی برای نمونه ارائه   در زیر مثال
 (ʃin-ɑ æz 13    روم. من می

 منم ـ رو ش ١ 

 (ʃin-iː ti 14   روی (مذکر). تو می

 توم مذکر ـ رو ش ٢ 

 (ʃin-ɑ ti 15   روی (مؤنث). تو می

 توم مؤنث ـ رو ش ٢ 

 (ʃin-o o 16   رود (مذکر). او می

 اوم مذکر ـ رو ش ٣ 

 (ʃin-ɑ ɑ 17   رود (مؤنث). او می

 اومؤنث ـ رو  م ش ٣ 

 (ʃin-eː mɑ 18    رویم. ما می

 ماج ـ رو ش ١ 

 (ʃin-eː ʃimɑ 19   د.روی شما می

 شماج ـ رو ش ٢ 

 (ʃin-eː eː 20   روند. آنها می

 آنها ج ـ رو ش ٣ 

 (ʃiː-j-ɑ æz 21    من رفتم.

 منم ـ آوای میانجی ـ رفت ش١ 

 (ʃiː-j-iː ti 22   تو رفتی (مذکر).

 توم مذکر ـ آوای میانجی ـ رفت ش٢ 

 (ʃiː-j-ɑ ti 23   تو رفتی (مؤنث).

 توم مؤنث ـ آوای میانجی ـ رفت ش٢ 

 (ʃiː-j-o o 24   او رفت (مذکر).

 اوم مذکر ـ آوای میانجی ـ رفت  ش٣ 

 (ʃiː-j-ɑ ɑ 25   او رفت (مؤنث).

 اوم مؤنث ـ آوای میانجی ـ رفت  ش٣ 

 (ʃiː-j-eː mɑ 26    ما رفتیم.

 ماج ـ آوای میانجی ـ رفت  ش١ 
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 (ʃiː-j-eː ʃimɑ 27    ما رفتید.ش

 شماج ـ آوای میانجی ـ رفت  ش٢ 

 (ʃiː-j-eː eː 28    آنها رفتند.

 ج ـ آوای میانجی ـ رفتش٣ 

 (viːnæn-ɑ to æz 29 بینم. من تو را می

 م ـ بین ش١ 

 (viːnæn-ɑ æj æz 30 بینم.من او را (مذکر) می

 م ـ بین ش١ 

 (viːnæn-ɑ ɑjæ æz 31 بینم.(مؤنث) می من او را

 م ـ بین ش١ 

 (viːnæn-ɑ ʃimɑ æz 32 بینم. من شما را می

 م ـ بین ش١ 

 (viːnæn-ɑ eː æz 33 بینم. من آنها را می

 م ـ بین ش١ 

 (diː-Ø ti mi 34  من تو را (مذکر) دیدم.

 م ـ دید  ش٢ 

 (diː-j-ɑ ti mi 35  من تو را (مؤنث) دیدم.

 منتوم مؤنث ـ آوای میانجی ـ دیدش٢ 

 (diː o mi 36  من او را (مذکر) دیدم.

 من اوم مذکر ـ آوای میانجی ـ دیدش٣ 

 (diː-j-ɑ ɑ mi 37  من او را (مؤنث) دیدم.

 من اوم مؤنث ـ آوای میانجی ـ دیدش٣ 

 (diː-j-iː ʃimɑ mi   38  من شما را دیدم.

 من شماج ـ آوای میانجی ـ دیدش٢ 

 (diː-j-iː eː mi   39  من آنها را دیدم.

 من آنهاج ـ آوای میانجی ـ دیدش٣ 
  

  یهای کمک فعل.  ۵
های اصلی  های کمکی زمان حال، همانند فعل های زیر پیداست، فعل که در مثال گونه همان

 صورت بههای گذشته فاعل  در فعل. ندشوند و با فاعل خود تطابق دار زمان حال صرف می
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  . شود فعل ظاهر می ۀشکل ساد صورت بهحالت غیرفاعلی و فعل گذشته 
  

 (bi-jær-o ʃe:n-o o 40  مذکر).( تواند بیاید می

 اوم ـ توان ش٣م ـ آوای میانجی ـ آی ـ التزامی ش٣  

 (bi-jær-ɑ ʃe:n-ɑ ɑ 41  مؤنث).( تواند بیاید می

 اوم ـ توان ش٣یانجی ـ آی ـ التزامیم ـ آوای م ش٣  

 (bi-vɑʒ-eː ʃe:n-eː eː 42  توانند بگویند. آنها می

 آنهام ـ توان ش٣ـ التزامیگوی م ـ  ش٣  

 (bi-kær-ɑ n-eːnistɑjæwnɑsæjhɑt-eː wɑʃt mi 43.خواستم به یونان سفر کنم می

 منخواستـ سفرنما  هستهحالت مفعولی ـ یونانم ـ کن ـ التزامی ش١ 

 (bi-b-o pilot   wɑzæn-o 44.خواهد خلبان شود می

 م ـ خواه ش٣خلبانم ـ شو ـ التزامیش٣ 

 (zɑ n-eː neː lɑ bi-vɑʒ-eː wɑzæn-eː 45.دانندخواهند بگویند اما نمی می

 م ـ خواه ش٣ج ـ گوی ـ التزامیش٣اما ج ـ دان ـ نفی ش٣ 

 (wæn-o nɑn jo hɑ o 46 خورد.میمذکر) دارد غذا( او

 اودرحاِل استنانخورـ مذکر م  ش٣  

 (wæn-ɑ nɑn jɑ hɑ ɑ 47 خورد.مؤنث) دارد غذا می( او

 اودرحاِل استنانخورـ مؤنث م  ش٣  

 (wæn-eː nɑn je: hɑ eː 48 خورند.آنها دارند غذا می

 آنهادرحاِل هستندنانخورـ ج  م ش٣  

 (nusæn-o jo hɑ o 49 نویسد.دارد می مذکر)( او

 اودرحاِل استم ـ نویس ش٣  

 (nusæn-ɑ jɑ hɑ ɑ 50 نویسد.مؤنث) دارد می( او

 اودرحاِل استم ـ نویس  ش٣ 

  

  نظام مطابقه در زازاکی.  ۶
فاعلی و غیر فاعلی ـ مفعولی ۀمطابق صورت بهاین نظام . نظام مطابقه در زازاکی دوگانه است

های گوناگون مطابقه در زازاکی با ذکر مثال ارائه  در این بخش صورت. است فعولیـ م
  . شود می
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  فاعلی ـ مفعولی ۀمطابق.  ١ . ۶

و  S فاعلی ـ مفعولیکامری، در الگوی  ۀمنطقًا محتمل نظام مطابق ۀگان  براساس الگوی پنج
A دارند و حالت( نمای یکسان حالت (نمای دیگری برای  حالت فاعلیP ) (حالت مفعولی
زمان حال در  های متعدِی  فارغ از هر زمانی) و فعل( تطابق در فعل الزم. رود کار می به

  . شود مشاهده می ١الگوی 
  

  فاعلی ـ مفعولیۀمطابق.١الگوی
  فاعلی ۀزمان حال/ گذشته) + شناس( فعل  )S( فاعل فعل الزم    
  فاعلی ۀزمان حال) + شناس( فعل ی)فعلۀبدون مطابق( مفعول )A(فاعل فعل متعدی

  

 ۀمستقیم از طریق شناس ۀ)، با مطابقA( ) و فاعل فعل متعدیS( در این الگو فاعل فعل الزم
حالت غیرفاعلی و بدون  صورت به) نیز P( مفعول فعل متعدی. شوند فعلی بازنمایی می

. استفعل و فاعل  ۀابقمط ۀدهند  های زیر نشان  مثال. شود مطابقه با فعل در جمله ظاهر می
  شود:  ها تطابق مفعول و فعل دیده نمی  در این مثال

  

 (kæn-ɑ hæs   rɑ    to   æz 51 .من تو را دوست دارم

 منتوازحظکنـ  م ش١  

 (hæreː næn-ɑ kitɑb-iː æz   52  .خرممن کتاب را می

 منمفعولی ـ کتابخرـ  م ش١  

 (hæreː næn-eː kitɑb-iː eː 53  .خرندآنها کتاب را می

 آنهامفعولی ـ کتابخرـ  ج٣ش  

 (viːnæn-ɑ to æz 54  .بینم من تو را می

 منتوبینـ  م ش١  

 (viːnæn-iː min ti 55  .بینی تو من را می

 تومنبینـ  م ش٢  

 (jæn-ɑ æz 56     آیم. من می

 منآیـ  م ش١  

 (jæn-eː eː 57     آیند. آنها می

 آنهاآیـ  م ش١  
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 (ɑmæ-j-ɑ æz 58     من آمدم.

 منآمدـ  آوای میانجیـ  م ش١  

 (ɑmæ-j-eː eː 59     آنها آمدند.

 آنهاآمدـ  آوای میانجیـ  ج ش٣ 

  
  فاعلی ـ مفعولیغیر  ۀمطابق.  ٢ . ۶

تق از آن های مش شده با فعل متعدی در زمان گذشته و زمان این الگو در بندهای ساخته
 ظاهر جدا ضمیر یا اسم صورت مفعول که دارای حالت فاعلی است، به. شود بازنمایی می

 ۀگذشت ستاک پایان در مفعولی های شناسه با یعنی مستقیم، ۀمطابق طریق از فقط و شود می
  . های متعدی گذشته با مفعول مطابقت دارند به عبارت دیگر، فعل. شود می بازنمایی فعل

  
  )کنایی ـ مطلقغیرفاعلی ـ مفعولی ( ۀمطابق .٢الگوی 

  

 فاعلی ۀگذشته) + شناس /حال  زمان (فعل )مستقیمۀمطابق( )S(فاعل فعل الزم

  مفعولیۀ ستاک گذشته) + شناس( فعل فعلی)ۀمطابق(مفعول )A(فاعل فعل متعدی
  

  دهند: فعل با مفعول را نشان می ۀهای زیر مطابق مثال
  

 (hæreːn-ɑ kitɑb mi 60    .من کتاب را خریدم

 منکتابم ـ خرید ش٣  

 (hæreːn-ɑkitɑbiːnɑn61    .آنها کتاب را خریدند

 آنهاکتابم ـ خرید ش٣  

 (hæreːnɑ-j-eː kitɑb-iː eː mɑ 62  .ها را خریدیم ما آن کتاب

 ماآنهاجمع ـ کتابج ـ آوای میانجی ـ خرید ش٣  

 (hæreːnɑ-j-eː kitɑb-iː eː iːnɑn 63  د.ها را خریدن آنها آن کتاب

 آنهاآنهاجمع ـ کتابخریدج ـ آوای میانجی ـ  ش٣  

 (diː-j-iː eː mi 64   .من آنها را دیدم

 منآنهاج ـ آوای میانجی ـ دید ش٣  
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 (diː-j-ɑ æz æj 65  .را دیدن او م

 اومنم ـ آوای میانجی ـ دید ش١  

 (diː-j-iː/ɑ ti mi 66  .من تو را دیدم

 منتوم ـ آوای میانجی ـ دید ش٢  

 (diː-j-iː ʒæn-iː eː æj 67 .آن زنان را دید او

 اوآنهاجمع ـ زنج ـ آوای میانجی ـ دیدش٣ 

  
  های دستوری انطباق نقش.  ٧

نشان  فاعلی ـ مفعولیو غیر فاعلی ـ مفعولیهای  انطباق نقشی را در میان انگاره ٣الگوی 
) در زمان حال A( فاعلی برای بازنمایی فاعل فعل متعدی ۀهای مطابق شناسه .دهد می

برای  کنایی ـ مطلق ۀ، ردفاعلی ـ مفعولیمفعولی در الگوی غیر ۀهای مطابق همانند شناسه
کند که اگر  عنوان می) ۴٣١: ١٣٩٢( دبیرمقدم. بازنمایی مفعول صریح یا غیرصریح هستند

) ٣الگوی ( ا با خط مستقیم برقرار کنیم، شکلی متقاطعهای دستوری ر انطباق بین نقش
متقاطع  رو نقش وارونگی کامل را نقش وارونگی ازاین. شود همانند عالمت ضربدر نمایان می

  . نامیده است نیز
  

  نقشی ۀمطابق. ٣الگوی 
  

  ستاک حال)( ) فعلP( مفعول      )S( فاعل فعل الزم
  

  
  ستاک گذشته)( ) فعلP( مفعول      )A( فاعل فعل متعدی

  

) و مفعـول فعـل سـتاک A( ها مشاهده شد، فاعل فعل متعدی گذشته  که در مثال گونه  همان
- ٧ هـای  مثـال( گیرد  حالت غیرفاعلی نمایان شده و تطابق با فعل صورت نمی صورت به) P( حال
 ) فعـل سـتاک گذشـتهP( و مفعـول ،فارغ از هر زمـانی ،)S( ازطرف دیگر فاعل فعل الزم. )١٢
  . )۶- ١ های مثال( گیرد  شوند که تطابق با فعل در آنها صورت می  حالت فاعلی نمایان می صورت به
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 ریگی نتیجه.  ٨

زازاکی برای بازنمایی فاعل فعل . در این مقاله الگوهای مطابقه در زبان زازاکی معرفی شد
. برد ی بهره میاصل ۀ) از دو انگارP( ) و مفعول فعل متعدیA( )، فاعل فعل متعدیS( الزم

های  فارغ از هر زمانی) و فعل( های الزم فقط در فعل است که فاعلی ـ مفعولی ۀاولی انگار
که در بندهای است  فاعلی ـ مفعولیغیر ۀدومی انگار. شود متعدی زمان حال مشاهده می

 شود و دیده می های مشتق از آن و زمان های متعدی در زمان گذشته شده از فعل ساخته
  . کند را اختیار می کنایی ـ مطلق ۀزازاکی رد به چگونگی نمود مفعول، جهباتو

 ۀبخشی در زبان زازاکی تأییدی بر این گفت سه ۀو عدم وجود رد کنایی ـ مطلق ۀوجود رد
های جهان نسبتًا نادر است یا وجود  است که چنین الگوهایی در میان زبان) 1978( کامری
که است بست فاعلی و غیرفاعلی  زبان زازاکی عدم وجود واژه دربارۀتوجه   جالب ۀنکت. ندارد

  . های ایرانی است این ویژگی برخالف اغلب زبان
رود و ارتباط نزدیک  کار می ر خارج از مرزهای ایران بهبه اهمیت این زبان ایرانی که د باتوجه

ظم، ابهامات های دقیق و من های زبان کردی، امید است که با پژوهش آن با هورامی و گویش
نظر نگارندگان یکی از مهمترین ابهامات زبان زازاکی  به. این زبان برطرف شودبارۀ موجود در

  . با زبان کردی است شناختی و ارتباط آن با هورامی و نیز ارتباط آن دو مربوط به مسائل رده
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 های دستوری در گونۀ زبانی... بررسی حالت

 
  مقدمه.  ١

توان به دو منطقۀ شمالی و جنوبی تقسیم کرد. منطقۀ جنوبی، در تداول   استان پهناور کرمان را می
عاّمه و های گوناگون ازجمله شرایط اقلیمی، فرهنگ   است که از جنبه رودبارزمینعاّمه، موسوم به 

رزمین هفت شهرستان   رودبا های محّلی، با کرمان شمالی متفاوت است.  ها و گویش  تنوع زبان
گیرد. لفظ   گنج و منوجان را دربرمی رودبار جنوب، جیرفت، کهنوج، فاریاب، عنبرآباد، قلعه

که منظور از آن، رود رود ) از دو جزء تشکیل شده است: ruebârرودبار (در گویش محلی: 
است. رودبار در واقع سرزمینی است  »ساحل«معنی  به ) کهbār(فارسی میانه:  بارهلیل است و 
اند   رود واقع شده  های حاصلخیز و شهرها و روستاهایی که در دو سوی هلیل  شامل جلگه
ه الی اآباد، در منته  . شهرستان رودبار جنوب با مرکزیت شهر اسالم)١: ١٣٩۶ لو و خلیفه (صدیقی نژاد

جنوب استان کرمان واقع شده است. جمعیت این منطقه، براساس نتایج سرشماری نفوس و 
آنها در روستاها و مابقی در شهر  %٩٠نفر است که نزدیک به  ١٠۵٩٩٢، ١٣٩۵مسکن در سال 

های   . یکی از ویژگی(سالنامۀ آماری استان کرمان) ساکن هستند و شغل اکثر آنها کشاورزی است
های   ها و گویش  های محّلی است. ازجمله زبان  ها و گویش  ودبارزمین، تنوع زبانر ۀبارز منطق
توان به فارسی، رودباری، ُمْحِمدی، ُکرته، براهویی و بلوچی اشاره کرد. براهویِی   ، میاین منطقه

وئیۀ یری، از توابع دهستان آبسردمِ   مای از زبان براهویی است که در روستای تُ   رودبار جنوب، گونه
  جنوب رواج دارد. شهرستان رودبار

ها از روش مطالعۀ میدانی و مشاهدۀ مستقیم   در پژوهش حاضر، برای گردآوری داده
است.    های این پژوهش، با استفاده از روش میدانی گرداوری شده  است. داده   استفاده شده

یم، استفاده از بدین منظور، پژوهشگر در میدان پژوهش حضور یافته، ضمن مشاهدۀ مستق
از تألیفات فرهنگستان زبان  ها  راهنمای گردآوری گویشهای خاص گویشی مانند   نامه  پرسش

شرایط و ضبط گفتار آزاد آنها واجد و ادب فارسی و با استفاده از تکنیک مصاحبه با گویشوران 
شوران، وسیلۀ دستگاه ضبط صدا و بدون حضور مستقیم پژوهشگر در زمان ضبط گفتار گوی به

  های مورد نیاز را گردآوری کرده است.  داده
های غیرایرانی موجود در ایران است که تحت تأثیر   گونۀ براهویی رودبار جنوب، یکی از گونه
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های   بر این، بر طبق گزارش عالوه .جوار و زبان فارسی قرار گرفته است ایرانی هم های گویش
های در معرض نابودی جهان قرار دارد و انجام   ن، زبان براهویی در فهرست زبا٢٠٠۶یونسکو 

فراوانی دارد. اهمیت و لزوم چنین پژوهشی، که اقدام مهمی در جهت ثبت و گردآوری آن است 
که بدانیم گونه رودباری این زبان، کمتر از شود  میضرورت انجام این پژوهش آنگاه آشکارتر 

  ی در معرض آسیب بیشتری قرار دارد.یبراهو های  نفر گویشور دارد و نسبت به سایر گونه ١٠٠٠
  

  زبان براهویی.  ١ . ١
های  تر به یکی از زبان  های هندواروپایی، یا به عبارت دقیق اکثر مردم هندوستان به یکی از زبان

های متعددی رایج  حال، در بخش جنوبی این کشور زبان کنند. بااین وگو می گفتهندوآریایی 
ها، که هنوز هم در جنوب هند  اروپایی  و  مربوط به دوران پیش از هندزبانی ای  خانوادهاست که به 

اند از:  ترین اعضای آن عبارت نام دارد و مهم 1اند. این خانوادۀ زبانی دراویدی رایج است، وابسته
. اما خانوادۀ دراویدی، یک عضو جدامانده نیز )۶٣- ۶٢: ١٣٨۴آرالتو ( 4و ماالیاالم 3گو ، تله2تامیل

 5دییاست که گاهی براهو ارد که تنها زبان دراویدی خارج از هند است. نام این زبان، براهویید
براهویی متعلق به شاخۀ شمالی از خانوادۀ زبانی دراویدی  شود.  مینامیده نیز  6و براهویگی

  .)Ethnologue, Brahui(کنند   ها عمدتًا در بلوچستان پاکستان زندگی می  براهویی است.
  
  گونۀ زبانی براهویِی رودبار جنوب.  ٢ . ١

میالدی از طریق مرز پاکستان و افغانستان به  ١۴بخشی از گویشوران براهویی حدودًا از قرن 
قرن پیش از سیستان و بلوچستان به  ٢، آنهاگروهی از اند.  جنوب شرق ایران مهاجرت کرده

رستان رودبار جنوب و اند که امروزه بخشی در شه  جنوب استان کرمان مهاجرت کرده
از  7میری  روستای تمها در   اند. در رودبار جنوب، براهویی  ساکنبخشی در شهرستان فاریاب 

ای   ، تپه»تپه«معنی  بهُتم کنند.   روستاهای دهستان آبسردوئیه از توابع بخش مرکزی زندگی می
 مهریدیگری از واژۀ  صورتبه اعتقاد مردم منطقه، ِمیری و  ،باستانی و چند هزار ساله است

                                                            
1. Dravidian 2. Tamil 3. Telegu 4. Malayalam 
2.  3.  4.  

5. Brahuidi 6. Brahuigi 7. Tom-Meyri 
6.  
7.  
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   است که نام بانویی بوده که بر روی این تپه به خاک سپرده شده است. گویشوران براهویی

نفر و  ٧۵٠براساس آخرین آمار، تعداد آنها رمان همگی مسلمان و شیعه هستند. استان ک
. )مانسالنامۀ آماری استان کر(خانوار است و شغل اصلی آنها کشاورزی و دامداری است  ١۵٠

کنند و   اند. آنها در بین خود، به زبان براهویی تکلم می  زبانه های رودبار همگی سه  براهویی
ها، از زبان فارسی   رودباریگویش رودباری و در برخورد با غیرها، به   ی  در برخورد با رودبار

های   ری براهوییکنند. تغییرات زبانی در این دو قرن که عمدتًا ناشی از تأثیرپذی  استفاده می
گونۀ زبانی جوار از جمله رودباری است، سبب شده است   های هم  رودبار جنوب از گویش

ها بیشتر در سطح آوایی و   از براهویی سیستان و بلوچستان شکل گیرد. این تفاوت متفاوتی
پذیر است.   واژگانی است و بنابراین، ارتباط دوسویه بین گویشوران این دو گونه امکان

توانند   اند نیز می  اب ساکنهای پاکستانی که در مین  های کرمان با معدود براهویی  براهویی
  هایی همراه است.     گو کنند که البته با دشواریو گفت

  
  مباحث نظری.  ٢

ها، استفاده   اند. اساس کار این پژوهش  شناسی از اواخر قرن نوزدهم آغاز شده  های گویش  پژوهش
های تخصصی و گویشی و همچنین مصاحبه با گویشوران و ضبط گفتار آنها است.   هنام از پرسش

آوری ساختار دستوری و واژگانی هر گویش   شناسی، جمع  های گویش  از اهداف اصلی پژوهش
 :Crystal 2008(ها را از خطر نابودی حفظ کند   تواند گویش  های گویشی می  دادهچراکه  ،است

شناسی مشخصًا به بررسی و توصیف   ، گویش)12-3 :1980(ترادگیل برز و چماز نظر . )143-144
شود.   ها استخراج می  ی گویشپردازد و از این طریق، ساختار دستوری و واژگان  ها می  گویش
یک از دو لفظ زبان و گویش بیانگر مفهوم معین و دقیقی نیست و مشکل در تشخیص  هیچ

، ١٠۴، ۵١- ۵٠، ۴١- ٣٩: ١٣٨۶(. از دیدگاه شیری هاست ص زباناز تشخی مراتب بیشتر بهها   گویش
ای طوالنی است و همگام با علم   ها دارای سابقه  ، مطالعه و بررسی گویش)١۶۶ ،١۵۶، ١٣٢
ها دو شیوۀ متفاوت قابل   است. در مطالعۀ گویش   ها شده  شناسی دستخوش تغییرات و دگرگونی  زبان

و اکنون نیز بود آغاز قرن بیستم شیوۀ رایج و غالب در این زمینه  شیوۀ سنتی که تا )١تشخیص است: 
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شود. در این شیوه، از طریق ضبط گفتار یک یا   های جغرافیایی از آن استفاده می  در گردآوری گویش
شیوۀ  )٢شود.   های آوایی، دستوری و واژگانی گویش توصیف می  چند گویشور بومی، ویژگی
شناسی   است و بیشتر در مطالعات مربوط به گویش   بیستم رایج شده مدرن که از نیمۀ دوم قرن

عنوان کانون تحقیقات   شناسی سنتی، شهرها به  اجتماعی کاربرد دارد. در این شیوه برخالف گویش
های علوم اجتماعی و با در نظر گرفتن یک متغیر زبانی،   انتخاب و با کمک اصول رایج در پژوهش

  پردازند.   زبانی، به مطالعه و بررسی یک گویش میبا انتخاب یک جامعۀ 
  
  پیشینۀ پژوهش.  ٣

اولـین  .شـدنخستین مطالعات بر روی زبان براهویی رایج در پاکستان از اوایل قرن بیسـتم آغـاز 
انجـام شـد کـه او را پـدر زبـان براهـویی ) 1909(ری مطالعات جدی بر روی این زبان توسط ِبـ

های آوایـی،   ، ابتدا به بررسی تاریخ این قوم پرداخته و سپس ویژگیخوانند. وی در کتاب خود  می
 اسـت.کـرده صـورت کلـی، بررسـی  ن زبان را در چند فصل جداگانه بهدستوری و ساختاری ای

، به بررسـی براهـویی از نظـر واژگـانی، زبان براهوییدر کتاب خود با عنوان ) 1980( انوفندرآ
در اسـت. بررسی کـرده ر کتاب چندین متن براهویی را صرفی، و نحوی پرداخته است و در آخ

، به بررسی تطبیقِی واجی، واژگانی، دستور تطبیقی زبان های دراویدیبا نام ) 2003(اثری دیگر 
ین در کنـار االفنبـجمله براهویی پرداخته اسـت. دراویدی ازۀ های خانواد  صرفی، و نحوی زبان

شناسـی بـر روی گونـۀ براهـویی   واج در حـوزۀبلـوچی، دو پـژوهش  های بر روی گویش پژوهش
بحثی تـاریخی پیرامـون قـوم براهـویی  )1986(در نخستین پژوهش خود . سیستان انجام داده است

در ) 1999(وی در پـژوهش دیگـری های این زبان پرداخته است.   واجمطرح ساخته و تنها به معرفی 
  راهویی پرداخته است. های این گونه از زبان ب  فصلی جداگانه به بررسی واج

های  های زبان براهویی متداول در سیستان و بلوچسـتان ایـران، در سـال  مطالعه بر روی گونه
پسـاالی سـوئد ها توسط پژوهشـگران دانشـگاه اُ   اخیر دوباره آغاز شده است، بیشتر این پژوهش

قالـب کـار  دلفـروز اسـت کـه هنـوز در ۀهای برجست  آنها، پژوهش ۀجملانجام شده است که از
بررسـی «کارشناسی ارشد خود با عنـوان  رسالۀدر ) ١٣٩۴(پژوهشی ارائه نگردیده است. قاسمی 
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، به بررسی مباحث آواشناسی و دستوری زبان براهـویی »بلوچستان ایران ۀزبان براهویی در منطق

آوایی و  های نظام  موجود در مرزهای شرقی ایران و نزدیک با مرز پاکستان پرداخته است و ویژگی
بـه بررسـی ای   در مقالـهنیـز ) ١٣٩۶( رنو ُکـ فـرد شیبانیصرف این زبان را گردآوری کرده است. 

های آوایی موجود بین گونۀ براهویی رودبار جنوب و گویش الشاری ایرانشهر   ها و شباهت  تفاوت
و برگشـته همخـوان  ۴به بررسی تاریخی دیگر ای   در مقاله) 2018(و ُکرن فرد  شیبانی اند.  پرداخته
، در این مقاله، ثابت شده است که گونۀ اند پرداختهجنوب  ب در گونۀ براهویی رودبارمرکّ  ۀدو واک

 و همکـاران فرد شیبانی است.   جنوب، دو واکۀ مرکب را از گویش رودباری گرفته براهویی رودبار
بـه اسـتخراج و » جنـوب رهای گونـۀ براهـویی رودبـا  بررسی واج«ای با عنوان   در مقاله) ١٣٩٨(

ها بـا روش   . در این مقاله، واجندا آنها پرداخته أها و نیز بررسی و شناخت منش  توصیف آوایی واج
دراویدی دارند و کدام از أ ها منش  واج که کدام   سازی استخراج و بیان شده  جفت کمینه و جانشین

   اند.  گویش محلی یعنی گویش رودباری گرفته شده
  

  های دستوری در براهویی رودباری . حالت ۴
 در گونۀ براهویی رودباری، هفت حالت دستوری وجود دارد: نهادی، رایی، اضـافی، برایـی/

شود. در   ۀ اسم متصل میها، پایانه صرفی به پای  از حالتای، دری، ازی، بایی. در هر کدام   به
  .شود  تفصیل بررسی می ها به  ادامه هرکدام از این حالت

  

  حالت نهادی.  ١ . ۴
به  /k-/و  /ɑk-/ گیرد. در حالت نهادی جمع، پایانۀ  اسم در حالت نهادی مفرد، تکواژی نمی

که اسم مفرد مختوم به واکه مواردی شود. پایانۀ حالت نهادی جمع، در   اسم مفرد متصل می
  شود که به قرار زیر است:  هایی می  یا همخوان باشد، دچار دگرگونی

  گیرد.   می /ɑk-/ که اسم مفرد مختوم به همخوان باشد، در حالت نهادی جمع، پایانۀ  انیزم )١
در باشد،  /ue-/و  /i/ ،/-u/ ،/-ɑ-/ های هواکیکی از که اسم مفرد مختوم به   زمانی )٢

  شود.   ظاهر می /k-/ پایانۀحالت نهادی جمع، 
اشد، در حالت نهادی جمع، بین ب /e-/ یا /ɑ-/واکۀ که اسم مفرد مختوم به   زمانی )٣
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شود.   اضافه می/G/  ،/-Ɂ/ ، /-h-/های میانجی   ، همخوان/ɑk-/تکواژ جمع اسم مفرد و 
 ،متفاوتهای سنی و جنسی   های میانجی در گروه  به مشاهدات نگارنده، همخوان وجهتبا

 های رد همخوانتر و در میان زنان، کارب  های سنی جوان  . برای مثال، در گروهگوناگون است
  / است.G-و / /h-/ بیشتر میانجی
دو  باشد، در حالت نهادی جمع /ie-/ب که اسم مفرد مختوم به واکۀ مرکّ   زمانی )۴

ب) بین اسم مفرد و تکواژ  ؛شود  اضافه می /k-/الف) پایانۀ جمع ساز  آید:  حالت پیش می
  شود.   اضافه می /y-/میانجی    ، همخوان/ɑk-/جمع 
  

  حالت نهادی .١جدول 
  

معنی نهادی مفرد اسم نهادی جمع  معنی

/Ɂella/ /Ɂella/ 
»دایی«  
»عمو«  

/Ɂella-G-ɑk/
/Ɂella-h-ɑk/  
/Ɂella-Ɂ-ɑk/

»ها  دایی«  
»عموها«  

/lomme/ /lomme/ »مادر«  
/lomma-G-ɑk/
/lomma-h-ɑk/  
/lomma-Ɂ-ɑk/

»مادرها«  

/die/ /die/ »روز«  /die-y-ɑk/
/die-k/

»روزها«  

/due/ /due/ »قاشق« /due-k/ »ها  قاشق«  
/Ɂolli/ /Ɂolli/ »اسب« /Ɂolli-k/ »ها  اسب«  
/du/ /du/ »دست« /du-k/ »ها  دست«  

/xawɑ/ /xawɑ/ »َمشک« /xawɑ-k/ »ها  َمشک«  
/Ɂost/ /Ɂost/ »قلب« /Ɂost-ɑk/ »ها  قلب«  
/xarɑs/ /xarɑs/ »گاو« /xarɑs-ɑk/ »گاوها«  
/deGɑr/ /deGɑr/ »زمین« /deGɑr-ɑk/ »ها  زمین«  
/moč/ /moč/ »همه« /močč-ɑk/ »همگان«  
/toG/ /toG/ »خواب« /toG-ɑk/ »ها  خواب«  
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  dɑɁolli piyon-e .این اسب سفید است

  yie mardak-ɑk o zeyf-ɑk jɑnue-Ɂ-or .آن مردان و زنان خوب هستند
  dɑ mɑl-ɑk o yiet-ɑk moč kanɑ-y-e .تمام این گوسفندها و بزها مال من است

  
  حالت رایی.  ٢ . ۴

بـه اسـم  /ɑt-e-/گیرد. در حالت رایی جمع، پایانۀ   می /e-/اسم در حالت رایی مفرد، تکواژ 
  1د.شو  مفرد اضافه می

  

  حالت رایی . ٢ جدول
  

معنی رایی مفرد اسم رایی جمع  معنی

/Ɂella/ /Ɂella-G-e/ 
»دایی را«  
»عمو را«  

/Ɂella-G-ɑt-e/
/Ɂella-h-ɑt-e/ 
/Ɂella-ʔ-ɑt-e/

»ها را  دایی«  
»عموها را«  

/lomme/ /lomma-G-e/ »مادر را«  
/lomma-G-ɑt-e/
/lomma-h-ɑt-e/ 
/lomma-ʔ-ɑt-e/

»مادرها را«  

/Ɂolli/ /Ɂolli-y-e/ »اسب را« /Ɂolli-t-e/ »ها را  اسب«  
/du/ /du-Ɂ-e/ »دست را« /du-t-e/ »اها ر  دست«  

/xawɑ/ /xawɑ-G-e/ »مشک را« /xawɑ-t-e/ »ها را  مشک«  
/die/ /die-y-e/ »روز را« /die-y-ɑt-e/ »اروزها ر«  
/due/ /due-ʔ-e/ »قاشق را« /due-t-e/ »ها را  قاشق«  
/Ɂost/ /Ɂost-e/ »قلب را« /Ɂost-ɑt-e/ »ها را  قلب«  
/xarɑs/ /xarɑs-e/ »گاو را« /xarɑs-ɑt-e/ »گاوها را«  
/deGɑr/ /deGɑr-e/ »زمین را« /deGɑr-ɑt-e/ »ها را  زمین«  
/moč/ /močč-e/ »همه را« /močč-ɑt-e/ »همگان را«  
/toG/ /toG-e/ »خواب را« /toG-ɑt-e/ »ها را  خواب«  

                                                            
 .شود اضافه می /h/, /-Ɂ/, /-G-/های میانجی  ، همخوان/ɑt-/بین اسم مفرد و تکواژ جمع در شش حالت دیگر نیز . ١



مقاله
١٩٥ ١١های ایرانی  و گویش ها زبان

 ی...های دستوری در گونۀ زبان بررسی حالت
 

 mardom-e Ɂaslan hič Ɂemkɑnɑt-es Ɂallow .مردم را اصًال هیچ امکاناتی نبود (نداشتند)
  bɑ-y-e Ɂorɑn-e tafpa  .را نبند تا خانه در

  mage yei-d-e Ɂešnɑspiesa مگر او را نمی شناسید؟
  tamɑme ruest-ɑt-e Ɂalɑn bark Ɂarie .تمام روستاها را االن برق هست (دارند)

  
 ای   برایی/ بهحالت .  ٣ . ۴

ای   بـه شود. در حالت برایی/  به پایۀ اسم متصل می /ken-/ای مفرد، تکواژ   در حالت برایی/به
  د.شو  به اسم مفرد اضافه می /ɑt-ken-/ جمع، پایانۀ

  

  ای   حالت برایی/به . ٣جدول 
  

مفرد ای / بهبرایی اسم معنی جمعای/ بهبرایی معنی

/Ɂella/ /Ɂella-ken/ 
 »برای/ به دایی«
 »برای/ به عمو«

/Ɂella- G-ɑt-ken/
/Ɂella- h-ɑt-ken/ 
/Ɂella-Ɂ-ɑt-ken/

 »ها  به دایی برای/«
 »به عموها برای/«

/lomme/ /lomma-ken/ »/به مادر برای«
/lomma-G-ɑt-ken/
/lomma-h-ɑt-ken/ 
/lomma-Ɂ-ɑt-ken/

 »به مادرها برای/«

/die/ /die-ken/ »/به روزبرای« /die-y-ɑt-ken/ »/به روزها برای«
/due/ /due-ken/ »/به قاشقبرای« /due-t-ken/ »/هابه قاشق برای«
/Ɂolli/ /Ɂolli-ken/ »/به اسببرای« /Ɂolli-t-ken/ »/هابه اسب برای«
/Ɂost /Ɂost-ken/ »/به قلببرای« /Ɂost-ɑt-ken/ »/هابه قلب برای«

/xarɑs/ /xarɑs-ken/ »/به گاوبرای« /xarɑs-ɑt-ken/ »/به گاوها برای«
/du/ /du-ken/ »/به دستبرای« /du-t-ken/ »/هابه دست برای«

/xawɑ/ /xawɑ-ken/ »/به مشکبرای« /xawɑ-t-ken/ »/هابه مشک برای«
/deGɑr/ /deGɑr-ken/ »/به زمینبرای« /deGɑr-ɑt-ken/ »/هابه زمین برای«
/moč/ /močč-ken/ /močč-ɑt-ken/ »به همهبرای/« »به همگان برای/«
/toG/ /toG-ken/ »/به خواببرای« /toG-ɑt-ken/ »هابه خواب برای/«

  

  Ɂenkelɑb xeyli dɑ mantek-ɑt-ken xob mas  .ها خوب بود  انقالب خیلی برای این منطقه



١٩٦ ١١های ایرانی  و گویش ها زبان مقاله
 های دستوری در گونۀ زبانی... بررسی حالت

 
  tien-ken daGɑr Ɂalkor  .برای خودشان زمین گرفتند

  pie kɑna bey-ken  .به علف بعدًا رفتند برای/
halilrued kašang (h)enɑka bɑtlɑ-ken ǰɑzmuriyɑn-na šuelengɑka 

  .ریخت اتالق جازموریان میرفت به ب هلیل رود قشنگ می
  assoon Ɂostɑn-ken kermɑn-na  .آمدند به سمت استان کرمان
  dɑsa Ɂey kermɑn-na assoon kahnu-ken  .بعد از کرمان رفتند به کهنوج

  
  اضافیحالت .  ۴ . ۴

شـود. در حالـت اضـافی   به پایۀ اسم متصل می /a-/یا  /na-/در حالت اضافی مفرد، تکواژ 
  د. شو  به اسم مفرد اضافه می /ɑt-a-/ جمع، پایانۀ

  

  حالت اضافی.  ۴جدول 
  

معنی اضافی مفرد اسم اضافی جمع معنی

/Ɂella/ /Ɂella-na/ 
/Ɂella-a/ 

 »دایی ِـ«
 »عمو ِـ«

/Ɂella-G-ɑt-a/
/Ɂella-h-ɑt-a/ 
/Ɂella-Ɂ-ɑt-a/

 »ها  دایی ِـ«
 »عموها ِـ«

/lomme/ /lomma-na/ 
/lomma-a/ 

 »مادر ِـ«
/lomma-G-ɑt-a/
/lomma-h-ɑt-a/ 
/lomma-Ɂ-ɑt-a/

 »مادرها ِـ«

/die/ /die-na/ 
/die-a/ 

 »روزها ِـ« /die-y-ɑt-a/ »روز ِـ«

/due/ /due-na/ 
/due-a/ 

 »ها  قاشق ِـ« /due-t-a/ »قاشق ِـ«

/Ɂolli/ /Ɂolli-na/ 
/Ɂolli-a/ 

 »ها  اسب ِـ« /Ɂolli-t-a/ »اسب ِـ«

/Ɂost/ /Ɂost-na/ 
/Ɂost-a/ 

 »ها  قلب ِـ« /Ɂost-ɑt-a/ »قلب ِـ«

/xarɑs/ /xarɑs-na/ 
/xarɑs-a/ 

 »گاوها ِـ« /xarɑs-ɑt-a/ »گاو ِـ«



مقاله
١٩٧ ١١های ایرانی  و گویش ها زبان

 ی...های دستوری در گونۀ زبان بررسی حالت
 

معنی اضافی مفرد اسم اضافی جمع معنی

/du/ /du-Ɂ-na/ 
/du-Ɂ-a/ 

 »ها  دست ِـ« /du-t-a/ »دست ِـ«

/xawɑ/ /xawɑ-G-na/ 
/xawɑ-G-a/ 

 »ها  مشک ِـ« /xawɑ-t-a/ »مشک ِـ«

/deGɑr/ /deGɑr-na/ 
/deGɑr-a/ 

 »ها  زمین ِـ« /deGɑr-ɑt-a/ »ینزم ِـ«

/moč/ /močč-na/ 
/močč-a/ »همه ِـ« /močč-ɑt-a/ »همگان ِـ« 

/toG/ /toG-na/ 
/toG-a/ »خواب ِـ« /toG-ɑt-a/ »ها  خواب ِـ« 

  
šahrestɑn-e ruebɑr-na kollan ba’dey Ɂenkelɑb-na Ɂɑvɑd mas  

  .شهرستان رودبار کًال بعد انقالب آباد شد
  baxše kahnue-na .وجبخِش کهن

  /be xɑtere xošksɑli-na vaz’iyat xob Ɂaf/  .بخاطِر خشکسالی وضعیت خوب نبود
 Ɂey nazare Ɂɑmuzeš-na xob massone  .از نظِر آموزشی خوب شده است

  zɑdgɑhe Ɂavaliye d-ɑt-a Ɂantɑye massone  ها کجا بوده؟ این ۀزادگاه اولی
  sardɑre tamɑme melat-na Ɂas  .سرداِر تماِم ملت بود

 
 دریحالت .  ۵ . ۴

   جمـع، پایانـۀ دریشـود. در حالـت   به پایۀ اسم متصـل می /ti-/در حالت دری مفرد تکواژ 
/-ɑt-ti, -t-ti/ گردد.   به اسم مفرد اضافه می  

  

  حالت دری . ۵جدول 
  

معنی دری مفرد اسم دری جمع  معنی
/die/ /die-ti/ »در روز« /die-y-ɑt-ti/ »وزهادر ر«  
/due/ /due-ti/ »در قاشق« /due-t-ti/ »ها  در قاشق«  
/Ɂolli/ /Ɂolli-ti/ »در اسب« /Ɂolli-t-ti/ »ها  در اسب«  



١٩٨ ١١های ایرانی  و گویش ها زبان مقاله
 های دستوری در گونۀ زبانی... بررسی حالت

 
معنی دری مفرد اسم دری جمع  معنی

/Ɂost/ /Ɂost-ti/ »در قلب« /Ɂost-ɑt-ti/ »ها  در قلب«  
/xarɑs/ xarɑs-ti/ »در گاو« /xarɑs-ɑt-ti/ »در گاوها«  

/du/ /du-ti/ »در دست« /du-t-ti/ »ها  ستدر د«  
/moč/ /močč-ti/ »در همه« /močč-ɑt-ti/ »در همگان«  
/toG/ /toG-ti/ »در خواب« /toG-ɑt-ti/ »هادر خواب«  

/xawɑ/ /xawɑ-ti/ »در مشک« /xawɑ-t-ti/ »هادر مشک«  
/deGɑr/ /deGɑr-ti/ »در زمین« /deGɑr-ɑt-ti/ »ها  در زمین«  

  
  sisad-o panǰɑh madrese ruebɑr-ti Ɂarie  .پنجاه مدرسه در رودبار استسیصدو

  dɑsa gieterin dɑnešgɑh-ɑt-ti dɑre dars xwɑnera  . خوانند  دارند درس می ها  ترین دانشگاه االن در بزرگ
  va xode kahnu-ti Ɂalɑn tusono  .اند  و در خود کهنوج االن ساکن

  tɑz-ɑt-e šovelena hizak-ti paliefena  .جوشانند  ریزند در داخل مشک، می  شیرها را می
  suelova tašt-ɑt-ti  .ها  ریزم در تشت  می

  dɑǰangal ruexona-ti xeyli kašang xarron-as  .این جنگل در رودخانه خیلی قشنگ سبزه
  masalan jiroft-ey yɑ jɑ-s pie dars xwɑnera  
  .خوانند  مثًال در جیرفت یک جایی است، بعد درس می

   mardak-es ke yie-r-ey tusone rafi-kanɑ-y-e  .، دوست من استمردی که در آنجا نشسته
  
  ازیحالت .  ۶ . ۴

شـود. در حالـت ازی جمـع،   به پایۀ اسم متصل می /an, -ɑn-/در حالت ازی مفرد، تکواژ 
  د. شو  به اسم مفرد اضافه می /ɑt-an, -t-an, -ɑt-ɑn, -t-ɑn-/ نشانۀ

  

  حالت ازی.  ۶جدول 
  

یمعن ازی مفرد اسم ازی جمع  معنی

/Ɂella/ /Ɂella-G-an/ 
/Ɂella-G-ɑn/ 

»از دایی«  
»از عمو«  

/Ɂella-G-ɑt-an/, /Ɂella-G-ɑt-ɑn/
/Ɂella-h-ɑt-an/, /Ɂella-h-ɑt-ɑn/  
/Ɂella-Ɂ-ɑt-an/, /Ɂella-Ɂ-ɑt-ɑn/

 »ها  از دایی«
 »از عموها«



مقاله
١٩٩ ١١های ایرانی  و گویش ها زبان

 ی...های دستوری در گونۀ زبان بررسی حالت
 

یمعن ازی مفرد اسم ازی جمع  معنی

/lomme/ /lomma-G-an/ 
/lomma-G-ɑn/ 

»از مادر«  
/lomma-G-ɑt-an/, /lomma-G-ɑt-ɑn/
/lomma-h-ɑt-an/, /lomma-h-ɑt-ɑn/  
/lomma-Ɂ-ɑt-an/, /lomma-Ɂ-ɑt-ɑn/

 »از مادرها«

/die/ /die-y-an/ 
/die-y-ɑn/ 

»از روز«  /die-y-ɑt-an/
/die-y-ɑt-ɑn/

 »از روزها«

/due/ /due-Ɂ-an/ 
/due-Ɂ-ɑn/ 

»از قاشق«  /duet-an/
/due-t-ɑn/

»ها  از قاشق«

/Ɂolli /Ɂolli-y-an/ 
/Ɂolli-y-ɑn/ 

»از اسب«  /Ɂolli-t-an/
/Ɂolli-t-ɑn/

»ها  از اسب«

/Ɂost/ /Ɂost-an/ 
/Ɂost-ɑn/ 

»از قلب«  /Ɂost-ɑt-an/
/Ɂost-ɑt-ɑn/

»ها  از قلب«

/xarɑs/ /xarɑs-an/ 
/xarɑs-ɑn/ 

»از گاو«  /xarɑs-ɑt-an/
/xarɑs-ɑt-ɑn/

 »از گاوها«

/du/ /du-Ɂ-an/ 
/du-Ɂ-ɑn/ 

»ستاز د«  /du-t-an/
/du-t-ɑn/

»ها  از دست«

/xawɑ/ /xawɑ-G-an/ 
/xawɑ-G-ɑn/ 

»از مشک« /xawɑ-t-an/
/xawɑ-t-ɑn/

»ها  از مشک«

/deGɑr/ /deGɑr-an/ 
/deGɑr-ɑn/ 

»از زمین«  /deGɑr-ɑt-an/
/deGɑr-ɑt-ɑn/

»ها  از زمین«

/moč/ /močč-an/
/močč-ɑn/

»از همه«  /močč-ɑt-an/
/močč-ɑt-ɑn/

»از همگان«

/toG/  /toG-an/
/toG-ɑn/

»از خواب« /toG-ɑt-an/
/toG-ɑt-ɑn/

»ها  از خواب«

 
 barkat-an hannɑɁenkelɑb-na  .از برکِت همین انقالب

 vaz’iyat mowǰud-an behter marie  .از وضعیت موجود بهتر بشود
Ɂavalan bɑvɑ-ne dɑ-t-an Ɂorɑyi Ɂaltane, borz-an Ɂalkine. tienɑna-na xalkɑn Ɂaf 

 .خودمان نیست ۀاز باال زن گرفته. از طایف ،اوًال بابات از اینجاها زن نگرفته
  pie Ɂampieno yieng-an assoon Ɂostɑn-ken kermɑn-na  

  .اند به استاِن کرمان  اند از آن طرف آمده  بعد کوچ کرده
 
  بایی حالت .  ٧ . ۴

شود. در حالت بایی جمع، پایانۀ   پایۀ اسم متصل میبه  /tuen-/در حالت بایی مفرد، تکواژ 



٢٠٠ ١١های ایرانی  و گویش ها زبان مقاله
 های دستوری در گونۀ زبانی... بررسی حالت

 

/-ɑt-tuen/ د. شو به اسم مفرد اضافه می  
  

  حالت بایی . ٧جدول 
  

معنی بایی مفرد اسم بایی جمع معنی

/Ɂella/ /Ɂella-tuen/ 
 »با دایی«
 »با عمو«

/Ɂella-G-ɑt-tuen/
/Ɂella-h-ɑt-tuen/ 
/Ɂella-Ɂ-ɑt-tuen/

 »ها  با دایی«
 »هابا عمو«

/lomme/ lomma-tuen/ »با مادر« 
/lomma-G-ɑt-tuen/
/lomma-h-ɑt-tuen/ 
/lomma-Ɂ-ɑt-tuen/

 »با مادرها«

/die/ die-tuen/ »با روز« /die-y-ɑt-tuen/ »با روزها«
/due/ due-tuen/ »با قاشق« /due-t-tuen/ »ها  با قاشق«
/Ɂolli/ /Ɂolli-tuen/ »با اسب« /Ɂolli-t-tuen/ »ها  ا اسبب«
/Ɂost/ /Ɂost-tuen/ »با قلب« /Ɂost-ɑt-tuen/ »ها  با قلب«
/xarɑs/ /xarɑs-tuen/ »با گاو« /xarɑs-ɑt-tuen/ »با گاوها«

/du/ /du-tuen/ »با دست« /du-t-tuen/ »ها  با دست«
/xawɑ/ /xawɑ-tuen/ »با مشک« /xawɑ-t-tuen/ »ها  با مشک«
/deGɑr/ /deGɑr-tuen/ »ا زمینب« /deGɑr-ɑt-tuen/ »ها  با زمین«
/moč/ /močč-tuen/ »با همه« /močč-ɑt-tuen/ »با همگان«
/toG/ /toG-tuen/ »با خواب« /toG-ɑt-tuen/ »ها  با خواب«

 

  dɑsa deštɑr-tuen Ɂasejɑ tusera  .نشینند  االن با نامزدش یک جا می
  dɑ tɑyefa-nomɑ ballatun-nomɑ pire-tuen Ɂasejɑ masono  

  .شما با مادربزگ شما با پدربزرگ شما یک جا بودند ۀاین طایف
  nat-tuen narreng  .با پا رفتن

  tienɑ zeyfe-tuen  .با زن خودش
  
 گیری  نتیجه . ۵

ای،   به اسم در گونۀ براهویی رودباری هفت حالت دستوری (نهادی، رایی، اضافی، برایی/
های مختص   ها در شمار مفرد و جمع، پایانه  از این حالتدری، ازی، بایی) دارد. در هرکدام 



مقاله
٢٠١ ١١های ایرانی  و گویش ها زبان

 ی...های دستوری در گونۀ زبان بررسی حالت
 

  د.شو  به هر حالت به اسم اضافه می
 /k-/و  /ɑk-/ گیرد و در حالت جمع، پایانۀ  در حالت نهادی مفرد، اسم تکواژی نمی -

  شود.  به اسم مفرد متصل می
به  /ɑt-e-/ایانۀ گیرد و در حالت رایی جمع، پ  می /e-/در حالت رایی مفرد، اسم تکواژ  -

  د.شو  اسم مفرد اضافه می
ای   بـه به پایۀ اسم متصل و در حالت برایی/ /ken-/ای مفرد، تکواژ   به در حالت برایی/ -

  د.شو  به اسم مفرد اضافه می /ɑt-ken-/ جمع، پایانۀ
و در حالـت اضـافی به پایـۀ اسـم متصـل  /a-/یا  /na-/در حالت اضافی مفرد، تکواژ  -

  د. شو  به اسم مفرد اضافه می /ɑt-a-/یانۀ جمع، پا
  جمـع، پایانـۀ دریبه پایـۀ اسـم متصـل و در حالـت  /ti-/در حالت دری مفرد تکواژ  -

 /-ɑt-ti, -t-ti/ د. شو  به اسم مفرد اضافه می  
به پایۀ اسـم متصـل و در حالـت ازی جمـع،  /an, -ɑn-/در حالت ازی مفرد، تکواژ  -
 د. شو  به اسم مفرد اضافه می /ɑt-an, -t-an, -ɑt-ɑn, -t-ɑn-/ نشانۀ
به پایۀ اسم متصل و در حالت بایی جمـع، پایانـۀ  /tuen-/در حالت بایی مفرد، تکواژ  -

/-ɑt-tuen/ گردد.   به اسم مفرد اضافه می  
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 ...ها طالحات مربوط به خوراکیها و اص واژه٢٠٤ ١١های ایرانی  و گویش ها زبان یهای گویش داده
 

 

شمال غربی به گناوه، از مغرب به گناوه و بوشهر، از مشرق و شمال شرقی به کازرون و ممسنی 
آن شهر برازجان است که جنوب و جنوب غربی به دشتی و تنگستان محدود است. مرکز  و از

ی دیگر آن هابخش .، ذیل دشتستان)نامه لغت(دهخدا،  دهدمىبخش مرکزی دشتستان را تشکیل 
خانی، وحدتیه، سعدآباد، زیراه، شبانکاره، و منطقۀ  دشتی اسماعیل  شامل زیارت، آبپخش،

 گویش دشتستانی سخن بهی ذکرشده در دشتستان، هامکانهمۀ مردم  .بزرگ پشتکوه است
را در  xoš ۀواژ مثالً  ،یکدیگر دارد با ییهاهر منطقه تفاوت های اما گویش ،گویند مى

 کنند. مىتلفظ  xaš، و در سعدآباد xâšبرازجان 
گویند.   قریبًا همۀ مردم این استان به زبان فارسی و با گویش محلی خود سخن میت

یی نیز به چشم هاها تفاوتدر روستاها بیشتر از شهرها متنوع و مشهورند و بین آنها لهجه
شود که بنا به شرایط جغرافیایی   این استان به سه دستۀ کلی تقسیم می های خورد. گویشمى

جوار خود و تبادالت فرهنگی، تغییراتی در گویش  وآمد مردم، با نواحی هم استان بوشهر و رفت
ه کوهستانی است هر ناحیه ایجاد شده است. در ناحیۀ شمالی و محدودۀ شمال شرقی استان ک

ی استان بوشهر تا امناطق ساحلی و جلگهاهالی گویش  .گویش اهالی به لری نزدیک است
ها   ارتباط با خارجیدلیل شباهت دارد و به  کفارسی کالسی به حدی به فارسی معیار و بیشتر

های بسیاری از انگلیسی، عربی و هندی وارد گویش بوشهر و دشتستان شده است.  واژه
گویشی مشابه دارند که  ،نواحی جنوبی استان بوشهر مانند دیر و کنگان و دشتی همچنین

نخورده باقی مانده است؛ خصوصًا در مورد صرف فعل با گویش شمال و  تقریبًا بکر و دست
به موقعیت  ها و روش طبخ آن باتوجه  های مربوط به خوراکی مرکز استان تفاوت بسیار دارد. واژه

ها غالبًا در سطح تلفظ دیده  یکسان است. تفاوت اقلیمی این منطقه، جغرافیایی و شرایط
را در نواحی » بلغور گندم«های واژگانی نیز وجود دارد. برای مثال،  شود، البته گاهی تفاوت می

 .گویند می /givine/ ،/gemne/  و در سایر نواحی  /lelak/مرکزی 
 

 ها خوراکی های مربوط به  . واژه٢
/âlu serx kerde (ow paz/ šu čâlei)/ :  شده پز یا زیر آتش پخته  آبزمینی  سیبکرده،  زمینی سرخ سیب . 

/âš/ :.انواع پلو و آش 



یهای گویش داده
٢٠٥ ١١های ایرانی  و گویش ها زبان  ...ها ها و اصطالحات مربوط به خوراکی واژه

 

 

/âš-e haf-dongoru/ : آشی است نذری، ویژۀ دندان درآوردن کودکی که دندانش به موقع ؛ ُدنُگرو هفآش
آورده شدن حاجتش آش را پخته و بین گیرد و پس از برمىدرنیاید. مادر حبوبات آش را از همسایگان 

بلبلی،  نخود، لوبیا چیتی، لوبیا چشم: ند ازا کند. هفت نوع حبوبات این آش عبارتمىهمسایگان تقسیم 
 عدس سرخ و سبز، ماش و باقال.

/âš-e pas-e parde/ : فرستد میکه به مدت سه روز مادر عروس برای عروس و داماد است غذایی نام. 
/balbal/ :و گاه این نان را با شکر و روغن چرب کرده  پزند و میدر تنور دارد و مایه است که خمیری نان

 خورند.مى
/belâl-genomi/ :کنند. میی نرم و شیری که بر آتش برشته های گندم نورس با دانههاخوشه 

/belâl/ :  .ذرت برشته 
/belâlit/ :شود. مىزعفران پخته  نوعی رشتۀ بسیار باریک که مانند شیرین پلو، با شکر و 

/bolboli/ : شود و مخصوص هوای سرد است. مىنخود پخته که مثل باقالی تهیه 
/bonduwâ/ :   ی دوغ را از هاآرد قطره ،ریزندمىکمی آرد در کرۀ جوشان  از کره، روغناستحصال برای

 .رود کار می بهحلوا تهیۀ و در  نام دارد بندوواشود. این مادۀ خمیری مىنشین  و تهکرده الی کره جذب  البه
/bonkerun/ :دیگ. ته 

/čengâl/ :یا کرۀ محلی و شکر  با روغنو زده به آن آب و کمی نازک و خشک محلی را خرد کرده  نان
 کنند.مىمخلوط 

/čondor-mâs/ : خورند.مىهمراه با نمک و فلفل سیاه و چغندر پخته را در ماست رنده کرده 
/ču-kelik/ :و ظاهر آن مانند خورند مىرا با خرما این غذا شود. مىجوشاندن دوغ تهیه  نوعی غذا که از

 شده است. پنیر ریزریز
/dampoxt/ :بلبلی یا لوبیا سبز و  سبز یا لوبیا چشم فرنگی و عدس لویی رنگین که با گوشت و رب گوجهپ

 شود.  میتهیه گاه با افزودن کمی شوید 
/gamak/ :داده.برنج سبز بو 

/garmak/ :کنند.  پلو درست می پزشده که گاه با آن باقالی باقالی سبز آب 
/gerde/ : خمیر آرد گندم، شیرۀ  خورند. این نان ازمىنوعی نان کوچک ضخیم و مدور که با چای یا شیر

و پاشند مىکنجد روی آن و ابتدا نان را پهن کرده  .شودمىتهیه متفاوت ی هامایه و ادویهخرما، خمیر
 مالند.مىبه آن روغن یا کره و بعد  پزندمىتاوه  در تنور یا روی

/gušt/ :رود مانندمى کار نیز به» تخورش«معنای  بر معنی اصلی به عالوه: /gušt-o bâđengun/ » خورشت
 ».خورشت کدو« /gušt-o kođi/ ،»جانمباد



 ...ها طالحات مربوط به خوراکیها و اص واژه٢٠٦ ١١های ایرانی  و گویش ها زبان یهای گویش داده
 

 

/herire/ :صورت  معموًال به/ow herire/ تهیه آرد گندم  که با آردنخودچی یااست غذایی  .شود  تلفظ می
 کنند.   می

/kâd(đ)i/ : جای صبحانه یا  آورند و آن را با شیر یا چای بهمىی دراو به شکل استوانهکرده نان نازک را گرم
 خورند.مىعصرانه 

/karg-e belit/ : پزند مینوعی نان که از آرد بلوط. 
/lavlow/ :.چغندر پخته 
/laxlax/ :پخت ماهی. دم 

/lelak/ :داغ و ی که از قبل در آن پیازدر آب جوش ،است بعد از بو دادنریزتر که از بلغور را  گندم کوبیده
تا  کنند میزنند و بالفاصله شعلۀ گاز را خاموش مىهم  هبآن را ریزند. سپس مى، اند ریختهادویه  نمک و

ان، دال جمتمردار یا بادخورشت با خورشت قیمه، این فرآورده را با بخار خود دم بیاید و پف کند. 
 خورند.مىآب، دوشاب روی آن ریخته و مانند پلو  گاه نیز پس از تبخیر خورند.مىماهی  یا با قلیهعدس 

/lurak/ :خورند.مىرا با خرما  لورکشود. مىاست که از دوغ تهیه  دماننای پنیر فرآورده 
/mâs-o bâlang/ : .ماست و خیار 

/mâsu/ :خورند.مىآن را همراه با خرما یا رطب  .استماست غلیظ مانند ی که اکشک سائیده 
/morx/ :.مرغ 

/morx-e teponde/ :پر شده است با پیاز، کشمش و آلو بخارا و گاه گردوآن شکم  ی کهمرغ. 
/moštak/ :بعد از پختن بر روی تابه با کره که تر است  که از نان لواش ضخیممایه و مدور نانی بدون خمیر

شده، ادویه، نمک و پیاز یا ترۀ خرد مشتكانواعی دارد گاه میان دو  مشتک. کنند میچرب آن را یا روغن 
خمیر را به هم فشرده و روی تابه  ۀگردو و کشمش نهاده و اطراف دو الیگاهی پودر لیمو عمانی و 

نوعی  مشتکگویند. اگر الی دو  می /moštak piâzi (korâti)/ راتیکُ یا  پیازی مشتک که به آن پزند.مى
 گویند. می لومِ  مشتکیا  یاجیکه مشتکبگذارند به آن  )/jike/( سیر وحشی
/motanjene/ :طعم که از پیاز، گوشت، آلو، گردو، بادام، پسته و گوجه تهیه  بسیار خوش تنوعی خورش

 کنایه از چیز کمیاب است. شود.مى
/moy/ :.ماهی 

/nun-e zard/ : ریزند. مىدوشاب خرما  چوبه، شکر یانان محلی نازک که در خمیر آن زردنوعی 
/nunak/ :(تابه پهن شده و به شکل نان مدور و کوچکی  کف ماهی شامرغ که مایه کوکوی تخم الف
 پاشند. میو روی آن کنجد فراوان  شود تهیه می. ب) نوعی حلوا که از دوشاب و ارده است

/nun-e nâzok/ :پزند. بعد از مىو روی تابه  هردپهن ک ی بلند و باریکانانی است که خمیر آن را با وردنه



یهای گویش داده
٢٠٧ ١١های ایرانی  و گویش ها زبان  ...ها ها و اصطالحات مربوط به خوراکی واژه

 

 

 آن کمی آب بپاشند تا نرم شود.روی گذارند و برای خوردن باید مىدر ناندان آن را خشک شدن 
/ow-bâqele/ : آید. بعد نان را درمىدست   باقال با نمک و فلفل و ادویه به که از پختناست غذایی فقیرانه 

 خورند.مىو آن ترید کرده 
/ow bijik (gojik)/ :بگوشتی است از گوشت گنجشک.آ 

/ow-dâγak/ : و شود. نان را در آن ترید کرده مىداغ و نمک و ادویه تهیه است که از پیازغذایی فقیرانه
 خورند.مى

/ow-herire/ :کنند.   داغ، آب و روغن و آرد درست مینوعی خوراک که با پیاز 
/ow-kalle/ :پاچه.  خوراک کلهپاچه،  کله 
/ow-kašk/ :اری شده را با مقد زهای گرم تابستان، ابتدا کشک خیسحاضری است مخصوص رو غذایی

سایند تا مایعی شبیه دوغ به دست مىبه کمک دو عدد دستۀ چوبی آن را آب در هاونی سفالین ریخته و 
 ییشورمزۀ خودرو های کنند و با سبزیمىگاه خیار هم در آن رنده و آید بعد نان را در آن ترید کرده 

 خورند.مىپیاز و خرما و ، /mangak/  ،/xorfe/مانند 
/ow-mâšak/ :پز کردن با آن   گاه بعد از آبشود و مانند عدسی است.  نوعی خوراك که با ماش تهیه می

 گویند. می ماشک شلهکه به آن برنج و ماشک یا  کنند  ماش درست میپلو
/ow-mejak/ : ،به آنآش بادام کوهیmejak/  /šolle (šelle) گویند. بادام کوهی تلخ را کوبیده در مى هم

هم بدون  یگاه .ریزند مىآن  گذارند تا بجوشد. سپس برنج در مىدهند و مىآب ریخته و از الک عبور 
 پزند. مىبرنج 

/ow-me(o)y/ :ماهی. این غذا با پیاز، سیر، گشنیز، شنبلیله، فلفل سرخ، ادویه، آب تمر و ماهی تهیه  قلیه
 شود.مى

/ow-meyg/ :ملخ را در آب جوشانده و نمک ها سالی شده در آب. در قحط خوراکی است از ملخ پخته ،
 خوردند.  مىو  زده

/ow-noxod(đ)/ : درد،  خوردگی و سینهشود و هنگام سرمامىدر نخود تهیه که از پواست غذای رقیقی
 کنند.مىهمانند شوربا مصرف 

/ow-rešte/ :.آش رشته 
/ow-tula:/ :خورند. مىو ا در صافی ریخته و آن را تنهایی یا با ماست مخلوط کرده پنیرک پخته ر 
/ow-xâg/ :شود. نان را در آن ترید کرده مىتهیه گشنیز  مرغ و پیاز و شنبلیله و وعی غذای رقیق که از تخمن

 خورند. مىبا سبزی و تربچه و 
/pa:ti/ :پزند. مىجات مانند خورشت سبزی چغندر و ماش را با اسفناج یا برگ یکی دو نوع دیگر از سبزی 



 ...ها طالحات مربوط به خوراکیها و اص واژه٢٠٨ ١١های ایرانی  و گویش ها زبان یهای گویش داده
 

 

/parsomi/ : و طعم سوختگی دارد.است رنگ است. این نوع نان زردنانی که آرد آن زیاد 
/pask-e du/ :دهند که خشک شود آنگاه آسیاب   بسته و بالل را بو می نوعی خوراک محلی است، جو شیره

 خورند.  می رمابا خکنند، سپس   وقتی آرد شد آن را با دوغ مخلوط میو کنند   می
/qeymâq/ : و آبگوشت. تروی شیر، ماست، خورششدۀ  بستهچربی 
/qi(e)lye/ :داده با  جات (گشنیز، شنبلیله و کمی تره) تفتخورشت ماهی. این غذا از پیاز، سیر و سبزی

برای غلظت و یک قاشق کمی آرد  و هندی همراه با دو سه عدد خرما، ادویه، فلفل مقداری شیرۀ تمر
 شود.  میتهیه و ماهی فرنگی  رب گوجه

/rekâk/ : شود. مىنوعی نان که از آرد ذرت تهیه 
/rešte-tepak/ :جان ماز داغ، کشمش، گردو و بادداده را در آب جوشانده، بعد از آبکش کردن، پیرشتۀ بو

خصوص آن را گاه ماهی و سبزی م کنند.مىالی آن گذاشته و مانند برنج آن را دم   کرده را در البه سرخ
 گذارند. مىگانه سرخ کرده و الی رشته جدا
/retav/: خورند.   شده می کشک ساییدۀ خیسبا ماست و را  ُرطب، خرمای تازه 

/robiyun/ :نوعی خوراک تهیه شده از میگو. 
/šâmi/ :کنند و بدون گوشت   مرغ درست می زمینی و گوشت و تخم . نوعی کباب که از آرد و سیبشامی

 ل است.هم معمو
/še(o)l še(o)lak/ :ه را روی آتش حرکت بداغی ریخته و تا چرب و بۀنوعی نان. خمیر رقیقی را درون تا

 دهند تا خمیر پهن و پخته شود.مى
/segede/ : آتش روی ی آن هنوز نرم است مانند ذرت هادانهکه  را هنگامی. جو سبز شده برشتهجو سبز
 کنند.مىسرخ 

/šelle/ : غذای آبکی.آش و هلیم. هر 
/šelle-reštowi/ :شود.مىمحلی و سبزیجات معطر درست  ۀآشی که با رشت 
/šelle-xormoy/ :جای شیره،  پزند. گاه بهمىداده و با اندکی کره شده در آب را با آرد بو کاچی. شیرۀ حل

های سرد و را بیشتر در روز خرمایی شلهپزند. مىعبور داده و با آرد  مقداری خرما را خیسانده از صافی
 خورند.مىبارانی پخته و با نان 

/seltun-sanje/ : و به آن  شودمىکه از چغندر تهیه است غذایی  /pa:ti/   گویند. میهم 
/šire/ :.به آن دوشاب، عصاره /dešow/  رود کار می بهجای عسل و مربا  هگویند و ب میهم. 

/šiš-endâz/ : مرغ، ادویه، نمک و فلفل  با پیازداغ، تخم شده رندهاز سرخ کردن هویج نوعی غذاست که
 شود.مىسیاه تهیه 



یهای گویش داده
٢٠٩ ١١های ایرانی  و گویش ها زبان  ...ها ها و اصطالحات مربوط به خوراکی واژه

 

 

/šo(e)lle-y genomi/ :پزند.ها مىداغ و ادویه، مانند سایر آشگندم کوبیده را با گوشت و پیاز 
/šolle mejak/ :  .آش بادام کوهی. او مجک  

/sos/ : پیاز تفت داده و با آن را سپس  ،کنند  پز می از ریزریز کردن آن را آبجگر سفید گاو و گوسفند که بعد
 .گویند می دوپیازهپزند که به آن   فرنگی می با ادویه و رب گوجه

/šum/ :.پلو، برنج پخته 
/šurvâ/ :  .شوربا 

/tačin (teponde/tepenâ) moy xâru/ : ماهی خارو را بعد از غلطاندن در آرد و ادویه در روغن سرخ
گذارند. بعد از مىوسط ماهی و در را نیز جداگانه تفت داده پیاز، سیر و سبزی ماهی سپس کرده و 

دیگ در قابلمه ریخته سپس روی آن ماهی را گذاشته و بقیۀ  آبکش کردن برنج، مقداری برنج برای ته
 ریزند تا دم بکشد. مىبرنج را روی ماهی 

/tas kevâv-e limuri/ : با پودر لیمو  شده نوعی خوراک که از پختن گوشت قیمهطاس کباب لیمویی؛
 شود. مىعمانی و ادویه تهیه 

/teli(t)/ :.ترید 
/teponde, tepenâ/ :گوسفند را مثل کیسه دوخته و در آن پیاز، کشمش و آلو بخارا  یا وقتی شکم مرغ

 گویند. تپندهیا  تپناریزند و یا پیاز، سیر و سبزی مخصوص را در شکم ماهی قرار دهند، به آن   می
/tukomi/ :ی مختلف که به هنگام طبخ در شکم مرغ و ماهی و هاز پیاز، سبریجات، مغزها و ادویهآنچه ا

 نظایر آن کنند.
/xâg/ :مرغ و نیمرو را گویند. خصوص تخم به ،تخم پرندگان 

/xâg-âlu/ :زمینی. کوکوی سیب 
/xâgine/ :تقریبًا شیبه کنند   مرغ و کمی نمک و ادویه را مخلوط کرده و بعد در روغن سرخ می آرد و تخم

 افزایند.  فرنگی به آن می نیمرو است، گاه نیز کمی رب گوجه
/xâg-piyâz/ :مرغ به آن اضافه  د بعد از افزودن نمک و ادویه تخمکنن  شده را سرخ می ابتدا پیاز خالل

 کنند.  می
/xâg-temâte/ : .شود.مىفرنگی تهیه  مرغ و گوجه غذایی که از تخماملت 

/xoreš(t)-e parin/ : داغ، نمک، گیرند و پس از کوبیدن، پیازمىرا خرفه را با چغندر، پخته و آب آن
 خورند.مىدهند و با نان مىادویه و سرکه افزوده و کمی تفت 

/xorošt-e tamrdâr/ : که آن را در مرحلۀ آخر  زمینی، آب تمر که با گوشت، لپه، سیبخورشت نوعی)
 شود.مىه افزایند) و ادویه و نمک تهیمى تبه خورش



 ...ها طالحات مربوط به خوراکیها و اص واژه٢١٠ ١١های ایرانی  و گویش ها زبان یهای گویش داده
 

 

/yaxni/ :  .آبگوشت، دیزی 
/yekove/ :  ی که در آبگوشت پخته شود.اپخت. کته دم 

âγoz-e pure// :شود.  شود که با خرما خورده میمىزاییده تهیه  وعی آغوز است که از شیر دام تازهن 
 
 انواع حلوا و دسر.  ١ . ٢

/angošt-pič/ :.نوعی حلوا 
/ârde-ruγan/ :.نوعی حلوا 
/dâri-jelow/ : ،تخم سبزیجات و داروهای گیاهی تهیه ادویه، حلوایی است که از آرد، روغن، شکر

 شود.مى
/dâri-zard-o ruγan/ :روغن و افزودن چوبه (گاه با مقداری آرد) در دادن زرد ست که از بونوعی حلوا
 شود. مىمرغ و خالل بادام تهیه  شکر و چند عدد تخم

/fel/ :ب) خرمای کنند؛  میه هستۀ آن را گرفته و با کنجد و ارده مخلوط الف) نوعی دسر خرما ک
 کنند. مخلوط میچند نوع ادویۀ مخصوص و کره یا روغن حیوانی با گرفته را  هسته
/halva/ : کنند؛ ب) نوعی ماهی در خلیج فارس مىالف) دسری از خرما و آرد و روغن که پس از غذا میل

 سیاه. که دو نوع است حلوای سفید و حلوای
/halva-peseki/ : شود. مىگاه ماست تهیه  داده و کمی روغن وبا مخلوط کردن خرما در آرد بوحلوایی که

 گویند.مىهم  /halva-terak/و  /halve-y xormoy-i/به آن 
/halva-samboy/ :کنند  دهند، سپس آب شکر به آن اضافه می  آرد گندم و آرد سمبا را در روغن بو می. 

/halva-siyow/ : های  ب) نوعی ماهی در خلیج فارس با پولک؛ جلو داریالف) نوعی حلوا با نام دیگر
 تر است. سفید ارزان یتیره که نسبت به ماهی حلوا

/halve-ye ârdi/ :شکری. ینام دیگر حلوا 
/halve-ye bonduwâ/ : شود.مىتهیه  بندوواخرما در مخلوط کردن این حلوا از 

/halve-ye dešowi/ :کنند.  سپس شیرۀ خرما را به آن اضافه می ،دهند  گندم را در روغن بو می آرد 
/halve-ye pošt kamče/ :کرده یا با پشت کفگیر یا   آرد را در روغن فراوان بو داده و خرما را با آن مخلوط

 حلواخرمیزنند تا روغنش را پس داده و حلوا ریزریز شود. به آن مىهم  قدر به قاشق بزرگ آن
/…xormey/  یا/sarde bon du/ گویند. نیز می 

/halve-ye nunak/ : است که آن را با ضخامت کم در سینی پهن کرده و روی آن  حلوای سنگکنام دیگر
 پاشند.مىکنجد فراوان 



یهای گویش داده
٢١١ ١١های ایرانی  و گویش ها زبان  ...ها ها و اصطالحات مربوط به خوراکی واژه

 

 

/halve-ye râši/ : زنند مىهم  قدر به آنو شیرۀ خرما را حرارت داده و با مقداری مناسب ارده مخلوط کرده
 ود.تا یکدست ش

/halve-ye sangak/ : شود.مىتهیه زیاد هم زدن با نوعی حلوا که از حرارت دادن دوشاب و 
/komâč/ :ریزند. مىنبات  نوعی نان شبیه کیک که هنگام پختن روی آن شکر و خرده 
/pasak/ :نند تا یکدست و مثل حلواز  میهم  بهکنند و خوب   مخلوط میداده بوخرما را در آرد  .نوعی حلوا 
 شود.

/xâg-e fufal/ :شود و معموًال پس از حمام مىمرغ، دارچین، قند و ادویۀ فوفل تهیه  نوعی حلوا که از تخم
 دهند. رفتن زائو برای تقویت به او می

/xormâ-šire/ : افزایند.  ریزند و کنجد و زنجبیل کوبیده به آن می  روی خرما میو شیرۀ خرما را آب کرده 
 
 هاجات و سبزی . صیفی٣

/bâd(đ)engun/, /bâ:mgun/ :جان و یتیمچه مباد جان، خوراک گوجهمباد جان، که با آن قیمهمباد
 کنند.   درست می

/bâlang/ :.بالنگ، خیار 
/čondor/ :.چغندر 

/getak/ :ی تازه و شورمزۀ آن خوردنی است. این گیاه در های صحرایی شیبه خارشتر که برگابوته
 رسید.مىپس از خشک شدن به مصرف سوخت همچنین تهیدستان بود. قسمتی از غذای ها سالی خشک

/jike/ :ار ززار و ماسه ی آن شبیه به تره است و در گندماهگیاهی است خودرو از خانوادۀ سیر، که برگ
 دارد.گوناگونی روید. این گیاه انواع مى

/jike-ye ta:lu/ : رسد. مىکه طعم تلخی دارد و به مصرف دام جیکه نوعی 
/jike-ye xe(â)šu/ : کنند مىخوردن استفاده  عنوان سبزی که خوش طعم است و آن را خام بهه جیکنوعی

 زنند. مىیا مانند شوید به پلو 
/jowsâl/ :تر است. بوتۀ آن بر روی  یش شبیه گیاه کاسنی و اندکی کوچکهاگیاه خودرویی است که برگ

 خورند.  مىگاه آن را با نان  .چسبدمىزمین پهن شده و به زمین 
/kâkol/ : خورند. مىبا نان و ماست ویژه  شکل است که آن را با غذا به ای  شورمزه و پنجهو گیاهی خودرو

 نام دارد.  /kâkol-rizi/یک نوع آن 
/kangar/ :پز کرده و در  خورند یا آن را آب  نوعی گیاه خاردار که بعد از در آوردن خارها مغز آن را می

 کنند.  آن ترشی هم درست می از .ریزند  ماست می



 ...ها طالحات مربوط به خوراکیها و اص واژه٢١٢ ١١های ایرانی  و گویش ها زبان یهای گویش داده
 

 

/karrak/ :بعضی آن را خام خورده و بعضی پخته و پس  .گیاهی خودرو که برگ آن شبیه برگ کاسنی است
 خورند.مىاز فشردن آبش مانند اسفناج 

/kođi/ :الف): کدو، که خود انواعی دارد /kođi-suwâli/ :ب) ؛کدوی بزرگ، کدو تنبل /kođi-kevâv/ :
 شبیه و به اندازۀ بادنجان است.کدوی کباب که 

/korrât/ : .تره 
/malpine/ :.نوعی صیفی بین خیار پنبر و خیار زرد. خربزۀ ویژۀ نواحی جنوب 
/mondor/ :آن را پخته و مانند اسفناج با  .گیاهی صحرایی که برگ آن شبیه برگ چغندر و شلغم است
  خورند.مىماست 

/parpin (porgu)/ :خورند.مىبیشتر با ترید کشک یا ماست و خیار این سبزی را خوردن.  خرفه، سبزی 
/qâv-čondeli/ :خورند.مىکه آن را با نمک  چندلیمزۀ گیاهی به نام  ساقۀ ترش 

/salmak/ : خورند.مىگیاهی شبیه تره که با نان و ماست 
/ta:me/ :خورند. مىی سوزنی آبدار که آن را با ماست و نان های با برگابوته 

/temâte/ :فرنگی. گوجه 
/tervak/ :.تربچه 
/toršuk/ :مزه و  روید و ترشىمیی شبیه به اسفناج، که در اواخر زمستان هاگیاهی صحرایی با برگ

 خوردنی است.
/tula:/ :  .پنیرک 

/xiyâr-gorgu/ :.هندوانۀ ابوجهل 
/xiyâr-tarrak/ :به آن  .خیار چمبر/kalmonde/  و/kalvande/   گویند. میهم 
/xiyâr-e garm/ :.خربزه 
/xiyâr-e sard/ :.هندوانه. منظور از سرد، مزاج و طبیعت سرد هندوانه است 
/xiyâr-e zard/ :خربزۀ خراسان به شبیه  است مخصوص مناطق دشتستانکه طالبی. این خربزه  ،خربزه

 گویند. میهم  /xiyâr-e garm/مانند گرمک است. به آن  یطعمبا 
/zeveyri/ : تر است. تر و با دوام از انواع دیگر آن آبدارتر، شیرینبومی که  ۀخربززبیری. نوعی 

/mangak/ :ی سوزنی کوتاه و آبدار. هانوعی گیاه با برگ 
 
 هااصطالحات و اسامی خاص مربوط به خوراکی ،هافعل.  ۴

/bâđelu/ : شود. مىغذاهایی که خوردن آنها موجب نفخ معده 



یهای گویش داده
٢١٣ ١١های ایرانی  و گویش ها زبان  ...ها ها و اصطالحات مربوط به خوراکی واژه

 

 

/bečuk-e piyāz/ :ا گویند.قسمت وسط پیاز ر 
/bele-paz/ :پز. پخته، نیم نیم 

/berenj vârextan(vâpeieyđan)/ :.آبکش کردن برنج 
/beršondan/ :نان پختنبریان کردن، برشته کردن ،. 

/bi-tum/ :طعم.  مزه، بی بی 
/bim-suz/ :رود. کار می در اشاره به طعمی که کمی تلخ است به 

/bize kerdan/ :چیزی.  ویار، هوس کردن به خوردن/ârme kerdan/  گویند. میهم 
/bol/ :   ،کال.مقابل رسیده 

/bolowri vâviđan/ :.برشته شدن نان 
/bomz varvordan/ : .باد کردن و کف کردن بعضی مواد غذایی مثل ماست در اثر ماندگی و تخمیر 
/bu-beriz kerdan/ :داغ درست کردن.پیاز 

/bu dâđan/ :پلویی بدون روغن. ۀو تفت دادن آرد و رشتهای کنجد  برشته کردن دانه 
/bu sema: k/ /bu semahk/, :مرغ.  یی نظیر بوی ماهی و مرغ و تخمهاوب 

/bu soxtan/, /bu soxte/, /bu su/ :بوی سوختگی غذا. 
/čâle nâd(đ)an/ :منظور طبخ. پختن غذا؛ روی اجاق نهادن آب یا غذا به 
/čela: vâviđan/ :و نظایر آن. شدن انگور، انار و رطب شدت له ترکیدن و به 

/čelqesan/ :فرنگی در زیر پا.  یدن و ترکیدن چیزهایی مانند گوجهله 
/či derovordan/ :.غذا کشیدن 

/či xa(â)rdan/ :.غذا خوردن 
/čoγor-moč/, /soγor-moč/ :کار  پخت به غذاهایی مانند ترید و دم بارۀچسبیده، در هم سفت و به

 .رودمى
/čune/: پختن یک قرص نان.برای مقداری از خمیر ، نهاچ 

/dongâre/ :...حبوبات مانند ماش، عدس، لوبیا و . 
/gâ umed(đ)an/ :.ورآمدن خمیر 

/gam zeđan/ :.گاز زدن سیب و مانند آن 
/gereč/ :شود.   درستی جویده نمی آب شده و به هر چیز خوردنی که خشک، سخت و کم 

/ge:r vâvid(đ)an/ :شدن مواد لبنی و بادام و پسته و مانند آن در اثر فساد و ماندگی. بدطعم 
/gijele/ :ها را در سینی ریخته و که آن ترتیب . بدینعملی برای جدا کردن ناخالصی حبوبات و غالت



 ...ها طالحات مربوط به خوراکیها و اص واژه٢١٤ ١١های ایرانی  و گویش ها زبان یهای گویش داده
 

 

 مثل برنج پاک کردن در شمال کشور. ،دهند  صورت نیم دایره تکان می دودستی به
/gošney/ :.گرسنگی 

/habbâše/ :ک کردن غالت و حبوبات با غربال.پا 
/hardan/ :.آسیاب کردن، نرم ساییدن 

/hof-e riz/ :.پر و لبریز، سر آمدن غذای در حال جوشیدن 
/jeyđan/ :.جویدن 

/jeq nedid(đ)an/ : که نتوان آن را جوید. حد  تا آنپخته نشدن غذاهایی مانند گوشت 
/jerg/ : استگوشت و حبوباتی که خوب پخته نشده. 

/jezzak/ :شده. دنبه و پی بریان و برشته 
/joγd dâštan/ :ای از پرخوری. . کنایهبیماری گرسنگی 

/kalkesâ kerdan/ :شک بین دو قطعه سنگ پهن و نوعی عصاره گرفتن. سائیدن داروهای گیاهی خ
 شود.مىکه روی داروها قطرات آب پاشیده  صاف درحالی

/ke:resan/ : گرسنگی.مالش رفتن دل از ضعف و 
/keleng/ :شاخۀ سبزیجات. 

/keme/: .لبه. کناره. لبۀ برگشته و متمایل به بیرون اطراف ظروفی مانند قابلمه 
/kepondan/ :بلعیدن.  ،قورت دادن ،خوردن 
/kerondan/ :یا چیزی که به آنها دیگ تراشیدن و خراشیدن ته ظروف و نظایر آن برای جدا کردن ته 

 چسبیده است.
/keten kerdan/ :.نفخ کردن شکم 

/kinje/ :.قطعات کوچک گوشت 
/kolowk/ :جان یا دستۀ قارچ را گویند.مکالهک باد 

/kom kerdan/ : شکم ماهی یا مرغ.کردن باز کردن و تمیز 
/kom lur/ :شکمو. /lehar/  یا /lur/ .صفت شکمی است که هر چه بیند تمنا کند. آدم شکمو 

/korčondan/ :دیگ و مانند آن.  جویدن قند یا ته 
/korič-korič/ : صدای جویدن قند و مانند آن. به آن/korup-korup/  گویند. میهم 

/kot varvordan/ :ی باقال، چوب، کشمش، کالهک خرما و نظایر آن.هاکندن و جدا کردن سر دانه 
/kot/ : .واحد شمارش چیزهایی مانند پیاز و سیر و دانه 

/kulup xâ(a)rdan/ :ی سطح فلزات و ظروف. فرورفتگ/qolpidan/  گویند. میهم 



یهای گویش داده
٢١٥ ١١های ایرانی  و گویش ها زبان  ...ها ها و اصطالحات مربوط به خوراکی واژه

 

 

/lâle hal kerdan/ :های خیار و هندوانه را به حال خود رها کردن که هرکس بخواهد برای خود ببرد.  بوته 
/lamrow/ :.کنایه از زیاد کردن آب غذا به هنگام رسیدن مهمان ناخوانده. مخلوط رقیق ماسه در آب 

/lefow zed(đ)an/ :آب و مایعات در ظرف. موج زدن 
/lepak zeđan/ :پر زدن. بیرون ریختن مایعات از ظرف در اثر تکان خوردن.  لب 

/ley-polowi/ :گوشت مرغ یا ماهی که بعد از پختن الی پلو نهاده و دم کنند. آنچه از 
/lofkondan/ :لپی خوردن. لف خوردن. با عجله و رغبت و دو فل 
/lopondan/ :های بزرگ.  فرو خوردن لقمه 
/lur zeđan/ :طاقت شدن از گرسنگی.  بی 

/melgondan/ :.نجویده قورت دادن 
/meq zeđan/ : مکیدن. از مصدر/meqondan/  شود.مىهم استفاده 

/mer kešiđ(d)an/ :.سرکشیدن چیزهایی مانند سوپ، آش و ماست 
/mere-mereyi/ :که پس  طوری به ،ه استروی آن ماندچربی اثر که خوب شسته نشده و  یفوصفت ظر

 از شستن، قطرات آب روی آن بماند.
/mereqe/ :شود.مى، آبگوشت، شیر و مانند آن جمع تکه روی خورش ای یچربی. چرب 
/močče/ : .ش که آب یی آن نرم و به هم فشرده شده و تریدهاپلو که دانهدربارۀ مچاله و درهم فشرده شدن

 رود.مىکار  کم است به
/moqašar kerdan/ :ی باقال را کندن.هاپوست نازک روی دانه 

/nek-nekak/ :خوردن.غذا منظم کم و نا  کم 
/nepaz(u)/ :پز. گوشت یا غذای دیر/nepezuk/   گویند.مىهم 
/nexâ(e)še/ :.بدطعم 

/nun kerdan/ :.نان پختن 
/ofu/ :.غذا و پلو به زبان کودکانه 

/olpe:/ : ًرود.  کار می جان بهمزمینی و باد بمعموًال برای سیپخته و نرم.  کامال 
/ow kandan/ :   آب افتادن در ماست یا هر غذایی که بعد از دست زدن به آن، آب در گوشۀ آن جمع

 شود.مى
/ow-mereqe/ :تچربی روی غذاهایی مانند آبگوشت و خورش . 

/ow-polqânu/ : رنگ  ت. چای کماسآبکی، غذایی که آب آن در زمان جوشیدن خوب تبخیر نشده و زیاد
 گویند.مىرا هم 



 ...ها طالحات مربوط به خوراکیها و اص واژه٢١٦ ١١های ایرانی  و گویش ها زبان یهای گویش داده
 

 

/owbey kerdan/ : شستن حبوبات به روشی مخصوص با دو ظرف و همزمان حرکت دادن حبوبات در
 از حبوبات جدا شود. ها ریزه تکرار آن تا تمامی سنگ ظرف اول و آهسته ریختن آن در ظرف دوم و

/ow-resk/ :.شیرۀ برنج پخته 
/pa:riz eškondan/ : ،پرهیزانه.قطع پرهیز شکستن 

/palvâr/ :شود. مىگردان فروخته  لۀ دورهوسی گوشت شتر یا گاو که به 
/parsom/ :نچسبد. تخته و به وردنهپزی پاشند تا خمیر  ردی که به خمیر و نان و تختۀ نانآ 

/pas-e tengel raftan/ : شود.مىسرفه یا گاه خفگی باعث پریدن آب یا غذا در مجاری تنفسی که 
/pasxun/ : کنند. مىبا آن نان پختن را تمرین ها ماند و دختر بچهمىخمیری که پس از پهن کردن باقی 

/pelke kerdan/ :ی ماهی و آماده کردن آن برای طبخ. هاجدا کردن پولک یا کندن 
/pešk xa(â)rdan/ : .متالشی شدن و از هم پاشیدن مواد غذایی در اثر پختن زیاد 

/pex/ :ت برای تعیین مقدار یک وعده پختن غذا یا چایمخفف پخت، واحدی اس. 
/polows/: ررگ و یا پوست و گوشت پُ ها آلودۀ روی دنده ی کفها، مانند پوستگوشت بدبو و نامرغوب

 گویند.مىهم  /tenâs/پی دام. 
/porg/ :.خوشۀ انگور 

/puz kerdan/ :.سر کشیدن غذاهای رقیق مثل آب گوشت 
/qâš kerdan/ :  هندوانه و مانند آن. ،زه، طالبیقاچ کردن خرب 
/qâš-e gušt/ :  گوشت، نصف لش گاو یا گوسفند. ۀیک شق 

/qellat ned(đ)âštan/ :کتلت و مانند آن  ،استحکام و پیوستگی نداشتن چیزهایی مانند خمیر نان
 که نتوان آن را پهن کرد و شکل داد. طوری به

/qermez kerdan/ :.سرخ کردن غذا 
/qit dâđan/, /vâkepondan/ :.قورت دادن 

/qitondan/ :بلعیدن. ،قورت دان 
/reg-e ?ešâ/ : .شام کم و سبک 

/rige/ : استدانه شده   اطراف خرما که در اثر سرما دانهسفت شیرۀ. 
/row vâviđan/ :.روان و ذوب شدن روغن 
/šalle kerdan/ :ت.ورقه کردن گوش یه کردن گوشت. نازک بریدن و ورقهبریدن و یک ال 

/sar-pelu/ :ماند.مىهای ُدرشت روی چیزهای کوبیده که پس از بیختن آن چیز در الک باقی   دانه 
/sefid(đ)i/ :  ی لبنی.هالبنیات و فراورده 



یهای گویش داده
٢١٧ ١١های ایرانی  و گویش ها زبان  ...ها ها و اصطالحات مربوط به خوراکی واژه

 

 

/sel/ :مرغ. یی نظیر بوی ماهی و مرغ و تخمهاوب 
/sema:k/ :.بوی نامطبوع ماهی و امثال آن 

/ši(u)-čâleyi/ :  ی آتش هاجان در زیر خردهممرغ و باد زمینی و تخم مانند سیب پختن چیزهاییاجاقی. زیر
 و خاکستر گرم اجاق.

/šolle vâvid(đ)an/ :.بسیار نرم شدن دانۀ برنج هنگام طبخ پلو 
/sowzekey/ :.کپک زدن نان و خوراکی 

/soγor močâvid(đ)an/ :آب و سفت شدن غذا و ترید. کم 
/šu raftan/ : پختن زیاد.سبب  مواد غذایی بهوارفتن 

/sur/ :شور. 
/suwe/ :.سبوس آرد و نان 

/taj/ :.ترد و شکننده 
/tangow/ :آب. آب و غلیظ، خورشت یا آبگوشت جاافتاده و کم غذای کم 

/tarsondan/ :.کم تفت دادن گوشت و نظایر آن، کم سرخ کردن 
/tenek/ :رود.  کار می دربارۀ مایعات مثل چای به .رقیق 

/terzondan/ :ندن کله و پاچۀ گاو و گوسفند برای پاک کردن آن.سوزا 
/teš-towe (tuwe)/ :.آتش کردن و گرم کردن تابه برای پختن نان 

/tif kerdan/ :ی برنج در دیس که از حالت چسپندگی و فشردگی خارج شود.هاجدا کردن دانه 
/tif/ :است و دندان در آن وک نرم و پوک، صفت غذاهایی مانند کتلت که با وجود برشته شدن، نرم و پ

 رود. میراحتی فرو  به
/tike gerotan/ :.لقمه گرفتن 

/tilizak zed(đ)an/ : .جهش ناگهانی ذرات روغن 
/tu-âš-peley/ :دهند.مىجمعه به فقرا  يها که بعضی شباست غذا؛ کنایه از پلو و غذایی  ،پلو 
/vâ čelqesan/ :اد.له شدن مواد غذایی در اثر ضربه، فشار یا فس 
/vâ jerkesan/ :.جزغاله شدن گوشت یا غذا 

/vâ kepondan/ : .خوردن 
/vâ kolčondan/ :با دندان مغز هندوانه را از پوست جدا کردن یا با دندان گوشت پخته را از  ،گاز زدن

 استخوان جدا کردن.
/vâ peleyđan/ : و عبور دادن مایعات از صافی.پالودن 



 ...ها طالحات مربوط به خوراکیها و اص واژه٢١٨ ١١های ایرانی  و گویش ها زبان یهای گویش داده
 

 

/vâ qepondan/ :.بلعیدن 
/vâ terzondan/ :.سوزاندن پشم 
/vâkepondan/ :بزرگ گرفتن و بلعیدن. ۀبا دست لقم 

/verowšondan/ :.نوعی پاک کردن حبوبات و مانند آن 
/xârdan/, /xardan/ :  .خوردن  

/ye ko vo ye dun vâviđan/ :دوغ یا نوشابه  ،غذا را کامل و با مخلفاتش خوردن و پشت آن آب
 نوشیدن. تکمیل خوردن.

/zardowvi/ :  شده. گندم دودزده و زرد و تلخ رنگ یا بلغورنان دودگرفته و زرد 

/zeqaltun/ :.هر چیز بسیار تلخ مانند زهر 
/zoned/ :پخته.  نیم 

 
 ابزار و مکان آشپزی .  ۵

/ârviz/ :.آردبیز، الک 
/čâle/ :  دیگ غذا تا دهند  میقرار اندازه  سازند و در کنار آن سه عدد سنگ یک میکه در زمین  اجاقی. اجاق
 . بگذارند روی آنرا 

/darf/ :.ظرف 
/daskâse/ :  .کاسۀ کوچک چینی 

/digul/: .دیگ کوچک برای طبخ 
/digvar/ :داردو دسته  دار. دیگ مسین کوچکی که دردیگ کوچک در. 
/dowry/ :.بشقاب 
/esum/ :از جنس روی یکفگیر. 

/farmun-bar/ :خوری یک نفره.  سینی چای 
/farrâši/ :.نوعی سینی بزرگ مسین مدور 
/hobâne/ :.خمرۀ آبی بزرگ، ظرف سفالی 

/jofne/ :.تشت چوبی برای درست کردن خمیر نان که نوع سفالی آن هم وجود دارد 
/jofne-keran/ :ای تخت و صاف که با آن خمیر   تر با کله قاشق است ولی بزرگ هب شبیهفلزی که  ای وسیله

 کنند.  ک میرا پا جفنهاطراف 
/kamče/ :  .چمچه. کفگیر کوچک 



یهای گویش داده
٢١٩ ١١های ایرانی  و گویش ها زبان  ...ها ها و اصطالحات مربوط به خوراکی واژه

 

 

/kamče-ye qa:ve/ :زنند.مىهم  چمچۀ قهوه. کفگیر کوچکی که با آن قهوه را به هنگام بو دادن به 
/kârd/ : .چاقو 

/kočak/ :گذارند میگانۀ اجاق که بر آن دیگ یا قابلمه  سهی هایکی از پایه. 
/kolom/ :قطعه.  ،دانه ،حبه 
/legan/ :کنند. مىمانند تشت که در آن خمیر درست  ظرفی 

/majma:/, /ma:jume/ : گذارند.مىدر آن متفاوت مجمعه. سینی مدور مسین بزرگی که غذاهای 
/na:re/ : سازند.مىمشکی که با آن کره را از دوغ جدا 

/nimče/ :.بشقاب متوسط 
/ow-gardun/ :بزرگ آشپزی. ۀمالق 

/pâtil/ :.دیگ. ظرف بزرگ  
/qâlime/ :.قابلمه 
/qâšoγ/ :قاشق. 

/qâv/ :.قاب. بشقاب بزرگ چینی 
/ranne/ :.رنده 

/sar-puš/ :شکل برای روی آتش قلیان تا به اطراف پراکنده  ظروف و همچنین فلزی قیفی پوشش و در
 نشود.
/šarve/ :.کوزۀ آبخوری 

/sepertâs/ :د. این ظرف آورمىوجود  ه هم متصل شده و ظرف واحدی را بهمجموع چند قابلمه که ب
 است.گردش مخصوص حمل غذا در سفر و 

/sepoye/ :گذارند. میو قابلمه یا کتری را روی آن نهند  میاجاق روی بر آن را پایه که  سه 
/sini-dowreyi/ :.سینی گرد و مدور 

/sini-farrâši/ :ی.ای کنگرههاسینی مسین بسیار بزرگ با لبه 
/so-kočak/ :گذارند. میاجاق نهاده و قابلمه را روی آن  برپایه یا سه سنگ که  سه 

/tegin/ :(میز کوچک مدور برای پهن کردن نان)  خونعنوان سفره زیر  ۀ رنگین یا سفیدی که بهپارچ
 رود.   کار می ی ریختن آرد و گذاشتن خمیر هم بهو برااندازند  می

/tinak/ :تابه. اهیم 
/tong/ :،گویند. میکوتاه را هم  کوزۀ سرکوچک و تنگ و گردن پارچ آب 
/tove/ :.تابه 



 ...ها طالحات مربوط به خوراکیها و اص واژه٢٢٠ ١١های ایرانی  و گویش ها زبان یهای گویش داده
 

 

/tušir/ : ریزند میکاسۀ کوچک که در آن ماست یا شیر و مانند آن. 
/xig/ :.مشک بزرگی از پوست گوسفند برای جدا کردن کره از دوغ. خیك 

/xime/ :.هیزم 
/mođ(d)vax/ :.مطبخ. آشپزخانه 

 
   خوراکی های دارویی و چاشنی . گیاهان۶

/angose-gene/, /angoz-gene/ :درد ار بدبو که برای درمان دلصمغی است به رنگ تریاک و بسی، 
 شود. مىدرد حیوانات استفاده  ویژه دل به

/anged(đ)un/ :گیرند. مىه زانگدان، انجدان از ریشۀ آن انغو 
/anjovâd(đ) : شود.مىانجبار، گیاهی دارویی که از ریشۀ آن استفاده 

/ba:man-pič/ :پیچ. بهمن 
/bâd(đ)ere/ :ب حل کرده و برای رفع نفخ، یا مخلوطی است از کوبیدۀ چند داروی گیاهی که در آ

 گویند.مىهم  /kuku/خورانند. به آن مىآور به کودکان  عنوان خواب به
/bâdranjun/ :نوعی ریحان کوهی که خاصیت دارویی دارد. .ویهبرنجباد 

/bâlangu/ :.بالنگ 
/bangu/ : رای گلودرد.دارویی باسفرزه؛ 

/bangu-dâγak/ :   دهند سپس مىپاشند و اندکی حرارت مىظرفی فلزی را خیس کرده، اسفرزه را در آن
جوشانند تا لعاب بیندازد از این لعاب در سرماخوردگی و تسکین سرفه استفاده مىروی آن آب ریخته و 

 شود.مى
/bâqele/ :.باقال 

/bârehang/ :.رود کار می به درد ینهو سدرد  شکم در درمان بارهنگ . 
/bâvinak/ :.بابونه 

/beli/ :بلوط. 
/benamše/ :  شود.مىگاوزبان مصرف  بنفشه، گیاهی است که گل آن خاصیت دارویی دارد و مانند گل 

/bere-ševet/ :تخم شوید. 
/beγiz/ :گیاهی دارویی. 

/bimâ(d)đerun/ :مادران.بو 
/bubuwak/ : ی هارا بو داده و برای تسکین سرفه اروی گیاهی که آنهای چند دهااز دانهمخلوطی است



یهای گویش داده
٢٢١ ١١های ایرانی  و گویش ها زبان  ...ها ها و اصطالحات مربوط به خوراکی واژه

 

 

 جوند.مىخشک 
/čeđrvâ/ : گویند. می صبرگیاهی است بسیار تلخ که به عربی به آن 
/čekom/ :تر و ریزتر از زرشک که بسیار چسبناک  یی است کوچکهاکشمش کولی، مویز عسلی، دانه

 ی هم دارد.گذارند. مصرف خوارکمىاست. آن را کوبیده و روی زخم 
/čevil/ : ریزند تا خوشبو شود.مىگیاهی خوشبو که آن را در روغن حیوانی 

/čiš-beγiz/ :به گیاهی خوشبو که گاه /lurak/  و /ričâl/ زنند.مى 
/čudâr-širin/ :بیان. شیرین 

/da:lu/ : .گیاهی است دارویی برای درمان رماتیسم 
/dârčini/ :دارچین . 

/dârizard/ :چوبه.زرد 
/eđuwe/ :  .ادویه 

/eleverd/ :های کوچک و تلخ که خاصیت دارویی دارد. گیاهی است صحرایی با برگ 
/ginje/ :نزروت. صمغی است بسیار تلخ. ا 

/gol-gowzown/ :زبان.گاو گل 
/golak/ :.به آن  میوۀ گیاه کبر/keverak/  گویند. میهم 

/gonta:lak/ :رود.مىکار  های ناشی از آلرژی به  درد یاهی بسیار تلخ که برای رفع سینهتخم گ 
/γoli/ : .دارویی گیاهی به رنگ سرخ مسی 

/halpe/ :ی خاکستری متمایل به سفید که خاصیت گندزدایی داردهاگیاهی دارویی با برگ.  
/helile/ :.دارویی بسیار تلخ که مسهل است 
/hevij/ :.ادویه 

/hil/ :.هل 
/ja:feri/ :  یجعفر. 
/kâšni/ :ی.کاسن 
/kelâti/ : کنند.مىدارویی گیاهی و بسیار تلخ که هر چیز تلخ را به آن تشبیه 

/kerneti/ :شکل که روغن آن مصرف دارویی دارد.  ای  های پنجه  ای با ارتفاع دو متر و برگ  درختچه 
/kuku/ : درد و  لکرده و برای رفع درا با نبات کوبیده و در آب حل آنها مخلوطی از چند داروی گیاهی که

پیچ، گل نگین،  آویشن، زنیان، عناب، بهمن: ازاند  عبارتدهند. این داروها مىنفخ شکم به کودک 
 پستان، کندر والیتی و تعدادی دیگر. سه



 ...ها طالحات مربوط به خوراکیها و اص واژه٢٢٢ ١١های ایرانی  و گویش ها زبان یهای گویش داده
 

 

/legejin/ : میوۀ گیاه کبر. میوۀ رسیدۀ آن به اندازۀ غوزۀ خشخاش و پوست آن شبیه هندوانه است و مغز آن شیرین
 رود. کار می بهترشی در تهیۀ جوند. میوۀ کال آن نمىرا ها هنگام خوردن دانه ویش تلخ است هاو دانه

/lulefar/ : رود. گاه برای دفع انگل، تخم آن را که مىکار  دارویی که برای روان کردن شکم بهگیاهی است
 خورند.مىبه مقدار معین  و شبیه تخم گالبی است، کوبیده و با شیرۀ خرما مخلوط کرده

/marmerešk/ :روید و بویی تند و خوش   گلی خودرو از تیرۀ نعناعیان که در کشتزارها و کوهستان می
 درد مفید است. کردۀ آن برای رفع سینه دانۀ آن شبیه شاهدانه است که دم دارد و

/molkazrak/ :.نوعی صمغ است که خاصیت دارویی دارد 
/moškurak/ :شود.مىی مزاج و رطوبت استفاده گیاهی است دارویی که از گل آن برای رفع سرد 

/ossâqud(đ)us/ :  .استوخدوس 
/owše/ : .آویشن، پونۀ کوهی 

/owše-ye bâγi/ : .آویشن باغی 
/owše-ye keru/ :.آویشن باریک، عطر آن کمتر از آویشن پهن است. آویشن کوهی 

/owše-ye pa:nu/ :  یرازی.های نسبتًا پهن، آویشن ش آویشن پهن، نوعی آویشن با برگ 
/palteni/ :تر از نعنای معمولی است و عطر بیشتری دارد. ی آن پهنهانوعی نعنا است که برگ 
/parpin/ :.خرفه 

/per-e siyâvešun/ :.پر سیاوشان 
/piđom/ : .پونه، نعنای وحشی 

/q(g)elenjun/ :  مانند دیگر  یگیاهی دارویی که آن را با داروهای/solenjun/ و/bâderanjun/  شاندهجو 
 نوشند.مىدرد و نازائی برای رفع کمر

/qa:ve-ye owše/ : نوشند. خاصیت دارویی دارد. مىآویشن را با نبات در آب جوشانده و 
/qand-o ginje/ : دهند.مىند مخلوط کرده و به نوزاد صمغی است بسیار تلخ با قرا که انزروت 

/râjune/ : .رازیانه 
/riše-y anjo(e)vâđ/ :خاصیت دارویی دارد.ریشۀ انجبار . 

/rovâ-tervak/ :  تاجریزی، عنب الثعلب.  
/samba/ :  بلیله.نبلیله. شنتخم ش 

/šamli/ :ویژه به تخم آن  شنبلیله. به این گیاه و به/samba/ .هم گویند 
/sarberenjâs/ :  درد و اسهال. بومادران.  گیاهی دارویی برای شکم 

/šâtere/ :تره شاه. 



یهای گویش داده
٢٢٣ ١١های ایرانی  و گویش ها زبان  ...ها ها و اصطالحات مربوط به خوراکی واژه

 

 

/sepessun/ :پستان. دارویی. هس 
/šire-ye narm/ رود.مىکار  ند داروی گیاهی که در درمان سرماخوردگی و تب بهی از چاجوشانده 

/somboltif/ :الطیب.  سنبل 
/sutak/ : دهند.مىگیاهی دارویی که مخلوط آن را با چند گیاه دیگر برای رفع نفخ به کودکان 

//teranjevil :.ترنجبین 
/tevâšir/ :  تباشیر. 

/tod(đ)ri/ :رود کار می به درد که در درمان سینهگیاهی است دارویی  .قدومه. 
/tula:/ :.پنیرك 

/xiyâr-ta:lu/ : .حنظل. هندوانۀ ابوجهل/xiyâr-gorgu/  .هم گویند 
/xosrowdâr/ : جوز هندی. ۀاز خانوادگیاهی 

/zanjefil/ :.زنجبیل 
/zarčuwe/ :.زردچوبه 
/zâγerun/ :شود و بسیار ترش استمىاز زاج تهیه  دارویی است که. 

/zi(e)nyun/ : .زنیان 
/ziđi/ :.صمغ درخت بادام کوهی 

 
 ها  . تنقالت و شیرنی٧

/a:luk/ :درخت ارزن. بخورک.  ۀمیو، بادام کوهی 
/âžil/ :.آجیل 

/banak/ :   نندک میعنوان آجیل مصرف  و به کنندمىبنه، پستۀ کوهی، آن را مانند بادام کوهی شیرین. 
/belisu/ :آب نبات چوبی. 
/benak/ :.بنه 

/bene-mašk/ :استسبز تازه که هنوز پوست آن سخت نشده  ۀبن. 
/berenjak/ : آن را دهند یا مىبرنج را ابتدا خیس کرده بعد از خشک شدن و افزودن کمی نمک  آن را بو

 غن آن جدا شود.محض پف کردن آن را در صافی ریخته تا رو شده ریخته و به در روغن داغ
/binze/ :رنگ که از شکاف ساقۀ درخت بنه به دست  ریدار و شی شصمغی است ِک  .آدامس کوهی و طبیعی

جوند. آن را روی استخوان مىش از بین برود سپس آن را مانند آدامس ا آید. آن را در شیر جوشانده تا تلخیمى
صمغ درخت  /binzeye ta:lu/ الف) .جود داردو بینزهچسپانند تا درد تسکین یابد. سه نوع مىدردناک هم 
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نوعی : /binz-ye qâzul/شده. ج)  شیرینصمغ درخت  /binze-ye xešu (širinu)/ . ب)نشده شیرین
 . ناکببسیار چس ۀزنبی

/ček-e čelsme/ :گویند. میهم  چلسمه. به تنهایی هوله تنقالت، آجیل و شیرینی، هله 
/kolxong/:  شود.مىاست و با دندان جویده تر آن از بنۀ معمولی ترد و شکنندهنوعی بنه است که پوست 

/konâr/ : میوۀ درخت سدر که شبیه زالزالک است. کنار کامًال رسیده را/konâr-e bol/  یا/…qezel/ ،
 گویند. می /qandi …/نوع بسیار شیرین آن را و  /dangoluk …/کنار کال و نارس را 

/kukal/ : .کلوچه، بیسکویت 
/lowz/ :ها ریالی که بیشتر در عروسی و رنگارنگ به اندازۀ یک سکۀ پنج مانند نبات نوعی شیرینی آب

 شود.مىاستفاده 
/maj/ :.تخمه 

/mâqit/ :پخته و قالبی. ۀنشاست 
/noxođ-e gol/ :.نخودچی 

/qâzul/ :گیرند.  شتر میای شبیه خار  نوعی آدامس که از ریشه بوته 
/toxmak/ :  .تخمه 
/zeleyvi/ :.زولبیا 

 
 منابع:

 ، تهران.١، جنامۀ بوشهر فرهنگ، ١٣٩۵حمیدی، سیدجعفر، 
 ، تهران.نامه لغت، ١٣٧٧اکبر،  دهخدا، علی

 



 

 

  
  
  
  
  
  
  

کشــاورزی در زبــان ترکــی آذری مربــوط بــه هــا و اصــطالحات  واژه
  *روستای اوجقاز

  
  )پژوهشگر فرهنگستان زبان و ادب فارسی( کشتکار لیال نوری

  
  . مقدمه١

استان اردبیل در شمال غرب فالت ایران و شرق آذربایجان قرار دارد. مرکز این استان، شهر 
هرچند از تاریخ دقیق ای دیرینه دارد.  اردبیل، ازجمله شهرهای کهن ایران است که سابقه
شواهد حاکی از آن است که این شهر  ،پیدایش این شهر اطالعات دقیقی در دست نیست

غالب مردم استان اردبیل به زبان ترکی آذری  .)٢: ١٣٩٢نیا و همکاران  (مقدم ای کهن دارد پیشینه
های دیگری نیز وجود دارد که ازجمله  ها و گویش همه، در این استان زبان کنند. بااین وگو می گفت
هایی از خلخال و  توان به تالشی در مناطقی از نمین، عنبران و شاهرود، و تاتی و کردی در بخش می

  .)۶٣همان: (رستم اشاره کرد  خورش
که  1های شاخۀ اوغوز ها و گویش در ایران دو شاخۀ مجزا از زبان ترکی وجود دارد: زبان

نمایندۀ شاخۀ جنوب غربی زبان ترکی هستند و دیگری شاخۀ کوچکی به نام خلجی. 
                                                            

این مجموعه که در گردآوری  و خداش جعفرپور پور بهروز کریمدیبامهر،  بخش و آقایان تاجبا تشکر از خانم میسر جاهدی * 
 ١کردند.گارنده را یاری ن

1. Oghuz 



 ه کشاورزی...ها و اصطالحات مربوط ب واژه٢٢٦ ١١های ایرانی  و گویش ها زبان یهای گویش داده
 

 

ج) گونۀ اردبیلی در  ،ای در غرب ب) گونۀ ارومیه ،گونۀ تبریزی در شمال و مرکز آذربایجان
) ٣) اوغوز مرکزی؛ ٢و د) گونۀ زنجانی در جنوب شرقی؛  ،شرق در امتداد دریای خزر

طور گسترده به آن  ) ترکمنی است. اما آنچه به۶) ترکی خراسانی؛ و ۵) قشقایی؛ ۴سنقری؛ 
آذری نام جدیدی برای زبان ترکی است که در  .ان ترکی آذری استشود زب تکلم می

 Windfuhr(شود و بیش از هفت میلیون زبانور دارد  آذربایجان و نواحی نزدیک آن تکلم می

فارسی در دانیم ترکی آذری و  که می گونه . از سوی دیگر همانSalimi 1976: 1)؛ 396 :2006
هایی را به وام  تأثراتی پذیرفته و هر یک از دیگری واژهزبانی از یکدیگر تأثیر و   اثر تماس

توان به  شود؛ و از آن جمله می که در این پژوهش نیز شماری از آنها مشاهده می اند چنان گرفته
، ُقُرق، یونجه، کاکوتیو... از فارسی در ترکی آذری و  جوال، زمین، تخم، کومههایی چون  واژه وام
 ذری در فارسی اشاره کرد.و... از ترکی آ تغار، چپر

اوجغاز یا اوجقاز، یکی از روستاهای دهستان رضاقلی قشالقی از توابع بخش مرکزي 
کیلومتری غرب اردبیل و جنوب سرعین قرار دارد. زبان رایج در  ٢٧شهرستان نیر است که در 

 خانوار ۶٢نفر در قالب  ٢٢۴، ١٣٩٠است و براساس سرشماری سال  این روستا ترکی آذری
بوالغ، دیم صیغیرلو و دهستان یورتچی غربی از  در این روستا ساکن هستند. روستاهای تک

شغل اصلی اهالی این روستا دامداری و کشاورزی است  .روند شمار می همسایگان اوجقاز به
ترین محصوالت کشاورزی آن گندم، جو و عدس است. متأسفانه توزیع زمانی نزوالت  و مهم

های ساالنه در فصول غیرآبیاری  صورتی است که قسمت زیادی از بارش به جّوی استان اردبیل
شود؛  پیوندد و قسمت اعظم جریانات سطحی بدون استفاده از دسترس خارج می به وقوع می

صورت دیم است. احداث سد یامچی در  آبی، بیشتر کشت این روستا به سبب کم رو، به ازاین
b/چای  الیخلیبنزدیکی این روستا بر روی رودخانۀ  lıxlı-č y/ آبیاری   که زمینه را برای

وجود نیاورده و  های کشاورزی این منطقه به مدرن ایجاد کرده نیز تغییری در روش آبیاری زمین
 .)۳۰-۲۹: ۱۳۹۲نیا و همکاران  (مقدمهمچنان آبیاری در این روستا به روش سنتی ادامه دارد 

شده است. این دو غار که  یت این آباداوجغاز موجب شهر یدو غار تاریخی روستا
فرهاد و زبیدا عشاق  .ندا فمعرو زبیداو  فرهادکنند به غار  هایی برای آن نقل می اهالی افسانه



یهای گویش داده
٢٢٧ ١١های ایرانی  و گویش ها زبان  ها و اصطالحات مربوط به کشاورزی... واژه

 

 

ای بسیار دور در این غارها سکونت  یان در گذشتهیای این دیار هستند که به گفتۀ روستا افسانه
لر است که از  دره ین چاالچوخور و جینای سنگی و بسیار قدیمی ب اند. زبیدا خانه داشته
ای به ارتفاع حدودًا ده و عرض  آید و دهانه نظر می رو به شکل شتری در حال نشستن به روبه

این غار در بخش باالیی و غار فرهاد در بخش پایین روستا  .پانزده متر در زیر شکم شتر دارد
است  ین غار زبیدا درحال نابودئوالتوجهی اهالی و مس اند. متأسفانه بر اثر بی قرار گرفته

 .)۵٠-۴٩: ١٣٩٢(کیانی 
وجه تسمیۀ نام این روستا مشخص نیست، اما بر اساس آنچه برخی از اهالی روستا 

 گودی و محصور در میانکه در  این روستابه موقعیت جغرافیایی و مکانی  باتوجهگویند،  می
ها و  ا و جاری شدن آب چشمهه فصل بهار ذوب شدن برف و در ،است ها ها و تپه کوه

 ،کند میبرای شکار پرندگانی همچون غاز  آنجا را تبدیل به مکانی مناسب ها رودخانه
) باشد که (نوعی پرنده غاز و »شکارگاه«معنی  به ،ترکی لغتی اوچیۀ از دو کلم تواند می

 1.تبدیل شده است اوجقازو در نهایت به  اوجغازمرور زمان به  به
 های جاذبه ازاست. مناسبی  لحاظ گردشگری و تفریحی مکان بسیار این روستا از

، سی تپه قبله ،گاراقیه، سی دره نیج، لر دره اوچ، آرخاچ، توان به چاالچوخور طبیعی این روستا می
 .شاره کردو... ا باغی شهاب، باغی عیسی، باغی کریم، باغی رفیع، داق چال

وگو با تعدادی از اهالی این  صاحبه و گفتهای گویشی از طریق م در این پژوهش، داده
تر کردن مطلب از منابع  کرده برای روشن روستا گردآوری شده، هرچند آنجاکه ایجاب می

سپس اطالعات گردآمده در هشت بخش گیاهان  2ای نیز بهره گرفته شده است؛ کتابخانه
ها و اصطالحات  ها، سبزیجات، غّالت؛ درختان غیرباغی؛ واژه دیگر گیاهان، گلدارویی؛ 

                                                            
الیه  اموقعیت جغرافیایی این روستا، که پس از طی مسافتی طوالنی از ابتدای مسیر اختصاصی آن در منته به باتوجه .١

 اوجقارای باشد از واژۀ ترکی  یافته شکل تواند صورت تغییر می اوجقازنظر نگارنده، نام  ای کوهستانی قرار گرفته، به جاده
 تبدیل شده است. اوجقازرفته به  رفتهکه » الیه اپیرامون، اطراف، انتها، منته«معنی  به
شناخت گیاهان دارویی شده از کتاب  ویژه در بخش گیاهان دارویی از معادل فارسی برخی گیاهان کمتر شناخته . به٢

های سورگوم جارویی برای  صفات مهم در گزینش جمعیت«ای با عنوان  الله مظفریان و مقاله تألیف ولی و معطر ایران
 فر استفاده شده است. ألیف حسن منیریت» عملکرد جارو



 ه کشاورزی...ها و اصطالحات مربوط ب واژه٢٢٨ ١١های ایرانی  و گویش ها زبان یهای گویش داده
 

 

ها و  ها؛ آفات کشاورزی؛ واژه های کشاورزی و وابسته کشاورزی؛ ابزارآالت، ماشین
گیری تدوین شده است.  اصطالحات مربوط به آب و آبیاری؛ اصطالحات و واحدهای اندازه

نویسی هر یک از اصطالحات،  های هر بخش به ترتیب الفبای التینی آمده و پس از واج داده
 شده است.  در فارسی و توضیحات الزم نوشته معادل آن

 
 . گیاهان دارویی ٢

های هموار آن از وسعت قابل  رود که زمین شمار می ای کوهستانی به استان اردبیل منطقه
های کوچک و بزرگ  صورت دشت های استان عمومًا به توجهی برخوردار نیست. خاک

نوع و تراکم پوشش گیاهی در این استان تابع  .اند ای استقرار یافته آبرفتی در مناطق کوهپایه
تنوع این عوامل شرایط رویشی متفاوتی را در  .آب و هوا، وضعیت ناهمواری و خاک است

ای که پوشش گیاهی آن از حیث تنوع زیستی  به گونه ،نقاط متفاوت استان ایجاد کرده است
م پوشش جنگلی ناچیز ای دارد و شامل دو بخش جنگلی و مرتعی است که سه ه جایگاه ویژ

رو  ازاین. )۳۲-۳۰: ۱۳۹۲نیا و همکاران  (مقدمو بخش اعظم پوشش گیاهی از نوع مرتع است 
د در گسترۀ منابع طبیعی ایران گیاهان دارویی که یکی از منابع بسیار ارزشمن ،توان گفت می

تان اردبیل را به ای دارد. زیرا تنوع آب و هوایی اس رود در این استان جایگاه ویژه شمار می به
دلیل اهمیت این  یکی از مناطق مهم رویش بسیاری از گیاهان دارویی تبدیل کرده است. به

 کنیم. موضوع در اولین بخش این مقاله اسامی گیاهان بومی روستای اوجقاز را مرور می
 

/ d m-x šx šı/.نوعی خشخاش: خشخاش طّناز، خشخاش کبیر : 
/ ğotu/مشهور  گندم کاهویا  جو دوسر پوچ ،یوالف پوچ ،یوالِف وحشیوادۀ گندمیان که به ای علف از خان : گونه
توان به این موارد اشاره کرد: ضد افسردگی، ضد التهاب،  دربارۀ خواص دارویی این گیاه می .است
 کننده، ملین و... . هضم

/ t-qöyruğü/این گیاه دارای خواص درمانی  .یدم اسب صحرایو  شال ُدمهای  اسبیان با نام : گیاهی از تیرۀ دم
 بخش است. ساز، التیام ریزی، قابض، خون کننده از خون مدر، جلوگیری

/amaköma i/.پنیرک : 



یهای گویش داده
٢٢٩ ١١های ایرانی  و گویش ها زبان  ها و اصطالحات مربوط به کشاورزی... واژه

 

 

/avalik/نامند. ریشۀ دارویی این  می ترشِک مّواجبندیان که آن را  ای گیاه از خانوادۀ ترشک و تیرۀ هفت : گونه
های کبدی و  خون و مفید در درمان دیابت، سل، بیماری کنندۀ خونی، تصفیه گیاه علفی مقوی، ضد کم

 انواع التهابات پوستی است.
/b b nak/.بابونه : 
/bazarak/.َبَزَرک، بذِر کتان : 

/boym daran/.بومادران : 
/bul ğotu/ترتیزک آبییا  علِف چشمهبوها معروف به  : گیاهی از تیرۀ شب . 

/büzüša/ .بارهنگ : 
/č rttıx/.کاسنی : 

/dava-d b nı/آور،  . این گیاه ادرارآور، قاعدهگوِش خرگوشبویان مشهور به  : گیاهی است از خانوادۀ شب
 رود. کار می های غذایی نیز به ضد تشنج و نفخ است و برای برطرف کردن مسمومیت

/dava-tik nı/ .خارشتر، ترنجبین : 
/dava-x šx šı/.خشخاش، تریاک : 

/dilotu/.گاوزبان : 
/dol m  : گزنه./

/galin-b rm ğı/ .خارتیغال یا خارخر : 
/gavan/.َگَون : 
/gildik/یا  نسترِن شرقی، نسترِن کوهیندرت پیچان و باالرونده که به نام  ای ایستاده، یا افشان و به : درختچه

های آن مصرف دارویی دارد و برای درمان ضعف، سنگ  مشهور است. گل، میوه و برگ نسترن وحشی
 ها مفید است. ها و سوختگی ادرار، زخم مجاری

/gizi-tik nı/ .گزنه : 
/göy-yön ود. اثرات مهم دارویی آن ش عنوان علوفه استفاده می : یونجه؛ گیاهی است که غالبًا به/

 .کننده، ضد تصلب شرایین، ضد میکروب، ضد التهاب و...  ند از: سقطا عبارت
/güzü-qul ğı/گاوزبان است مشهور به گاوزبان بدل (ایتالیایی). ای از سردۀ گل : نام گونه 
/il n-x šx šı/تر  هایش به نسبت دیگر انواع خشخاش کشیده : نوعی از کوکنار یا خشخاش که دم گل

 است.
/iššak-q nq lı/.نوعی کنگر : 

/itotu/ سبزی  های آن برای که دانۀ آن طعم تند و جوشاندۀ آن مدر است. از برگ ازمک: گیاهی معروف به



 ه کشاورزی...ها و اصطالحات مربوط ب واژه٢٣٠ ١١های ایرانی  و گویش ها زبان یهای گویش داده
 

 

 شود. آش استفاده می
/it-zoğ l ğı/ گونه از این گیاه وجود دارد.  ۸نامند. در ایران  می کالغک: نوعی از موسیر وحشی که آن را

 ای و ریشۀ پیازی دارد. پیازهای آن ترکیبات و خواصی مشابه پیاز معمولی دارد. های خوشه گل
/ ıx/.ِزنیان : 

/kahlikotu/کاکوتی، آویشن باغی : . 
/kakira/ شود  بر استفاده می های زردرنگ آن به عنوان تب که از گل گل گندم: گیاهی علفی است مشهور به

 و ریشۀ آن مقوی معده است.
/k rüšna/که از دانۀ آن در درمان آبله و سرخک  گاودانهها با نام  : گیاهی از خانوادۀ بقوالت و ماشک

 شده است. استفاده می
/mörtč löx/روید، و ریشۀ آن خواص دارویی  است خودرو، شبیه به شنگ که در فصل بهار می : گیاهی

 دارد.
/noruz-gülü/.زنبِق وحشی : 

/ošqun/.ریواس : 
/pišik- irn ğı/ ازجمله خواص درمانی آن است: مقوی، قابض، کیسۀ کشیش: گیاهی علفی معروف به .

 ریزی رحم، معرق. بندآورندۀ خون، درمان خون
/pıtr x/ :نیز معروف است. ریشه و گیاه آن  طوقو  زردینههای خاردار که به  ساله با میوه گیاهی است یک

 مصارف دارویی بسیار دارد.
/qamiš/: شود. این گیاه ملین، مدر و  شناخته می قمیشها و تیرۀ گندمیان که با نام  گیاهی از خانودۀ نی

 رود. کار می صفرا به ۀبخش است و در درمان نقرس، رماتیسم و سنگ کیس آرام
/q nq l/.کنگر : 

/q ra-bazarak/ریزی  های آن در درمان خون که از دانه بالنگوهای روغنی مشهور به  : گیاهی است با دانه
 شود. صورت پخته مصرف می های گیاه به شود. برگ های روانی و... استفاده می لثه، بیماری

/q r -yemiš n/.زالزالِک وحشی : 
/q r xotu/ که در درمان سل، برونشیت، آسم و  کاهوی خارداریا  کاهوی وحشی: گیاهی علفی معروف به

 رود. همچنین مسکن، ملین و مدر، معرق و ضد انقباض عضالنی است. کار می سرفه به سیاه
/q rq -dilı/بند. : علِف هفت 
/q z-ay ğı/که در درمان کزاز،  پا کالغیا  پای کالغیواشیان معروف به  : گیاهی علفی و آبزی از تیرة قاش

 رود. کار می هاری و احتقان سینه به



یهای گویش داده
٢٣١ ١١های ایرانی  و گویش ها زبان  ها و اصطالحات مربوط به کشاورزی... واژه

 

 

/qırmızı-bazarak/ای از خانوادۀ کتان. :  َبَزَرِک قرمز؛ گونه 
/qıy x/قیاقیا  چائیرهای  های زیرزمینی بسیار رونده که به نام سورگوم با ساقه ۀ: گیاهی گندمی از خانواد 

 شده است. کنندۀ مشکالت ادراری مصرف می مرهم و برطرف عنوان شود و از گذشته به شناخته می
/qızıl-gül/.گِل محمدی، گِل گالب : 

/qöčotu/گویند. ای از گیاه بادرنجبویه است که به آن بادرنجبویۀ آویشنی می : گونه 
/quš-üzümı/ریزی. : تاج 

/s rı-qül/.نسترِن زرد : 
/s rı-yön کنندۀ  آور، ضدعفونی الملک. این گیاه خواب ِاکلیل یونجۀ زرد یاگیاهی علفی مشهور به : /

 دستگاه ادراری، بادشکن، ضد انقباض عضالنی، بندآورندۀ خون و... است.
/s ri-tik n/که  گلرنِگ وحشیهای زردرنگ از تیرۀ کاسنیان معروف به  : گیاهی است خاردار با گل

 کنندۀ اعصاب است. جوشاندۀ آن مسهل، مسکن و تقویت
/s rm šıx/.پیچِک صحرایی، عشقه : 

/siri-qöyruğü/ شود. ماهور  شناخته می خرگوشکو  گِل ماهور: گیاهی است از راستۀ گل میمونیان که با نام
 گیاهی ارزشمند برای سرفه، نزله و دارویی برای ورم نای و برونشیت است.

/süddü a/.فرفیون : 
/šüvaran/.خاکشیر : 

/tobbuz/ :.شکرتیغال 
/töklü a, tühlü a/لولو پشمکیو  چاِی کوهی، چاِی چوپانهایی چون  ای که نام : گیاهی پایا از خانوادۀ سنبله 

های معده و  و در طب عوام از جوشاندۀ آن برای رفع ناراحتیاست اند. مقوی معده  نیز به آن داده
 کنند. دستگاه هضم استفاده می

/tülki-qöyrüğü/ند از: ضد ترشح ا تن که اثرات درمانی آن عبار: نوعی جو وحشی از خانواده گندمیا
 .آور و...  کننده، خلط شیر، ضد تب، هضم

/türpak/های آن ترکیبات و خواصی همچون خردل سفید دارد. : خردِل وحشی. گیاهی علفی که دانه 
/türšank, türšang/استآب تازۀ آن نیز مدر  است و و ملّین ضد سم. این گیاه دارویی : ترشک. 

/xarmanotu/ این گیاه مقوی، قابض، بندآورندۀ خون، ضد بند علِف هفت: گیاهی با ریشۀ دارویی با ناِم .
 مفید در درمان اسهال، ورم روده و اسهال خونی است. و دیابت

/xatmi-gülü/.گِل ختمی : 
/xabarčı/.گل قاصد : 



 ه کشاورزی...ها و اصطالحات مربوط ب واژه٢٣٢ ١١های ایرانی  و گویش ها زبان یهای گویش داده
 

 

/xo -b šı/ آن در  ۀشود. از دان شناخته می خار مریم: گیاهی از خانوادۀ گل مینا و تیرۀ کاسنیان که با نام
 شود. درمان آلرژی، سرطان، افسردگی و چربی خون استفاده می

/y rpüz/.پونۀ کوهی : 
 
 ها، سبزیجات، غّالت دیگر گیاهان، گل.  ۳

/ ğ -b šı/تر از ترۀ معمولی است. های آن عریض : نوعی ترۀ وحشی که برگ 
/ ı-tara/تیزک، شاهی. : تره 

/ rp  : جو./
/banüš-yerkökü/.هویج بنفش : 

/buğd  : گندم./
/čırt-čırt-gavanı/دهد. چرت صدا می : نوعی َگَون که هنگام سوختن چرت 

/čöb n-dili/مزه و آبدار. : نوعی علف صحرایی ترش 
/čoğondor/.چغندر : 

/čoğondor-tarası/.برِگ چغندر : 
/d ğ-k v rı, d ğ-tarası/.ترۀ کوهی : 

/d rı/ :.ارزن 
/gülül/را  هایی دارد که اهالی مانند باقاال آن دار شبیه نخودفرنگی که داخل آن دانه : خّلر، نوعی گیاه غالف

 خورند. میپخته و 
/gün-qul ğı/گردان. : گِل آفتاب 

/güna-b x n/گردان. : گِل آفتاب 
/ ü a-gözı/ :نوعی علف هرز مزارع و باغات.کشیش ۀکیس ، 

/iplik a/تمشکینگان و خانوادۀ سنبلیان معروف به علفی و پیازدار از تیرۀ مارچوب : گیاهی. 
/kalam/.کلم : 
/k v r/.تره : 
/kešniš/.گشنیز : 
/mar i/.عدس : 

/marza/.مرزه : 
/p z-tarası/.برِگ چغندر : 



یهای گویش داده
٢٣٣ ١١های ایرانی  و گویش ها زبان  ها و اصطالحات مربوط به کشاورزی... واژه

 

 

/q nq l/ای. : خاِر بوته 
/reyh n/.ریحان : 
/sabalga/.شبدر : 
/š tarası/تیزک تره، تره : شاه. 

/šingila/ شود. عنوان سقز یا آدامس استفاده می شدۀ آن به از گیاه شنگ که از خشک: شیرۀ نوعی 
/süpürga/ مشهور است. ارتفاع این گیاه به  سورگوم جاروییو  ای ذرت خوشهبه : گیاهی از خانواده غالت که

 شود. انه کشت میتهیۀ جارو و دبلند برای های  به دلیل داشتن خوشهرسد و  مییک تا پنج متر 
/šüvit/.شوید : 

/taravaz/.شاهی : 
/tikān/.خار، تیغ : 

/torp, turup/.ُتُرب : 
/üzarrik, üzarlik/.اسفند : 

/x š  : اسپرس./
/y rm  : بلغور./
/yemlik/عنوان سبزی صحرایی  غلب شیرین و لذیذ است و بیشتر بهدار و ا : شنگ. این گونۀ گیاهی شیرآبه

 شود. یاز آن استفاده م
/yer-kökü/.هویج : 

/zoğ l x/.موسیر : 
 
 درختان غیرباغی.  ۴

/čin r/.درخِت چنار : 
/l l ki/.درخت اقاقیا : 

/q r - q کاسیا. /  : درخت نارون، آ
/söyüd/.درخِت بید : 

 
 ها و اصطالحات کشاورزی واژه.  ۵

/ ğ  : هیزم، درخت./
/akin/.کشت، زراعت : 



 ه کشاورزی...ها و اصطالحات مربوط ب واژه٢٣٤ ١١های ایرانی  و گویش ها زبان یهای گویش داده
 

 

/akinčı/.کشاورز : 
/akinčilik/.کشاورزی، زراعت : 

/akinlik/.مزرعه : 
/akin-pičmak/.برداشت محصول : 

/akin-v xtı/.زماِن بذرپاشی : 
/akin-yerı/.زمیِن زراعی : 

/akmak/.کاشتن، کشت کردن، نهال نشاندن، بذر افشاندن : 
/ ll h-l m با صدای بلند هنگام برداشت محصول آخرین قسمت مزرعه  کشاورزانای که  : نغمه و ترانه/

 خوانند. می
/ l x/.علِف هرز : 

/ l xl m x/.وجین کردن : 
/ l xlıx/.علفزار : 
/ r ğ  : زودتر از موعد رسیدن محصول./

/ rp lıx/.مزرعۀ جو : 
/at-torp qı/ .خاِک ُرس : 

/b r b r/ نصف زمین و مالک کاشتند  کشاورزانی که زمین را می: قراردادی که طبق آن محصول بین
 شد. یم

/b r t  قوت گرفتن در نوبت خود کشت نشود.دلیل  : آِیش. زمینی که به/
/b ğ, b x/تابیده. هم شده و به : دستۀ علوفۀ خشک 

/b ğb ğ t/های زیادی دارد. : محلی که باغ 
/b ğlıx/بستند. : بند یا ساقۀ نرمی که با آن دستۀ دروشدۀ ساقۀ گندم و جو را می 
/bahra/ زمین.: بهرۀ مالکانۀ 

/b lt čı/شکن. : تبرزن، هیزم 
/b r/.بار، میوه، ثمره : 

/b xč  : باغچه./
/boz-yer/یزرع. : زمین خشک و بیابانی، لم 

/bud x/.شاخه : 



یهای گویش داده
٢٣٥ ١١های ایرانی  و گویش ها زبان  ها و اصطالحات مربوط به کشاورزی... واژه

 

 

/buğd lıx/.مزرعۀ گندم : 
/buğd -yumāx/.شستن گندم به قصد آماده کردن آن برای بردن به آسیاب : 

/č l -čuxur, č l -čul  ر.: زمیِن ناهموا/
/čapar/.چپر، حصار، پرچین : 
/čiman/.چمن : 

/čina/ماند. چوب باقی یا روی آب می های پوستۀ گندم و خرده : آنچه بعد از شستن گندم از خرده 
/čičak/.شکوفه، غنچه : 

/čökak/.اراضی پست، دشت : 
/čöl/.صحرا، بیابان، زمین بایر که زیر کشت نرفته است : 

/čöplük/اقۀ غالت دروشده.: بقایای علف و س 
/čübürddü/.ترکه : 

/čör-čöp/.خاشاک : 
/d ll m x/.هرس کردن : 

/dan/.دانۀ گندم : 
/dana/.دانۀ میوه : 

/darmak/.چیدن : 
/d rtm x/.آسیاب کردن : 
/dary zčı/.دروگر : 

/dasta/کنند. بندی می : هر دستۀ گندم و جو که پس از درو (با ساقه و سنبل) آنها را دسته 
/d š-kassak/.سنگ و کلوخ : 

/dem-akin/.کشِت دیم : 
/gül/.ُگل : 

/gün/.آفتاب : 
/h m r/.منطقۀ هموار و زمین صاف و مسطح قابل کشت : 
/h s r/.حصار : 

/ho:l m x/شود. : هر قسمت از مزرعه که با یک بار رفتن گاو نر شخم زده می 
/im r t/برای کاشت در بهار.سازی آن  : شخم پاییزی زمین کشاورزی و آماده 

/g lön-akin/.پرمحصول : 
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/girdiš/کنند. : یکی از نژادهای مرغوب گندم که گوشتی و ُپر است و برای کاشت از آن استفاده می 
/göza/ حاصلخیز است.آید و معموًال  وجود می ها به ها و کوهپایه در آبریز کوه: اراضی هموار که 

/ ugarmak/.جوانه زدن : 
/ğalla-d mı/.سیلو، انبار غّله : 

/ ütčı/زن. : شخم 
/ üt-sürmak/.راندن گاوآهن : 

/ima ilik/جمعی، رسمی قدیمی در بین کشاورزان که موقع کشت و برداشت به یکدیگر  : همیاری دسته
 کردند. کمک می

/kalak/.مرز بین دو مزرعه که معموًال سنگچین است : 
/k l/.کال، نرسیده : 

/kifsif/ندیده، فاسد (میوه).: پژمرده، گ 
/kö1/های بزرگ. : بوته 

/köšan/.صحرا : 
/kötük/.ریشۀ درخت : 

/kök/.ریشۀ درخت و گیاه : 
/köz/.زغال : 
/köz/ نامند می کوز کنند با خیش حفر میتر  کوچك که برای تقسیم زمین زراعتی به قطعاترا : شیاری. 

/köza/.سهم آسیابان از آرد : 
/kül/.خاکستر : 

/külaš/ماند. های گندم که بعد از درو روی زمین می : ساقه 
/külašdik/.مزرعۀ بعد از درو : 

/küma/های تابستانی یا زمستانی در مراتع کشاورزی. : کومه، اتاقک 
/kür/شده قبل از جدا کردن کاه. :گندِم خرمن 
/lak/ ،های کوچک. هر یک از ردیف های باغچه یا زمین: کرت 

/mar ilik/دس.: مزرعۀ ع 
/öküz/کنند. : گاو نر که برای شخم زدن از آن استفاده می 

/ölüšgamiš/.(گل، درخت) پژمرده : 
/on bir/شد. ها تأدیه می یک، مالیاتی که معادل یک دهم محصول به خان : ده 



یهای گویش داده
٢٣٧ ١١های ایرانی  و گویش ها زبان  ها و اصطالحات مربوط به کشاورزی... واژه

 

 

/ot/.علف : 
/p lčıx-düv rı/.دیواِر کاهگلی باغ : 

/peyn/.ِپِهن، کود حیوانی : 
/peynlamak/.کود دادن : 

/peynlik/.انباِر کود : 
/pfa/.سبوس : 

/pičanak/.ردیف مزرعه یا علفزار که در دست درو است : 
/pičmak/.برداشت کردن، درو کردن : 
/pičinčı/.دروگر : 

/pičinčilik/.دروگری : 
/pičin-v xtı/.زماِن درو، فصِل درو : 

/pin/خورده و آرِد جو. : نوعی خوراک گاو از کاِه خیس 
/pitmak/.روئیدن، رستن : 

/q y  سنگ بزرگ. : صخره، تخته/
/qorüx/کرد.  چی از ورود گاو و گوسفند در آنها جلوگیری می های کشاورزی که قرق : زمین 

/qorüxčı/ :بان.  بان، زمین دشتچی،  قرق 
/quy/کردند. : گودالی که در گذشته برای نگهداری غالت در زیرزمین خشک آماده می 

/rayat/ ،کند. کسی که زمین کشاورزی ندارد و برای مالک یا ارباب کار می: رعیت 
/s m n/.کاه : 

/s m n- mb rı/.انباِر کاه و علوفه : 
/s m nlıx/.انباِر کاه و علوفه : 

/soyr x/ها. : جدا کردن کاه از دانه 
/sünbül/.سنبل، خوشۀ گندم و جو : 

/sütül/ ،است فت نشدههای غالت که کامًال س (دانهرس  نیم: نارس.( 
/šala/.یک بسته خار و خاشاک : 
/t y  انبارشده در حیاط. ۀ: کاه و علوف/

/t t/کند. : رعیت، کسی که زمین کشاورزی ندارد و برای مالک یا ارباب کار می 
/t kirga/.صمِغ درخت : 
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/top  صورت هرم روی هم انباشته شود. : تودۀ غله یا میوه که به/
/torp x/.خاک : 
/toxüm/.تخم، بذر : 

/toxüm-sapmak/.بذر پاشیدن : 
/toxüm-sapan/.بذرپاش : 

/tözlı/ کنند. مرغوب گندم که برای کاشت از آن استفاده میهای  گونه: از 
/ur l m x/.درو کردن، با داس درو کردن : 

/x lv r-d šy n/.حمل کردن محصول دروشده با چارپا : 
/x n/.مالک و ارباب : 

/xıšl m x/زدن. : خیش 
/xarman-sul m x/کوبی. برای این کار ِگِل مخصوصی از خاِک  : آماده کردن خرمنگاه برای خرمن

at-torp/ُرس ( qı/ ریزند و با ماله صاف  کنند و بر روی خرمنگاه می )، آب و کاه درست می
 کوبی آماده گردد. کنند تا خرمنگاه صاف، یکدست و تمیز شود و برای خرمن می

/xol/ۀ درخت.: شاخ 
/xol-bud x/.شاخ و برگ : 

/y st n/. زمیِن هموار : 
/y ğüš/.باران : 

/y rp x/.برِگ درخت : 
/yer/.زمین : 

/yetišip/.میوۀ رسیده : 
/yolm x/رود). کار می اه و سبزی (بیشتر در مورد عدس به: با دست چیدن گی 

/zami/.زمیِن کشاورزی، مزرعۀ گندم و جو : 
 
 ها های کشاورزی و وابسته شینابزارآالت، ما.  ۶

/ l ahra/.ماشیِن درو : 
/al-d šı/.آسیاب سنگی دستی : 

/ara/.اّره : 



یهای گویش داده
٢٣٩ ١١های ایرانی  و گویش ها زبان  ها و اصطالحات مربوط به کشاورزی... واژه

 

 

/b lt  : تبر./
/b lt -dastası/.دستۀ تبر : 

/bel/.بیل : 
/belča/.بیلچه : 

/böyun-b ğı/) طنابی که برای بستن دو قطعه چوب دو طرف یوغ : /sünačı/کار  ) به یکدیگر به
 رود. می

/böyun-durux/.یوغ : 
/buğ z/.سوراِخ سنِگ رویی آسیاب : 

/čin/.داس، داِس کمانی : 
/ču l/.جوال : 

/darq z/بلند. : داس دسته 
/dastarx n/شود. ای که برای پاک کردن تیغۀ آهنی خیش و هدایت گاوها استفاده می : وسیله 
/dayarm n/ ،موتوری.آسیاب : آسیاِب آبی 

/d m rıx/های علف و کاه از روی زمین. مانده ای برای جمع کردن باقی سیلهکش، و : شن 
/dišdik/شد. کوب تعبیه می های تیزی که در زیر خرمن : سنگ 

/g f yn/رود. : تیغۀ آهنِی خیش که هنگام شخم در زمین فرو می 
/ğalbir/.غربیل، الک : 

/hanga u اندازند تا بدنۀ  های بدنۀ خیش می )، بر سوراخ/qayš/ : چوبی است که بعد از بستن بند (/
 خیش و یوغ به هم متصل شده و از هم جدا نشوند.

/ üt/.گاوآهن : 
/ üt- ğ ı/شود. ای که برای پاک کردن نوک آهنی خیش و همچنین هدایت گاوها استفاده می : وسیله 

/komb  : کمباین./
/külüng/.کلنگ : 

/l pürtga/.بیل : 
/m l  د.شو زده استفاده می های شخم ی صاف کردن زمین: ابزاری چوبی که برا/

/or x, or q/.داس : 
/ox/.بدنۀ خیش : 



 ه کشاورزی...ها و اصطالحات مربوط ب واژه٢٤٠ ١١های ایرانی  و گویش ها زبان یهای گویش داده
 

 

/qayš/بندند. طنابی که یوغ و بدنۀ خیش را با آن می یا : بند 
/q zm  : کلنگ./
/sığbır/های نسبتًا بزرگ برای بوجاری غله. : غربیلی دارای سوراخ 
/siyazi/.گونی و کیسۀ بزرگ : 

/su-dayarm nı/.آسیاب آبی : 
/sünačı/اندازند. : دو قطعه چوبی که در دو سمت یوغ وجود دارد و بر گردن گاوها می 

/šana/.وسیلۀ باد دادن خرمن : 
/t b x/.طبق، ظرفی برای بوجاری غّله : 

/t r xtor/.تراکتور : 
/t ša/.تیشه : 

/torb ریزند و البته گاهی هم  آرد جو می ای مانند کیسه، گونی و... که درون آن کاه، یونجه یا : وسیله/
 اندازند تا در حین شخم زدن از آن بخورد و سرش را تکان ندهد. خالی بر گردن گاو می

/tut x/رود. کار می وبی خیش که برای حفظ تعادل آن به: دستۀ چ 
/val/کوِب سنتی. : خرمن 

/val-d šı/کردند. کوب تعبیه می های تیزی که زیر خرمن : سنگ 
/x r l/.گونی، کیسۀ بزرگ : 

/xıš/.خیش، گاوآهن : 
/xür un/.خورجین : 

 
 آفات کشاورزی.  ۷

/ ğ -qürdu/.ِکرِم درخت : 
/buğd -piti/.شپشۀ گندم : 

/kif/.کپک، قارچ : 
/lis/.آفت درخت میوه : 

/q r  : آفِت سیاهی گندم و جو./
/qurt/.آفِت کشاورزی : 
/šata/.شته : 

/yel/ شود). زیاد که باعث خرابی عدس می: آفت عدس (گرمای 



یهای گویش داده
٢٤١ ١١های ایرانی  و گویش ها زبان  ها و اصطالحات مربوط به کشاورزی... واژه

 

 

 
 ها و اصطالحات مربوط به آب و آبیاری واژه.  ۸

/ rx/.جوی آب، نهر، آبرو : 
/bul x/.چشمه : 

/č y/.جوی آب : 
/čin/ صفحات گلی به شکل مربع یا مستطیل که بسیار محکم و سفت بود و از روی هم گذاشتن یا :

 کردند. ر استفاده میبرداشتن آنها برای تقسیم آب در دهانۀ نه
/dara/.جوی آب : 
/gölča/گیرد و از آن آب برای  کنار رودخانه که در موقع طغیان آب آن را فرامیدر ای  منطقه .: آبگیر

 کنند. کشاورزی استفاده می
/mariz/هایی که در سینۀ کوه قرار گرفته و آبگیر نیستند. : زمین 

/nobatčı/کند. های کشاورزی هدایت می ه زمیننوبت آب را ب : میراب، کسی که به 
/qano/های زمین کشاورزی برای آبیاری کشتزار. : مرز و راه بین بخش 

/sel-tut n/شوند. ای که با آب سیل آبیاری می اراضی .گیر : سیل 
/su/.آب : 

/su rm x/.آبیاری کردن : 
/su-b ğl m n/های کشاورزی. : آب بستن، آب جاری کردن در زمین 

/su-b šı/.سرچشمه، سرآب، سرآسیاب : 
/sulu-yer/شود؛ در مقابل زمین دیم؛ زراعت آبی. : زمینی که از طریق آبیاری کشت می 
/su-tut n/توان از طریق آبیاری در آن کشت کرد. : زمینی که در مسیر آب قرار دارد و می 

/vary n/.آبراهه، مقّسم آِب دو زمین مجاور هم : 
/vary n-döndarmak/:  کردن مسیر آب برای زمین دیگر.عوض 

 
 گیری اصطالحات و واحدهای اندازه.  ۹

/ ğ  کیلومتر. ۶مسافت، معادل  یا گیری طول : فرسنگ، فرسخ، واحد اندازه/
/b tm n/ گیری محصوالت کشاورزی. من تبریز هم گویند. واحد اندازهبه آن کیلو که  ۳: من، معادل 
/bi-atak/.یک دامن : 

/bi-čarak/ک چهارم.: ی 
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/bi-o  : یک مشت./
/d nk/های کشاورزی. گیری زمین : دانگ، واحد اندازه 

/girv nk  : نوعی واحد وزن./
/istil/ گرم. ۴۰۰: واحد وزن محلی معادل 

/ölčı-q bı/گیری غّالت. : ظرف اندازه 
/on- ddöm/.ده قدم : 

/t ğ r/کیلوگرم. ۲/۸۳گیری معادل  : تغار، واحد اندازه 
/xalvar/ تابیده ( هم شده و به دسته علوفۀ خشک ۸: خروار، یک بار االغ که برابر با /b ğ, b x/ بود؛ (

 کیلو. ۳۰۰واحد وزن، معادل 
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٢٤٤ ١١های ایرانی  و گویش ها زبان های نشر تازه
 های نشر تازه

 
شناسی،  زبان نظر از کالسیک فارسیهود ویژگی
 به شبیه واژگان تلفظ مبین که است کلمات امالی
  . است امروز عامیانۀ فارسی

به کوشش ناهید پیرنظر، استاد  فارسیهود کتاب
منتشر  شناسی و تاریخ در دانشگاه کالیفرنیا  نایرا

این کتاب هفتمین مجلد از مجموعۀ شده است. 
نامگ است که زیر نظر محمد توکلی   کتاب ایران

شود. در این   طرقی و همایون کاتوزیان منتشر می
به کتاب هشت مقاله به زبان فارسی و سه مقاله 

ودیان نویسی نزد یه زبان انگلیسی با رویکرد فارسی
در فرهنگ و تاریخ ایران ارائه شده است. عناوین 

میراث فرهنگی «مقاالت کتاب به شرح زیر است: 
 تاریخ به قلم ناهید پیرنظر که» یهودیان ایران

به  دهد و  شرح می را ایران یهودیان ادبیات تحوالت
 ذکر با فارسیهود های سبک و ها ویژگی توصیف
تامار  .پردازد می مرتبط آثار متون از هایی نمونه

به » ای بر فارسی یهودی  مقدمه«گیندین در مقالۀ 
یهودی    های فارسی  بررسی تاریخ پژوهش

پردازد و آن را به سه بخش قدیمی، کالسیک و   می
زمینۀ «مقالۀ  درداوید یروشلمی  .کند  نو تقسیم می

زمینۀ فکری و » فکری و اعتقادی شعرای یهود ایران
 .د ایران را بررسی کرده استاعتقادی شعرای یهو

 رِسف: فرایض کتاب« چهارم ۀمقال در غنی ناهید
در پنجمین  .را معرفی کرده است »هامیتصوت

مقاله ایوب ابراهیمی گویش یهودیان اصفهان را با 
بررسی  »ُلِترایی: گویش یهودیان اصفهان«عنوان 
 از مشترک کاری مقاله ششمین .استکرده 

 و ادیان دانشگاه از نادیا دکترای دانشجویان
 محسن و مقری عیوضی، احمد قم، حیدر مذاهب

 هنری انجیل ۀترجم آن در که است گلپایگانی
 اناجیل مارتین هنری. است شده بررسی مارتین

 ترجمه یهودی  فارسی به انگلیسی از را چهارگانه
حکایت مهاجرت اجباری یهودیان از  .است کرده

نظر را ناهید پیر ن در عهد صفویهگرجستان به ایرا
تاریخ ایران در کتاب انوسی «ای با عنوان   در مقاله

تجزیه و تحلیل کرده است و در » بابایی بن لطف
هایی از  آخرین مقالۀ فارسی این کتاب، نمونه

 نیز و شعر تنوعم های قالب در را فارسیهود ادبیات
  . داده است ارائه عرفانی و مذهبی، فلسفی نثر

 نام با کتاب انگلیسی شبخ مقالۀ نخستین
 اثر» مغول حملۀ از پیش خراسان در یهودیان«

 با ماتسوخ ماریا را دوم ۀمقال. است شاکد شائول
 قانون به ای اشاره: است پارسیان قانون این« نام

 کهتألیف کرده  »تلمود بابلی در ضمانت ساسانی
بترا،  باوا ۀرسال( تلمود در بحثی استناد به با آن در

 فقهی احکام در ساسانیان قوانین ودور) ب١٣٧
را تحلیل و بررسی کرده  مالی امور در تلمود
 بخش ۀمقال آخرین در کرملی ُاوریت. است

  فارسی اشراقی های نویس دست« عنوان با انگلیسی
 را خطی های نسخه در فارسیهود تصاویر »یهودی
  . استکرده  بررسی

یم رضایی   مر
  

، براساس پازند بهمن یسنزمانیان، مهدی، 
، انتشارات »٣ج«نویس  و دست» آنتیا«متن 

  صفحه. ١٧٩، ١٣٩٧هیُرمبا، تهران، 
پازند تفسیری است که بر زند (= تفسیر و توضیح و 

شود. آغاز   به پهلوی) نوشتـه می اوستاترجمۀ 
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گردد.   پازندنویسی به زمان کتابت زبان پهلوی بازمی

و  ازآنجاکه ضبط کلمات نامأنوس به خِط دشوار
کرد،   مبهم پهلوی در خوانش آنها مشکل ایجاد می

نوشتند که تلفظ   ناگزیر آنها را به خط اوستایی می
ها را نشان دهد. این شیوه، الگوی   دقیق واژه

هایی  صورت  های بعد، البته به  پازندنویسی در دوره
متفاوت، قرار گرفت. در پازندنویسی گویش 

ه است که عمدتًا نویسندگان آن تأثیر بسزایی داشت
های جنوب و جنوب شرقی ایران و گاه   گویش

جنوب خراسان است، زیرا اکثر پازندنویسان از آن 
اند. از روحانیونی که نخستین بار پازند را   نواحی بوده

کار بردند،  ورت روشی برای آوانویسی پهلوی بهص به
دانیم که   اطالعی در دست نیست. فقط می

 ۶- ۵سی که درحدود قرن نریوسنگ دانشمند پار
زیسته، بسیاری از متون پهلوی را به پازند   هجری می

 بارۀبرگردانده است. شایان ذکر است که او در
کار نبرده و اشاره  هایش اصطالح پازند را به  نوشته

کرده که متن پهلوی مورد نظر را به خط اوستایی 
از دیگر متونی که  بهمن یسنجز   برگردانیده است. به

، بندهشنتوان   خۀ پازند آن در دست است، مینس
، شکندگمانیک وزار، نامه  ارداویراف، مینوی خرد

، ُپس دانشن کامگ، اوگمدیچا، یادگار جاماسبی
ها،   نامه  ها و دعاها، توبه  خویشکاری ریدگان، آفرین
روزه، ده و پنج خاصیت  بعضی روایات، ستایش سی

  رد.یک نام خدا را نام ب ونان و صدورسآ
ترجمه و تفسیری است به  بهمن یسنزند 

ای ناشناس که موضوع آن   ه  زبان پهلوی از نویسند
پیشگویی اورمزد از رویدادهای آیندۀ ایران تا 
پایان عمر جهان برای زردشت است. کتاب 

براساس متن ویراستۀ انکلساریا از نه فصل 
تشکیل شده است. نسخۀ کنونی به احتمال زیاد 

نظر  میالدی است. ولی به ١٠٩٩ل مربوط به سا
رسد که کتابت نخست این متن مربوط به   می

های   پیش از اسالم است. از این متن که پژوهش
متعددی روی آن صورت گرفته است، سه تحریر 
در دست است: پهلوی، پازند و فارسی زردشتی. 

با روایت  بهمن یسنگفتنی است که روایت پازنِد 
  فاحش دارد. های  پهلوی آن اختالف

چند نسخه در دست  بهمن یسناز پازند 
 ١٩٠٩) متون پازند آنتیا که در سال ١است: 

میالدی در شهر بمبئی به چاپ رسیده است که 
آن  ٣۴٨-٣٣٩در صفحات  بهمن یسنمتن پازند 

متون مندرج در نسخۀ  ٣) متن ج٢قرار دارد. 
دانشگاه «که ازسوی موسسۀ آسیایی  پهلوی
دکتر ماهیار نوابی و کیخسرو  به کوشش» شیراز

وشی و   آسا و با همکاری دکتر بهرام فره  جاماسپ
  دکتر محمود طاووسی منتشر شده است.

کتاب حاضر که نخستین پژوهش دربارۀ پازند 
است، براساس دو متن آنتیا و  بهمن یسن

انجام شده است و پس از دیباچه  ٣نویس ج  دست
 است. در و پیشگفتار از چهار بخش تشکیل شده

متن پازند مربوط به نسخۀ آنتیا درج  بخش نخست
نویسی این متن   به حرف شده است. بخش دوم

اختصاص دارد که در آن مؤلف براساس سنجش 
ها و   دو متن فوق با یکدیگر و اعمال کاستی

ها، آن را به انجام رسانده و پس از آن   فزونی
ارائه  ٣های متن آنتیا با نسخۀ ج  فهرستی از اختالف

کرده است. بخش سوم مربوط به ترجمۀ فارسی 
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های پیوسِت آن   متن پازند است و یادداشت

اطالعاتی در زمینۀ فرهنگ و اساطیر ایران باستان به 
نامه   دهد. بخش چهارم به واژه  خواننده می

آنتیا  بهمن یسناختصاص دارد که براساس متن 
پازند و های   تنظیم شده و در آن معادل فارسی واژه

صورت پهلوی نزدیک به آن آمده است. در 
ها شیوۀ مکنزی اختیار شده است.   آوانگاری واژه
ای از لغات فارسی آن ارائه     نامه نمایه  پس از واژه

برگرفته از  بهمن یسنشده و سپس متن پازند 
نامۀ فارسی   درج شده است. کتاب ٣نویس ج  دست

  دهد.  ل میو التینی بخش پایانی کتاب را تشکی
در بررسی اجمالی این اثر مواردی جلب نظر 

ای از آنها اشـاره   کند که در اینجا به پاره  می
شود. امید است که در چاپ بعدی آن مورد   می

  توجه مؤلف قرار بگیرد.
های آوانگاری پهلوی در   برخی از غلط -
)، ١٢٧  (ص zarrēnجای   به» zarēn«نامه:   واژه

»zavēnd« ی جا  بهzanēnd ١٢٧  (ص ،(
»āhanīn «جــای   بـهāhanēn ٩۵  (ص ،(»bād «
 abarجای   به» abae«)، ٩٧  (ص ābādجــای   بـه

)، ١٠۵  (ص gizistagجای   به» gizis«)، ٩٧  (ص
»āsēmēn «جای   بهasēmēn ١١٩  (ص.(  

نامه برخالف   های پازند در واژه  نظم واژه -
نی است نه اظهار مؤلف در پیشگفتار، الفبای التی

  شیوۀ بارتلمه.
- yazanţ معنی » ستودند«جای ستایند،  به

صورت مفرد  به ٧۶) و در صفحۀ ١٢٧شده (ص 
  ترجمه شده است.» ستایش کند«یعنی 
نامه   تعدادی از شمارۀ ارجاعات در نمایۀ واژه - 

کند که در   نظر مطابقت نمی با صفحۀ واژۀ مورد
بیدار «شود:   اینجا فقط به ذکر چند مورد اکتفا می

» بیور اسب«، ١٠٨به ص  ١٠۶جای   به» شدن
به  ٩٨جای  به» مرگ بی«، ١٠١  به ص ٩٩جای   به

 ١٩٧به ص  ٩۵جای   به» بیچارگی«و  ١٠٠ص 
» پاداش«ارجاع داده شده است. یکی از ارجاعاِت 

در ص » کشتزار«نادرست است.  ١٠١نیز به ص 
در ص » ضحاک«و  ١٢٩در ص » چراگاه«، ١٢٩
 ١٣١تنها در ص   ؟ نه»گوسفند بی«نیامده است.  ١٠١

  نامه نیز نیامده است.   بلکه در دیگر صفحات واژه
» ١٣٨۶آموزگار «شناسی   مشخصات کتاب -

راشدمحصل «در پاراگراف نخسِت پیشگفتار و 
نامه، در منابع پایانی  واژه ١٠۶در صفحۀ » ١٣٧٣

  از قلم افتاده است.
  زاده   جمیله حسن 

  
یدون، فضیلت،  ، نشـر کتاب سـوم دینکـردفر

  صفحه. ١١٧٠، ١٣٩۶برسم، تهران، 
های   ترین کتاب از کتاب  بزرگ دینکردکتاب سوم 

فصل دارد. این کتاب  ۴٢٠است که  دینکردموجود 
ای در بزرگداشت و تکریم زردشت،   پس از دیباچه

چهار طبقۀ اجتماعی و پافشاری در کاربست کهن 
دوازده پاسخ کوتاه به با » دوازده هماست«آیین 

گذاران و شانزده پاسخ دیگر به   پرسش بدعت
شود. ثنویت یکی از   های یک شاگرد آغاز می  پرسش

موضوعات اصلی این کتاب است که در فصول 
مختلف از آن بحث و در اثبات آن کوشش شده 
است. موضوعات مورد بحث کتاب سوم بدین شرح 

زدیسنی، اختیار است: تکوین عالم و پایان آن، دین م
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داران،   انسان، انتقاد از مطالبی مانند عقاید کیش

های آن، دستور خدا به   جاودانه بودن دوزخ و عذاب
فرشتگان برای سجده به آدم، یکی بودن اصل نیکی و 
بدی. در این کتاب متنی مشتمل بر فهرستی از 
صفات نیک و بد آمده است که از نوع اندرزهای 

ّیات اندرزی تعّلق دارد. این کتاب دینی است و به ادب
روایت دین مزدایی در  ۴٢٠ای از   در واقع مجموعه

رفته بیش از صد  هم فصل است که روی ۴٢٠قالب 
موضوع دینی را از نظرگاه حکمت خسروانی ویژۀ 

  کند.  بررسی می دینکردنویسندگان 
انتشارات دهخدا متن پهلوی،  ١٣٨١در سال 

سوم  دینکردهای متن   شتترجمه، آوانویسی و یاددا
در دو مجلد به قلم فریدون فضیلت  ١١٢را تا کردۀ 

متن پهلوی،  ١٣٩۶منتشر کرد. فضیلت در سال 
های این متن را تا انتهای کردۀ   آوانویسی و یادداشت

بدون ارائۀ ترجمۀ متن به چاپ رساند. اساس  ۴٢٠
سوم  دینکردکار فضیلت ترجمۀ ژان پیر دومناش از 

درآمد،  یلت در این کتاب پس از پیشفض ١است.
نامه و معرفی منابع، در صفحۀ   ها، سپاس  نوشت  کوته

مدن و  دینکردسمت راست متن پهلوی را براساس 
روی آن آوانوشت متن را به دست  در صفحۀ روبه

های گاه   ها و عبارت  داده است. برای بسیاری از واژه
ده است. نویسی واژه را نیز آور  نشده حرف خوانده

ها تا   گذاری  کارگیری افراطی از نشانه نویسنده با به
حد توان کوشیده است که خوانش کتاب سوم را برای 

  پژوهندۀ ادِب پهلوی آسان سازد.
یم رضایی   مر

  
  

فرهنگ پور، نادیا،  گشتاسب، فرزانه و حاجی
ترین فرهنگ دوزبانۀ ایرانی)،  (کهناویم ایوک 

العات فرهنگی با پژوهشگاه علوم انسانی و مط
  1صفحه. ٣۶۵، ١٣٩٧همکاری فروهر، تهران، 

آثاری که از زبان فارسی میانۀ زردشتی باقی مانده، 
بیشتر آثار دینی دربارۀ موضوعات کالمی، فقهی، 
اخالقیات و اساطیر زردشتی است که بخش بزرگی 

شده بر اساس زند  از آنها را متون زند یا متون تألیف
های  نامه با نام ین میان دو واژهدهد. در ا تشکیل می

به چشم  فرهنگ اویم ایوکو  فرهنگ پهلوی
اند و  خورد که از آثار خاص و مهم فارسی میانه می

اویم شمار آورد.  آنها را متونی غیردینی به بتوانشاید 
ها و عبارات  فرهنگی دوزبانه مشتمل بر واژه ایوک

هنگ اوستایی و ترجمۀ پهلوی آنهاست. عنوان این فر
کاررفته در  براساس نخستین واژۀ اوستایی و زند به

برگزیده شده است.  ēwak/ēkو  oīmترتیب  آن، به
 ١٠٠واژه و  ٩٠٠مشتمل بر حدود  فرهنگ اویم

عبارت و جملۀ اوستایی است. این عبارات و 
اند که در زمان  جمالت یقینًا از متنی انتخاب شده

دست های متفاوت این فرهنگ، در  تألیف بخش
مؤلف بوده و اکنون اثری از آنها باقی نمانده است. 

های چهارم تا  های فصل شمار واژه  به باتوجه
هایی که برای  وچهارم و مقایسۀ آنها با فرهنگ بیست
توان فهمید که این  ، می ی کنونی نوشته شدهاوستا

اویم  فرهنگ، تمام و کمال به دست ما نرسیده است.
 ٢٧شامل یک مقدمه و  اش در شکل امروزی ایوک

بر اساس  فصل است که محتوای هر فصل غالباً 

                                                            
1. J. de Menasce, Le troisième livre du Dēnkart, Paris, 1973. 
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رسد که  نظر می موضوع آن مرتب شده و بنابراین به

گاه بوده است فرهنگ ۀلف از این شیوؤم  .نویسی آ
عبارت است از: عدد و  آنهای  موضوع برخی فصل

صفت و فعل، ضمایر  ،قید، جنس و شمار برای اسم
فرهنگ بر این،  افزون .انگیری زم ربطی، و اندازه

که از زمان دقیق تألیف و گردآورندۀ آن اطالعی  اویم
ای اصطالحات  احتوا بر پارهسبب  به در دست نیست

ساسانی  ۀشناسی و لغاتی که در اوستای دور زبان
رایج بوده و امروزه در دست نیستند، از اهمیت 

  .خاصی برخوردار است
ای  همقدماثر ارزشمند حاضر دربردارندۀ 

های  بر ذکر ویژگی مفصل است که در آن عالوه
بندی موضوعی،  ، ازجمله: طبقهفرهنگ اویم

ترتیب الفبایی و قدمت این فرهنگ، به 
مانده  نوشتۀ باقی های پیشین و چهار دست پژوهش

از آن و روش کار مؤلفان در تدوین این اثر 
راهنمای اصطالحات و پردازد. پس از مقدمه  می

کاررفته در این کتاب درج شده  هی بها نشانه
متن انتقادی است. پس از آن بدنۀ اصلی کتاب با 

 نویس  بر اساس چهار دست فرهنگ اویم ایوک
M51 ،K20 ،TD28  وF3 شود و در پی  آغاز می
گانۀ این ٢٧فصول  آوانویسی و ترجمۀ متنآن با 

که در مقدمه ذکر طور یابد. آن فرهنگ ادامه می
اوستایی به روش هوفمان و شده آوانویسی متن 

آوانویسی متن پهلوی به روش مکنزی انجام شده 
های  های اوستایی با قلم ایتالیک، واژه است. واژه

های پازند با قلم سیاه  پهلوی با قلم معمولی و واژه
 iیا  uها از مواردی مانند  اند. در تصحیح واژه آمده

ـ ـکار رفته است)  به iiیا  uuجای  که به (هنگامی

بسیار زیاد  فرهنگ اویمهای  نویس که در دست
پوشی شده، اما همۀ این موارد در  چشم ــ است

متن انتقادی با جزئیات کامل آورده شده و اغلب 
ها نیز به آنها اشاره شده است. بخش  در یادداشت

یی است برای دریافت بهتر ها یادداشتبعدی، 
های  ویژه به دیگر واژه متن؛ در این بخش به

و برگردان زند  اوستاهای دیگر  اوستایی در بخش
ن ، که روش کار با آنامه واژهآنها اشاره شده است. 

تفصیل در آغاز همان بخش توضیح داده شده  به
های  بخش ینامۀ فارسی و التین کتاباست، و 

  دهند. پایانی کتاب را تشکیل می
  لیال نوری کشتکار

  
استان راهنمای زبان فارسی بموالیی، چنگیز، 

 نامه)، انتشارات (دستور زبان، گزیدۀ متون، واژه
 ٢٣۶، چاپ سوم، ١٣٩٨آوای خاور، تهران، 

  صفحه.
کتاب پیش رو ویراست سوم از مجلدی است که 

منتشر شد و  ١٣٨۴چاپ نخست آن در سال 
های آن در  برخی کاستی ١٣٨٧سال در سپس 

و اکنون در ویراست سوم با شد چاپ دوم مرتفع 
کامل و اصطالحات، اضافات و تغییرات بازنگری 

بنابر تصریح  .اساسی مجددًا منتشر شده است
نویسنده در پیشگفتار، تغییراتی که در مقدمه و 

گانۀ کتاب به عمل آمده، مطالب  های سه بخش
ای که به مباحث قبلی افزوده  جدید و نکات تازه

شده، به حدی است که شکل و سیمای کامًال 
و داده و آن را متفاوت از د جلدجدیدی به این 

ساختار  ،اینوجودبا .کرده است پیشینچاپ 



های نشر تازه
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که متشکل از یک مقدمه و سه بخش  ،اصلی آن

  بود، همچنان حفظ شده است.
خوانیم چنین است:  آنچه در این اثر می

موالیی بر ویراست جدید، که طی آن  پیشگفتار
 .کند های پیشین را ذکر می موارد اختالف با نسخه

ای نسبتًا مفصل که به بررسی زبان فارسی  همقدم
جامانده از این زبان، منشأ خط  باستان و آثار به

میخی فارسی باستان، تاریخ احتمالی اختراع آن، 
الفبای این زبان و تاریخچۀ رمزگشایی آن 

دستور پردازد. دو بخش اصلی کتاب با عناوین  می
هر که  های فارسی باستان متنو  زبان فارسی باستان

شود. در بخش اول  هایی را شامل می دو زیربخش
هایی همچون آواشناسی، اسم و  به زیربخش

صفت، صرف اسم و صفت، ضمایر، اعداد، قید، 
توان اشاره کرد. در اینجا دستور زبان  غیره می فعل و

فارسی باستان مطابق اصول و روش متعارف 
تطبیقی تألیف شده و  ـ  شناسی تاریخی زبان

مختلف دستوری در هر موردی با  های ساخت
های  های مشابه و همسان خود در زبان ساخت

اوستایی و سنسکریت مقایسه و در صورت لزوم 
در هندواروپایی، ارائه شده فرضی آنها صورت 

های  ای از متن است. بخش دوم نیز به گزیده
فارسی باستان، مشتمل بر متن کامل سه کتیبه از 

ز خشایارشاه و یک کتیبه داریوش بزرگ، سه کتیبه ا
از اردشیر دوم اختصاص دارد. در ادامه، در بخش 

هایی که در متون برگزیدۀ این  شرح واژه نامه واژه
اند آمده است؛ و در نهایت چنانچه  کار رفته دفتر به

  یابد. پایان می نامه کتابمرسوم است، کتاب با 
  لیال نوری کشتکار

خصوصی های   کتیبهزاده، سیروس،   نصراله
(گورنوشته،  ساسانی و پساساسانی ۀفارسی میان
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات  یادبودی)،

جلد، جلد اول:  ، دو١٣٩٨فرهنگی، تهران 
، »تصاویر«صفحه، جلد دوم:   ٣۴٠، »متن«

  صفحه. ٢٧٢
خط منفصل  های فارسی میانه که به دو  کتیبه
ای) و متصل (کتابی) پهلوی مقتبس از   (کتیبه

بر ارزش تاریخی   ، عالوهاند نوشته شدهآرامی 
هایی بسیار ارزشمند از   زیادی که دارند، اندوخته

روند. همچنین   شمار می های خاص ایرانـی به  نام
اطالعاتی  ،های بسیار  نام  داشتن جایلحاظ دربر  به

دست   ۀ جغرافیای تاریخی بهدر زمینارزشمند 
های     به تفاوت دهند. از سوی دیگر، باتوجه  می

موجود در سبک نگارش آنها و اختالف امالی 
های فارسی میانه، بررسی   ها با کتاب  برخی از واژه

شناختی بسیار سودمند   تطبیقی آنها ازمنظر زبان
  است.

های   های دورۀ ساسانی پژوهش  پیرامون کتیبه
متعددی تاکنون صورت گرفته است که ازجمله 

ان به موارد زیر اشاره کرد: تو  ترین آنها می  مهم
از فیلیپ ژینیو، مندرج » های فارسی میانه  کتیبه«

)، ترجمۀ حسن ٢( ٣، ج تاریخ ایران کمبریجدر 
ای در   ادبیات کتیبه«؛ ١٣٧٧انوشه، تهران، 

، از فیلیپ »های ایرانی باستان و میانه  زبان
، پیوست یک، تاریخ ادبیات فارسیهویسه، در 

از اسالم، به کوشش رونالد  ادبیات ایران پیش
امریک و ماریا ماتسوخ، ترجمۀ فارسی زیرنظر 

های فارسی   کتیبه«و  ١٣٨٩ژاله آموزگار، تهران، 
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بیدی، مندرج در   نوشتۀ حسن رضایی باغ» میانه

  .١٣٩٣، تهران، ۵، ج تاریخ جامع ایران
های   پدیدآورندۀ این مجموعه که به بررسی کتیبه

خر دورۀ ساسانی و آغاز خصوصی (مربوط به اوا
اسالم در ایران) پرداخته، کار پیشینیان را نیز در این 

، خوانش آنها را برخی مواردنظر داشته و در  زمینه مد
  تصحیح و نظر خود را ارائه کرده است. 

نویسی،   جلد نخست این کتاب که حرف
ها را نیز   آوانویسی و ترجمۀ فارسی متن کتیبه

فصل تشکیل شده است. پس  گیرد، از سه  میدربر
در دو بخش به موضوع تدفین  فصل اول، دیباچهاز 

ها پرداخته که عناوین   در ایران باستان و گورنوشته
اصلی آن عبارت است از: مرگ در اندیشۀ 
هندواروپایی، انواع تدفین در ایران باستان، تدفین 

شناختی،   در دورۀ ساسانی براساس شواهد باستان
براساس منابع دینی آن، تدفین در  تدفین زردشتی

، واژگان تدفینی در ویس و رامینو  شاهنامه
ها، ساخت نسبت   ها، ساختار گورنوشته  گورنوشته

خانوادگی، باغ لردی، تخت جمشید، اقلید، تخت 
طاووس (استخر)، تخت قیصر شوشتر، پهلوی 

های   آن، زیرآب حاجی آباد فارس، برج  چینی شی
اد، کازرون و بیشاپور، نقش آرامگاهی، پاسارگ

های   کتیبه: فصل دومرستم، فیروزآباد، سمیرم. 
های پهلوی ساسانی، در   به معرفی کتیبه یادبودی

غار کانهری در هند، کتیبۀ یادبودی بیشاپور، 
های تنِگ کرم،   های تنگ خشک، کتیبه  کتیبه
های پهلوی ساسانی دربنِد قفقاز، کتیبۀ روی   کتیبه

ر ژاپن، کتیبۀ قلعۀ بهمن (قلعۀ چوب صندل د
های مقصودآباد اختصاص یافته   سنگی) و کتیبه

های خصوصی پهلوی   فصل سوم: کتیبهاست. 
، از عناوین زیر تشکیل ساسانی مسیحیان ایرانی

های پهلوی ساسانی مسیحیان   شده است: کتیبه
های پهلوی ساسانی روی صلیب در   ایرانی، کتیبه

ۀ پهلوی ساسانی لوح ِمسی جنوب هندوستان، کتیب
کیلون هند و کتیبۀ پهلوی ساسانی صلیب هرات. 

قرار دارد که به دو شیوه تنظیم نامه   واژهدر ادامـه 
نویسی و آوانویسی   شده است و مداخل آن را حرف

دهد.   صورت مجزا از یکدیگر تشکیل می ها به  واژه
بخش پایانی کتاب را تشکیل  نمایهو  شناسی  کتاب
دهد. جلد دوم این مجموعه به ارائۀ تصاویری   می

های   های یادبودی و کتیبه  ها، کتیبه  زیبا از گورنوشته
  مسیحیان ایران اختصاص یافته است.

صورتی  این کتاب نخستین اثری است که به
های خصوصی   بندی کتیبه  جامع به بررسی و طبقه

 فارسی میانه در دورۀ ساسانی و آغاز اسالم
نظر  و به فارسی منتشر شده است. به تهپرداخ
رسد که ذکر نکات زیر که در نخستین تورق   می

کتاب ممکن است نظر خواننده را به خود جلب 
  کند، در چاپ مجدد آن مفید واقع شود.    

 شـناسـی القاعـده در تنظیم فهرسـت کتاب  علی -
 de Blois ،de Jong ،de laهـای   ، نامیالتیــن

Vaissiere و de Menasce ترتیب در   باید به
  قرار بگیرند. Mو  B ،J ،Vردیف 
» واو«شناسی فارسی حرف  در تنظیم کتاب -

  قرار گرفته است.» ه«پس از 
نامه (آوانویسی)   ها در بخش واژه  سرصفحه -

  آمده است.» نویسی  حرف«
  زاده  جمیله حسن



11، خرداد 1399
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اطالعاتی مربوط به کاربرد گل و گلبرگ «(سمرا آذرنوش)،  1»شناسی زردشتی: موضوع رویان

های پارتی و   نگاهی بر سکه« 2(اکرم برزگر)،» نویسی زردشتی به خط پهلوی در دست
- ٩۵گودرز اول ( ،حکومت پارتیانتاریک های دوران   های روی آنها و مقایسه با سکه  پیکره
» افعال حرکتی جهتی در سغدی«(خدیجه باصری)،  3)».م ق  ۵٧- ٧٠(ق.م) و فرود سوم ٩٠

، 5(ماریا کارمال ِبنونوتو)» مفعولی در فارسی باستانساختار افعال دو«، 4(آلیشر ِبگماتوف)
در ایرانی دوگانگی هندوایرانی و  čaná*«، 6مایر) (هارالد بیچل» شدگی در بلخی پیشین«

(کارلو جی. » سنت نوشتاری فارسی میانۀ متأخر«، 7(خوان بریسنو ـ ویاللوبوس)» باستان
(تورج دریایی)،  9»طلبانۀ اوایل دورۀ ساسانی  اردشیر بابکان و پارسایی نزاع«، 8چرتی)

معاهدات  تفسیرمشکالتی در «، 10(ماتئو ُدکیارا)» موضوع شکار در سودهناَودانه ختنی«
(دزموند دورکین » قبطی متون مانوی ایرانی میانه و«، 11(فدریکو دراگونی)» یقتمش

شناختی پیکره  ادبیات فارسی میانۀ زردشتی: در باب لزوم رویکرد زبان« ،12مایسترارنست)
، 14(جودیت جوزفسون)» قانون اورمزدی در کتاب سوم دینکرد«(کیانوش رضانیا)،  13»بنیاد

 میانۀ   فارسی«، 15(مارتین شوارتس)» تلفیقی نوین ادلۀنگاهی نو به هوم و گاهان: «
، 16(میهاال تیموش)» شکندگمانیک وچار L23و  PB3نویس  شده در دو دست  تحریف

                                                            
1. “Indian Medical Science within Zoroastrian Cosmology: The Case of Embryology”. 
2. “Ein Hinweiszur Verwendung von Blumen und Blütenblättern in Zarathustrische 
Manuskripte in der Pahlavi Sprache”. 
3. “An Overview of Parthian Coins and Their Iconography and Comparison with the Coins of 
the Dark Ages from Parthian Coins Gotarzes I (c. 95-90 B.C.) Phraates III (c. 70-57 B.C.)”. 
4. “Deictic Motion Verbs in Sogdian” (Alisher Begmatov). 
5. “Old Persian Ditransitive Constructions” (Maria Carmela Benvenuto). 
6. “Bactrian Umlaut” (Harald Bichlmeier). 
7. “I-Ir. *čaná and Polarity in Old Iranian” (Juan Briceño-Villalobos). 
8. “Late Middle Persian Writing Tradition” (Carlo G. Cereti). 
9. “Ardaxšīr Pābagān and Early Sasanian Militant Piety”. 
10. “Motif-Hunting in the Khotanese Sudhanāvadāna” (Matteo de Chiara). 
11. “Some Problems  in the Interpretation of the Tumshuqese Contracts” (Federico  Dragoni). 
12. “Manichaen texts in Middle Irianian and in Coptic” (Desmond  Durkin-Meisterernst). 
13. “Zoroastrian Middle Persian Literature: On the Necessity of a Corpus Linguistic 
Approach”. 
14. “Ohrmazd’s Law in the Third Book of the Dēnkard” (Judith Josephson). 
15. “Haoma and the Gathas revisited: New compositional Evidence” (Martin Schwartz). 
16. “The Perverted Middle Persian in Two Manuscripts (PB3 and L23) of the Škand 
GumānīgWizār” (Mihaela Timuş). 
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بعدی طیف چند«، 1(انریکو رافائلی)» اوستا ١٩شناسی و اعداد مقدس در یشت   کیهان«

قدر  چرا درک ما از گاهان این«، 2(آگنس کورن)» موضوعات پسافعلی در بلوچی و بشاگردی
  .3(ژان کلنز)» محدود است؟

یم    رضاییمر
  

  
  سیزدهمین همایش دوساالنۀ مطالعات ایرانی

، دانشگاه ساالمانکا در اسپانیا میزبان برگزاری سیزدهمین ٢٠٢٠اوت سال  ٢٨-٢۵از 
 شناسی، های این همایش زبان همایش دوساالنۀ مطالعات ایرانی خواهد بود. محور سخنرانی

  است. شناسی، سیاست و اقتصاد ادبیات، تاریخ، هنر، ادیان، مردم
  عناوین برخی از مقاالت به شرح زیر است:

ای راهبانه در اوایل دورۀ میانۀ  زبان پیرامتنی به منزلۀ ابزاری برای پژوهش دربارۀ جامعه«
(زهره زرشناس)، » ryz(5و ß’rys’k, k’m” سه واژۀ سغدی («، 4(کیارا بارباتی)» ترفان

»Dāsa 6(فرانسیسکو روبیو اوِرسیال)» ختیشنا ایرانی در ودایی؟ نگاهی نو از منظر زبان ،
 یو اوستای  -aēuuāدر ایرانی باستان: اوستایی گاهانی  یکدوگانگی نفی در ساختار نکرۀ «

ای بر  سازی تضاد هوّیتی: مطالعه وارونه«، 7(خوان بریِسنو)» -aēuuō-cina متأخر
نوشتاری در اواخر  سنت«، 8(خوان آنتونیو آلواِرز ـ ِپدروسا)» اشکانیانهای دوران  کتیبه

ضیافت در ایوان سلطنتی. کتیبۀ «، 9(کارلو چرتی)» دوران ساسانیان و اوایل دوران اسالمی

                                                            
1. “Cosmology and Sacred Numbers in the Avestan Yašt 19” (Enrico Raffaelli). 
2. “A Multidimensional Cline of post-verbal Arguments in Balochi and Bashkardi” (Agnes 
Korn). 
3. “ Why is Our Understanding of the Gāthās So Limited?” (Jean Kellens). 
4. “Language of Paratexts as Tool for Investigating a Monastic Community in Early Medieval 
Turfan” (Chiara Barbati). 
5. “Three Sogdian Words (ʼʼßʼrysʼk, kʼm and ryz)”. 
6. “Iranian Dāsa in Vedic India? A Linguistic Reappraisal” (Francisco Rubio Orecilla). 
7. “Negative polarity ‘one’-based Indefinites in Old Iranian: OAv. aēuuā- and YAv. aēuuō-
cina-” (Juan Briceño). 
8. “Polar Identity Inversion: A Study Case of Inscriptions during the Parthian Period” (Juan 
Antonio Álvarez-Pedrosa). 
9. “The Written Tradition in Late Sasanian and Early Islamic Iran” (Carlo Cereti). 



٢٥٤ ١١های ایرانی  و گویش ها زبان اخبار
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» های قدرت و هوّیت دودمانی های آیینی، مطالبه شاپور سگانشاه در میان رسوم یادمان

» یرکتاب مقدس زردشتیان یا معجزۀ روشنگر؟ دربارۀ منابع دسات«، 1فیلیپو ِتریبیله) (جان
  .2(دان شفیلد)

  
یم رضایی   مر

                                                            
1. “ Banqueting at the Royal Patio. The Šābuhr Sagānšāh's Inscription (ŠPs I) between Praxis 
of Ritual Remembrance, Authority Claims, and Dynastic Identity” (Gianfilippo Terribile). 
2. “Zoroastrian Scripture or Illuminationist Theurgy? On the Sources of the Dasātīr” (Dan 
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  راهنمای نگارش مقاالت
  

 خذ آزاد است.مأنقل مطالب این نشریه با ذکر  •
 ای ایرانی نیست. ها و گویشها لزومًا مورد تأیید مجلۀ زبانهآراء مندرج در نوشته •
 مطالبی که برای چاپ مناسب تشخیص داده نشود، پس فرستاده نخواهد شد. •
  

 ود به نکات زیر توجه فرمایند:شرخواست میاز نویسندگان محترم د
 ای نویسندۀ آن باشد.همقاله باید حاصل پژوهش •
 مطلب ارسالی نباید در نشریۀ دیگری چاپ شده باشد. •
 کلمه باشد. ١٢٠تا  ١٠٠مقاله باید دارای پنج تا ده کلیدواژه و چکیدۀ فارسی و انگلیسی حاوی  •
ک و راهنمای ویراستاری مطالب است، بهتر است نویسندگان شیوۀ نگارش فرهنگستان زبان و ادب فارسی مال •

 محترم به منظور تسریع در کار این شیوه را اعمال فرمایند.
 تایپ شده باشد. Wordدر برنامۀ  A4هر مقاله باید روی کاغذ  •
 ا و تصاویر باید به صورت آماده برای چاپ ارائه شود.هنمودارها، جدول •
 المللی نیز استفاده کرد. توان از الفبای آوانگاری بین ای گویشی میهدر آوانویسی داده •
 ارجاعات باید در درون متن در میان پرانتز آورده شود. برای ارجاع ذکر این اطالعات ضروری است: •
). اگر ارجاع بعدی به اثر دیگری از همان ١/١٨: ١٣٧۵نام خانوادگی تاریخ: [جلد /] صفحه (مثًال: ابوالقاسمی  •

بعدی به همان کتاب باشد:  ). اگر ارجاع١۶: ١٣٧٣همو تاریخ: [جلد /] صفحه (مثًال: همو  نویسنده باشد:
 همان: شمارۀ صفحه. اگر ارجاع بعدی دقیقًا همانند ارجاع قبلی باشد: همانجا.

 ذکر شود.» اتبی«اگر کتاب یا مقاله تاریخ نشر نداشته باشد، به جای سال نشر عبارت  •
 آید. می» و«سه نویسنده داشته باشد، نام خانوادگی نویسندگان با حرف عطف اگر کتاب یا مقاله دو یا  •
اگر کتاب یا مقاله بیش از سه نویسنده داشته باشد، ارجاع بدین صورت خواهد بود: نام خانوادگی نویسندۀ  •

 نخست و دیگران تاریخ: [جلد /] صفحه. 
 ود: نام خانوادگی، نام کتاب: [جلد /] صفحه.شبرای ارجاع به منابع قدیم، به جای تاریخ، نام کتاب ذکر می •
 منابع مقاله باید پس از ارجاعات و توضیحات به صورت زیر مرتب شود: •

  ای جدید: نام خانوادگی، نام، تاریخ، نام کتاب، [به کوشش ... / ترجمۀ ... ، چ ... ، ... ج،] نام شهر.هکتاب
  وشش ... / ترجمۀ ... ، چ ... ، ... ج،] نام شهر، تاریخ.ای قدیم: نام خانوادگی، نام، نام کتاب، [به کهکتاب

 ، نام کتاب/نام مجله، [س ... ، ش ... ،] ص ... ـ ... .»عنوان مقاله«مقاله: نام خانوادگی، نام، تاریخ، 
ذکر مشخصات کامل و رتبۀ علمی نویسنده به همراه نشانی کامل، شمارۀ تلفن و نشانی الکترونیکی ضروری  •

 است.
تأیید مقاله، نویسندۀ مقاله موظف است ارجاعات دروِن متن و منابع پایان مقاله را در صورت عدم  پس از •

 امه تنظیم و نسخۀ نهایی مقاله را به دفتر مجله ارسال کند.نلذکر، مطابق این شیوهارعایت موارد فوق
سخه از آثار خود را برای معرفی توانند یك ن های ایرانی می ها و گویش ناشران و نویسندگان محترم در حوزۀ زبان •

به دفتر مجله ارسال فرمایند، تا پس از ارزیابی نسبت به  های ایرانی ها و گویش زباننامۀ  یا نقد و بررسی در ویژه
  معرفی آنها اقدام شود.
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too. Nowadays most Br�hui speakers in Iran live in Sist�n and Baluchestan 
province but in South Kerman, a small minority with a population of less 
than one thousand live who speak Br�hui, Farsi, and also Rudb�ri, which is 
the dominant dialect in that region. Some of them reside in Tom Meiri 
village, which is a part of South Rudb�r  . Two centuries of close proximity 
and coexistence with native inhabitants and speaking the Br�hui dialect to 
interact with them have led to the emergence of a new variety of Br�hui 
language that can be called the South Rudb�r Br�hui. The area that is going 
to be studied is Tom Meiri village, South Rudb�r city. All data are collected 
through field interviews with male and female speakers (30 people), at 
different ages (9-100 years) and different educational levels (from illiterate 
to educated). The purpose of this study is the investigation of the inflectional 
cases in this variety of language. South Rudb�r Br�hui has seven 
grammatical cases: nominative, accusative, genitive, dative, locative, 
ablative and instrumental. They are made by adding a bound morpheme to a 
nominal stem. One of the grammatical properties of the Dravidian language 
family is the existence of about eleven grammatical cases, seven of which 
are preserved in the Rudb�r Br�hui variety. 
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eventually stop. Consequently, there will be no more speakers to use the 
language as their mother tongue or first language, thus the death of the 
language occurs and it eventually disappears. In this case, traces of that 
language could only be found in the recorded voices or written texts and if a 
language has no documentations, it will completely disappear. The present 
article aims to present the tools for measuring language vitality in order to 
determine how commonly Gilaki is spoken. 
 
 
 

Agreement System in Z�z�ki Language 

Abd al-Rahman Sadeghi 
Mohammad Mahdi Esmaili 

 
This article deals with the role of verb endings, subject and object pronouns 
and their syntactic relations in the agreement system of Z�z�ki, one of the 
north western Iranian languages. In this language, the agreement system has 
dual forms of subject-object and non-subject-object which is based on two 
factors, grammatical tense and the transitive or intransitive form of the verb. 
In Intransitive verbs, Subject-object agreement happens in all tenses while in 
transitive verbs, it happens in the present tense and the verb has direct 
agreement with the subject through verb endings. In non-subject-object 
agreement which happens in transitive verbs derived from the past tense, the 
subject appears in non-subject form, with no agreement with the verb while 
the object appears in subject form in the sentence with an agreement with the 
transitive verb in the past tense. The absence of clitics in syntactic 
construction is one of the characteristics of Z�z�ki, which makes it different 
from most Iranian languages. In turn,  this language shows agreement only 
in the nominative and accusative case of nouns, pronouns and verb endings, 
which is interesting and noticeable. 
 
 
 

The Study of Grammatical Case in the Language Variety of 
Br�hui from South Rudb�r 

Fatemeh Sheibani Fard 
 
Br�hui is a non-Iranian language and a northern member of the Dravidian 
language family. It originates from Pakistan but has some speakers in Iran 
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documents from its past and nowadays this dialect is about to be forgotten 
due to various factors. This dialect which is called Se-Qaleh by users has 
special characteristics that are specific to that region and has no similarity to 
any other dialects. In the present study, past tense verb constructions are 
analyzed and interpreted. Moreover, through the description of the middle 
Persian past tense verb construction, some similarities and differences are 
presented. Past tense verb construction in Se-Qaleh dialect indicates some 
specifications that can be considered as evidence of the ergative construction 
of this dialect in the past. 
 
 
 

The Verbal Prefix b�-, with an Old and Lexical Meaning in 
Kahkad�ni Dialect 

Mahdi Ahmadi 
 
The Verbal Prefix be- only gives a functional or grammatical meaning to the 
verb in contemporary standard Persian, and is only used in the present 
subjunctive and the imperative mood. In older versions of the Persian 
language, this verbal prefix had a “lexical meaning” in some cases and could 
mean (on the outside/ outward direction). Moreover, its scope of usage had 
covered a wider range of inflections, beyond the present subjunctive and the 
imperative. Although throughout the history of Persian language such 
meaning and usage for this prefix has gradually disappeared, this article 
demonstrates that its trace is clearly evident in one of the Iranian dialects. 
 
 
 

Gilaki: An Endangered Language 
Maryam Sadat Fayyazi 

 
In recent decades, language endangerment has become one of the most 
important challenges that linguists, sociologists and language programmers 
have taken on. For some reason, in this process, speakers of smaller or 
inferior language communities abandon the use of their heritage language 
and opt to shift to another language. This problem becomes noticeable when 
parents speak to their children only in the second language, so the 
intergenerational passing down of the language will gradually decline and 
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primordial cow in Bundahišn. This article attempts to explain the relation 
between the image of the creation of plants from the primordial cow’s 
organs and other examples of creation from a god or an androgynous 
goddess. It also discovers whether these two creation patterns are actually 
interdependent or not. Therefore, we attempt to analyze this relationship in 
the mentioned narratives by providing evidence from both cases and show 
that the role of cow in the Indo-European’s creation myths can be equal to 
the goddess’ role in other creation patterns of the world, man, earth and 
plants. 
 
 
 

An Introduction of the Manuscript of Part of the Holy Qur�n 
Translated into Daylami 

Mohsen Sadeghi 
Ali Mohammad Poshtdar 

 
The purpose of this article is to introduce an old translated version of the 
Holy Qur�n which is preserved in �st�n Quds Razavi and has some 
similarities to the translation section of Tafsir-e ket�b All�h (aka Daylami 
Tafsir). That being said, first its manuscriptology, key language properties 
and some of its differences with Tafsir-e ket�b All�h are discussed. 
Afterwards, the translation of some verses, along with their translation in 
two other Qur�nic tafsirs is presented. Accordingly, some language elements 
of this manuscript are the same in Persian texts and some others are similar 
to those dialects in east of Gil�n and west of M�zandar�n. Compared to 
Tafsir-e ket�b All�h, this translation has more translated words and verses 
and there are differences in the translation of some Qur�nic words. The 
dialectal words that are used in this study can be looked up in dialect 
dictionaries. 
 
 
 

A Construction Analysis of the Past Tense Verb in Se-Qaleh 
Dialect in Comparison with Middle Persian 

Abbas Riahi 
 
Se-Qaleh dialect is being used only in Se-Qaleh city, which is part of the 
larger city of Sar�y�n in South Khor�s�n Province. There are no reliable 
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language. The study of Iranian ancient languages will provide us with more 
information about different semantic and syntactic layers in the construction 
of these languages. The Khotanese language is one of the eastern middle 
Iranian languages. Since this language has been studied and researched less 
than other old Iranian and western middle Iranian languages, the present 
article aims to studyCoordinate and subordinate compound sentences in the 
Book of Zambasta, chapter 2. The Book of Zambasta is one of the major 
works of literature in Kholanese language which is an original and 
indigenous compilation that describes the Mah�y�na school of Buddhism 
doctrine. Studies prove the existences of three forms of simple, compound 
sentences in the text. In this article only nominal clauses of subordinate 
compound sentences are discussed. For this purpose, some sentences are 
collected from the Book of Zambasta, chapter 2 as examples. 
 
 
 
A Construction Analysis of the Final Sentence of the Chapters of 

D�nkard, Book IX 

Pourcista Goshtasbi Ardakani 
 
The present study investigates the collector’s message derived from the final 
sentence of each chapter of D�nkard, Book IX . This research revealed that 
the final sentences consist of four words which has been arranged in all 
possible sorting probabilities and has made three messages with different 
meanings and concepts. First of all “the best prosperity is pietism” secondly 
“the best pietism is prosperity” and the third one “pietism and prosperity are 
the best”. In this research, these sentences construction, the probabilities of 
the word’s sorting and formation in these sentences will be discussed. 
 
 
 

The Image of the Creation of Plants from the Bundahišn’s 
Primprdial Cow (�w-d�d) and Its Connection with the Goddess 

Leila Asgari  
 
Most of the mythical evidence of Indo-European culture illustrates the image 
of the creation of the whole world by sacrificing human or animals' parts and 
organs. An example of this issue is the Sacrifice of Gay�mart and the 
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An Inscription in the Shadow (DNF: The Newly Founded 
Achaemenid Inscription) 

Soheil Delshad 
Mojtaba Doroudi 

 
Naqsh-e Rostam is among preservers of the most important monuments from 
the ancient era’s regions. In addition to Ka’aba-ye Zardosht, the stone 
monument, there are four more royal tombs among which, only Darius I’s 
tomb has cuneiform inscription. Based on the content analysis by 
researchers, those tombs are known as DNa, DNb, Dnc, DNd, and Dne. A 
new inscription of this complex was recognized on the tomb surface on 
October 23, 2018, which can be named DNf according to its recognition 
order. Beside the inscription’s introduction and its recognition status, this 
article interprets the relation between the inscription and the related 
sculptured figure by analyzing and translating all three versions. Also 
observation on why the inscription was not recognized by previous 
researchers until the discovery’s official announcement, has been discussed 
in this article. 
 
 
 
Coordinate and Subordinate Compound Sentences in Khotanese  

Mahshid Mirfakhrayi 
Mandana Taebi 

 
Text study and the analysis of ancient manuscripts are significant ways to 
become more familiarized with cultural and literary backgrounds of a 
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