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 ٤ ١٣های ایرانی  ها و گویش زبان مقاله
 ِگل یا آهو؟

 
ای تیزپرواز و یا   یکی از نکات قابل توجه دربارۀ فّرۀ کیانی، تجّلی و تظاهر آن به شکل پرنده

 )٣٨-٣۴(بندهای  زامیادیشتکه در  های ایرانی است؛ چنان  حیوانی چاالک و تندرو در متن
) در سه kauuaēm xvarǝnǝmیانی (خوانیم که چون جم دروغ به اندیشه راه داد، فّرۀ ک  می

 )Hintze 1994: 451نک:  ،»کش، کشندۀ بّره بّره«اللفظ:  تحت،  -vārǝgan(نوبت به شکل مرغ وارغنه 
ترتیب به مهر و فریدون و  ، از جم بگسست و به1است بوده» شاهین«یا » باز«که احتماًال 

کارنامۀ اردشیر بار نیز در  کشاهین احتماًال ی به شکلپیوست. تجّلی فّرۀ کیانی  بگرشاس
در ذکر اخبار مربوط به  کارنامۀ اردشیر بابکان ١١بند  ٩؛ در فصل است شدهگزارش  بابکان

خوانیم که چون   می ،عزم دختر اردوان برای مسموم کردن اردشیر با شربتی آلوده به زهر
ین) که احتماًال (= شاه 2ورجاوند آذرفرنبغ به شکل آُله ،اردشیر جام از دست کنیزک گرفت

، اندر پرید و پر به پست زد و آن جام زهر از است شدهدر اینجا جایگزین فّرۀ ایزدی یا کیانی 
 ٢٠-٧بندهای  ٣فصل در ی فّرۀ کیانی دست اردشیر بر زمین افتاد. یکی دیگر از مظاهر مادّ 

: ١٣٧٨وشی  رهف((= ُبز کوهی)  3تجّلی آن به شکل قوچ یا شاید رنگ، کارنامۀ اردشیر بابکان
که اردشیر بابکان با کنیزک اردوان از دربار  هنگامی است. بوده )Antia 1900: 17-18؛ ۴٢-٣٧

جانب پارس نهاد، اردوان با سپاهی گران، پی اردشیر راه  شاه اشکانی گریخت و روی به
ناحیه  ی رسید و از مردمان آبادی پرسید آن دو سوار که به اینا پارس گرفت و نیمروز به آبادی

پاک از اینجا  آمدند، کی از اینجا گذشتند؟ مردمان گفتند که بامداد آن دو سوار چون بادِ 
دوید. در آبادی دوم مردمان در پاسخ به   گذشتند و قوچی/ رنگی بس ستبر از پِس ایشان می

اردوان گفتند که قوچی/ رنگی پا به پاِی ایشان همی رفت و در آبادی سوم مردمان در پاسخ 
نظر آمد با یکی از آن دو سوار، قوچی/ رنگی بسیار بزرگ و  شاه گفتند که ما را چنین به به

                                                            
 :است (نک ای از زر بوده  قس گزارش گزنفون که مطابق آن نقش درفش شاه ایران (یعنی اردشیر دوم) شاهین شهپرگشوده .١

Xenophon 1972: 98.( 
٢. āluh ان واژۀ مورد بحث را ؛ اغلب محقق١٢٧- ١٢۵: ١٣٩٧موالیی  :برای قرائت واژه نکxrōs »اند   خوانده» خروس

  ).Grenet 2003: 98؛ ٩۵- ٩۴: ١٣٧٨وشی   فره :(نک
  .١٢۵- ١١٨ :١٣٩٧موالیی  :نک ،دربارۀ قرائت و معنی واژه و تعابیر مختلف محققان .٣



مقاله
٥ ١٣های ایرانی  ها و گویش زبان

 ِگل یا آهو؟
 

بود، اردوان از دستور پرسید آن قوچ/ رنگ که با او به اسب نشسته،   چابک به اسب نشسته
شاهنامۀ همین گزارش در ». فّرۀ کیان به اردشیر رسید ،انوشه باشید«چه نماید؟ دستور گفت 

را » ُغرم«است. فردوسی در اینجا واژۀ  نیز آمده )١۵۶-۶/١۵٢حیح خالقی مطلق: تص(فردوسی 
، فّرۀ )٢۵-٢/٢٣همان: ( فردوسی ۀشاهناماست که به معنی قوچ کوهی است. در  کار برده به

شود و جهان   گر می  جلوه» ُغرم«خان رستم نیز به صورت   ایزدی ظاهرًا در خان دوم از هفت
نظر  کند تا به چشمۀ آب رسد و از مرگ نجات یابد. همچنین به  هنمایی میپهلوان ایرانی را را

بهرام را به کاخی شگفت رهنمون  ،رسد در داستان بهرام چوبینه، گوری که در نخجیرگاه  می
کند و پس از گفتگو   روی مالقات می  شود و سردار ایرانی در آن کاخ با زنی تاجدار و زیبا  می

، همان فّرۀ شاهی باشد )۵٨٧-٧/۵٨۴همان: (شود تا بر تخت شاهی نشیند   با آن زن، برآن می
، در ذکر اخبار گمراهی دینکردیابد. اّما در کتاب نهم   بار در قالب گور تجّسم می که این
همۀ موارد مذکور،  خالِف خشم و همکارانش، فرۀ کیانی بر دیوِ  کارِی  کاوس بر اثر فریب  کی

با تجلّیات دیگر او در متون قرابتی شود؛ اما این تجّلی هیچ   ی) ظاهر مgil» (ِگل«به شکل 
رسد که این قرائت تصحیفی از   نظر می اقرب احتماالت به بهسبب همین  ایرانی ندارد و به

بندی  کِل  نویسِی  لغتی دیگر بوده باشد؛ اما پیش از ذکر صورت صحیح واژه، بهتر است واج
، دینکرداست، با اعمال تصحیحاتی از روی  شده را که واژۀ مورد بحث در آن استعمال

 در اینجا نقل کنیم: )816 /2 :1911نک: (ویراستۀ مدن 
ud Kay-Us1 az wiyābāngarīh ī xēšm ud abārīg dēw i-š hamkār ī2 
akārēnīdan ēstād pad-iz pahikārišn ud wāzišn ī yazdān ud az-iš nē 
wašt ud tar Harburz abāg was dēw ud druwand mardōm tā par ī tam 
ul dwārist pad ān kanārag kayān xwarrah TYNA kirb būd ud Kay-Us 
az spāh hamist abar +wirēzihist3 ud pad-iz nōg abarīg pahikārišn 

                                                            
: ١٣۴٨تفضّلی  :(نک Kayōsآمده است و پژوهشگران غالبًا آن را  kʼdwsهای پهلوی، همه جا این نام با امالی   در متن .١

تفّضلی  ـ؛ در اینجا به پیروی از ژینیو »کاوس«اند؛ قس فـارسی نو:   ) خـوانده٢٣٠: ١٣۴۵بهار  :(نک Kāyōs) یا ١٨٧
 ).-kauui- usan-/usaδanترجیح داده شد (قس اوستایی:  Kay-Us) قـرائت 409 ,58 :1993(
  .lycyhstدر متن . ٣  .ō ānدر متن  .٢

٣.   
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 ١٢ ١٣های ایرانی  ها و گویش زبان مقاله
 ... کارکرد وجهی فعل ماضی در فارسی

 
  . مقدمه١

فعل در برخـی  ۀگیرند. ماد  های زبانی بسته به بافت، کارکردهای مختلفی برعهده می  صورت
. در زبان فارسی داشته باشدممکن است اسم یا صفت باشد و حتی کارکرد دستوری  ها  بافت
باستان است. این  ۀدر دور 2صفت فعلی گذشته ۀبازماند 1ماضی فعلکتابی یا زردشتی،  ۀمیان

ها، در   شود، در برخی بافت  ماضی شناخته میفعل عنوان  صورت زبانی که در فارسی میانه به
  :)١٨٠: ١٣٨٧(ابوالقاسمی است  کار رفته فعلی به   ود، یعنی صفتهمان کارکرد اصلی خ

  

  :۵، بند ٣١، فصل زادسپرمـ 
1) ān kē ahlaw … ō mēnōgān axwān šawēd … pas ka bawēd hammōxtag 

ud frahixt, abar wizīnēd.  
گزینـد ها بر  که پارساست ... به جهان مینوی رود ... وقتی آموخته و فرهیخته شود، پیشه آن
  ). ۵١۶، ٢٣٨، ٩٠: ١٣٨۵راشدمحصل نک: (
  است. کار رفته جای اسم به به ها  ماضی فارسی میانه در برخی بافت ۀماد

  

  :٧٠، بند ۴، فصل ٧دینکرد ـ 
2) pas andar wuzurg nišast ī wištāsp ud hanjamanīgān, zardušt pad ōz ud 

wābarīgānīh ī ān ī rāst saxwan, im tan nōg abāz kard.   
گشتاسب و سخنوران، زردشت با نیرو و باور به سـخن راسـت، ایـن  پس در نشست بزرِگ 
  ). ۴٠١، ٢۴٢، ۶٨: ١٣٨٩راشدمحصل نک: تن را دوباره نو کرد (

اسـت و آن را مصـدر مـرخم  ها، کـارکرد مصـدر داشته  این صورت زبانی در برخی بافت
  : )١٨١: ١٣٨٧(ابوالقاسمی اند   نامیده

  

  :٢۵، بند ۶٢، فصل پهلوی روایتـ 
3) wīstom mardōm-dustīh ān bawēd kē … ahōg ī xwēš wirāst tuxšēd.  

دوست داشـتن مـردم آن اسـت کـه ... بـه زدودن عیـب خـود  ۀبیستمین شیو
  ).Willimas 1990: I/226-227(بکوشد 

، ١٨١: ١٣٨٧(ابوالقاسمی است  کار رفته مصدر مرخم گاهی در مقام تابع افعال وجهی نیز به
١٩-١٩٣۶( .  

                                                            
1. past stem  2. past participle 
2.  
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است کـه در عـالم  کار رفته بر این کارکردها، گاه فعل ماضی برای ارجاع به امری به عالوه
شود، اما وقوع آن از نظر گوینده، کامل و تمام است.   واقع، اتفاق نیفتاده و در آینده حادث می

متـون فارسـی اسـت. در  را بازنمـایی کردهقطعیـت ، فعل ماضی مفهوم وجهـی بافتدر این 
اسـت. غالبـًا در کتـب  میانه، ابزارهای بسیاری برای نشان دادن مفاهیم وجهی کـاربرد داشته

زبان فارسی میانه، به ساختمان مختلف افعال برای بازنمـایی مفـاهیم وجهـی اشـاره  دستور
اسـت. در ایـن مقالـه،  های زبانی کمتر مـورد توجـه بوده  شده و کارکرد وجهی سایر صورت

هایی از متون فارسی میانـه   ها و نمونه  گردد و مثال  کارکرد وجهی فعل ماضی بحث می ۀدربار
  شود.   ذکر می

  
  . مبانی نظری٢
  . وجه١ .٢

بیـان آنهـا ظـاهر  ۀهای مختلفـی دارنـد کـه در شـیو  محتوای جمله، دیدگاه ۀگویندگان دربار
انـد از: واقعیـت،  یـرد کـه عبارتگ  بر میها طیف وسیعی از مفاهیم را در  شود. این دیدگاه  می

کیـد، تردیـد، توانـایی، میـل و  قطعیت، اعتبار، باور، امکان، ضرورت، استنتاج، احتمـال، تأ
یا نگرش گوینده به وقایع و رویـدادها کـه در    خواست، آرزو، امر و فرمان و مانند آن. دیدگاه

افزایـد و بـا   ی به جملـه میشود، وجه نام دارد. وجه بارمعنایی خاص  بیان او متجلی می ۀشیو
محتوای جمله مرتبط است. نظر و دیدگاه گوینده یا همان وجه، با ابزارهـای زبـانی مختلـف 

نامنـد   می 1شود که آن را وجـه فعلـی  ای به فعل جمله افزوده می  شود. گاه نشانه  نشان داده می
)Bussmann 2006: 754; Lyons 1972: 307(هـای   ه فعلـی در زبانبازنمایی وج ۀ، مانند شیو

توانـد بـر   اوستایی، فارسی باستان، فارسی میانه و پهلوی اشکانی (پارتی). هر وجه فعلی می
ه ومیانـه، فعـل را دارای وجـ   مفاهیم متعدد وجهی داللت کند. از این منظر، در زبان فارسـی

دارد و گـاه اند کـه هـر یـک سـاختمانی خـاص   دانسته 5و امری 4، تمنایی3، التزامی2اخباری
کنـد.   های آن متفاوت است و بسته به بافت، بر مفهوم وجهـی مشخصـی داللـت می  شناسه

                                                            
1. mood  2. indicative 3. subjunctive 4. optative 5. imperative 
2.  3.  4.  5.  
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 ... کارکرد وجهی فعل ماضی در فارسی

 
های   گاهی وجه صرفًا به معنا مرتبط است و ممکن است از طریق افعال وجهـی یـا صـورت

. در فارسی )Bussmann 2006: 754(شود   واژگانی همچون قیدها یا ابزارهای نحوی بازنمایی 
. )١٣٨۶؛ اخالقـی ١٣٩١عمـوزاده و رضـائی (انـد   گفته 1»وجهیـت«بازنمـایی وجـه  ۀبه این شـیو

ای صـرفًا معنـایی و از طریـق قیـدها و افعـال   بازنمایی وجه در ساخت فعل یا در مقام مقوله
  کار روند.  وجهی، هر دو ممکن است در زبان به

، »معـانی«در بحث  ، در مطالعات ادب فارسی،است شناسی وجه نام گرفته آنچه در زبان
مطـرح » مقاصـد و اغـراض مجـازی جمـالت«یـا » جمـالت ۀکارکرد ثانویـ«تحت عنوان 

. از سوی دیگر، آنچه در مطالعـات زبـان وجـه )١۵٧، ١۴٩، ١٣۵، ٨١: ١٣٨۶(شمیسا است  شده
. در منطق جمالت )۶٧-۶۶: ١٣٩٠ای   (اژهاست  نامیده شده، در علم منطق نیز مورد توجه بوده

، از ضـرورت، »قضـایای موجهـه«اند و در مبحث   گروه خبری و انشائی تقسیم کرده را به دو
  .  )٨٠-٧٨(همان: اند   نامیده» جهت«و آنها را    امکان و امتناع قضایا سخن گفته

وجـه  در فارسی میانه، هر دو شیوۀ بازنمایی وجه رواج داشته، اما در کتب دستورزبان، غالبـاً 
-Brunner 1977: 194-211; Skjærvø 2010b: 234-239; Durkin( است فعلی مورد توجه بوده

Meisterernst 2014: 377-382 افعال وجهی . کاربرد )١٩٠-١٨۶، ١٧٩-١٧۴: ١٣٨٧؛ ابوالقاسـمی
ذیـل عنـاوین منابع،  است که در  ها شیوۀ دیگری برای بازنمایی وجه  ها و صفت  و نیز برخی اسم

؛ Brunner 1977: 29-31; Skjærvø 2010b: 241-242( انـد  مختلـف دربـارۀ آن سـخن گفته
ات واداز . در فارسی میانه، برخـی )١٩٧- ١٩۴، ١٨٢: ١٣٨٧؛ ابوالقاسمی ١٧۵- ١٧٢: ١٣٧٩راستارگویوا 

  .)Skjærvø, 2010b: 240؛ ٣٧٣: ١٣٨٧(ابوالقاسمی نیز بازنمایی وجه را بر عهده دارند 
  
  2. نمود٢ .٢

ع یا تداوم یا تکمیل عمل بر محور زمـان داللـت دارد و دستوری فعل است که بر شرو ۀمقول
. نمـود تـام وقـوع و )Crystal 2008: 38( 4و تـام 3اسـت: نـاقص کلی تقسیم شده ۀبه دو دست

تکمیل عمل در زمان گذشته و ارتباط آن با زمان حال است؛ به بیانی دیگر، عملـی در زمـان 
                                                            

1. modality 2. aspect 3. imperfect  4. perfect 
2.  3.  4.  
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 ۀشـود یـا دربـار  حال بـه آن نگریسـته می است و در زمان گذشته انجام شده و به پایان رسیده
ای   ای در زمان گذشته با نقطه  بین نقطه ۀگردد. درواقع، نمود تام رابط  نتیجه و اثر آن گفتگو می

. )Comrie 2001: 52-53; Crystal 2008: 356(دیگــر در زمــان حــال و گــاه آینــده اســت 
در زمان گذشته و دیگـر، ارتبـاط  ترتیب، نمود تام دو ویژگی دارد: نخست، تکمیل عمل  بدین

  آن با زمان حال.
 ۀ، یعنـی کننـد1در فارسی باستان، نمود تام از طریق صفت فعلی گذشته همراه بـا عامـل

 Skjærvø 2010a: 144-145; Maggi( است ، نشان داده شده2منطقی در حالت اضافی ـ برایی

and Orsatti 2018: 14(میانه، برای داللت بر زمـان  های فعلی گذشته در فارسی  . این صفت
و بر تکمیل عمـل در زمـان گذشـته، یعنـی ویژگـی    ماضی نام گرفته فعلکار رفته و  ماضی به

اند. در فارسی میانه، برای بیان تکمیل عمل در زمان گذشته و   نخست نمود تام، داللت داشته
اسـت و بـه آن  ده شدهماضی اسـتفا فعلهمراه با  -ēstارتباط آن با زمان حال، از فعل کمکی 

 ;Brunner 1977: 216, 219; Weber 2007: 951-952(انـد   گفته 3ماضی نقلی یا حـال کامـل

Skjærvø 2010b; Maggi and Orsatti 2018: 26-27, 37 ١٧٨-١٧٧: ١٣٨٧ابوالقاسـمی، ؛( .
ان تنهایی بر تکمیل عمل در زمان گذشته و ارتباط آن با زمان حال یا همـ ماضی بهفعل گاهی 

  است.  ماضی نقلی داللت داشته
  
  کارکرد وجهی فعل ماضی .٣

تـوان بـرای   اند که می  تردید، گمان یا احتمال و فرِض وقوع رویداد، شماری از مفاهیم وجهی
آنها درجاتی قائل شد و پیوستاری در نظر گرفت. شـدت و ضـعف ایـن مفـاهیم وجهـی بـا 

  شود.   ، نشان داده میافعال ازجملههای زبانی مختلف،   کاربرد صورت
کار  ای خاص در ادای مقصود بـه  گویندگان یا نویسندگان با استفاده از فعل ماضی، شیوه

دهد. در فارسی میانه، گـاه   محتوای جمله نشان می ۀاند که نگرش و دیدگاه آنان را دربار  گرفته
 ،ظر گوینـده یـا نویسـنده، اما از نافتد می، اتفاق آیندهماضی به امری ارجاع کرده که در  ۀماد
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 ١٦ ١٣های ایرانی  ها و گویش زبان مقاله
 ... کارکرد وجهی فعل ماضی در فارسی

 
وقوع و حدوث آن کامل است و در این کارکرد، مفهوم وجهـی قطعیـت و اطمینـان از وقـوع 

اند   است. نویسندگان و مـدونان متـون فارسـی میانـه، تمایـل داشـته رویداد را بازنمایی کرده
د تـا شـک و ای به پیروان دین انتقال دهنـ  گونه های اورمزد را به  مطالب مذهبی و تحقق وعده

تردیدی در معتقدات مذهبی آنان نباشد. یکی از شگردهای زبانی برای تحقـق ایـن هـدف، 
هاست که بر مفهـوم وجهـی قطعیـت و اطمینـان از وقـوع   ماضی در برخی بافت فعلکاربرد 

  است.  ای با اطمینان بیشتر و تردید کمتر داللت داشته  امری یا تحقق وعده
در در متون ادب فارسـی نیـز رواج داشـته و  ن مفهوم قطعیتکاربرد فعل ماضی برای بیا

و  )٣۵۵-١/٣۵۴: ١٣٧٣(بهـار است  نامیده شده» الوقوع مستقبل محقق«سنت مطالعات ادبی، 
نزدیـک قطعـًا انجـام  ۀاز آن، تحت عنوان کاربرد فعل ماضی بـرای بیـان امـری کـه در آینـد

  :)٢٣٧: ١٣٨٧(ابوالقاسمی، اند   پذیرد، یاد کرده  می
  

ــرم ره )۴ ــایی    گ ــیدمنم ــر رس ــه خی   ب
  

ــی   ــم کن ــر گ ــدمو گ ــیر  بازمان  ز س
  

  )٢٣٧: ١٣٨٧به نقل از ابوالقاسمی ؛ ٣٨٠، بوستان، (سعدی
نیکی اسـت و گـم  در این بیت، نشان دادن راه یقینًا و قطعًا سبب رسیدن گوینده به خیر و

  ارد. د  قطع و یقین او را از سیر و سلوک بازمی کردن این راه، به
ماضـی این شگرد زبانی و کارکرد وجهی فعل ماضی در علم معانی نیز، ذیل مبحث فعل 

های زیر از متون نثر فارسـی، کـارکرد   پاره .)١٢۵: ١٣٨۶(شمیسا است  ذکر شدهجای مضارع  به
  دهند:  وجهی فعل ماضی را برای داللت بر مفهوم قطعیت نشان می

  

. و هرکه غایب ماند از گـوش بـا یقـین شدفرعونیان ساکن  هرکه با خلق انس گرفت، بر بساط«) ۵
  ).١٣۴-١٣٣: تذکرةاالولیاء، (عطار نیشابوری» افتادداشتن، از اخالص دور 

، و در همـۀ شـدو هر که خدای را به یک (تای) نان باور داشت، در همۀ خیرات بـر او گشـاده «) ۶
  ).٣١: کنوزالحکمة(جام، » شدشرها بر وی بسته 

  

های مرتبط با آن در جمالت مرکب   میانه، کارکرد وجهی فعل ماضی و ساخت در فارسی
  است. ای، رایج بوده  با بند شرطی و نیز جمالت مقایسه

  



مقاله
١٧ ١٣های ایرانی  ها و گویش زبان

 ... کارکرد وجهی فعل ماضی در فارسی
 

  . جمالت شرطی١. ٣
شـود   پایه یا جواب شرط نیز محقق میبند شرط تحقق پذیرد، عمل  بنددر این جمالت، اگر 
پـذیرد   نشـود، جـواب شـرط نیـز انجـام نمی گردد و اگر شرط محقـق  یا وقوع آن محتمل می

. بنابراین، تحقق رویداد مندرج در جـواب شـرط )۵۴١: ١٣۶٣؛ شفائی ١۴٧: ١٣٨۶خانلری   (ناتل
گاهی در بنـد جـواب . )٢۶۵: ١٣٨۶خانلری   (ناتلاست    همواره با تردید، گمان و احتمال همراه

. شـود قـوع رویـداد بازنمـایی میرود، و بـا ایـن ابـزار قطعیـت و کار می شرط فعل ماضی به
، متـوازن و برابـر بـا اسـت ترتیب، آنچه در شرط بیان شده با آنچه در جواب شـرط آمده  بدین

 نشان دادن راه با رسیدن به خیر، و گم کردن راه با بازمانـدن از سـیر و، ۴در مثال  یکدیگرند.
پایـه یـا جـواب بنـد ی در سلوک متوازن و برابر است. این توازن و برابری از طریق فعل ماض

اگـر شـرط  ،پایه داللت بر آن دارد کـه ۀشود. کاربرد فعل ماضی در جمل  شرط نشان داده می
  گردد.   محقق شود، تحقق جواب شرط نیز قطعًا حادث می

اند، مطمـئن   بیان در متون مذهبی، مؤمنان را از برگزیدن راهی که در پیش گرفته ۀاین شیو
ست. در فارسی میانه، فعل ا کرده  سوم مذهبی را در میان آنان ترویج میساخته و آداب و ر  می

هـا،   . در ایـن بافتستا  کار رفته تنهایی و گاه با فعل کمکی، برای بیان این مفهوم به ماضی به
دهد، یعنی بر عملی داللت دارد که در   فعل ماضی به تنهایی کار ماضی نقلی را انجام میگاه 

  شود.   نگریسته میآن به نتیجه و اثر یا آینده شده و در زمان حال  زمان گذشته تکمیل
  

  . فعل ماضی در جمالت شرطی١ .١ .٣
برای اینکه نقش و کـارکرد فعـل ماضـی در جـواب شـرط، بـرای بازنمـایی مفهـوم قطعیـت 

است،  کار رفته آنها، فعل مضارع به شرِط  تر شود، ابتدا باید به جمالتی که در جواِب   مشخص
  جه کرد:  تو
  :15a4، روایت پهلوی ـ

  

7) mardōm ka be mīrēd pad wināh ī-š kard estēd, pad petīt bawēd … be ō 
čagād ī dāidīg nayēnd, u-š be ō wahišt barēnd.  

اند، توبه کنند ... آنها را بـه چگـاد دائیتـی   مردم هنگامی که بمیرند، اگر از گناهی که کرده
  ). Williams 1990 I/80-81برند (  ه بهشت میکنند و ب  هدایت می



 ١٨ ١٣های ایرانی  ها و گویش زبان مقاله
 ... کارکرد وجهی فعل ماضی در فارسی

 
  :٧ و ۶، بند ٢، بخش اندرزهای پیشینیانـ 

  

8) pad kirbag ud bazag āmār bawēd, čē har kē-š kirbag wēš kū wināh, ēg-
iš srōš ahlaw dast gīrēd ō wahišt barēd. 

س کارهـای ها] براساس کارهای نیـک و گناهـان اسـت، زیـرا هـرک سنجش [اعمال انسان
بـرد   گیـرد و بـه بهشـت می  نیکش بیشتر از گناهانش است، سروش پارسـا دسـت او را می

  ).٢١٠، ۶۴، ٣٩: ١٣٩١ نک: عریان(
  

شـرط محقـق گـردد.  بند، به شرط آنکه  است های فوق، وقوع امری نوید داده شده  در پاره
ای   واب شرط وعـدهگردد، اما ج  شرط محقق شود، جواب شرط محقق می ۀدرواقع، اگر گزار

است که تحقق آن برای شنونده و حتـی گوینـده، قطعـی و محـرز نیسـت. فعـل مضـارع در 
بینی   شود. بنابراین، بر پیش  جواب شرط داللت بر آن دارد که جواب شرط در آینده حادث می

  وقوع امری داللت دارد. ۀو گمان دربار
شود و خواننده تحقق آن وعـده  گاهی برای آنکه قطعیت حدوث و وقوع جواب شرط بیشتر

اسـت. فعـل ماضـی در  را قطعی بداند و در آن تردید نداشته باشد، از فعل ماضی اسـتفاده شده
، داللـت یـا آینـده ها بر تکمیل عمل در زمان گذشته و توجه به اثر آن در زمـان حـال  این بافت

دیـوان، بعـد از زخ و اهـریمن و رهایی و دوری گناهکار از دو ،دارد. در پارۀ زیر، به باور گوینده
واقـع، از نظـر آن نیسـت. در شـود و هـیچ تردیـدی دربـارۀ  تمامی انجام می انجام خویدوده، به

است.  تمامی حادث شده گوینده و در ذهن او، در صورتی که شرط محقق شود، جواب شرط به
  .وان و اهریمن استترتیب، در این جمله، انجام خویدوده متوازن و برابر با دوری از دی  بدین

  :8b2, 3 روایت پهلویـ 
  

9) ka xwēdōdah kunēd, az-iš az dušox zēndān ī ahreman ud dēwān bōxt ud 
abēbahr. 
اگر [کسی] خویدوده کند، به سبب آن، از دوزخ و زندان اهریمن و دیـوان نجـات یافـت / 

  ).Williams 1990 I/50-51است] ( است و دور [شد / شده یافته
  

قطعـًا و بـدون تردیـد مهـر را ، از نظـر گوینـده هـر کـس خورشـید را سـتود، ١٠ ۀر پارد
واقع، پرستیدن خورشید متوازن و برابر با پرستیدن مهر است و در ایـن بـاور، است. در ستوده

  .هیچ شک و تردیدی نیست



مقاله
١٩ ١٣های ایرانی  ها و گویش زبان

 ... کارکرد وجهی فعل ماضی در فارسی
 

  :١۵، بند خورشید نیایشـ 
  

10) kē yašt xwaršēd … ā-š yašt mihr ī frāxgōyād … . 
 Dhabhar... ( اسـت را سـتود / سـتودهپرچراگاه ر کس خورشید را ستود ... پس او مهر ه

1927: 21; Dhalla 1965: 48, 49  .(  
  

  -baw. ماضی نقلی با ٢ .١ .٣
بـا عنـوان ، -baw از ماضی همراه بـا صـرف فعـل مضـارع ۀاز ماد) ١٧٨: ١٣٨٧(ابوالقاسمی 

تواند چنین کارکردی داشـته   ا این ساخت میه  . در برخی بافتاست یاد کردهمضارع مجهول 
ضـمیر  ازجملـهمنطقـی یـا عامـل،  ۀباشد، اما گاهی این ساخت همـراه بـا مفعـول و کننـد

را در چنـین  1این سـاخت ترکیبـی )١٣١-١٢٩: ١٣٩۵(است. قائم مقامی  بستی، همراه شده  پی
ترجمـه » تیده باشـدپرسـ«را  ā-š yašt bawēd ۀاست. او جملـ بافتی، ماضی التزامی دانسته

های ترکیبـی در   ایـن سـاخت ،نخسـت آنکـه :بر دو فرض است است. این تحلیل مبتنی هکرد
صیغگان فعل مضارع  ،جمالت پیرو آمده و تحقق آنها در گرو عملی دیگر است، و دوم آنکه

مقـامی، فعلـی ماننـد   زمان آینـده داللـت دارنـد و بـه بـاور قائمتردید و گمان یا بر  -bawاز 
bawēd  توان گفت که اگر تحقق فعلی در   ترجمه کرد. در نقد این تحلیل، می» باشد«را باید

رود، بلکـه بسـته بـه بافـت و   کار نمـی گرو تحقق فعل دیگری باشد، لزومًا وجـه التزامـی بـه
. )٣٨٣-٣٨٢: ١٣٨٧(ابوالقاسـمی ساخت جمالت، ممکـن اسـت وجـه فعـل متفـاوت باشـد 

امری است که در زمان گذشته اتفاق  ۀمی به معنی شک و تردید دربارماضی التزابراین،  افزون
، متضـمن شـک و تردیـد است مقامی نقل کرده  هایی که قائم یک از مثال هیچاما  ،است افتاده

در ساخت مذکور، فعل کمکی است نه فعل اصـلی،  bawēdدیگر آن است که  ۀنکتنیستند. 
در  -ēstاست؛ ماننـد  کار نرفته معنی واژگانی خود بهبنابراین کار دستوری برعهده داشته و در 
های ترکیبی، افعال کمکی از معنی خود تهی هستند و  ساختمان ماضی نقلی. در این ساخت

های معنـایی خـود را در ایـن   معنی واژگانی ندارند؛ بـه بیـانی دیگـر، افعـال کمکـی مؤلفـه
انـد؛   کار رفته بـه   برای بیان ویژگی دستوریعنوان ابزاری   و تنها به 2اند  ها از دست داده ساخت

                                                            
1. periphrastic  2. bleaching / desemanticization 
2.  
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 از سـوی دیگـر، صـیغگانبنابراین، نباید هر جزء از ساخت ترکیبی را جداگانه معنـی کـرد. 

baw- آینـده  گمان و تردید یا زمـانکار روند، لزومًا بر مفهوم  عنوان فعل واژگانی به اگر هم به
معنـی کـرد » بـودن«یـا » شـدن«را  -bawتـوان   داللت ندارنـد، بلکـه بسـته بـه بافـت، می

)Mackenzie 1971: 20( ای   هـای زیـر نمونـه  و گاه کارکرد آن را ارجاع به آینده دانسـت. پـاره
  :-bawاست از کاربرد 

  :١٢، بند خورشید نیایشـ 
  

11) ēg ka xwaršēd ul āyēd, bawēd zamīg ī ohrmazdād yōždahr, … bawēd 
dām ī ahlaw yōždahr . 

 شـود  می، ... آفرینش مقدس پـاک شود  میخورشید بر آید، زمین اورمزدآفریده پاک  وقتی 
)Dhabhar 1963: 34; Dhalla 1965: 42-43.(  

  

  :۵، بند خورشید نیایشـ 
  

12) namāz ō harwisp ān ī ahlawān gētīg kē-z ast kē-z būd hēnd kē-z 
bawēnd. 

 Dhabhar( خواهنـد بـودتند، بودنـد و ستایش و تکریم بر همۀ جهان راستکاران کـه هسـ

1963: 28; Dhalla 1965: 16-17 .(  
  

 Maggi(تفـاوتی نیسـت » ُبـَود«و » است«در متون ادب فارسی پس از اسالم هم، میان 

and Orsatti 2018: 39(کمتـر و » ُبـَود«رفتـه کـاربرد   ؛ به همین دلیل در متـون فارسـی، رفته
متـرادف » ُبَود«و » است«هم در این متون، غالبًا با » دباش«است.  بیشتر شده» است«کاربرد 

  شود:  است و حتی با آن دو همنشین می
  

اردیبهشت ماه ... یعنی این ماه آن ماهست که جهان اندر وی ببهشـت مانـد از خرمـی،  َارد « )١٣
» ار ُبـَودبزبان پهلوی مانند ُبَود، و آفتاب اندرین ماه بر دور راست در برج ثور باشد و میانـۀ بهـ

  ).۵: نورزنامه ،(خیام
  

ماضی  ۀاست: نخست، ماد کار رفته در فارسی میانه، برای ساخت ماضی نقلی دو شیوه به
. -bawماضی همراه با صـیغگان مضـارع از  ۀماد ؛ و دیگر،-ēstهمراه با صیغگان مضارع از 

ده و پایـان اند کـه در زمـان گذشـته انجـام شـ  هر دو ساخت ترکیبی بر عملی داللت داشـته
شود. در میـان محققـان تنهـا   است و در زمان حال به آن عمل و تأثیرش نگریسته می پذیرفته
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جواب  ندبکند. این ساخت در   ماضی نقلی یا نمود تام را در ارتباط با زمان حال بازنمایی می

عهده دارد و بر قطعیت انجام عمـل در صـورت تحقـق فعـل شـرط، رشرط، کارکرد وجهی ب
زیـر کـه از  ۀدهـد. پـار  کند و از این طریق، توازن و برابـری دو عمـل را نشـان می  داللت می

 ،هـم بخشـی از آن را آورده )١٢٩: ١٣٩۵مقـامی   (نـک: قائممقامی   است و قائم خورشید نیایش
قطـع و یقـین اورمـزد، امشاسـپندان و  ستاید، به  ن دارد که هر کس خورشید را میداللت بر آ

واقـع، پرسـتش خورشـید متـوازن و برابـر بـا پرسـتش اورمـزد، است. در روان خود را ستوده
  امشاسپندان و روان خویش است: 

  :١۴، بند خورشید نیایشـ 
  

18) kē yazēd xwaršēd … ā-š yašt bawēd ohrmazd, ā-š yašt bawēd 
amahraspandān, ā-š yašt bawēd ān ī xwēš ruwān. 

اسـت،  است، پس او امشاسپندان را ستوده ستاید ... پس او اورمزد را ستوده  هر کس خورشید را می
  .)Dhabhar 1927: 20; Dhalla 1965: 46, 47( است پس او روان خویش را ستوده

ترجمـه کنـیم و » سـتوده باشـد«را  yašt bawēd، )١٢٩: ١٣٩۵(مقـامی   اگر همچون قائم
پرستد،   ماضی التزامی بنامیم، یعنی گوینده در این نکته تردید دارد که هر کس خورشید را می

پرستد یا خیر. حال آنکه، مطالـب نویسـندگان یـا مـدونان و   اورمزد و امشاسپندان را هم می
  1.اند    تردیدی در دل نداشتهآن هیچ  ۀگزارندگان این متون، باور مذهبی آنان است و دربار

  :زیر، بر زبان آوردن توبه برابر با انجام توبه است و در آن تردیدی نیست ۀبنابر پار
  

  15d3روایت پهلوی، ـ 
  

19) ka gōwēd kū ēw-kardagīhā az hamāg wināh ī-m jast, pad petīt hēm, ā-
š petīt kard bawēd.  

کنم، پس   است، توبه می زده همۀ گناهانی که از من سر بار برای همیشه از  اگر گوید که یک
  ).Williams 1990: 1/84-85است ( توبه کرده

رسد؛ در ایـن   نشان میزدی که به دیوان می ۀپاسخ اورمزد به زردشت است دربار ،زیر ۀپار

                                                            
  ):Dhalla 1965: 47; Dhabhar 1963: 36اند (  را در این بند، حال کامل ترجمه کرده yašt bawēdداال و دابار هم . ١

whose sacrifices unto the sun … he has sacrificed … . 
he who reveres the … sun … has worshipped Auharmazd, has worshipped the … .  
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ن آمدن مردماِن بد به مراسم میزد، برابر و مطابق با رسیدن میـزد بـه دیـوان اسـت و در آ ،پاره
  :تردیدی نیست

  :16b9، روایت پهلویـ 
20) mardōm ī wad andar ān mēzd rasēd ud hamē ka ēdōn bawēd, mēzd be 

ō dēwān mad bawēd.  
  ).Ibid: 88-89است ( است / آمده مردِم بد به آن میزد آیند و اگر چنین شود، میزد به دیوان رسیده

شـود، برابـر بـا کـاهش   ار خـود پشـیمان میای که از ک  زیر، ستودن مرد بخشنده ۀدر پار
ای را   بخشش و ماندگار کردن گناه و عیب در جهـان اسـت. کسـی کـه چنـین مـرد بخشـنده

  است: بستاید، قطعًا بخشندگی را کاسته و این عیب را در جهان ماندگار کرده
  :٧١، بند ۶دینکرد ـ 

  

21) ōy ī angad ud rād mard, ast ī pad ān ī hamē kunēd, pašēmān bawēd 
ud ōy kē ān stāyišn kunēd pad bahr ī xwēš, rādīh az gēhān kāst ud ān 
and āhōg ī andar gēhān stāyēd, mehmān kard bawēd. 

شود و کسی که او را از برای   دهد، پشیمان می  مرد ثروتمند و بخشنده گاه از آنچه انجام می
است و [با این کار] آن مقدار عیبی را که در  ستهش کند، بخشندگی را از جهان کاخود ستای
  ). Shaked 1979: 26, 27است ( ستاید، [درجهان] ماندگار کرده  جهان می

  

اند   ، برای تفسیر فعل مضارع، از فعل ماضی نقلی استفاده کردهوندیداداز زند  ٢٢ ۀدر پار
دیـن مزدیسـنی و گسـترش آن تا توازن و برابری کاشتن غله را با پروراندن پرهیزگـاری، رواج 
برابـری آن کارهـا بـاور آورنـد.  نشان دهند و به این شیوه، اهل دین بـا قطعیـت، بـه تـوازن و

یقـین پرهیزگـاری و دیـن  کـارد، بـه  کس کـه غلـه می واقع، گزارندگان متن زند معتقدند آندر
   :1مزدیسنی را پرورده و گسترده است

  

  :٣١، بند ٣ وندیدادـ 
  

22) kē jōrdā kārēd, ān ahlāyīh kārēd (kū-š kišt bawēd). ān dēn ī māzdēsnān 
frāz-pad wizīn wizīnēd (kū-š rawāgīh kard bawēd). ān dēn māzdēsnān 

                                                            
  است نه فعل التزامی: جواب شرط از فعل مضارع اخباری استفاده شده بنددر متن اوستایی، در  .١

yō yaom kārayeiti hō ašəm kārayeiti. hō daēnąm māzdayasnīm fravāza vazaite. hō imąm 
daēnąm māzdayasnīm frapinaoiti … (Reichelt 1911: 46, 144).   

  پرورد ... .   میرا  یسنی؛ او دین مزدگسترد  میرا  مزدیسنیکارد. او دین   ه میکارد، اش  میکسی که غله 
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fraz pēmēnēd (kū-š parward bawēd). 

، او دین مزدیسنان را به انتخاب است)   کارد (یعنی کاشته  می رهیزگاریکارد، پ  ه میکه غلّ  آن
ــی رواج داده  یبرم ــد (یعن ــنا  گزین ــن مزدیس ــی   ن را گســترش میاســت)، او دی ــد (یعن ده

  ).Jamasp 1907: 83است) ( پرورده
 زیر، نیایش اورمزد برابر و متوازن با پرورش و مراقبـت از پیـروان دیـن و آسـیب ۀبنابر پار

نیـایش یقـین اورمـزد را  رساندن به دشمنان اسـت و هـر کـس ایـن کـار را انجـام دهـد، بـه  
  :است کرده

 :۵، بند خورشید نیایشـ 
  

23) namāz ō ohrmazd [ud ohrmazd guft kū niyāyišn ō man ōy kard bawēd 
kē wehān parwardārdom ud wattarān zadārdom]. 

ترین   است که برای بهان پرورنده ستایش و تکریم بر اورمزد (اورمزد گفت مرا کسی نیایش کرده
  . Dhabhar 1927: 15; Dhalla 1965: 14, 15(1( ترین است)  هو برای بدان زنند

  خوردن برابر با نیایش امشاسپندان است:   اندازه به، ۵بند ، خورشید نیایشپارۀ زیر از در 
  

24) amahraspandān guft kū niyāyišn ō amā ōy kard bawēd kē paymānīg 
xwarēd … 

خـورد ... (هـر کـس   انـدازه می اسـت کـه بـه دهامشاسپندان گفتند که ما را کسی نیایش کر
  ).Ibid: 15, 16; Ibid: 14, 15است) ( خورد، امشاسپندان را نیایش کرده  اندازه می به

زیر، ستایش مهر برابر است با نگاه داشتن مهِر روان، و نگـاه داشـتن مهـِر روان  ۀطبق پار
  ،برابر است با حفظ آفرینش اورمزد

  :۵، بند خورشید نیایشـ 
  

25) mihr ī frāxgōyād guft kū niyāyišn ō man ōy kard bawēd kē mihr ī 
ruwān ī xwēš xōb dārēd, čē ka-š mihr ī ruwān ī xwēš xōb dāšt bawēd, 
ā-š hamāg dām ī ohrmazd xōb dāšt bawēd.  

نگـاه  خـوباست که مهِر روان خـویش را  چراگاه گفت که مرا کسی نیایش کرده  مهر فراخ
، پـس او همـۀ است) است (= نگاه داشته داشتهدارد، زیرا اگر او مهِر روان خویش را خوب 

  ). Ibid: 16; Ibid: 14, 15است ( آفرینش اورمزد را خوب نگاه داشته

                                                            
  اند:  ترجمه کرده» آینده در گذشته«کامل یا  ۀ) فعل این بند را آیند27 ,26 :1963) و دابار (15 :1965. داال (١

he will have offered praise unto me … . 
one would have offered homage unto me … . 
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  ای  . جمالت مقایسه٢ .٣
 ēdōnیـا  ēdōn čiyōn kaیا  čiyōn kaپیروی که برای مقایسه آمده، با  بنددر فارسی میانه، 

bawēd ka گـاهی هـدف از مقایسـه آن اسـت کـه )٣٨۴: ١٣٨٧(ابوالقاسمی است  آغاز شده .
پیرو آمده، هماننـد اسـت و  بندپایه با آنچه در  بندنشان دهد ارزش و پاداش عمل مندرج در 

از این طریق، برابری پاداش آن دو کار یادآوری گردد و شنوندگان بـر اهمیـت و ضـرورت آن 
گاه  پیـرو در حکـم تمثیـل و  بندپیرو مضارع اخباری یا تمنایی باشد،  ۀشوند. اگر فعل جمل  آ

پایه است؛ بنابراین، بر عمل فرضی داللت دارد و مفهوم وجهی احتمـال  ۀتشبیهی برای جمل
، زردشت از چگونگی کار مردی کـه خویـدوده و روایت پهلویدهد. در   یا گمان را نشان می

  :دهد  چنین پاسخ میپرسد و اورمزد   ال میؤاست، س دعا کرده
  :8i4، روایت پهلویـ 

 

26) guft kū čiyōn ka sad mard ī a-xwēdōdah āfrīn kunēnd. 
-Williams 1990: 1/58نکرده دعا کنند (  [اورمزد] گفت چنان است که صد مرد خویدوده

59 .(  
  :8j1, 2، روایت پهلویـ 

 

ای دیگران خویـدوده ترتیـب پاسخ اورمزد به این پرسش زردشت است: کسی که بر ٢٧ ۀپار
  انگیزد، چه پاداشی دارد؟   دهد و دیگران را به آن کار بر

27) ohrmazd guft kū čiyōn ka sad hērbad … pad xwarišn ud wastarag ēw 
zamestān dārēd. 
اورمزد گفت همانند کسی است که صد هیربد را ... در یک زمستان خوراک و بستر دهـد 

  ). Ibid: 58-59(فراهم کند) (
در وجه  -hماضی همراه با فعل کمکی  فعلگاه فعل بند پیرو، ماضی تمنایی است، یعنی 

تمنایی. یکی از کارکردهای وجه تمنایی بیان فرض و غیرواقعی بودن گزاره در تمثیالت است 
، امـا در چنـین )Brunner 1977: 206; Skjærvø 2010b: 237-238؛ ٢۶٨-٢۶٧: ١٣٧٩قریـب (

دهـد.   پذیر را نشان می  ل تمنایی بر غیرواقعی بودن داللت ندارد، بلکه فرض تحققبافتی، فع
اتی دانسـت و بـرای آن توان دارای درج  که گفته شد، فرض و احتمال و تردید را می گونه همان

نظر گرفت. در جمالت مورد بحث، کاربرد فعل ماضی داللـت بـر آن دارد کـه پیوستاری در
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تـر اسـت.  ر اسـت و گمـان کمتـری در آن راه دارد و بـه یقـین نزدیـکاحتمال وقوع کار بیشت

تراز یکدیگرند و در این همسانی، تردید و گمـان کمتـر  سنگ و هم واقع، پاداش دو کار همدر
سبب آن اسـت کـه  ماضی، به ۀدر کنار ماد hēاست و قطع و یقین بیشتر. حضور فعل کمکی 

له ئبیان برای آن است که مسـ ۀالم واقع. این شیوتمثیل است نه گزارش ع گزارهنشان دهد این 
زیر، احتساب کارهای نیک پسر برای پدر، بـا قطعیـت  ۀبرای شنونده باورپذیرتر شود. در پار

  بیشتر و گمان کمتری همراه است:
 :1 ,29، روایت پهلویـ 

  

28) hamāg kār ud kirbag ī pus kunēd pid ēdōn čiyōn ka-š pad dast ī xwēš 
kard hē. 

آن است کـه بـه دسـت خـود انجـام هر کار و ثوابی که پسر انجام دهد، برای پدر همانند 
  . )Williams 1990: 1/132-133(است  داده

های دیگری هستند که در آنها، بر همسانی پاداش دو کار با احتمـال و   های زیر نمونه  پاره
کید شده   است: گمان کم و قطعیت بیشتر تأ

 :10b2، روایت پهلویـ 
  

29) har kirbag ī awēšān andar xānag ī rādān kunēd rād ī frārōn rād ēdōn 
bawēd čiyōn ka-š pad dast ī xwēš kard hē.  

ها در خانۀ بخشندگان انجام دهند، برای بخشندۀ نیکوکار مانند آن اسـت ن هرکار نیکی که آ
  .)ibid: 66-67(است    که به دست خود انجام داده

 :10b3، پهلوی روایتـ 
  

30) awēšān druwandān andar ān xānag wināh ī menēnd ud gōwēnd ud 
kunēnd, rād ī abārōn-rād ēdōn bawēd čiyōn ka-š pad dast ī xwēš kard 
hē. 

ای کـه   کنند، برای بخشـنده  گویند و می  اندیشند و می  گناهی که آن دروندان در آن خانه می
اسـت  مرتکـب شدهاست که آن گنـاه را بـا دسـت خـود  چنانست، در کار خود ناراست ا

)Ibidem.(  
کـه بنـابر آن، انجـام  اسـت ، در ذکـر پـاداش خودیـدوده مطلبـی آمدهروایت پهلـویدر 

خویدوده پاداشی برابر و همسان با بخشیدن جهان به مرد پرهیزگار دارد و برابری و همسـانی 
  :تر است  این پاداش از نظر گوینده به یقین نزدیک
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 :8h1، روایت پهلویـ 
  

31) kē ēw sāl xwēdōdah pad zanīh dārēd, ēdōn bawēd ka-š hamāg ēn 
gēhān sē ēk-ē … be ō mard ī ahlaw dād hē ud ka dō sāl pad zanīh 
dārēd čiyōn ka-š hamāg ēn gēhān dō sē ēk … be ō mard ī ašō dād hē. 
ka sē sāl pad zanīh dārēd, ēdōn čiyōn ka hamāg ēn gēhān … be ō 
mard ī ahlaw dād hē. 
هر کس یک سال خویدوده به زنی کند، مانند این است که یک سوم همۀ این جهـان را ... 

است و اگر دو سال به زنی کند، مانند این است که دو سـوم همـۀ ایـن  به مرد پرهیزگار داده
ه سال به زنی کند، مانند این است کـه همـۀ است و اگر س جهان را ... به مرد پرهیزگار داده

  ). Ibid: 59است ( این جهان را ... به مرد پرهیزگار داده
صورت پرسش و پاسخ انجام شود و در پاسخ، بند پایه حـذف  گاه ممکن است مقایسه به

دهد یـزش مـردی کـه   زیر بیان شده، نشان می ۀای که در پار  و تنها بند پیرو ذکر شود. مقایسه
، برابر با یزش صد مرد بدون خویـدوده بیشتراست، با احتمال کمتر و قطعیت  دوده کردهخوی
  :است

 :8i1, 2، روایت پهلویـ 
  

32) zardōšt az ohrmazd pursīd ka mard ī xwēdōdah u-š yašt kard ēstēd, u-
š yazišn dahēd, ā-š kirbag ēdōn bawēd čiyōn a-xwēdōdah dād ? čē 
ēwēnag bawēd? ohrmazd guft ēdōn čiyōn ka-š sad mard-ī  a-
xwēdōdah dād hē. 

است، یزش دهد، پس کار  زردشت از اورمزد پرسید: اگر مردی که خودیدوده و یشت کرده
است؟ چگونه اسـت؟ اورمـزد  نیک او همچون کسی است که بدون خویدوده [یزش] داده
  ). Ibid: 58, 59ند (ا گفت چنان است که صد مرد بدون خویدوده [یزش] داده

، پاداش انجام مراسم گاهنبار و بخشش کردن با بخشیدن هزار مـیش بـه مـرد ٣٣ ۀدر پار
  :پرهیزگار برابر است و از نظر گوینده، تردید در همسانی پاداش این دو کار اندک است

 :16a1، روایت پهلویـ 
  

33) ka be sāzēd, yazēd xwarēd ud rādīhā ud rāstīhā dahēd, ā-š kirbag 
ēdōn bawēd čiyōn ka-š hazār mēš … pad dāšn ī ahlaw-dād be ō mard 
ī ahlaw dād hē.  
اگر کسی [گاهنبار] فراهم کند، یزش کند، بخورد و به راستی و رادی بخشـش کنـد، پـس 

عنوان هدیه به مـرد پرهیزگـار  برای او این کار نیک مانند آن است که کسی هزار میش ... به
  ).   Ibid: 86, 87ست (ا داده
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  گیری  . نتیجه۴

شـود.   بر ساختمان فعل، از طریق ابزارهای دیگر نیز بازنمایی می در فارسی میانه، وجه عالوه
 ۀصـفت فعلـی گذشـته در دور ۀفعل ماضـی اسـت کـه بازمانـد ،یکی از این ابزارهای زبانی

کار  ر زمـان گذشـته بـهباستان است و در فارسی میانه، برای داللت بر تکمیـل عمـل فعـل د
همراه شده و بر تکمیـل وقـوع  -bawگاه فعل ماضی با صرف صیغگان مضارع از است.  رفته

 .گوینـد عمل در زمان گذشته و ارتباط آن با زمان حال داللت دارد که بدان ماضـی نقلـی می
وع ها، فعل ماضی یا ماضی نقلی، بر عملی داللت دارد که از نظر گوینده وقـ در برخی بافت

 ،آن در زمان آینده کامل و تمام است و تردیدی در وقوع و حدوث آن نیسـت. از ایـن جهـت
  است. ها، مفهوم وجهی قطعیت را بازنمایی کرده فعل ماضی یا ماضی نقلی در این بافت

کار  بـهیـا ماضـی نقلـی جـای فعـل مضـارع، فعـل ماضـی  جواب شرط بهبند گاهی در 
شـرط محقـق شـود، فعـل  ۀگاه فعل جملمفهوم است که هر کاربرد بدان ۀاست. این شیو رفته

شود و بنابراین، عمل مندرج در شـرط   قطع و یقین محقق می جواب شرط نیز بدون تردید و به
و جواب شرط با یکدیگر متوازن و برابرند. استفاده از این شیوه در متون فارسی میانه کتـابی، 

  ها ایمان آورند. ستورات دینی را بپذیرند و بدانبرای آن است که پیروان با اطمینان بیشتری د
کار  بـهقطعیـت ای نیز بـرای داللـت بـر مفهـوم وجهـی   فعل ماضی در جمالت مقایسه

پایه بند اند. فعل   است. در برخی از این جمالت، پاداش دو عمل با یکدیگر مقایسه شده رفته
تـرازی و  ه آن اسـت کـه هـمپیرو ماضی تمنایی. هدف از این مقایسبند مضارع است و فعل 

برابری پاداش دو کار را نشان دهد. کاربرد ماضی تمنایی در این جمالت، داللت بـر آن دارد 
که اگر چه این عمل فرض است، اما این فرض با تردید و احتمال کمتر و قطع و یقـین بیشـتر 

تر   تنیهمراه است. با ایـن شـیوه، بـاور بـه کسـب چنـین پاداشـی بـرای مؤمنـان دیـن پـذیرف
  است.   شده
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  خوانیم: در پایان پادشاهی بهراِم اورمزد چنین می شاهنامهدر 

  

  گــرگ طبـِع ُچنــین دارد مـرگ اگـر

  

  بـزرگ! خواهم جام یکی َمی از پر  

  

  تـن بـه گـوری چو ترکی تور یکی

  

   !مـن شست او هنگ پرگهر، کهن،  

  

   )۴٠-۶/٢۶۶/٣٩ مطلق و امیدساالر: ، تصحیح خالقیشاهنامه، (فردوسی
  

است، در مصراع  شاهنامهمطلق از  در چاپ دوِم انتشاراِت سخن که آخرین ویرایِش خالقی
  .)٢/۴١٠/٣٩مطلق:  ، تصحیح خالقیشاهنامه(فردوسی، است  آمده تورجای  به پوریکم بیت دوم، 

ها با یکدیگر اختالف دارند و معنی آن هم روشن  در مصراع یکِم بیت دوم، نسخه
  ها: نیست. نخست بنگرید به ضبط نسخه

  نقطه) ترکی چو گوری به تن بی( : یکی بورژ، ق، ل
  نقطه) چو گوری به تن دو واژه بی هر( : یکی بور ترکیو، س
  ، چستربیتی: یکی بور ترکی چو گوری به تنب، آ، ٢نل، پ، لن، ٢س، ٢ل، ک
  : یکی کوه خواهم چو کوهی به تن٢ق
  َکرگ یا ُگرگ؟) به تن( : یکی بور ترکی چو کرکیلی
ها هست، در بیشتر  این بیت را ندارد و شگفت آنکه این بیت که تقریبًا در همۀ نسخه ٣ل
قدیم و جدید مسکو، مصطفی جمله چاِپ ژول موهل، چاپ ، ازشاهنامههای معروِف  چاپ

  .است دهالدین کزازی نیام جیحونی و میرجالل
ها نیست و امیدساالر بر اساس  یک از نسخه در هیچ تورشود، ضبِط  که مالحظه می چنان
اند، با تصحیِح قیاسی، این ضبط را در متن  هایی که این واژه را بدون نقطه ضبط کرده نسخه
  نویسد:  ح بیت می. امیدساالر در شراست دهجای دا

  

است و منظور از آن ظرف شراب است، که در » طشت، جام بزرگ«در این بیت به معنی  تور
ساختند و سوراخ فرو ریختن  قدیم به صورت حیواناتی مانند قوچ و بز و گور و امثالهم نیز می

صفت  نکهدر مصراع دوم ، همراه با  پرگهردادند.  شراب را هم در دهان این اشکال قرار می
، به شست منو » قصد، مراد، اراده«یعنی  هنگ. است ذکر آن رفته ٣٩شرابی است که در بیت 

حاصل این دو بیت این است: اگر مرگ چنین ». صید من، به دام آوردن من«اضافت، یعنی 
های  خواهم، از آن ظرف نده دارد، پس من جامی بزرگ از می میصفت و دّر  طبعی گرگ
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دۀ کهن و پرگهری باشد که قصد صید مرا داشته باشد [تا فکر مرا از گورشکل که پر از با
» کند گوری که آدم را صید می«بازی کردن شاعر با مفهوم  ،ناراحتی مرگ برهاند]. در این بیت

بازهم شاهد دارد: منم گفت یازان  شاهنامه کاری یاختن درشست به نیز جالب توّجه است. 
  ).١٠/٨٠: ١٣٨٩بدین کار شست (خالقی مطلق 

  

گوید ظرِف شراب را به صورت حیواناتی چون  جز بخشی که می به گمان ما، شرح باال به
ترین انتقاد به شرح باال این است که  ساختند، مناسب بیت نیست. مهم قوچ و جز آن می

اند و گویا  ، هیچ شاهدی ارائه نداده»جام بزرگ شراب«و  »طشت«شارح برای تور به معنی 
ی هم وجود نداشته باشد. انتقاد دیگر این است که شاعر در بیت پیشین شاهد معتبر

و طبیعی و منطقی است که در بیت بعد جام » ُپر از َمی َیکی جام خواهم بزرگ«گوید:  می
مطلق که نه با تصحیِح قیاسی  بزرگ را توصیف کند نه کهنگی و پرگوهری شراب را. خالقی

ر هایی که خود برشرح امیدساال در بخشی از یادداشت موافق بوده و نه با شرح بیت،» تور«
  است: افزوده، دربارۀ این بیت نوشته

  

که به شکل جانور ساخته شده باشد، نیاز به گواه » جام بزرگ«در معنی  . یکم] تور۴٠[ب
است نیز جالب است.  آمده گوریجای  به لیکه در » کرگدنی«به معنی  کرگیدارد. نویسش 

مبهم است و دریایی از خیال » ارادۀ او به انگشت ابهام من«به معنی  من [دوم] هنگ او شست
هنگ او شست گرفت. به گمان نگارنده » قصد صید مرا دارد«خواهد تا بتوان آن را به معنی  می
  ). ١٠/١٩٣: ١٣٨٩مطلق  (خالقی» من ۶٠وزن او «یعنی  من

  

ها در متن  ی اکثریت نسخهرا از رو» بور« ،»تور«جای  ، بهشاهنامهسپس در چاپ دوم  
تری  مناسب تر و ها، تفسیِر مفصل ها، با عنواِن آویزه جای داده و در بخش تکمیلی یادداشت

  اند: دست داده از بیت به شرح زیر به
  

های  از جام 1گویا در پیوند با بیِت پیشین، سخن از یک جاِم بزرگ است. ادیب یونانی آثناُیس
های گوهرنشانی که وزن آنها به چهل  از جام ،میان برد، ازآن نام میبسیاری که ایرانیان داشتند 

). گزارش او ٣۵-٣١ایرانیات، ص ←رسید و برخی به شکل گوزن نر بودند ( کیلو می
نام جام بزرگی به شکل اسپ بود؟ دیگر اینکه آیا  بور ترکیکند. آیا  مضمون این بیت را تأیید می

گاهی خود را از مأخذی کهن  هایی در زماِن شاعر هنوز چنین جام وجود داشت و یا او آ

                                                            
1. Athenaeus 
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» غالمی ترک و فربه«اند، یعنی آن را به معنی  خوانده پور ترکیاست؟ برخی کاتبان  گرفته
و سپس دو بیت در » یکی ترک خواهم چو کوهی به تن«است:  آمده ٢قاند، چنانکه در  گرفته

دریافته و مصراع دوم  پور ترکینیز  ژتب است. کا پیکر سروده و افزوده بّچۀ کوه توصیف آن ترک
  ).١١/١٢٩: ١٣٨٩ مطلق خالقی» (گهر بر کمرگاه او شصت من«است:  گونه گردانیده را بدین

  

پور ها ضبط  یک از نسخه : یکی اینکه در هیچدربارۀ شرح باال دو نکته شایستۀ یادآوری است
اساسًا نقطه ندارد و  بورواژۀ  ـ شود میکه آشکارا مالحظه  چنان ـ  ژ شود. در نسخۀ دیده نمی ترکی

ثبت کرده، درست نیست  پبرای نسخۀ  ١۵که امیدساالر در پانوشت شمارۀ  ترک پورینیز ضبط 
است. بنابراین، بخش پایانی  ضبط شده بور ترکیها، آشکارا  جای آن، مانند اکثریت نسخه و به

کند  مشکلی را از بیت حل نمی») د...ان برخی کاتبان پور ترکی خوانده«مطلق (از  توضیح خالقی
یابد، ولی مشکل  و در صورِت پاسخ مثبت به جملۀ پرسشی او، اگرچه بیت معنی مناسبی می

در همین معنی در شرح  تور ترکیمانند ـ در معنای جاِم بزرگ  بور ترکیاصلی اینجاست که 
در معنی  بوِر ترکیترکیِب  است و شاهدی ندارد. گذشته از این، کار نرفته جایی بهـ امیدساالر 

، قاعدتًا باید از تازی باسترکیبات مشابهی چون  ـ به َمَثل ـ مانندِ » موِی ترکی سرخ باس«
 بوِر ترکیشد، حال آنکه  بود تا بر صورِت او جام بزرگی ساخته می ای برخوردار می معروفیِت ویژه

نژادۀ  باز اس شاهنامههست. البته در  شود و نه در متون دیگر نشانی از آن دیده می شاهنامهنه در 
  .)٨/١٧۵/٢٢٩٣: ١٣٨٩و امیدساالر مطلق  (خالقیاست  توری در بیتی اشاره رفته

که در پشت صورت خطی آن،  است  دهش رسد بوِر ترکی ضبطی ساده نظر می باری، به
ست به ا تکوکاست. این واژه احتماًال  ای دشوار و ناشناخته برای کاتبان وجود داشته واژه

 از خواران شراب چه آن و گاو، ُسروی چون سیمین یا زرین یا سفالین چیزی برصورْت «معنِی 
لغت در  طوسیاسدی  و گذشته از این معنِی  )١۵١: لغت فرس، اسدی طوسی( »خورند آن

  ، دو شاهد کهن نیز در دست است:فرس
  

  هوارشـاتکـوِک انـدر گسار می

  

  نوبهــار روزگــار شــادی به خــور  

  

  جا) همان، نک: رودکی(
ــزار ــان از ه   خسروپرســت بزرگ

  

  دسـت بـه بـالغ و بلورینتکوِک  

  

  )۴٢۵: نامه گرشاسب، همو(
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توان در  جای بور ترکی یا پور ترکی سه گزینۀ زیر را می در تصحیِح بیت مورِد بحث، به
  نظر گرفت:

 

 به تن یچو گوریتکوکبوْر یکی  . ١
  

 کهن، ُپرگهر، هنگ او شست من  
  جج

  
  

زودی  خوی است [و قرار است به مرگ چنین گرگ معنِی این بیت و بیِت پیش از آن: اگر
مانده را با سرخوشی  باقی خواهم [تا با نوشیدن آن، عمرِ  یبزرگ م میجا ،پر از َمی مرا بدّرد]،

و آراسته به کهن باشد  زیبا باشد؛ یگور چوناناش  بدنه شکل که باس یتکوکسپری کنم]، 
. دربارۀ این معنی، دو نکته شایاِن توّجه ت من باشدصشار و وزن یا ظرفیت آن گوهرهای بسی

و شکل  است کار رفته به بیا مطلِق اس» موی سرخ ِب اس«به معنی  بورآیا  ،است: یکی آنکه
نماید فرض اول  رنگی تکوک اشاره دارد؟ چنین می نمایاند یا فقط به سرخ جام را می

بور) نام رفته باشد تا زیبایی آن را به حیواِن ( ید از حیوانیتر باشد، زیرا نخست با محتمل
سان در  بارها به همین ،ببه گور و بیشتر گور به اس بگور) تشبیه کنند و تشبیه اس( دیگری
، نمایانگر همین چون؛ از سوی دیگر وجود ادات تشبیِه (نک: سطوِر بعد)است  دهآم شاهنامه

به شکل گور باشد که البته از میان  تکوکوِد فرض است، وگرنه باید فرض کرد که خ
شکل و گاوشکل و  بهای اس شده، این یکی برخالف تکوک های بازمانده یا توصیف تکوک

تر بودن فرض اّول، این  شیرشکل و جز آن، از شهرت خاّصی برخوردار نیست. برای محتمل
، به بوربرای » رنگ خسر باس«نکته نیز شایستۀ یادآوری است که با در نظر گرفتِن معنِی 

و با این تلّقی، فرض اول، فرض دوم را نیز در خود  است دهرنگی تکوک هم اشاره ش سرخ
همه، دسِت کم در دو شاهد بازمانده از زبان فارسی، شکِل حیوان در توصیف  دارد. بااین

 و به جنس و رنگ است دهتکوک اهمیتی نیافته و اساسًا حیوانی هم به حیوانی تشبیه نش
. نکتۀ دیگر اینکه، معلوم نیست مراد از است دهشاهوار) اشاره ش( بلورین) و صفت آن(

رسد مراد وزِن خوِد تکوک باشد؛ زیرا جاِم  نظر می هنگ، وزن تکوک است یا بادۀ دروِن آن. به
می و زیبایی و آراستگی آن اهمیت بیشتری یافته تا بادۀ دروِن آن، اما از سوی دیگر، ممکن 

خواهد به ما  ای شاعرانه باشد برای بادۀ دروِن تکوک که شاعر می مبالغه منشصت است 
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طبعی مرگ را درمان توان کرد. اما ِاشکاِل  بگوید: فقط با چنین حجمی از باده است که گرگ

، در وزن یکی بوْر تکوکیمهم و شاید هم تنها اشکال خوانش پیشنهادی این است که با ضبِط 
در بور اضافه است. مگر اینکه » ر«، یعنی در تقطیع، صامِت است دهشعر خلل ایجاد ش

که در زبان  کار رفته باشد، چنان ) بهbor( )، تلّفِظ ُبرbōr( بورشواهدی بیابیم که در آن، برای 
  .)١٢٧: ١٣٩٠(کیا  شود کردی چنین تلفظ می

که از  . چناناست دهشکل، به تِن گور تشبیه ش در بیِت مورِد بحث، تنه یا بدنۀ تکوِک بور 
زیبا یا  بپیداست، گور نماِد زیبایی بوده و بارها گور به اس شاهنامههای متعددی از  بیت

کنیم: برای  ای بسنده می اند. از هریک، به ذکِر نمونه به گوِر زیبا تشبیه شده ببرعکس، اس
  مورد یکم، توصیف زیر در داستان اکواِن دیو جالِب توّجه است:

  

ــدگــوری کــه ــدر آمــد پدی ــه ان   گل

  

ــد از کــه دیــوی چــو   ــه گــردد بن   یل

  

ـــی ـــت شیر نّره یک ـــویی س   دژم گ

  

ــــاِل  بگســــلد همی     رم اســــپاِن ی

  

  درسـت داردخورشـید رنگ همان

  

  بشســت گـویی زرآب بـه سـپهرش  

  

ــی ــیده َیک ــال از خــط برکش   اوی ی

  

ــیه ُمشــک ز   ــا س ــه ت ــال ب   اوی دنب

  

  جـای بـه گـویی بلندست سمندی

  

  پای به و تدس به و ُسرون ِگردی به  

  

  ).٢٩-٣/٢٩٠/٢۵: مطلق و امیدساالر ، تصحیح خالقیشاهنامه، (فردوسی 
  

های باال از این نظر هم جالب است که درست مثل بیِت مورد بحث ما، از گوری  بیت
. برای مورد است دهی زیبا تشبیه شباست. در بیت آخر هم، گور به اس رنگ سخن رفته طالیی

  :است ده) نیز آمچون( ه مانند بیِت مورِد بحِث ما ادات تشبیهدوم، بنگرید به بیت زیر ک
  

ــا ز   خنــگ اســِپ یکــی برآمــد دری

  

  لنـگ کوتاه و گـور چـون گرد ُسرین  

  

  .)۶/٣٨٧/٣۴۴: همان( 
  

کند؛ به  در بیت ما را توجیه می بها، حضوِر اس رسد هردو دسته از این بیت نظر می به
  ».رنگ سرخ«شود تا فقط به معنی  تر می محتمل »رنگ سرخ باس«به معنی  بور ،بیاِن دیگر

باشد که ماننِد  زْر تکوکیتصحیف یا تحریِف  بور ترکی. خوانِش دیگر این است که ٢
بلورین)، از جنس و ( ما از اسدی طوسی که به جنس و رنگ تکوک اشاره دارد ِشاهد دوم
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  است. رنگ طالیی یا زّریِن تکوک سخن رفته
باشد، به معنی  ُپْر َتکوکی، تصحیِف پوِر ُترکیال این است که . سرانجام آخرین احتم٣

بزرگ) که  خواهم جام یکی َمی از پر( تکوک ُپر از باده و بازگفتی از مصراع دوم بیت پیشین
نماید همین پیشنهاد  کند. چنین می جاِم بزرگ را توصیف می، تکوکدر اینجا شاعر با آوردِن 

  باشد. تر  از دو پیشنهاِد دیگر محتمل
به صورت  ١)MacKenzie 1971: 81( فرهنگ کوچک پهلویدر  )takūk( فارسی تکوِک 

takōk  گویا از میان متون پهلوی، این واژه در است دهمعنی ش» ظرِف آشامیدنی«ثبت و .
کار رفته است؛ که دو  در همین معنی چند بار به نیرنگستاناز اصل اوستایی) ( ترجمۀ پهلوی
ظرف، بدین معنی که آشامیدنِی دروِن تکوک،  ـ  دو شخِص هم( ham-takōkبار در ترکیِب 

زند شود. همچنین در  ظرف) دیده میـ جدا ( jud-takōkبین دو شخص مشترک است) و 
 اند کرده بازسازی tkwkıکار رفته که آن را به صورِت  به – tkwı -صورتی نزدیک به آن  وندیداد

)Anklesaria 1949: XIV/10, 303(. َدَنه -اوستایی آن َگئو ادلمع )gaō-dana است که (
. );Kotwal and Boyd 1980: 46 (64)/1-2 Waag 1941: 69( »شیردان«اللفظی یعنی  تحت

در گرجی باستان وارد  t'ak'uk'iدر زبان ارمنی باستان و  t'akoik این واژۀ پهلوی به صورِت 
هرروی، در پهلوی و  . به)٢/٨٨٢: ١٣٩۵دوست  حسن ؛Gippert 2007: 106(نک:  است دهش

حتی دو بیِت شاهد فارسی از شکل حیوانی تکوک سخنی در میان نیست و این توصیف، 
: انگلیسی( همان ریتونتکوک  شود. بار در معنِی اسدی طوسی از این واژه دیده می نخستین

Rhytonباستان ؛ یونانی :ῥυτόν( آن که از کسی اجتماعی موقعیت به باتوجه است که 
. است دهش می ساخته جواهرات از تزییناتی با گاهی و طال نقره، سفال، از کرده، می استفاده

ساخته و  جانوران سایر یا گاو شاخ جنس از هایی تکوک نیز اکنون ،گرجستان کشور در
- ۵: ١٣٨٩و مصباح اردکانی دادور  ؛Melikian-Chirvani 1996: 85-139نک: ( شود می استفاده

١٢(.    
                                                            

ظرفی از «است:  ) که این معنی را هم به معنی مکنزی افزوده١۴۵: ١٣٩٠( . قس: ترجمۀ فارسِی مهشید میرفخرایی١
  .»طال یا نقره یا مس که بر صورت پرنده یا حیوانی بسازند و در آن شراب نوشند
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. ریتون از جنس سفال، به شکل اسِب بزرِگ کامل که ١ شکل
شود و خروجی مایع از دهان اسب است.  از دهانۀ باال پر می

پیش از میالد  ٨٠٠تا  ١٠٠٠های  مکشوف از املش، بیِن سال
)www.iranicaonline.org.(  

  
  
  

. ریتون اسب، از جنس نقره که نزدیک ایروان در ٢شکل 
قرن چهارم پیش [هخامنشی  ۀدور است. ارمنستان یافت شده

ها استفاده  . از این ریتون برای نوشیدن آشامیدنی]از میالد؟
است. محل نگهداری: ایروان، موزه ِاِربونی (نک:  شده می

Melikian-Chirvani 1996: 97.(  
  
  
  

 -پارتیان، قرن دوم ۀ. ریتون گاو نر از جنس نقره، دور٣شکل 
آرتور ِام. َسکِلر در واشنگتن اول پیش از میالد که در گالری 

 Melikian-Chirvaniنک:شود ( دی.سی. نگهداری می

1996: 100.(  
  
  
  

دار، از جنس طالی خالص مربوط به  . ریتوِن شیر بال۴شکل 
است و در موزۀ هنر  دورۀ هخامنشی که در همدان یافت شده

  شود متروپولیتن نیویورک نگهداری می
 )www.iranicaonline.org.(  
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 ٤٢ ١٣های ایرانی  و گویش ها زبان مقاله
 کار زبان فارسی پسوندهای فریب

 
  . مقدمه ١

ویژه زبان  بیگانه، بههای  زبانهای  واژه وام سرازیر شدنسبب  سازی برای زبان فارسی به امروزه واژه
کن ایستادگی کنیم  یک نیاز و ضرورت است. برای اینکه بتوانیم در برابر این سیل بنیان ،انگلیسی

سازی و دستور و قواعد آن را  و زبان فارسی را از آسیب آن پاس بداریم، ناگزیریم راه و روش واژه
رفته در کار ههای زبان فارسی و الگوهای ب ادهها و د فراورده رو، ازاینبیاموزیم و آموزش دهیم. 

برای پژوهشگر زبان فارسی یک اولویت است. رویکرد ما در این گفتار پرداختن  ،آن ۀواژ ساخت
  خود زبان است.  ،و راهکار عملی این الگوبرداری است  به چنین کاری

وان با ابزار و ت راحتی نمی که بهآید  مشکالتی پدید می ،سازی بررسی الگوی واژه هنگام
. یادآوری کردتحلیل آنها را زمانی  هم شناسِی  نوین یا زبان شناختِی  مطالعات زبان راهکار امروزِی 

آسانی  روش و قواعدی که به ،های زبان فارسی ترکیبمفردات و در بررسی کنون  تاشود که  می
زمانی توصیف  هم شناسی کار زبانبه تعبیر سوسور است.  نوشته و گفته شده ،ستاقابل حصول 
 پژوهش کار و چهارچوب روِش  ۀمحدود ،عمًال براِی پژوهشگر این حوزهبنابراین  .زبان هست

زمانی، پژوهشگر  شناسی هم از محدودۀ کار زبان بنیادین سوسورتعریف  به باتوجهاست. روشن 
باشد و در ی در زبان فارسی بپردازد که ساخت آن امروزی یا روشن ساختارهایتواند به  تنها می
و اگر هم  داشتنخواهد  دستاوردیچندان  ،صورت پژوهش برای این دسته از پژوهندگان غیر این

  . علمی نخواهد بودای دست یازند، کار  به چنین پدیده
  
   مسئلهو بیان طرح . ٢

 .است داشته کمابیش سه هزار سال رواجو بسیار کهن و تاریخی است  یزبان فارسی زبان
، فارسی نو 2، فارسی میانه1هاِی فارسی باستان زبان فارسی را به نام ،ریخیشناسان تا زبان

که بیشتر دهد  نشان میزبان فارسی  ۀاند. تاریخچ تهشناخ 4و فارسی امروزی (معاصر) 3(دری)
شناسی  اند. حال اگر با ابزار زبان تاریخی هستند و امروزه ساخته نشده ،این زبانهای  هواژ
به تعبیر رود.  پیش نمیدرستی  پژوهش به ،یمبپردازلغات این و تحلیل به بررسی زمانی  هم
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مقاله
٤٣ ١٣های ایرانی  ها و گویش زبان

 کار زبان فارسی پسوندهای فریب
 

ارد زبان وزمانی تنها برای لغات و ترکیباتی پاسخگوست که در سدۀ اخیر  دیگر، مطالعۀ هم
(اول،   فرهنگستاندر اند و یا  پس از دورۀ مشروطیت پدید آمدهبرای مثال  ؛است فارسی شده

، دادگستری، دادگاه، دانشکده، دانشگاه، دانشجوهایی چون:  اژهاند. و دوم و سوم) ساخته شده
، باغبان، انبار آبمانند  ییاِب کهن آسانروشن و های  یا نمونه، کودکستان، داروخانه، شهردار(ی)

  و امثال آن.گلستان ، بتکده، دهکده، نشین کوچ، کارنامه
توان با ابراز و  سانی نمیآ گفته شد، شمار بسیاری از لغاِت زبان فارسی را بهکه  چنان

گونه لغات  زمانی تحلیل کرد و در اغلب موارد هنگام تحلیل این شناسِی هم قواعِد زبان
زبانی  بررسِی  این روِش  .ایم به نتایج درستی دست نیافته ، سبب عدم تحلیل تاریخی واژه به

  شود: برای مثال به چند نمونه از این لغات اشاره می .نیستچندان دقیق و علمی 
هوشیار،  کوهسار،خشکسار، سنگسار، دشوار، کاروان، کارزار، آبشخور، شادمان، دادار، 

، در نگاه نخست، لغاتاین ساخت شود  که دیده می نان. چسازمانپدیدار، هنجار، میهمان، 
 ،ها حال اگر پژوهشگر در بررسی و تحلیل این داده رسد. نظر نمی بهچندان سخت و پیچیده 

زبان فارسی نباشد، به  تاریخِی زبان (سنتی) و دستور فارسی به دستور زبان  مسلطچنانچه 
(جز سوم دبیرستان فارسی در کتاب  دشوارواژۀ تحلیل در  ،برای نمونه. بیراهه خواهد رفت

بخش دو که از  است هدآم بوده،همگانی شناسان  زیر نظر زبانتألیف آن که علوم انسانی) 
 ،اینکهمطرح است پرسشی که . است هساخته شدوار  - پسوند و جا پیشوند) (این» بد« ـ دش

پیشوند و پسوند ساختی که در آن یعنی در کدام واژۀ فارسی چنین ساختی را سراغ داریم، 
متون کهن زبان فارسی این واژه در د؟ نمشتق بساز ۀبه هم بپیوندد و یک واژمستقیم 

(در » بد« -از دش» دشوار«تر واژۀ  ؛ واژۀ اخیر صورت کهناست هآمد »دشخوار«صورت  به
چیزی که آسان «هم یعنی  روی است و ساخته شده (صفت)» آسان«اینجا پیشوند) و خوار 
   .)Nyberg 1974: 2/79 :؛ نیز نک٢/۵٧١: ١٣٩۶منصوری  :نک( »نیست، سخت است

که اند  آورده آید، شمار می ساده یا بسیط به ای هکه امروزه واژدشمن واژۀ  ای دیگر، دربارۀ نمونه
متخصص غیر . برای آگاهی خوانندگاناست ه(ضمیر اول شخص) ساخته شدمن و » بد« ـ  دشاز 

 -dušmanahو آن هم بازماندۀ اوستایی  dušmanفارسی میانه  ۀکه این واژه بازماندباید گفت 



 ٤٤ ١٣های ایرانی  و گویش ها زبان مقاله
 کار زبان فارسی پسوندهای فریب

 

 ])1شدگی دستوری( است وند شدهیشپسپس و است در اصل صفت [» بد« -duš(اسم خنثی) از 
. مالحظه است هساخته شد ،»اندیشیدن« -manاز ریشۀ » اندیشه«(اسم) به معنی   -manahو

توان تجزیه و  نمیشناسی تاریخی،  کهن زبان فارسی را بدون دانش زبان ۀکه این واژ شود می
  .)Bartholomae 1979: 753; Nyberg 1974: 2/68 :نیز نک(کرد تحلیل 

بسیط زبان فارسی در فارسی میانه بسیِط های  واژهاکثر که ادآوری شود یشایسته است 
. برای نمونه به برخی از این اند ساخته شدهیا واژه کم از دو یا چند تکواژ  ند و دستا هنبود

  شود:  لغات اشاره می
 jud، یعنی از »جدا از«به معنی (دو تکواژ)  jud az :ۀفارسی میاناز  است  هبرگرفت :جز

. است ه(حرف اضافه) ساخته شد» از« azو ) -yuvata*ستان ایرانی با <(» متفاوت، جدا«
 .)Nyberg 1974: 2/227; MacKenzie 1971: 47 ؛٣۵٩ :١٣٩٨منصوری  :نک(

 āg-و » متفاوت، غیر« judساخته از » جدا« judāg ۀاز فارسی میان است  هبرگرفت :جدا
  .)Nyberg 1974: 2/227; MacKenzie 1971: 47:نک(ساز  پسوند صفت

یر اضافه)  (حرف» از« az > hačکه خود از  azēr ۀاز فارسی میان است  هبرگرفت :ز
قس (» پایین« ērحرف اضافۀ عامل در حالت ازی) و » از« hačāفارسی باستان:  <(
: ١٣٨٧ابوالقاسمی  :نک( است هساخته شد») پایین، فرود« )(صفت -aδara ییستااو

   .)Kent 1953: 212; Bartholomae 1979: 57؛٢٨٩

یر   azاز  که خود متشکل است) مستقل (سه تکواژ az ēd rāy ۀاز فارسی میان هبرگرفتا: ز
هر دو ضمیر  ،»این« -aētaاوستایی  ، قس»این« -aitaفارسی باستان  <» (این« ēdو » از«

ترتیب دادن، منظم « -rādاز ریشۀ  rādiyواژه) (فارسی باستان  (پس »را« rāy) و اشاره
  .)Kent 1953: 164, 205f.; Bartholomae 1979: 12 :نک( »)کردن

و  2واژه) (پیش» به« padکه مرکب از دو جزء  pad dīd ۀاز فارسی میان هبرگرفت :پدید
dīd »اسم (در اصل مادۀ گذشته یا صفت مفعولی) از مصدر  ،»دیدdīdan »است. ،»دیدن 

 »دیده (چشم)« dīdag است: ساخته شده pad dīdagنیز از  پدیدهبه پیروی از آن، واژۀ 
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در اصل یعنی در زبان فارسی  پدید آوردن مرکب فعلبنابراین . dīdanاسم از مادۀ گذشتۀ 
  است. » چیزی را به جلوی چشم آوردن«

واژه) و  (پیش» به« padیعنی از تکواِژ ، pad dīdār ۀاز فارسی میان است  هبرگرفت :پدیدار
dīdār  (مصدر) نک( است هساخته شد» دیدار«اسم: MacKenzie 1971: 26(.  

ساخته بردر واقع، . (سه تکواژ) pad ēd dāštan ۀاز فارسی میان است  هبرگرفت :پنداشتن
از  است  هبرگرفت »:پندار«مادۀ مضارع  است. »داشتن« dāštanو » این« ēdو » به« padاز 

ساخته  »-دار« -dārو » این« ēdو » به« padاز که اژ) و(سه تک -pad ēd dār ۀفارسی میان
   .)Ibid: 25:نیز نک( است شده

و » به« pad(دو تکواژ) ساخته از  pad nihān ۀاز فارسی میان است  هبرگرفت :پنهان
nihān »نهان .«  

واژه در زبان فارسی،  رسی بسیار است، اما دشواری ساختچنین در زبان فا  مواردی این
رسانی  هایی برای آگاهی نمونه ،ها رفتشود. لغاتی که ذکر آن های بسیط نمی محدود به واژه

  های لغوی است. مندان پژوهش به عالقه
  شود:  اشاره میکار  فریب پسوندهای چند نمونه از به اینک 

، گرفتار، گفتار، کردار، رفتار، دیدار، ُشستار، پرستار، خواستار، نمودار، دادارهای  در واژه ار:- پسوند 
  یکسان نیست.لغات اخیر ار، در - ند پسو 1کارکرد. دمار، هنجار، پندار

از مشتق خود  که »آفریننده« dātār/ dādār ۀبرگرفته از فارسی میان» آفریننده« دادارواژۀ 
 -dāاز ریشۀ  . این واژهاست ،اسم عامل (صفت فاعلی) ،»آفریدگار« -dātarاوستایی 

؛ ٣١٠: ١٣٨٧لقاسمی ابوا :نیز نک( است ساخته شده tar-و پسوند اسم عامل » دادن، آفریدن«
Bartholomae 1979: 727; Nyberg 1974: 2/60(.  

به معنی  پرستار ،»خواهنده«به معنی  خواستار و »دهنده نشان«به معنی  نمودارهای  هواژ
پرستار ز ج هب ،همگی اند. فاعلی صفت» شوینده«به معنی  ُشستارو » کننده پرستنده، خدمت«

فارسی به این ساختار در اند.  ار ساخته شده- ۀ ماضی و پسوند از ماد ،ار)- مضارع و پسوند  ۀ(ماد
                                                            

1. function 



 ٤٦ ١٣های ایرانی  و گویش ها زبان مقاله
 کار زبان فارسی پسوندهای فریب

 

  .)٣۴٣ :١٣٨٧ابوالقاسمی  :نک(شود  گفته می »صفت فاعلی«در زبان فارسی و  1»اسم عامل«میانه 

(در  گفتار، »عملکرد« کردار، »سلوک« رفتار، »عمل دیدن، مالقات« دیدارهای  واژه
در اصل (سخن، «به معنی امروزه است) صفت فاعلی » گوینده« guftārفارسی میانه 

شده،  گرفته« گرفتار. )٣٢۴: ١٣٨٧(نک: ابوالقاسمی  دنآی شمار می اسم مصدر به ،»نگفت )عمل
 pad ۀاز فارسی میان هبرگرفت ،شدگفته که  چنان پندارمفعولی است.  صفت» اسیر (تاریخی)

ēd dār-  پند پیوندی با واژۀ  وآید  یشمار م به) پنداشتنو در فارسی اسم (مادۀ مضارع است
  ندارد. ار - و پسوند» اندرز«

کشیدن، «مادۀ مضارع از مصدر هنجیدن (ـ  از هنج  هبرساختاسم مصدر  :هنجار
 »کردن چیزی، برجسته  ن چیزیبرکشید«در اصل به معنی  ؛است ار-  و پسوند )»برکشیدن
  . آید شمار می بهدر فارسی میانه اسم عامل  است و
است در اصل معنی صفت فاعلی » رگ (گردن)«در فارسی کهن به معنی که  :دمار

. اینجا مفهوم است »عمل دم و بازدم، نفس کشیدن«دمیدن از مصدر  و برگرفته دارد» دمنده«
  کند.   تری پیدا می ی روشنامعن دمار از روزگار کسی درآوردنگروه فعلی 
 )dār- و صورت نو tār-جاِی صورت کهن  (در اصل به ār- ۀاز فارسی میان هار برگرفت- پسوند 

t-*و اوستایی)  برگرفته از ایرانی باستان (فارسی باستان ār-. فارسی میانۀ است §ār ، پسوند
کند و معنا و  ها یکسان عمل نمی واژهۀ در همکه گذشت،  چناناست، اّما  ،ساز اسم عامل
  .)٣٢۴: ١٣٨٧ابولقاسمی  :نک(د ده تغییر میرا از آن، نقش و کارکرد واژه  پیرویمفهوم و به 

، سار سایه، خاکسار، سنگسار، زیرکسار، سبکسار، سار آسیمههای  در واژه :سار-پسوند 
 :(نیز نک(نام شهر) خوانسار ، خشکسار، گرمسار، سار میش، گاوسار، شاخسار، دیوسار، سار چشمه

آیند. همگی  نظر نمی ها چندان دشوار به در نگاه نخست این ترکیب. )٣۴٧: ١٣٨٧ابولقاسمی 
ها  اند. ولی در بررسی تاریخی آنها، به ستاک سار ساخته شده- پسونِد  از یک اسم یا صفت و
  رسیم.  و معانی متفاوتی می

یرکسار، سبکسار، سار آسیمه هاِی  واژهدر  سار- پسوند   گاوسار، دیوسار، خاکسار، سنگسار، ز
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رو،  است. ازاین سر ۀواژ 1باالندۀ صورت ،به سخن دیگر .است» سر«به معنی  سار میشو 
عمل «به معنِی » او را به جرم زنا سنگسار کردند«در بافِت  سنگسار، »سر آسیمه« سار آسیمه

را تداعی » شدنخاک بر سر «همان معنی  خاکساراست. و » (مجرم) سنگ زدن به سر کسی
». بدبخت (با معنای کنایی)کسی که گویی خاک بر سرش ریخته شده، «کند، یعنی  می

گرزی یا ابزاری) شبیه به سِر «(یعنی  دیوسار ،»سر، سِر شاخه (درختان) شاخ«یعنی  شاخسار
کار  هب» اند همه ترسناک و دهشتناک دیوساران«اّما اگر بر فرض دیوسار را در بافت  ،»دیو

گرزی یا «(هم  گاوسار. است سار هم پسوند اسم مکان-ببریم، در اینجا اسم مکان و 
گرز یا «(یعنی  است هشدساخته هم با همین روش  سار میشاست. » ) شبیه به سِر گاوابزاری

 سار در- برای دیدگاه دیگر دربارۀ پسوند)». است هساخته شدابزاری که به شکل) سِر میش (
mēš-sār2 )نک: Nyberg 1974: 2/132; Bartholomae 1979: 1566f.(.   

در اصل  ،کوهسار درمثًال رود،  کار می هن بسار برای ساختن اسم مکا-پسونِد همچنین 
کار ببریم، در اصل منظور قلۀ (سِر)  هب» کوهساران چه زیبایند!«بافِت در اگر  سِر کوه،

با قیاس در گویا که  سار چشمه کنیم. هاست ولی ما معنی مکانی از آن برداشت می کوه
سار پسوند اسم -( سار یهسااست. اّما » چشمهسِر «به معنی در اصل   ساخته شدهکوهسار 

سر به زیر سایه بردن، «معنی  بهو تلویحًا  است هسار ساخته شد قیاس با چشمه بهمکان) 
های یادشده کاربرد  در واژه سار-بهتر است گفته شود که پسونِد  است.» نشینی سایه

    و پسوند اسم مکان است.  است هشدگی پیدا کرد دستوری
در متون تاریخی به و است  خانسارصورِت شدۀ  فصحیت شکل(نام شهر)  خوانسارواژۀ 
و » چشمه«به معنی  خان یای خان از . این واژه مرکب استاست هآمدخوانسار و خوانیسار صورت 

   .)٣۴٩ :١٣٩۴ابوالقاسمی  :نک( دهد معنی می» سِر چشمه«هم  رویو  (پسوند اسم مکان)» سر«سار 

سار - پسوند (صفت) وخشک از  متشکل» آب و علف و خشک زمین بی« :خشکسار

                                                            
1. vṛddhi 

یعنی  سار میشداند، در این صورت  می» سرده، گونۀ، نوع« -sarǝδaاز اوستایی بازمانده پسوند را این نیبرگ . ٢
  . »ای از میش، نوعی از میش سرده یا گونه«



 ٤٨ ١٣های ایرانی  و گویش ها زبان مقاله
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برگرفته از اوستایی سار -در اینجار  .است» سال«یعنی معنی تاریخی آن  یادآوراست و 

2sarəδa-  سال«به معنی« )Bartholomae 1979: 1567( خوشۀ آوایی  است؛rd-  در اینجا)
rəδ- به هنگام گذر از دورۀ باستان به دورۀ میانه به (l ل)-ند دگرگونِی آن) بدل شده و در رو، 
پدید  سالو فارسی  sālو واژۀ فارسی میانۀ  هکشیده شد a وجبرانی صورت گرفته  کشش
زمین دورمانده «است و تلویحًا به » خشکسال«. پس خشکسار در اصل به معنی است هآمد

  1.است هتغییر معنایی یافت، یعنی )١٣٧٧دهخدا،  :(نک» از آب (باران)
همانند نیز ، سار است)-سیر در اینجا ممال -( سردسیر گرمسیر در برابرِ  :گرمسار

گسترۀ اما  ،است» گرمسال، ساِل گرم«که در اصل به معنی  است هخشکسار ساخته شد
که  است همعنایی پیدا کرده و به آب و هوا و توسعًا به جا و مکان و منطقۀ جغرافیایی گفته شد

  آب و هوای گرمی دارد.  ،در طول سال
، شهریار، هنریار، کوهیار، خدایار، دستیار، هوشیار، بسیارهایی چون  در واژه: یار- پسوند

  .شیاردو اسفندیار ، خاویار، کوهیار
دانند، برگرفته  یار می –پسوند » + کافی«بس در فارسی آن را از واژۀ  ،»زیاد، فراوان« :بسیار

از صورت   هز برگرفتو آن نی )Mackenzie 1971: 88(است » بسیار« wasyārاز فارسی میانه 
و  )»بس« vasiyفارسی باستان  (قس wasi*ترکیبی از  است که -wasidāra*ایرانی باستان 

dāra- »از ریشۀ »دارنده ،dar- »نیز نک(است  ،»نگاه داشتن: Salemann 1930: 54; Kent 

1953: 207; 189 (.  

این  2البته در روساخت(یار - پسوند و هوش از   هگویا برگرفت و واژۀ تاریخی است :هوشیار
(از  -dār ۀصورت فارسی میان ۀیار بازماند- پسوند  3ساخت در ژرف .است )چنین است

بتوان شاید ». آن که دارندۀ هوش است«هم به معنی  است. روی») داشتن« dāštanمصدر 
دارندۀ گوش « -uši-dāra(ya)*گونه بازسازی کرد:  تر آن را در دورۀ باستان این صورت کهن

که هوشیاری از طریق  ، چون»درک، فهم ؛گوش«های باستانی یعنی  در زبان -uši .»یز)(ت
                                                            

  صورت دیگری از خشکزار باشد (نظر داور محترم مقاله). . بعید نیست که خشکسار١
2. surface structure 3. deep structure 
3   



مقاله
٤٩ ١٣های ایرانی  ها و گویش زبان

 کار زبان فارسی پسوندهای فریب
 

 :١٣٨٧ابوالقاسمی  :نک(شود  آید و انسان دارای درک و تیزفهمی می دست می داشتِن تیزگوشی به
٣٣٢(.   

یاور، «گویا در اینجا به معنی است، یار -  پسوند (اسم) ودست از  هبرگرفتظاهرًا  :دستیار
براین باورند که تکواژ نخست تاریخی شناسان  نزبااست. اّما برخی از  )صفت(» ارمددک
آموزگار « دستور که واژۀ فارسِی  چنان ،است »توانایی، مهارت« dast ۀاز فارسی میان  هبرگرفت

(صفت  -dastaاز  -dasta-bara* :ایرانی باستان < dastwarفارسی میانه:  < »دینی؛ وزیر
آموختن، « -danh-/ dāh*از ریشۀ  ،»دیده آموزشماهر، کارآزموده، «مفعولی) به معنی 

. است هساخته شد ،»بردن« -bar*، از ریشۀ »برنده، حامل«به معنی  -bara*و  ،»آموزش دادن
دارندۀ آموزش، «به معنی  -dasta-dāra(ya)* دستیاربازسازی صورت کهِن واژۀ  ،بنابراین
است (داشتن)  - داربازماندۀ دستیار در یار - پسوند  دیدگاهین . برپایۀ اخواهد بود» مهارتداراِی 

  .)Bartholomae 1979: 746; Nyberg 1974: 2/59; Durkin-Meisterernst 2014: 185 :نیز نک(

یار برگرفته از ایرانی باستان  که خود šahrdār/ šahryār(x)بازماندۀ فارسی میانه  :شهر
*xšaθra-dāra(ya)- »مرکب ازشهریار بنابراین، صورت کهن است. » انروادارندۀ کشور، فرم 

xšaθra- »و » کشورdāra(ya)- »از ریشۀ » دارندهdar- »نک. ابوالقاسمی (است » نگاه داشتن
  .)Durkin-Meisterernst 2013: 186; Salemann 1930: 54؛٣٣٢: ١٣٨٧

به معنی دار - صورت متأخر  ،یار–و پسوند کوه از تکواژ » ساکِن کوه«به معنی  :کوهیار
، و »فرمانروای کوه« kōfidār آن (پهلوی) ۀفارسی میانصورت  .است ساخته شده ،»دارنده«

-Nyberg 1974: 119; Durkin:نک( است  kōf-dār آن صورت پهلوی اشکانی (پارتی)

Meisterernst 2013: 185 (. 

 ،خاویه* شدۀ کوتاه صورتخاو یا تکواژ است. گویا  ءبرآمده از دو جز :خاویار
هم به معنی  روی ،دار (داشتن) است- پسونِد  و» تخم«فارسی به معنی در خایه شدۀ  دگرگون

  xāyak ۀفارسی میانبرگرفته از  خایهواژۀ  است. »تخم ماهی«؛ خاویار همان »دارندۀ تخم«
  .)Bailey 1979: 174 :نک(است ) -āvyaka*ایرانی باستان  <(] x[با واج آغازی غیراشتقاقی 

ساخته » یاور، مددکار«یار به معنی -پسوند از در این واژه یار -پسوند  :خدایار



 ٥٠ ١٣های ایرانی  و گویش ها زبان مقاله
 کار زبان فارسی پسوندهای فریب

 
یارواژۀ ساخِت . اّما در است هشد دار -، از پسوند تاریخی »هنرمند«به معنی اسم خاص ، هنر

  . است هداستفاده ش(دارندۀ هنر) 
بلکه  ،است هار ساخته نشدی-و پسوند اسفند (ماه) از تکواِژ  ،اسم خاّص  :اسفندیار
و آن هم است  spandiyād ۀاز فارسی میان هبرگرفت. این واژه است سپندیاداز  دگرگشتی

، »)مقّدسسپنته (عنصِر داده یا آفریدۀ «در اصل یعنی ، -spəntō-δātaاز اوستایی ه برگرفت
 .)Nyberg 1974: 2/177; Bartholomae 1979: 1622: نکنیز (است 

تاریخی و بسیار کهن است که ای  واژه ،»کسالی، قحطیسال بد، خش«به معنی  :دشیار
(اسم) یار - (صفت) و » بد« - دشکار رفته و از تکواِژ  هبباستان متون فارسی ترجمۀ در تازگی  به

اّما  است هنیامد» سال«به معنی یار  ،در فارسی .است هساخته شد» سال«به معنی تاریخی آن 
 -dušiyāraاز فارسی باستان  است برگرفتهدشیار . است رفته کار به ،نوساختهدر این ترکیب 

در  یار- پس ». دشیاری، خشکسالی، قحطی« -dužyāiryaاوستایی قس، »دشیار، ساِل بد«
 :آلمانیقس  ،است» سال«به معنی  -yārاز واژۀ فارسی باستان و اوستایی   هاین واژه برگرفت

Jahr و انگلیسی: year )نک:Bartholomae 1979: 759, 1287  Kent 1953: 192;(.  
، پشیمان، شادمان، دیسمان، دودمان، خانمان، سازمان، ساختمانهاِی  واژه: در مان- پسونِد 

  .گفتمان، پرسمان، پادمانچون  ای  واژهای نوساختهدر ، و یادمان، میهمان، قهرمان، پژمان
و  دودمانبا  1سقیا  به ،و همانندهای آن دیسمانو  سازمان، ساختمانهای  واژه :مان- پسوند
از   هبرگرفت مان-اند. پسونِد تاریخِی  اند، ساخته شده تاریخیهای  همان) که واژ و  (خان خانمان

واژۀ اوستایی قابل مقایسه با و آن نیز است » خانه«به معنی  )اسم( mān ۀفارسی میان
nəmāna-،  صورت  به گاهاندرdəmāna-،  فارسی باستان قس  ،است »خانه«به معنی
māniya- »ۀاز ریش» وابسته به خانه، خدمتکار man- » ،گزیدن سکنیماندن در جایی «

» خانه« مان. نیاز به یادآوری است که )Bartholomae 1979: 1090; Kent 1953: 202 :نک(
اّما است.  واقع دستوری شدهدر و  هکردایفا و اخیرًا در زبان فارسی نقش پسوند را  استاسم 

  :  چنین نیستپسوند را دارند، این این ظاهرًا  که دیگر یها در واژه
                                                            

1. analogy 





 ٥٢ ١٣های ایرانی  و گویش ها زبان مقاله
 کار زبان فارسی پسوندهای فریب

 
شدگی رخ  کار گرفته شده و از نو فرایند دستوری مان در اینجا دوباره به- پسوند  ،سخن دیگر

  .است هو برخالف قاعده ساخته شد  صورت تاریخی آن توجه نشده اّما به ،است هداد
  
  سخن پایانی .٣

نشان دادن چند نمونه برای  ،نگارنده انگیزۀشود که در این گفتار  در پایان یادآوری می 
مرکب و مشتق بسیط،  یها . واژهاست هکار بود ویژه جواناِن تازه خوانندگان و پژوهشگران، به

پرداختن به همۀ آنها در یک گفتار کوتاه  مرکب) در زبان فارسی بسیار است وـ (و مشتق 
تاریخی است، از  یشناختِی زبان فارسی که زبان ممکن نیست. در کار بررسی زبان

پی برد و به تجزیه و تحلیل واژه ساخت  توان به زیرساخت و ژرف روساخت و ظاهر واژه نمی
شناسی تاریخی، دستور  زباندانش  ،چنین کاریانجام که گذشت برای  آن پرداخت. چنان

  . امری الزامی استو نیز آشنایی با متون کهن فارسی  ،نو ودستور سنتی  ،تاریخی
  

  منابع
   .، تهراندستور تاریخی زبان فارسی، ١٣٨٧ابوالقاسمی، محسن، 

  .، تهرانو گفتارهای دیگر و سرگذشت آن زبان فارسی، ١٣٩۴،  ــــــــــ
   ، تهران.نامه لغت، ١٣٧٧اکبر،  دهخدا، علی

  تهران.، ٢  ج، زبان پهلویفرهنگ ، ١٣٩۶منصوری، یدالله، 
  تهران. ،٣  ج،زبان پهلویفرهنگ ، ١٣٩٨،  ــــــــــ
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 ٥٤ ١٣های ایرانی  و گویش ها زبان مقاله
 اتی پیرامون قرآن قدس ...مالحظ

 
  . مقدمه١

فرد  بههای منحصر ای خطی از قرآن را که دارای ویژگی علی رواقی نسخه ١٣۶۴در سال 
چاپ رساند. این  بهصورت عکس همراه با تصحیِح ترجمه در قطع سلطانی  بهزبانی بود 

شود، از آیۀ  اری مینگهد ۵۴نسخه که در گنجینۀ نسخ خطی آستان قدس رضوی با شمارۀ 
 است و هشود و تا سورۀ الضحی ادامه دارد. آغازه و انجامۀ نسخه افتاد سورۀ بقره آغاز می ٢١٣

های  ای از تاریخ و نویسندۀ متن قرآنی و ترجمۀ آن نداریم. اما براساس ویژگی هیچ آگاهی
را حدود  صورت جداگانه محل کتابت بهزبانی و خطی نسخه، الزار و علی رواقی هرکدام 

به جای » می«کاربرد پیشوند  به باتوجه )١۵٨: ١٣٩٣(اند. اما الزار  سیستان مشخص کرده
و شواهد دیگر، تاریخ ترجمه را حدود نیمۀ دوم قرن پنجم » اندر«به جای » در«و » همی«

داند که گونۀ  های کهن این ترجمه را این نکته می او سبب ویژگی 1.است دانستههجری 
دستۀ ، متعلق به فارسی ـ یهودیهمچون برخی از متون  ،ررفته در این ترجمهکا فارسی به

  2.است  میانه فارسی جنوبی و ادامۀ مستقیم 
  
  3. پیشینۀ پژوهش٢

او در مقدمۀ نسخۀ منتشر شد.  ١٣۶۴قرآن قدس نخستین بار به همت علی رواقی در سال 
رواقی در ادامۀ به قلم آورد. متن  های زبانِی  ویژگی بارۀلی درمفّص شرح ، این اثرچاپی 
به همراهی مریم میرشمسی کتابی را با نام  ١٣٨١قرآن قدس، در سال  بارۀهایش در پژوهش

ه های ترجمۀ قرآن قدس را ب منتشر کرد که در آن بسیاری از واژه های فارسی ذیل فرهنگ
  .ستا دست داده

که در  تحلیل، حریرهاتتاریخ،  :قرآن فارسی کهنحائری در کتاب  د عمادِی د محّم سیّ 
                                                            

عمادی ه، نک: ترین ترجم و تشخیص کهن ترجمۀ تفسیر طبریبرای مقایسۀ این ترجمه (و نیز چند ترجمۀ دیگر) با  .١
 . ١٣٨۶حائری 

عربی متعلق به خراسان و فرارودان قرار  ـ شده به خط فارسی الزار این دستۀ زبانی را در تقابل با زبان متون نوشته .٢
 نهد. دهد و بر آن نام فارسی جنوبی می می
  .١٣٩۴روش  یکن، نک: ترجمۀ قرآن قدسبارۀ شده در های انجام دست آوردن فهرست تمامی پژوهش هبرای ب .٣



مقاله
٥٥ ١٣های ایرانی  و گویش ها زبان

 مالحظاتی پیرامون قرآن قدس ...
 

ترجمۀ تفسیر به مقایسۀ قرآن قدس و چند ترجمۀ کهن دیگر با  ،به چاپ رساند ١٣٨۶سال 
جعفر محّمد کوشش بهاست که  فرهنگنامۀ قرآنیمجموعۀ پژوهش بعدی . است هپرداخت طبری
منتشر  ١٣٨٩گردآوری و در های کهن قرآن  نسخه از ترجمه ١۴٢های  واژه ،یاحّقی
 ١٣٩۴ها، ترجمۀ قرآن قدس است. آژیده مقدم نیز در سال  یکی از این ترجمه ؛است شده
های نگارشی  بررسی ویژگی«با عنوان های خطی قرآن قدس  ای پیرامون ویژگی مقاله
  است. مریم شادکمالی نوشتههمکاری با » هایی از ترجمۀ قرآن قدس بخش

قرآن زشمندی دربارۀ ترجمۀ های ار پژوهشفارسی،   پژوهشگر سرشناس زبانژیلبر الزار 
گیری زبان  شکلکتابی با عنوان . تعدادی از این مقاالت در است هنگاشتدر قالب مقاله  قدس
که  جایی. تاستا چاپ رسیده به ١٣٩٣به فارسی ترجمه و در بحرینی به قلم مهستی  فارسی

بررسی زبانی  .١است:  ترجمۀ قرآن قدس نوشته شدهبارۀ در رسالهآگاهی دارد چهار نگارنده 
رویا  ،شناسی ترجمۀ قرآن قدس کسب .٢؛ مریم کارگر برزی ،١جلد  برگردان قرآن قدس

بررسی آوایی و صرفی ترجمۀ قرآن قدس و ترجمۀ سورۀ مائده، ترجمۀ تفسیر  .٣ ؛مسعودی
 عبارات و واژگان کاربرد تطبیقی بررسی .۴ ؛روش کحمیدرضا نی ،طبری و ترجمۀ تاج التراجم

  1.محمودی رضا گل ،سنایی آثار بیهقی و تاریخ قدس، قرآن ترجمۀ در انیگویش سیست
  
  پژوهش . پرسش اصلی و روش٣

ترجمۀ قرآن قدس عرضه  شواهدی از زباِن  ،تطبیقیـ  در این پژوهش بر مبنای شیوۀ توصیفی
های زبانی ترجمۀ قرآن  . هدف اصلی آن است که ویژگیاند شده  داده و مورد واکاوی قرار

یهودی) بسنجیم و ـ  (و در برخی موارد با زبان متون فارسی میانه فارسی ا با زبان قدس ر
چه نیز و اند  های کهن فارسی در گونۀ زبانی مترجم حفظ شده چه میزان از ویژگیدریابیم 

های  پژوهش دربه مواردی بپردازیم که  هسعی بر آن بوداند. در پژوهش حاضر  کارکردهایی داشته

                                                            
 The language of the“با نام  )Ela Filippone 2011( نهوپیلیتوان به مقالۀ اال ف یمهای خارجی  مقالهاز  .١

Qorʾān-e Qods and its Sistanic dialectical background” ینکات واج  این مقاله یاشاره کرد، او ط - 
 نو سنجیده است.  یرانیا یها شیگو یترجمۀ قرآن قدس را با برخ یدستور



 ٥٦ ١٣های ایرانی  و گویش ها زبان مقاله
 اتی پیرامون قرآن قدس ...مالحظ

 
. اما گاه برای ارائۀ شواهد نو و بیان نظر، است ا توجه نشده یا کمتر توجه شدهبه آنهپیشین 

  .است شدهاین رویه کنار گذاشته ناچار  به
  
  در قرآن قدس» بی«و قید » بـ«و  »بی«ف اضافۀ و . حر ۴
   »بی«. حرف اضافۀ ١ .۴

ند و این رو شد هروب» by«یهودی با حرف اضافۀ ـ  در متون فارسیپژوهشگران بار  نخستین
ایرانی باستان است یا از  abi*پرسش مطرح شد که پیشینۀ این حرف اضافه چیست؟ ادامۀ 

از این دو نظر را محتمل  کی هیچ )255 :1968(است. مکنزی  عربی وارد این متون شده» بـ«
 است ه میان  در متون فارسی »be ō«این حرف اضافه ادامۀ  ،بر این باور است کهو داند  نمی
  beزء نخست یعنیکه ج

 )٢١۴: ١٣٩٣(است. الزار  ōپیشوند فعلی و جزء دوم حرف اضافۀ  1
نام  (به  فارسی ـ یهودی قطعۀ کدر ی» بی«داند و با بررسی نقش  درست می این نظر را کامالً 

در » بی«هد که  د میانه نشان می  در متون فارسی »be ō«قطعۀ دفاعیه) و نیز بررسی نقش 
. بررسی الزار را داردمیانه   در متون فارسی »be ō«همان کارکرد  دقیقاً  ودیفارسی ـ یهقطعۀ 

با  میانه فارسی در متون » be ō« در قطعۀ دفاعیه و» by«دهد که  نشان می) ٢١٣ :همان(
ها در قطعۀ  نما دارند. این فعل روند و همواره معنایی جهت کار می های بیانگر حرکت به فعل

میانه نیز با   است و در شواهد فارسیدادن  و فرستادن، آوردن، سیدنر، آمدندفاعیه شامل 
 است هکار رفت به āmadan, frēstādan, āwurdan, nimūdan, ōftādan ازجملههایی  فعل

  2.نما هستند های جهت که جملگی فعل
شود.  دیده می» بی«این حرف اضافه با امالی  ،فارسی ـ به خط عربی ،کهن در دو متِن 

  محمد بن وصیف:    ی ازدر شعر سیستان تاریخدر  بار کی
                                                            

 bēکه الزار  حالیاست، در آوانویسی کرده be) فرهنگ کوچک زبان پهلویاش ( نامه مکنزی در مقاله و واژه .١
 معنای ،میانه) در ابتدا  در فارسی bē (= پارتی bēhقید ـ  پیشوند فعلیدهد که  ار توضیح میکند. الز  آوانویسی می

  .٢١۶: ١٣٩٣الزار ، نک: شتراست. برای توضیحات بی داشته» بیرون«
دیگر، نک:  میانه و نو و آشنایی با نظرات  در زبان فارسیbe / bē های مختلف  گونهبارۀ برای بررسی بیشتر در .٢

Jügel 2013. 
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  ای امیری که امیران جهان خاصه و عـام

  

  بنده و چاکر و موالی و سگ بند و غالم  

  

  ازلی خـطی در لوح کـه ملکـی بدهیـد

  

  یوسف یعقوب بن الّلیـث همـام ابی بی  

  

اضافه در   ن حرفبه وجود ای 1تر الزار در دو مقاله فراوانی در ترجمۀ قرآن قدس. پیش و به
و در  هداشتموضوع . او در مقالۀ نخست نگاهی گذرا به است هترجمۀ قرآن قدس اشاره کرد

در این مقاله به شاهدی اشاره  2.است هیهودی پرداخت ـ مقالۀ دوم بیشتر به متون فارسی
باشد. » be ō  /ō«به جای » بی«تواند نشانگر تحول زبانی و جانشینی  کنیم که می می

  دست خواهیم داد. هدر قرآن قدس ب ōین شاهدی از کاربرد حرف اضافۀ همچن
 دیگر وازبی  کبزه نیست وران دوا که ی: «است هبقره چنین آمدسورۀ  ٢٣١در ترجمۀ آیۀ 

دهد که  (گناهی بر آن دو نیست که به یکدیگر بازآیند). شاهد اخیر آشکارا نشان می» ایند
 ؛3را دارد میانه فارسی در متون  ōکارکرد حرف اضافۀ  ،در ترجمۀ قرآن قدس» بی«حرف اضافۀ 

شود. پرسش  دیده می ...ēk ō didشکل  به میانه فارسی فراوانی در متون  برابر این شاهد به ،زیرا
                                                            

، مقالۀ نخست با است آمده) ترجمۀ مهستی بحرینی ١٣٩٣( گیری زبان فارسی شکلهر دوی این مقاالت در کتاب  .١
  .»در فارسی و پهلوی be ōو  padحروف اضافۀ «مقالۀ دوم با نام  و» گیری زبان فارسی ر شکلپرتوی نو ب«نام 
  :اند است بدین شرح برخی از افعالی که این حرف اضافه در قرآن قدس با آنها همراه شده .٢

آیۀ ید) (رهی راست (خدا هرکس را که بخواهد به راه راست ره نما بی: خدای ره نماید کرا خواهد نمودن )الف
  بقره). سورۀ  ٢٧٢

  بقره).سورۀ  ٢٢١آیۀ خوانند) ( به سوی آتش می ]شما را[ آتش (ایشان بیخوانند  : ایشان میخواندن )ب
ایشان  بیدارد. ای ننگری » بی«بیشترین بسامد را با حرف اضافۀ » نگریستن«: در قرآن قدس فعل نگریستن ج)

  بقره).  سورۀ  ٢۴٣آیۀ رون شدند) (نگری به آنها که بی کبیرون شدند ( آیا نمی
 آورند) ها (آنها را از روشنایی به سوی تاریکی بیرون می تاریکی بیرا از روشنایی  : می بیرون ارند ایشانآوردن )د

  بقره).سورۀ  ٢۵٧آیۀ (
آیۀ ( ده شود)شما (و آنچه از نیکی هزینه کنید کامل به شما دا بی: و ان خزین کنید از نیکی بونده داده شهد دادن )ه

  بقره).سورۀ  ٢٧٢
 ١٢آیۀ دوزخ (زود مغلوب شوید و به دوزخ حشر کرده شوید) ( بی: انوز غلبه کرده شید و حشر کرده شید شدن و)

  عمران). آلسورۀ 
توا (آنها را نزد  بیبهم کن ایشانرا کار رود.  به» نزد، پیش«معنای   ممکن است در حکم قید به» بی«حرف اضافۀ  ز)

 بقره.سورۀ  ٢۶٠آیۀ آمیز)  هم خود در
است  شده ōمیانه برابر  در متون فارسی be ōاند که به مرور زمان ارزش معنایی  کید کردهأهم مکنزی و هم الزار ت .٣

  ).٢١۶: ١٣٩٣(الزار
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تر  شود؟ پیش در ترجمۀ قرآن قدس دیده می ōخور توجه این است که آیا خود حرف اضافۀ در

دیده » ازمان«در عبارت » ا«شکل  به ōه حرف اضافۀ کاست  احتمال داده) ١۵٢ :١٣٩٣(الزار 
» هزمان«این باور است که همان بر ) ٢: ١٣۶۴(رواقی » ازمان«شود اما در مورد  می
رسد نظر رواقی درست  نظر می به ،شاهنامهدر » هزمان«کاربرد  به باتوجههرزمان) است.   (=

کاربرد ندارد. الزار شاهد دیگری که  ōارتباطی با حرف اضافۀ » ازمان«در » ا«باشد و احتماًال 
نیز پس از جستجو نگارنده است.  ، ارائه نکردهیید کندأدر ترجمۀ قرآن قدس را ت ōحرف اضافۀ 

نشانی نیافت. اما  ،اند شده  ها و مقاالتی که در ارتباط با ترجمۀ قرآن قدس نوشته هرسالدر 
و  کییا ایشان کبگرویستید ازمان « :دست آمد هسورۀ بقره ب ٢٨١خوشبختانه شاهدی در آیۀ 

و  است ...ēk ō didاین عبارت برابر با عبارت فارسی میانۀ که آشکار است  ».را اوام دهید دیگر
در » ō و«نشان از آن دارد که حرف اضافۀ » بی دیگر کی«یعنی بقره  ٢٣١ترجمۀ آیۀ شاهد 

نیز  فارسی ـ یهودین در متو 1.در حال جانشین شدن است» bē بی«حال فراموشی است و 
 ʾ=  אبا امالی  ōحرف اضافۀ 

 به شکلعبارت مورد نظر ما  همچنین،. است هماند  باقی 2
»dygrʾyak  «الزم است که در اینجا به دو  .)١٨٠: ١٣٨٨(غنی  است هدر تفسیر یوشیع آمد

عل ف ،»دیگر واز ایند بی کی« سورۀ بقره: ٢٣١آیۀ موضوع مهم توجه کنیم: نخست آنکه در 
یا « سورۀ بقره ٢٨١آیۀ اما در  .است هکار رفت به» بی«حرف اضافۀ  ،نماست و طبق قاعده جهت

بنابراین نیازی به  ،نما نیست فعل جهت» را اوام دهید و دیگر کیایشان کبگرویستید ازمان 
. است ههمین نکته بود» و«. احتماًال دلیل برجا ماندن حرف اضافۀ است هنبود» بی«کاربرد 
در مورد متون ) 186 :2003(طورکه پاول  است. همان» را«دوم در مورد حرف اضافۀ پسایند  نکتۀ

                                                            
 ) عبارات١٧٣-١١٧: ١٣۴۴ابن احمد االخوینی البخاری (  نوشتۀ ابوبکر ربیع فی الّطب المتعلمینةهدایدر کتاب  .١
میانه است. اما   فارسی  ēk abāg didادامۀ مستقیم » یک با دیگر. «ستا کار رفته به» ریک بدیگ«و » رگیک با دی«
اینکه، انتظار داشتیم شود  دیده می قرآن قدسمورد خاصی که نسبت به متون فارسی ـ یهودی و » یک بدیگر« ربارۀد

» بیک دیکر«. این عبارت در نسخۀ کتابخانۀ فاتح استانبول نوشته (و تلفظ) شود» بی«شکل  شده بههمانند متون یاد
  این شاهد نیاز به بررسی بیشتر دارد. ،است. به هرحال ضبط شده

که الزار و  خواند درحالی می oیا  aدر متون فارسی ـ یهودی چندان روشن نیست. شاکد آن را  ōتلفظ حرف اضافۀ  .٢
  ).١٣٢: ١٣٩٢دانند (نوروزی  را درست می uپاول تلفظ 
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و «در نزدیکی حرف اضافۀ » را«در شاهد اخیر حرف اضافۀ پسین  است هیهودی گفتـ  فارسی
ō «و«های بعدی منجر به حذف  و این مجاورت در دوره است هکار رفت به ō «1.است هشد   

  
  » بـ«. حرف اضافۀ ٢ .۴

قرون اولیه  فارسِی  که در بیشتر نسِخ  دورۀ میانه است و ازآنجایی padادامۀ » بـ«حرف اضافۀ 
باید در ترجمۀ قرآن  احتماالً نیست » ب«و » پ«و نیز نسخۀ قرآن قدس تمایزی میان حرف 

. این حرف اضافه در ترجمۀ )٢١٨: ١٣٩٣(الزار خوانده شود  pa اضافه، قدس نیز این حرف
آید و تنها در پیوند با ضمایر او،  پیوسته با حروف بعدی می» بـ«س همواره به شکل قرآن قد

شود. اینک برخی از کارکردهای این حرف اضافه را در برابر  دیده می» بد«این و آن به شکل 
pad  2.سنجیم می میانه فارسی  

تواند بیانگر  کار رود می همراه با اسم معنا به padچنانچه  میانه فارسی در متون  )الف
  .)٢٧۵: ١٣٧۶(برونر کنشی باشد 

pad hēnīh 
  .)۵۶: ١٣٩٠وشی  ) (فرهکارنامۀ اردشیر بابکانبه دشمنی (

  

  نمونه از قرآن قدس:
  

 گرفتن بنیکوی یا گسید کردن بنیکوی (به نیکویی نگاهداشتن یا به نیکویی گسیل کردن) از و
  .بقره)سورۀ  ٢٢٩آیۀ (

تواند در قالب عبارات اضافه برای بیان مفاهیمی  می نهمیا فارسی در متون  pad) ب
  .)٢٧۶: ١٣٧۶(برونر  3کار رود  به بنابر، از نظر، پایۀبر، براساِس  ،نسبت به، دربارۀهمچون 

  

passāxt ī pad  
   . (Brunner 1977: 121))١٠بند  ١فصل  ،نامه ارداویراف( 4آزمایش براساس دین

                                                            
 .١٣٩٢نوروزی ، نک: میانه و ادامۀ آنها در متون فارسی ـ یهودی  فارسی ۀحروف اضافدربارۀ  برای آگاهی بیشتر .١
 است.  میانه از برونر نقل شده  همۀ قواعد فارسی .٢
 )٢١٠: ١٣٩٣(الزار )به اقرار هر چهار ملت(» په اقراری هر چهار رم« :یهودیـ  در متون فارسی .٣

4. An ordeal regarding the religion.  
ترجمه » برای انجام دین«) همین عبارت را ۴٠: ١٣٧٢است. ژینیو ( ارجاع داده ١۶، بند ١آسا فصل  برونر به جاماسب

گاهی بیشتر نگاه کنید به پانوشت شمارۀ  کرده  همین منبع. ١٣است. برای آ
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  نمونه از قرآن قدس: 

  

آن هستند ی (و تو از فرستادگان ه بحقخوانیم ان را ور تو  های خدای می نان اند نشا
  .)سورۀ بقره ٢۵٢آیۀ ( خوانیم و تو از فرستادگان هستی) های خدا، آن را بر تو به حق می نشانه

  

به  ،به هدف ،برای«رود و معنای  کار می جهت ارجاع به ،در گسترۀ کاربرد خود padگاهی 
  :)٢٧٧: ١٣٧۶(برونر  دارد» منظور

ādūr farrōbay pad tōzišn abāg mihrēn rāyēnišn kunēd 
: نمادیان هزار دادستا(کند  تاوان علیه مهرین طرح دعوا  ]گرفتن[آذرفرنبغ (آدورفُربی) برای 

  .)۵٧: ١٣٩٧ (حاجی پور) ۵٩.٧
  

  نمونه از قرآن قدس:
  

که مال خود را برای  دیدی مردمان (همچون او بچشمخزین کند مال اوی  چون اوی که می
  .)سورۀ بقره ٢۶۴آیۀ ( کند) نمایش دادن به مردمان هزینه می

  

دوم یا   دهندۀ فاعل منطقی تواند نشان می pad، است فعل متعدیهایی که  جملهدر  )ج
  :)٢٧٩: ١٣٧۶(برونر  1وسیله و ابزار باشد

pad čašm be did 
  .)۴۶: ١٣٩٠وشی  ) (فرهکارنامۀ اردشیر بابکانبه چشم دید (

  

  نمونه از قرآن قدس:
 ٢۴٩آیۀ ( وسیلۀ جویی) کنندۀ شماست به (خدا آزمایش جویبگفت خدای آزمودار شماست 

  .)سورۀ بقره
  

ندرت  و به میانه فارسی در عباراِت بیان علت و سبب، گهگاهی در  padحرف اضافۀ  )د
  .)٢٨۴: ١٣٧۶(برونر  2اشکانی کاربرد دارد در پهلوی

  

Ardaxšēr pad ān saxwan šād menišn be būd 
  

وشی  (فره )کارنامۀ اردشیر بابکانشادمنش (خاطرشاد) بشد ( ،آن سخن ]سبب[اردشیر به 
٧٢: ١٣٩٠(.  

                                                            
وسیلۀ ضدش باز توان  (هر ضدی را به» اشتنشاید دهر هیمالی په همیمالی اوی « :یهودی ـ در متون فارسی .١

  ).٢١٠: ١٣٩٣ داشت) (الزار
 (الزار های بزرگ پذیرفتیم) نشانه ]سبب[(او را به » اوی را بپدیرفتیم په بزرگ نیشانها«در متون فارسی ـ یهودی:  .٢

٢١٠: ١٣٩٣.(   
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  نمونه از قرآن قدس:
  

مادری به  ]هیچ[(گو  کو دشخواری نموده مشه مادری بفرزند اوی و نی پدری بفرزند اوی
  .ه)سورۀ بقر ٢٣٣آیۀ (سبب فرزندش)  سبب فرزندش دشواری نبیند و نه هیچ پدری به

  

  :)٢٨۶: ١٣٧۶(برونر ممکن است مقصِد جنبش یا حرکتی را نشان دهد  padعبارت همراه  )ه
  

pad yazišn ī yazdān…nē hilēnd 
  .)Jamasp-Asana 1913: 55) (خسروقبادانبه یزش ایزدان...نهلند (اندرز 

  

  نمونه از قرآن قدس:
  

  .)سورۀ بقره ٢۶۴آیۀ ( جهن (و به خدا و روز واپسین نه ِگَرَود)و روز ان  بخدایو نگروید 
  

   نشان دادن جایگاه زمانی: )و
که موقعیتی از زمان را   ،تواند در ساخت عباراتی قیدی می pad ،میانه فارسی در متون 
  :)٢٧٢: ١٣٧۶(برونر  1رود کار به ،کنند مشخص می

pad gāh ī xwēš 
  .)٩٧ :١٣٧٢ ) (ژینیونامه ارداویرافدر گاه خویش (

  نمونه از قرآن قدس: 
  

  .سورۀ بقره) ٢٧۴کنند) (آیۀ  ایشان که در شب و روز هزینه میو روز ( بشوخزین کنند  ایشان کمی
  

  و کارکرد آن در ترجمۀ قرآن قدس میانه فارسی در » بی« . قید٣ .۴
bē  تفضلیآموزگار و ( »بلکه« ،)۵٢ :١٣٩۴ (مکنزی »اّما، بیرون«  معانی  به میانه فارسی در متون 

 است. آمده )١٣٧۶:۵٢٣(برونر  »مگر ،جز هب« ،)۶٢ :١٣٩٢

در برابر » اّما«و » جز هب، مگر«در ترجمۀ قرآن قدس برای معانی » بی« این واژه با امالی
» االّ «معادل » بی«هایی از سورۀ بقره که  نمونه. است هکار رفت به» لکن«و » االّ «قرآنی لغات 
 بی ؛)٢١٣(آیۀ شدند  ایشان که داده بیاختالف کردند در ان و اختالف نکردند در ان : است آمده

                                                            
  دیگری از فارسی میانه:)، شاهد ٢١٠: ١٣٩٣ (الزار» په آن زمانه« :یهودی ـ در متون فارسی .١

pad ān zaman 
  .(Gignoux 1991: 45)  کعبۀ زرتشت سطر چهارم) ـ(کتیبۀ کرتیر  در آن زمان 
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  .)٢۴۶(آیۀ خجاره از ایشان  بی ؛)٢٣۵(آیۀ انکه گوهید قولی نیکوا  بی ؛)٢٢٩(آیۀ انکه ترسند 

  : است هکار رفت به» لکن« معادل» بی«که  ،مثال دیگر از سورۀ بقره
تا  بی ؛)٢۵٣آیۀ (خدای کند آن خواهد  بی ؛)٢۵٣ آیۀ(خدای فضلی ور جهانیان  بی

جای  هدر برخی موارد ب .)٢٧٢(آیۀ خدای ره نماید کرا خواهد  بی؛ )٢۶٠آیۀ (بیارامد دل من 
این  .)٢۵۵آیۀ  ،نک: سورۀ بقره( است هاستفاده شد» االّ «در برابر » مگر«از واژۀ » بی«

های کهن گویشی و غلبۀ  وشی گونهتواند نشانگر آغاز دورۀ فرام جانشینی به نوعی می
  دری باشد.  فارسی

  
  در قرآن قدس »که«. ۵

عنوان قید و حرف ربط  به .١شود:  در سه کارکرد دیده می معموالً  ka میانه فارسی در متون 
. خرأدر متون مت kūجای حرف ربِط  گاهی به .٣ ؛عنوان حرف شرط (اگر) به .٢ ؛1زمان

  .شود دیده میکارکرد نخست در قرآن قدس نیز 
ka  برای است کار رفته به قید زماندر نقش » کـ«و » که«در ترجمۀ قرآن قدس با امالی .
 :»که هنگامی«در معنای » که«با امالی » اذا«در برابر واژۀ عربی  ،بقرهسورۀ  ٢۶٠آیۀ  ،نمونه

ر د» کـ«بقره با امالی سورۀ  ٢٣۴که گفت ابراهیم) و آیۀ  (هنگامی »که گفت ابراهیم«
(آن زمان که رسند به زمان خود) در برابر عبارت عربی  »ازمان کرسند بزمان ایشان«عبارت 

  ».َفاذا َبَلْغَن اجلهنَّ «
  
   قدسحرف ربط در قرآن  عنوان به» که، کـ. « ۶

kū  سازد و کارکردهای متفاوتی را  جملۀ پیرو می ،عنوان حرف ربط به میانه فارسی در متون
شود و  اما در ترجمۀ قرآن قدس این حرف ربط دیده نمی .د فراوان دارددهد و کاربر نشان می

                                                            
  میانه:  رو زمان) در فارسییفراکردهای پ ۀکارکرد نخست (سازند ۀنمون .١

pāsox ēd kū stūrīh ēdōn bawēd ī ka mard ī āzād…  
 .)١۴٨، ۶١: ١٣٩٧ (میرفخرایی )۵۵پرسش  دینی دادستانمرد آزاده... ( که نیزماگونه باشد  ستوری این ،پاسخ اینکه
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شود. این حرف ربط همواره  استفاده می» کـ«و یا » که«جای آن از حرف ربطی با امالی   به
 ،دسترس ، سعی بر آن است برمبنای شواهد در. در این بخشاست آمدهعربی » َان«در برابر 

  قدس بسنجیم.  در قرآن » کـ ، که«ا با ر میانه فارسی در  kūکارکردهای 
 شمار از آن در رفته و شواهد بی یکار م به kū میانه فارسی از مواردی که در متون  )الف

  است: 1های مستقیم دسترس است در نقل قول
  

u-š guft pōrušasp kū: bē ēd mard ō ān ī narm pah wistarag barēd 
، دینکردهفتم( آن بستر نرِم پوسِت گوسفند ببریدپوروشسپ گفت که: اما این مرد را به 

  .)٢١٧، ٣٩: ١٣٨٩ ) (راشدمحصل٣بند  ،٣فصل
  

  برای نمونه:است، » که، کـ«عهدۀ این کارکرد در ترجمۀ قرآن قدس بر
  

  .سورۀ بقره) ٢۴٨(آیۀ نشان پادشاهی انست که ارد به شما تابوت  کهگفت ایشانرا پیغامبر ایشان 
  .سورۀ بقره) ٢۴٩(آیۀ  اند یشان پدیره آمداران خدایکاشند  یقین گفتند ایشان کمی

  

 تواند بر سر جملۀ پیروی بیاید که بیانگر هدف و منظور است می kūدر فارسی میانه  )ب
  :)٣۶٠: ١٣٩٣(ابوالقاسمی 

  

āz kāmagīh ma kun kūt āz dēw nē frēbēd 
  .)٣۶٠: همان( آزکامگی مکن که دیو آز تو را نفریبد

  

  ز قرآن قدس:نمونه ا
  

به این [نکنید هایتان نیکی نکنید (خدا را بهانۀ سوگند کهخدای را نکنید گهانۀ سوگندان شما را 
  .سورۀ بقره) ٢٢۴(آیۀ  که نیکی نکنید)] هدف

  

تواند بر سر جمالت پیرو اسمی  می kūهای پیرو اسمی: در فارسی میانه  در جمله )پ
  بیاید برای نمونه:

  

umān kāmag kū ōy ō dar ī amā frēstēh 
  .)٣۵۶: ١٣٩٣(ابوالقاسمی  که او را به دربار ما فرست ]ست[کامۀ ما

  

  شود. دیده می» که«و » کـ«فراوانی با هردو گونۀ  این کارکرد در ترجمۀ قرآن قدس به
  

                                                            
در ترجمۀ  .۴٩٠: ١٣٧۶برونر ، نک: انهیم ی ن مورد در فارسیا ید. برایاین  kūکوتاه ممکن است  یها در نقل قول .١

  ».میما را که کارزار نکنیست ایچ Øگفتند «سورۀ بقره:  ٢۴۴ۀ ینمونه در آ یشود برا یحذف م» که« ز گاهیقرآن قدس ن
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  .سورۀ بقره) ٢١۴(آیۀ  است کنصرت خدای نزدیکـبدان 

  .ۀ بقره)سور ٢٣٣(آیۀ  کنید بیناست خدای بدان می کهبدانید 
  

  در قرآن قدس »کی، که، کـ«. ٧
ēk  و  است هرفت کار می عنوان موصول، ضمیر مبهم و ضمیر پرسشی به به میانه فارسی در زبان

پیوسته و  ،kaبه  čit های فارسی باستان اداِت  در فارسی باستان است. در کتیبه kaادامۀ 
های فارسی باستان تنها  . در کتیبه)١۶١: ١٣٩٩(موالیی  است هماند باقیعنوان ضمیر مبهم  به

در مقام ضمیر مبهم) است که به  čit-صرف نهادی (همراه با  kaحالت صرفی موجود از 
های فارسی باستان (بر مبنای نقش  توان از کتیبه . بنابراین نمیاست هکار رفت به kaščiشکل 

قرآن قدس این ضمیر فاده کرد. در است  هدر دورۀ میان kēنحوی) برای رهگیری تلفظ دقیق 
را دارد. نکتۀ شایان توجه  گفته شدکه  یتمامی کارکردهای شود و تقریباً  فراوانی دیده می به
گاهانه و قاعده مترجم قرآن قدس به شکلی کامالً که، این مند سه گونۀ نوشتار را برای این  آ

د مانند است که بای »کی«. نخستین شیوۀ نوشتار در قرآن قدس است هکارکردها برگزید
 است.» کـ«و سومین » که«خوانده شود. دومین گونۀ نوشتاری  kēصورت فارسی میانه 

  .کنیم این سه گونۀ نوشتاری را بر اساس کارکرد بررسی می کاین
  
 »کی«.  ١. ٧

کار  برای موارد زیر به» َمن«در ترجمۀ قرآن قدس همواره در برابر واژۀ عربی » کی«
  :است هرفت
  

  که) (کسیضمیر مبهم ) الف
  

که بگرویست...) (آیۀ  کافر شد (زیشان بود کسی کیبگرویست و زیشان بود  کی زیشان بود
  .سورۀ بقره) ٢۵٢
که کافر شود به دیو...)  کافر شهد بدیو، بگروید بخدای، بگرفت گوشۀ خستوارتر (کسی کی

  .سورۀ بقره) ٢۵۵(آیۀ 
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  .بقره)سورۀ  ٢٧۴آمد بدو پندی (کسی بدو پندی رسید) (آیۀ  کی
که از میان  شما از دین خود بازگردد)  واز گردد از شما از دین اوی، بمیرد اوی کافر(کسی کی

  .سورۀ بقره) ٢١۶(آیۀ 
  .سورۀ بقره) ٢٢٨که بگذرد...) (آیۀ  اند ستمکاران (کسی بگذرد ور حدهای خدای ایشان کی

  .سورۀ بقره) ٢۴٨(آیۀ  که بیاشامد) بشمد (....کسی کیخدای ازمودار شماست بجوی، 
که  جز کسی ورداشت ورداشتنی (... به کینخورد از ان تا وی از من است ...بی  کی

  .سورۀ بقره) ٢۴٨(آیۀ  برداشت...)
  

  ضمیر پرسشی (کی/  چه کسی) )ب
  

که جز به فرمان او در  کس است اوی شفاعت کند نزدیك اوی بی بفرمان اوی؟ (کیست آن کی
  .سورۀ بقره) ٢۵۵پیشگاهش شفاعت کند؟) (آیۀ 

  .سورۀ بقره) ٢۴۵است اوی که اوام دهد؟ (کیست آنکه وام دهد؟) (آیۀ  کی
  

  موصول پس از ضمیر شخصی یا اشارۀ متقدمدر نقش  »که«. ٢ .٧
شخص  با ضمیر منفصل سوم آن را است هرسید» اّلذی/ اّلذین«مترجم هرگاه به واژۀ عربی 

  .ستا هترجمه کرد» که«مفرد/ جمع و ضمیر موصولی 
  

جز آنها که به ایشان  داده شدند (اختالف نکردند در آن به ایشان کهاختالف نکردند در ان بی 
  .سورۀ بقره) ٢١٣داده شد) (آیۀ 

دانستید (خدا را یاد کنید که آنچه  کهنبودید  انایاد کنید خدای را چنان بیامخت شما را 
  .سورۀ بقره) ٢٣٩به شما آموخت) (آیۀ  دانستید نمی
نگری به آنکه با ابراهیم پیکار کرد) (آیۀ  پیکار کرد وا ابراهیم (آیا نمی اوی کهگری به ای نن
  .سورۀ بقره) ٢۵٨

  .سورۀ بقره) ٢۵٨زنده کند و بمیراند (آیۀ  کهاست  اویگفت ابراهیم خداوند من 
  .سورۀ بقره) ٢۵٧کافر شد (مبهوت شد او که کافر شد) (آیۀ  اوی کههکوی شد 

اند)  بشرده شدند (حاجتمندان را ایشان را که محبوس/ بازداشته شده یشان کهاحاجتمندان را 
  .سورۀ بقره) ٢٧٣(آیۀ ) اند فقیرانی است که در راه خدا بازمانده و ناتوان شده برای ]صدقات[(
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  »کـ. «٣. ٧
  شود: حالت دیده می ٢در ترجمۀ قرآن قدس در » کـ«

بدان » را«آید و بالفاصله حرف اضافۀ  یعنوان ضمیر مبهم م به» َمن«نخست در ترجمۀ 
  1پیوندد. می

  

  .سورۀ بقره) ٢١٣خواهد (آیۀ  کراخدای ره نماید 
  .سورۀ بقره)٢۶١خواهد (آیۀ  کراخدای یك دوا کند 

  .سورۀ بقره)٢۶٩... (آیۀ  کرادهد حکمت 
  

  آید: ضمیر اشاره می» کـ«گاهی پیش از 
  

  .سورۀ بقره) ٢۴٧خواهد (آیۀ  اوی کراخدای دهد پادشاهی 
  

شخص  )، پس از ضمیر شخصی یا اشارۀ متقدم سوم»که«موصول (همانند در نقش دوم 
  رود. کار می مفرد و جمع که در برابر ترجمۀ اّلذی و اّلذین به

  

  .سورۀ بقره) ٢١٣بگرویستند (آیۀ کـ ایشانراره نمود خدای 
  .سورۀ بقره) ٢٣٧بدست اوست (آیۀ کـاوی 

  .سورۀ بقره) ٢۴٠(آیۀ  مامیرند از ش میکـایشان 
  .سورۀ بقره) ٢۴٣(آیۀ  بیرون شدندکـایشان ای ننگری بی 

  .سورۀ بقره) ٢۵٣(آیۀ  از پس ایشان بودندکـایشان 
 هایشان را شب و روز هزینه خزین کنند مالها ایشان به شو و روز (آنها که مال میکـایشان 

  .سورۀ بقره) ٢٧۴کنند) (آیۀ  می ]اتفاق[
خزین کند مال اوی بچشم دیدی مردمان (چون او که مال خود را برای  میکـاوی چون 

  .سورۀ بقره) ٢۶٣کند) (آیۀ  می ]انفاق[ خودنمایی به مردم هزینه
  .سورۀ بقره) ٢۵٩(آیۀ  بر دهی) ]عبور کرد[ برفت ور دهی (یا چون او که برفتکـاوی یا چون 

  

                                                            
و هم  صورت پیوسته (کـ) قرآن قدس هم به ۀدر ترجم ،که موصوِل « است: ) نوشته٣٩: ١٣٩۴آژیده مقدم ( .١
بدانید که خدای «؛ »خدای ره نمیاد کرا خواهد« آورد: سپس دو مثال می »است... صورت جدا (که) نوشته شده به

کدام از این دو مثال ضمیر موصولی نیستند بلکه مثال اول ضمیر مبهم  چکه پیداست هی . چنان»کنید بیناست بدان می
  حرف ربط است. ،گفته شد kūطورکه در بخش  است و مثال دوم همان
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  :رددست آو هتوان از شواهد باال ب ای که می قاعده. ۴ .٧
نوشته » کی«) و یا ضمیر پرسشی نیاز باشد با »را«. هرجا ضمیر مبهم (بدون حرف اضافۀ ١

  .است هشد
نوشته » کـ«یا » که« باشد حتماً   . هرگاه موصول با ضمیر شخصی یا اشاره همراه شده٢
در تمامی شواهد » کـ«موصول با امالی  ،کهاینتوان به آن اشاره کرد  ای که می نکته .شود می
متعلق به » م«یا » ب«این  و معموالً  است  هپیوست» م«و » ب«به دو حرف  ،مورد کجز ی

گیرد  مندی در نوشتار از تلفظ نویسنده سرچشمه می گمان این قاعده . بیاند پیشوند فعلی
خوانیم در گویش مترجم  می kē ،همواره با یای مجهول میانه فارسی یعنی آنچه را که ما در 

  .است هشده و کارکرد متفاوت داشت شکل بلند و کوتاه تلفظ می قرآن قدس به دو
ای امروز ایران نیز تفاوت تلفظ میان  نکتۀ شایان توجه این است که در فارسی محاوره

ضمیر موصولی وجود دارد. ما امروزه عنوان  به» که«در مقام ضمیر مبهم و پرسشی و » که«
 کنیم. تلفظ می» که«را ضمیر موصولی و » kīکی «ضمیر پرسشی و ضمیر مبهم را همواره 

 یعنی ،عنوان ضمیر مبهم و پرسشی با تکیه بر حرف نخست به» که«ی نیز در فارسی ادب
  شود.  موصولی بدون تکیه خوانده می» که«اما  ،شود بیان می» ک«

ق) در مورد شیوۀ ۵٨۵ تألیف(تاریخ  آیین دبیریدر کتاب محمد بن عبدالخالق میهنی 
دهد که درست برخالف شیوۀ نوشتار  دست می هیر موصولی و پرسشی قانونی بنوشتار ضما

 اگر و نبشتن، باید هاء به دارند کار هب استفهام برای اگر چهو  که« ترجمۀ قرآن قدس است:
  .)٨: دبیریآیین (میهنی، » نبشتن باید یا به آید سخن میاِن  در برای صله ولکن نباشد را استفهام

  
  نقش موصول در قرآن قدس در» ی«اشباع  .٨

عنوان موصول مورد استفاده قرار  دو کارکرد مهم دارد: گاه به īنشانۀ  میانه فارسی در زبان 
تخفیف  iهای پسین این نشانه به  رود. در دوره کار می عنوان کسرۀ اضافه به گیرد و گاه به می

 ۵) ۴-٣: ١٣٩۵(صادقی اشرف  . علیاست هپیدا کرده و در فارسی نو به کسرۀ اضافه بدل شد
 ،میانهفارسی  īادامۀ  ،»ی«که حرف  است هشاهد قطعی در متون متقدم فارسی پیدا کرد
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شاهد از ترجمۀ قرآن قدس نیست.  ۵از  کی . اما هیچاست هکار رفت موصول به» که«عنوان  به

ین شود. مرجع ا می  موصول دیده» که«به عنوان » ی«در قرآن قدس نیز شواهدی از کاربرد 
: ازجمله ،است ههمراه شد» را«است که با حرف اضافۀ » آن«ضمیر اشارۀ  موصول معموالً 

(خدا » اختالف کردند در ان ی ره نمود خدای ایشانرا کبگرویستند انرا« :بقرهسورۀ  ٢١٣آیۀ 
 :عمران سورۀ آل ٣آیۀ  ؛ره نمود به آنها که ایمان آوردند به آن چیزی که در آن اختالف کردند)

حق بر  (این کتاب را به» پیش ان ستی ود کرد ور توا کتاب بحق راست کر گرفتار ان را فر«
سورۀ  ٧نیز آیۀ  ؛ید) است آن را که پیش از خودش است)ؤتو نازل کرد که باوردارنده (م

(اما آنان » مانسته شد یپس روی کنند ان را  ها ایشان کیلی می  اما ایشان کدر دل« :عمران آل
موصول در هر قابل ذکر اینکه، ۀ نکت .یشان کژی است از متشابه آن پیروی کنند)ها که در دل

حرف شود ممکن است تصور نخست در نگاه  .است هآمد» را«کنار حرف اضافۀ  ،شاهد سه
دهند در ترجمۀ  اما شواهد نشان می است هکار رفت به» رای«شکل کهن یعنی  به» را«اضافۀ 

و تنها در مواردی که جمله است،  آمده» را« با امالی هحرف اضافاین قرآن قدس همه جا 
  است.  شده  نوشته 1»رای«صورت  به »را«حرف اضافۀ بوده نیازمند موصول 

  
  موصولدر نقش کسرۀ اضافه  .١ . ٨

 است  هفارسی میان īکه کسرۀ اضافه ادامۀ مستقیم است  آورده )٧-۴(همان: اشرف صادقی  علی
اما چون تخفیف پیدا کرده است  رفتهکار  ) به»که«جای  هوصول (بعنوان م در فارسی دری بهو 

کسی متوجه این کارکرد درنتیجه نشده و منعکس در خط کوتاه) بدل شده،  iو به کسره (= 
که به  iاضافه (یعنی  ۀاز کارکرد کسرای  نمونه .است هکسرۀ اضافه در متون فارسی متقدم نشد

در ترجمۀ قرآن قدس عبارت است از: موصول » که« عنوان شود) به سبب تخفیف نوشته نمی
  ».کردید Øبنیم آن کاوین « ٢٣٧و آیۀ » میرند از شما می Ø ایشان« ٢٣۴سورۀ بقره آیۀ 

  
                                                            

عمران، برای  سورۀ آل ١٠و  ٨بقره و آیات  ٢۶٧، ٢۵۵، ٢۴٧، ٢۴٩، ٢٣۶، ٢٢۵،٢٣٠، ٢٢٢برای نمونه بنگرید به آیات  .١
  .١٣٠: ١٣٩۴روش  نیک، نک: در ترجمۀ قرآن قدس» را«حرف اضافۀ شواهد بیشتر در مورد کاربرد 
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  »بگه«به جای » گو«فعل کاربرد  .٩
شکل  ) همواره به»ُقل« (برابر عربی »بگو« شخص مفردِ  در ترجمۀ قرآن قدس فعل امر دوم

(فارسی میانه » ه«به » و«است که با تبدیل » بگو«گونۀ گویشی  هبگ .است هکار رفت به» بگه«
>gōw  ایرانی باستان*gauba- مانند  ،. اما در چند آیهاست هکار رفت به» بـ«) همراه با پیشوند

در متن عربی لغت . است هآمد» گو« ،دری  فارسیبا امالی این فعل  ،بقرهسورۀ  ٢٨٣آیۀ 
است.  ، ترجمۀ لفظ به لفظ نشدهاین آیاتیابیم که  عبارتی درمی است، به کار نرفته به» ُقل«
ساختی  1است هآورد) ١٠٧: ١٣٩۴(روش  ککه نی چنان» گو«لغت  از رسد استفاده نظر می به

کار  شخص مفرد به دری برای ترجمۀ فعل امر و نهی سوم  کهن فارسیهای  متناست که در 
در » گو«کاربرد لغت این ساخت نیست بلکه  موارد دستوریمورد بحث،  ۀنکت. است رفته می

  ، لذا شایسته است در اینجا به دو نکته اشاره شود:استمتن 
فعل برای ترجمۀ » گو«فراوانی استفاده از این ساخت (یعنی کاربرد  ،نخست اینکه الف)
 ،توجهدرخور های کهن قرآن با پراکندگی جغرافیایی  شخص مفرد) در ترجمه امر سوم
و حتی ترجمۀ قرآن  ، ترجمۀ قرآن قدس، قرآن مترَجم پارسترجمۀ تفسیر طبریدر  ازجمله

در قرآن قدس، » بگه«جای  به» گو«یعنی استفاده از شکل دری فعل نیز ، و 2به زبان طبری
پیش رو  ،ای از قرآن به فارسی دری ترجمه ،مترجم قرآن قدسشاهدی باشد براینکه تواند  می

: ١٣٧۵(این نکته را بسنجید با نظر آذرتاش آذرنوش  3.است هردک داشته و از آن استفاده می
فتوای علمای فرارودان را برای  ،پس از آنکه منصور بن نوح سامانی، که براین باور است) ٢٧

ای نوشته شد که مرجع رسمی و اصلی  دست آورد، ترجمه ترجمۀ قرآن به فارسی به
های فارسی که از  و بیشتر ترجمه است هدهای پسین بو های قرآن در آن دوران و سده ترجمه

                                                            
 یدرست ن مورد را بهیا یثم محمدیم یدوست گرام ،نمیروش بب یکن ساخت را در اثر نیحات اینکه توضیش از ایپ .١

 کنم. یم یشان سپاسگزاریله از ایوس نیبد ند.ح دادیتوضبه اینجانب ص و یتشخ
 این از تا است آورده را »بگو :کو«ندارد مترجم  امری وجه خاص شناسۀ ،جمع شخص سوم شمار ازآنجاکه .٢

 تا گو :ست ا شده انجام نیز پارس مترَجم قرآن در که ستا کاری همان این .شود نمایان ترجمه در فعل وجه طریق

 ).١۵٩: ١٣٩٣(محمدی  بپرستند
 است. ری به ترجمۀ قرآن قدس اشاره کردهاحتماِل ورود این ساخت از فارسی ددربارۀ ) ١٠٧: ١٣٩۴روش ( نیک .٣
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یا به نحوی از آن  اند بودهثیر مستقیم این ترجمه أیا تحت ت اند، رسیدهدست ما  دوران کهن به
  1.شود) شناخته می ترجمۀ تفسیر طبریاند (اکنون این ترجمه به نام  الهام گرفته

 ،ست باشد و مترجماگر فرض ما در ،بر دارد اینکهب) پرسش مهمی که نکتۀ دوم را در
دری پیش رو داشته و این ساخت را از آن برداشت کرده، چرا فعل   ای از ترجمۀ فارسی نسخه

است؟ چرا یکدستی زبان ترجمه را  درنیاورده» بگه«را به گونۀ زبانی قرآن قدس یعنی » گو«
با رسد مترجم  نظر می ؟ بهاست ههم زده و آشکارا از تلفظ گویش دیگری استفاده کردرب

دانند که این  پژوهشگران قرآن قدس میاست.  کار برده به» بگه«جای  را به» گو«آگاهی 
برگردان متن به فظی است و لال تحت کامالً  ،های قرآن در آن دوره ترجمه مانند بیشتر ترجمه

از ترجمۀ  است همجبور شد ، مترجماما در ترجمۀ این ساختاراست.  فارسی با احتیاط بوده
. است نبودهمتن قرآنی دقیقًا معادل فاصله بگیرد و عباراتی را وارد کند که  فظیلال تحت

به مخاطبانش نشان » بگه«جای   به» گو« با کاربرد عمدی است تالش کردهاحتماًال مترجم 
فظی نیست بلکه ساختی قراردادی (مانند اکثر لال تحت ه،ترجمبخش از دهد که این 

است. این  نبودهترجمۀ کالم الهی  و عیناً عبارت بوده هوم های آن زمان) برای بیان مف ترجمه
های کهن فارسی نه برای استفادۀ  بر اینکه ترجمه مبنی )١٣٩۶(توان با نظر الزار  نکته را می

   2.شدند، سنجید عموم که برای استفادۀ نوآموزان دینی و کمک به آموزش قرآن نوشته می
  
  و مآخذ منابع

  ، تهران.اریخ ترجمه از عربی به فارسیت، ١٣٧۵آذرنوش، آذرتاش، 
  ، تهران.زبان پهلویتفضلی، احمد،  و آموزگار، ژاله
  . تهران ،فارسی زبان تاریخی دستور، ١٣٩٣، محسن ابوالقاسمی،
  .١٣۴۴کوشش جالل متینی، مشهد،  ، بههدایةالمتعلّمین فی الّطبابن احمد االخوینی البخاری،  ابوبکر ربیع 

  ترجمۀ سعید عریان، تهران. های ایرانی میانۀ غربی، نحو زبان، ١٣٧۶برونر،کریستوفر، 

                                                            
 .١٣٨۶عمادی حائری ، نک: های کهن فارسی برای شواهد بیشتر و مطالعه در مورد وجود نسخۀ مرجع ترجمه .١
در این » گو« ها، ) براین باور است که برای تفاوت در افعال امر و التزامی در این صیغه١٠٧: ١٣٩۴روش ( نیک .٢

 ت.اس کار رفته ساختار به
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  ، تهران.مادیان هزار دادستان ،١٣٩٧ ،پور، نادیا حاجی
  ، تهران.دینکرد هفتم، ١٣٨٩ل، محمدتقی، راشدمحّص 

  .تهران، ، قرآن قدس١٣۶۴ رواقی، علی،
  .، تهرانبه همراهی مریم میرشمسی های فارسی، ذیل فرهنگ، ١٣٨١ ، ــــــــــ

  ، ترجمه و تحقیق ژاله آموزگار، تهران.نامه ارداویراف، ١٣٧٢ژینیو، فیلیپ، 
  .  ٧-٣، ص١١ ش، نویسی فرهنگ، »کسرۀ اضافه به جای کۀ موصول«، ١٣٩۵اشرف،  صادقی، علی

  .تهران ،تحریرها، تحلیلتاریخ،  :قرآن فارسی کهن، ١٣٨۶د، د محّم عمادی حائری، سیّ 
  ، تهران.ررسی چند متن کهن فارسی یهودیب، ١٣٨٨غنی، ناهید، 

  ، تهران. کارنامۀ اردشیر بابکان، ١٣٩٠وشی، بهرام،  فره
کارشناسی ارشد فرهنگ و  رسالۀ، ١ بررسی زبانی برگردان قرآن قدس جلد، ١٣٨٩کارگر برزی، مریم، 

  باستانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان. های زبان
 قرآن ترجمۀ در سیستانی گویش عبارات و واژگان کاربرد تطبیقی بررسی، ١٣٩٣محمودی، رضا،  گل

  فارسی، دانشگاه زابل. ادبیات و ارشد زبان کارشناسی رسالۀ، سنایی آثار بیهقی و تاریخ قدس، 
،  ترجمۀ ستایش »های کهن قرآن و کتاب مقدس مالحظاتی دربارۀ سبک ترجمه«، ١٣٩۶الزار، ژیلبر، 

  .۶١- ۵٨، ص ۴ و ٣، ش گزارش میراثدشتی، 
  ، ترجمۀ مهستی بحرینی، تهران.   گیری زبان فارسی شکل، ١٣٩٣ ، ــــــــــ

، دوۀ نامۀ بهارستان، نشریۀ »ترجمۀ زیدی قرآن به زبان طبری«، بررسی و نقد مقالۀ ١٣٩٣محمدی، میثم ،
  .١٩١-١۴۶، ص ٢جدید، ش

ادبیات فارسی، دانشگاه  کارشناسی ارشد رسالۀشناسی ترجمۀ قرآن قدس،  ک، سب١٣٩١رویا، ، مسعودی
  الزهرا .

، با همکاری مریم »قرآن قدس ۀهایی از ترجم های نگارشی بخش بررسی ویژگی«، ١٣٩۴مقدم، آژیده، 
 .٢٩۶-٢۵١ ، ص١، ش ١، س نقد کتاب ادبیات ۀشادکمالی، فصلنام

  .میرفخرایی، تهران مهشید ترجمۀ ،پهلوی زبان کوچک فرهنگ ،١٣٩۴نیل،  دیوید مکنزی،
  ، تهران.فرهنگ زبان فارسی باستان، ١٣٩٩یی، چنگیز، موال

  ، تهران. دادستان دینی، ١٣٩٧میرفخرایی، مهشید ،
  .  ١٣٨٩، تهران نحوی، اکبر کوشش به ،دبیری آیین، میهنی، عبدالخالق
، زبان و ادبیات فارسی، »عبری ـ بررسی برخی حروف اضافه در متون فارسی«، ١٣٩٢نوروزی، حامد ،

  . ١۵۴-١٢٩ص  ،٧۵، ش ٢١س
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، ترجمۀ تفسیر بررسی آوایی و صرفی ترجمۀ قرآن قدس و ترجمۀ سورۀ مائده، ١٣٩۴روش، حمیدرضا،  کنی

 های باستانی، دانشگاه عالمه کارشناسی ارشد فرهنگ و زبان رسالۀطبری و ترجمۀ تاج التراجم، 

  طباطبایی.
نسخه خطی  ١۴٢رسی قرآن بر اساس فرهنگ برابرهای فا :فرهنگنامۀ قرآنی ،١٣٨٩جعفر، یاحقی، محمد
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همچنین موارد استثنا داده در زبان طبری باشد.   کنندۀ این تحول آوایی رخ قواعدی بپردازیم که توجیه
است، اشاره  ای که جایگزین تحول یادشده گشته کنیم و درنهایت، به قاعده زبان طبری را مرور می

های تحول زبان طبری دست خواهیم   ها، به شناسایی دوره  خواهیم کرد. سرانجام از میان همین یافته
  یافت.

  

رانی، متون کهن زبان طبری، زبان مازندهای ایرانی،   شناسی تاریخی، زبان : زبانها کلیدواژه
  طبری، فاِء اعجمی

  
  

  پیشینۀ تحقیق. ١
از زبان فارسی، زبان طبری بیشترین آثار مکتوب را داراست،  های ایرانی نو، پس در میان زبان

موالنا اولیاءالله  تاریخ رویانابن اسفندیار،  تاریخ طبرستاندر مندرج آثاری همچون اشعار 
ها و تفاسیر قرآن به زبان  ترجمه و ظهیرالدین مرعشی رستان و رویان و مازندرانتاریخ طبآملی، 

که تاریخ تألیف برخی از این آثار به سدۀ چهارم، تقریبًا برابر با پیدایش متون دری  جز آنطبری و 
طور کامل  . اگرچه تعداد این متون زیاد نیست و در برخی موارد، بهگردد بازمی 1،در ایران

  است. خواندن نیستند، همین مقدار، راه را برای مطالعات تاریخی زبان طبری هموار کرده  قابِل 
های  توان به وجود گونه با وجود شواهد گوناگونی که از متون مذکور در دست است، می

که ما آن را برای تفکیک بهتر میاِن دو برهۀ زمانی، زبان طبری ـ ـتر زبان مازندرانی  کهن
های کهن از ایرانی  برد؛ اطالعات ارزشمندی که ما را به چگونگی تحول واجپی  ــ نامیم می

واسطۀ همین اطالعات است که   شود. به به طبری رهنمون می 2باستان یا فارسی میانه
حال، دربارۀ  توانیم خاستگاه برخی از تحوالت را مستقیمًا از ایرانی باستان بدانیم و درعین می

ویژه فارسی میانۀ ساسانی  پای حضور پررنگ فارسی میانه، به برخی دیگر از تحوالت، ردِّ 
  یا حتی فارسی نو را در این ناحیه به اثبات برسانیم.(پهلوی) 

                                                            
  ، تصحیح و بررسی صادق کیا.نامۀ طبری واژهدیباچۀ کتاب  :کن ،بیشتراطالعات برای . ١
های زبان طبری که در این مقاله بررسی خواهد شد، بسیاری از کلمات مورِدنظر، مستقیمًا اصلی   بر اساس یافته. ٢

  های فارسی میانه یا نو هستند.  در ایرانی باستان ندارند و حاصل ورود صورت
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  βپیشینۀ واج دولبی  .٢
های دیگر همین  در قیاس با صورتـ ـمازندرانی های  واژهدر تعدادی از  ū̆یا   ō̆وجود

آورد که قاعدۀ تحول آوایی طبری  وجود می را بهاین پرسش  ـه ـکلمات در فارسی نو یا میان
  است؟ چه بودهها  هبرای این دسته از واژ

، (آسیاب) »asiyō/ūَاسیو «، (آب) »ō/ūاو «کلماتی نظیر در نگاه نخست در 
 » lō/ūلو«، (شب) » šō/ūشو«، (آفتاب) » aftō/ūَافتو«، (افراسیاب) » farsiyō/ūِفَرسیو«

، (توبره) » tō/ūrəتوِره«، (تاب) » tō/ūتو«، (خواب) » xō/ūوخ«، (تب) » tō/ūتو«، (لب)
، (آبستن) » o/usanاوَسن«، (افروختن) » o/urūjenاوروِجن«، (سبز) »sō/ūz سوز«
، (افسار) » o/usārاوسار«، (تاول، آبله) » o/ulāاوال«، (بیفشان، بریز) »hušanن هوَش «
 » vanō/ūšəنوشهَو «، (افسانه) » o/usāneاوسانه«، (ابریشم) » o/urīšamماوریَش «

 bهای  آید که واج  نظر می چنین به(کبک)،  » ko/ukکوک« و (کفش) » ko/ušکوش«، (بنفشه)
ها  این واژه 1تر تر به صورت کهن اند. اما با نگاهی دقیق بدل شده ū̆یا   ō̆فارسی در طبری به fیا 

 ـ a 2ویژه بهـ بعد از مصوت  وت است)بعد از مص pباستانی (که خود حاصل  bیابیم که واج   درمی
ای   چندگانه جا ختم نشده و مسیرهای  ای که به همین دهد. قاعده اصل این تحول آوایی را تشکیل می

دلیل پیدایش این  است. های مختلف زبان فارسی و هم در زبان طبری طی کرده گونه را هم در
 bوجو کرد؛ تحولی که در آن، واج   فارسی جست ترِ  های ثانویۀ فارسی را باید در تحوالت قدیم واج

  اند. که آن را فاِء اعجمی نیز خوانده است،  بدل شده β، به واج دولبی سایشی aپس از مصوت 
) ڤ= β(فاِء اعجمی «نویسد  ) میβدربارۀ فاِء اعجمی ( )۴۴: ١٣۵٠( اشرف صادقی علی

است. این  ن نشان داده شده، یعنی ف با سه نقطه روی آڤصورت   دیگر صامتی است که به
است.  بر) است و نزد قدما به فاِء اعجمی معروف بوده  تلفظ یک سایشی دولبی آوایی (واک

                                                            
  گیرد. است. در بعضی موارد، حتی فارسی دری را نیز دربر می  منظور هم ایرانی باستان و هم فارسی میانه. ١
 aنیز رخ داده و صرفًا منوط به مصوت  های دیگر بعد از مصوت bهایی هم وجود دارد که تحول  البته مثال. ٢

به دلیل آنکه بیشتر این تحوالت با در این مقاله شود.  که در ادامه به آن اشاره می» ə̄niβ«و » آو«است، مانند  نبوده
  ایم. طورکلی، این مصوت را مدنظر قرار داده است، به رخ داده aمصوت 
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است.  مستقلی نبوده و ظاهر شدن آن منوط به بعد از مصوت بوده 1فاِء اعجمی مسلمًا واج

نقل از به  )١٠٧: ١٣٨٠(و همو » است بعد از مصوت» ب«ای از  گونه ڤدیگر،  عبارت به
ترکیب » دفیره«کند که همه با  کتاب حمزۀ اصفهانی به خطوط ایرانی پیش از اسالم اشاره می

در این » ف«رسد که حرف  نظر می رم ُدفیره، َکشَته ُدفیره، ... و غیره. به«... اند، مانند  شده
ی آن را دار بوده و گاهی در متون فارس بوده که یک سایشی دولبی واک βکلمه، نمایندۀ تلفظ 

  ».اند نامیده نوشته و فاِء اعجمی می می ڤ به شکل
واو مخصوصی است که امروز در زبان «است:  نیز نوشته) ١٩٢: ١٣۵۵(الشعرا بهار   ملک

است، گاهی آن واو به فاء و گاهی به پاء  ما دیگر وجود ندارد و لغاتی که واو مذکور درآن بوده
است،... و آن فا را فاء اعجمی گویند و عربان  گردیده گاهی به واو عادی بدل و گاهی به باء و

همچنین  ».بر روی چنین فائی که اصل آن واو غلیظ است سه نقطه به عالمت گذارند...
غلط آن را معادل واو فارسی   کند، اما به    به فاء اعجمی اشاره می) ٢/۴۶: ١٣۶۵(ناتل خانلری 

صامت همان واک لب و دندانی آوایی است که در این «نویسد   باره می این داند. او در  می
های  نیز مثال پردازی تاریخ نسخهدر کتاب  ».فارسی وجود دارد، اما در عربی نیست و...

کتابت / قا/ در کلمات «اند و  است که فاِء اعجمی را با دو نقطه ضبط کرده متعددی آمده
البته باید توجه  2.)٣٠٠: ١٣٧٩ایل هروی (م» شود دیده میاقزونی و اقروختن ، قام دادن، براقراشتن

  اند.  بوده ڤها تصحیف نویسۀ   شود که این
  
  شواهد. ٣

در زبان طبری استوار  βگونۀ   اثبات این ادعا که این تحوالت آوایی بر مبنای وجود واج
های  متأسفانه، در شواهد گویش است، خود به شواهد زبانی گفتاری و متنی نیاز دارد. بوده
هایی از  رانی، شاهدی برای اثبات این ادعا وجود ندارد، اما در متون کهن طبری نمونهمازند

در این مقاله، در  در دست است. ،با امالیی که گویای فاِء اعجمی است ها  واژهثبت برخی 

                                                            
1. phoneme 

  .٣٠٠-٢٩٩: ١٣٧٩مایل هروی  :کن ،های بیشتر برای بررسی مثال. ٢
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، اما در آوانویسی و است بررسی شواهد صورت اصلی کلمات مطابق با امالی منابع آمده
  ایم. شده را لحاظ کرده توضیحات صورت تصحیح

  
  افروج.  ١ . ٣

گذاشتن شهر آمل است، متنی طبری   ، در داستانی که مربوط به بنیانتاریخ طبرستاندر کتاب 
کند. در این داستان، حکایتی  است که وجود فاِء اعجمی در زبان طبری را تأیید می نقل شده

  اشاره ،ه اهل طبرستان استوگوی شاه و همسرش ک روایت شده که در بخشی از آن به گفت
 را شما والیت زنان که پرسید ازو و مشاوره محاوره اثناء در روزی ...شهنشاه است: شده
 بلغت دختر چیست، سبب و موجب ترست.  بشره نرم و خوشبوتر دهان و تر  خوب ها چشم

 یند سفر بامدادان اج ورجاوید    خدای انوشه  خسرو فّرخ 1جاوید که: داد جواب خویش
 انکسم و سیر اج اُ  ،3افروج تن پرنیان پوشین زمستان و کّتان تاوستان اج اُ  2افروج چشم
  .)٧٠: تاریخ طبرستان ابن اسفندیار(، ... افروج دمش خوردن

  

ǰāvēd farrox xusrō xwadāy anōša var-ǰāvand4/ aǰ bāmdādān saβza diyan čašm 
aβrōǰē 
u aǰ tāvistān kattān u zamistān parniyān pōšiyan tan aβrōǰē  / u aǰ šīr u angubīm 
xwardan damiš aβrōǰē. 

  جاوید فرخ خسرو خدای انوشه ورجاوند / از بامدادان سبزه دیدن چشم افروزد 
  5.افروزد و از تابستان کتان و زمستان پرنیان پوشیدن تن افروزد/ و از *شیر و انگبین خوردن دمش

  
  سفزه. ٢ . ٣

، »ڤ«ۀ دیگری است از گونو  6»سفزه«که تصحیف » سفر«واژۀ در » ف«ویسۀ ندر این شعر، 
                                                            

: تاریخ طبرستان، رد (ابن اسفندیارباالی خط قرار دا» و«است که حرف  ای نوشته شده گونه در تصحیح اقبال به. ١
را در » جاوید«عنوان نسخۀ اصلی در متن نگه داشته و  است. اما کیا آن را به هنگام چاپ از قلم افتاده  گویی به ،)٧٠

  اند. را ثبت کرده» جاوید«ها همان   است. این در حالی است که سایر نسخه پاورقی ارجاع داده
  .١پاورقی شمارۀ . نک: ٣  .)Browne 1905: 24افروخ (. ٢

٣   

  ).١٣٢: ١٣٢٧است (کیا  تصحیح و ترجمه کرده »ورجاوند«کیا آن را به . 4
  .٢٣١: همان :کن ،برای اطالعات بیشتر. ۶  ).٢٣٠ همان:(و از بادرنگبویه؟ خوردن دهن افروزد . 5

٦ .  
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تلفظ  βدار  صورت صامت سایشی دولبی واک  دهد که این واژه، زمانی در طبری به نشان می

  1.دهندۀ همین تلفظ است نیز بر همین اساس، نشان» افروز«به معنی  افروجاست. واژۀ  شده می
دانست. برای  )β(را همان فاِء اعجمی » ف«ان، نویسۀ شاید هنوز هم نتوان با اطمین

داریم؛  های باستانی نیاز ها در زبان تر شدن به چنین ادعایی، به بررسی اشتقاق این واژه نزدیک
پیش   بهباشد، یک گام ما را در رسیدن به نتیجه  bیا  pاشتقاقی که اگر گویای وجود واج 

تلفظ  sōzو  sūz صورت  که در زبان مازندرانی به» سبز«از لغت » سفزه«*برد. دربارۀ واژۀ   می
» spz, sbz (sabz)«، صورت فارسی میانۀ فرهنگ کوچک زبان پهلویشود، در کتاب  می

است:  نیز آمده شناختی زبان فارسی فرهنگ ریشهدر کتاب  ذکر شده و )١٣٢: ١٣٧٣(مکنزی 
نبات، گیاه، « -sapa*از  -sapači*ظاهرًا مشتق از ایرانی باستان  sabz/saβzفارسی میانه «

البته برای این لغت، دو اشتقاق دیگر هم در نظر  .)٣/٢٩٢٧: ١٣٩۵دوست   (حسن» رستنی
و هنینگ معتقد اند  دانسته  -saspa*اند؛ مایرهوفر و مولر این لغت را از ایرانی باستان گرفته

  .جا) اندوست، هم (به نقل از حسن است مشتق شده -spiz*است این لغت از 
رسد برای ورود این واژه به طبری، نباید اصلی  نظر می به ،اشتقاق این واژه به باتوجه

 čاین واژه از اصلی با واج  ،زیرا ؛تصور کرد sabzتر از فارسی میانه، یعنی لغت  کهن
به طبری رسیده، یعنی  zشد، ولی اینکه صورت  بدل می ǰاست و باید در طبری به  آمده

  البته در صورت قبول اشتقاق لغت از  2.است دار بوده zبه زبان طبری، خود  صورت واردشده
  

اصلی در ایرانی باستان خواهد داشت. اما اگر  ،ظاهر است، این لغت، به آنچه هنینگ گفته
مازندرانی را در » سوز«بگذاریم و بخواهیم ریشۀ  -spiz* مطابق نظر هنینگ فرض را بر

                                                            
توان  رسی باشد. در رد این احتمال میفا» افروز«تحول » افروج«شود که شاید  البته در اینجا این احتمال مطرح می. ١

باره رجوع کنید به اصل   این کند. در ایرانی باستان است، این نظر را رد می *čتحول که خود حاصل  ǰگفت وجود واج 
مادۀ مضارع از مصدر آموختن) و... ( همین متن)، آموز در(روز، پز (مادۀ مضارع پختن)، حرف اضافۀ از های  هواژ

  اند. روج، َپج، آج (جا) و آموج تبدیل شده که در طبری به
اند، نه لزومًا آنهایی که در خوشۀ  بدل شده ǰهای پس از واکه به čممکن است این ایراد وارد شود که در طبری، . ٢

 sabzفارسی میانۀ  نیز در اشتقاق واژه ازامر همخوانی هستند. در پاسخ به این مسئله، باید گفت که حتی پذیرش این 
نمایاند و این  در کنار مصوت را بازمی z، وجود »سوز«کند، زیرا صورت نهایی کلمه در طبری، یعنی  دی وارد نمیایرا

در واژه باقی مانده باشد و پس  čقدری قدیمی نبوده که همچنان  به . بنابراین این تحولتر خود یعنی تحول از اصل کهن
  است. یانه یا نو انجام شدهبدل شود، بلکه تحول روی واژۀ فارسی م ǰاز آن به 
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 p/bال کنیم، بازهم اشکالی وجود دارد و آن اینکه در زبان طبری ایرانی باستان این واژه دنب
در طبری  sp. همچنین خوشۀ جدول) :کن( 1شوند ای مشمول این تغییر نمی واکه  های میان
به » espeاسپه/ «مانند  ــ کم در یک مورد شاهد معتبری وجود دارد دست ــماند  باقی می

این اشتقاق را بپذیریم، بازهم صورت کلمه از  معنی سفید. پس در این مورد هم حتی اگر
  است. یافتۀ فارسی میانه یا نو، به طبری وارد شده گونۀ تحول

از مصدر افروختن » افروز«درمورد اشتقاق افروج نیز باید به سراغ اشتقاق مادۀ مضارع 
 -abi-rauča* مادۀ مضارع ایرانی باستان از نویسد: می )١/۴٠۶: ١٣٩۵( دوست  برویم. حسن

واژه را در فارسی  )14 :2004(مایسترارنست ـ . دورکین است aβrōzدر فارسی میانۀ ترفانی و 
نویسی   حرف »ʾbrwc (aβrōž)«اشکانی پهلوی و » ʾbrwc (abrōz)«صورت   بهفانی رتمیانۀ 

ۀ بسیار مهمی در شناخت اشتقاق این کلمه وجود دارد؛ اینکه نکتاست.  و آوانویسی کرده
ایرانی باستان، از اصلی در ایرانی  čحاصل از  ǰۀ پیشین، این واژه به دلیل وجود ژوابرخالف 

باستان برخوردار است. اگرچه وجود آوانویسی دوگانه برای فارسی میانۀ مانوی توسط 
گونه در   دوست خود محل بحث است، وجود این واج  مایسترارنست و حسنـ دورکین 

  است. در زبان بوده اشکانی، خود مؤید این تحول آوایی
  
  آؤ.  ٣ . ٣

  :2مرد وز یا مسته شعری از دیواره
: تاریخ طبرستان ،ابن اسفندیار( و مستو آتش بیانبا 4آؤهست  کیهون ای خور خورمی وندا/ 3وا

١٣٩.( 
                                                            

ت. این خود یعنی تحول واژه را اس sapiz*ای صورت بعدی کلمه یعنی   واکه  های میانp/bدر اینجا منظور از . ١
در که روی داده طور جداگانه همان تحولی   طبری هم بهدر اساس آنچه اصل آن بوده دنبال کنیم و فرض نکنیم که بر

 .spiz   >sabzیعنی ، است رخ دادهفارسی 
 زیست و به دربار عضدالدوله دیلمی و قابوس  ها لقب شاعری طبری است که در سدۀ چهارم می  هر دوی این نام. ٢

  .١٣٩، ص تاریخ طبرستان :کن ،وشمگیر رفته بود. برای اطالعات بیشتر
  . دا. تصحیف ٣
است (کیا  بدل ارجاع داده عنوان نسخه  به »او«بر صورت مذکور به  ). کیا عالوهBrowne 1905: 89نک: ( »آو«. 4

١١: ١٣٢٧.(  
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dā gēhūn ay xor xurramī vindā / mast āw u mast vā taš biyenā 

  

است  »bineبینه/«حتماًال صورت گویشی از و ا» بینا«تصحیف » بیانبا«رسد   نظر می به
  شخص جمع)، ترجمۀ این بیت چنین خواهد بود: (فعل ماضی سوم

  

  = سرمست) بودند.(آب مست و باد و آتش مست  تا گیهان از خور (= خورشید) خرمی یافت / 
  

نظر  شاهد دارد، در نگاه اول به) ō/ū( اوصورت   در طبری به» آب«که واژۀ   ازآنجایی
زاده  که منشی  فارسی، چنان آبطبری است یا تصحیف  اورسد که این واژه یا تصحیف  می

 . اما با درنظر)Monchi-Zadeh 1969: 168نک: (است  آوانویسی کرده ōبا این تصور، واژه را 
خاص  صورِت   به باتوجه در زبان طبری و تحول ثانویۀ آن و همچنین βگونۀ   گرفتن وجود واج

 āwبعدی آن    ای از فاِء اعجمی یا صورت توان این را هم نویسه ژه، میشدۀ این وا ضبط
 ābو فارسی میانۀ ) ١/١: ١٣٩۵دوست   (حسن  -āp. اصل این واژه که از فارسی باستاندانست

دهخدا  نامۀ لغتکند. همچنین در  مشتق است، این نظر را تأیید می )٢٧: ١٣٧٣(مکنزی 
اشاره » او«و » آو«، »آف«صورت   به ،ها ه در گویشهای دیگر این واژ به صورت )١٣٧٧(

  است. شده
که از این صورت نوشتاری در منابع طبری  یابیم یدرمبا بررسی متون دیگر طبری، 

که » ف«یسۀ نوبا چنین شرایط آوایی را با هایی  هزبان طبری، واژ متأخرترنشانی نیست. متون 
ود نشان از تحول این واج در زبان طبری دهد. این خ ینمبیانگر فاِء اعجمی باشد نشان 

های زبان  یشگواست. اما برای آنکه به چگونگی این تحول آوایی در زبان طبری و  داشته
است یا خیر، ضروری است  مازندرانی پی ببریم و بدانیم که این تحول، خاص این زبان بوده

  ی مختلف فارسی نو از نظر بگذرانیم.ها گونهتا چگونگی آن را در 
های مختلف زبان  گونه در زبان فارسی (درواقع گونه  صادقی دربارۀ تحول بعدی این واج

غیر از  گشت، اما به بازمی» ب«فارسی)، معتقد است که در اصل، این تحول باید از فاِء اعجمی به 
و  دناوگن، وامهمچون هایی  هکنند، واژ که تحول مذکور را تأیید می لبو  شبمتعددی مانند های  هواژ
گویای تحول فاِء » پام (= بام)« همچنین موارد نادری چونو و غیره،  افگندن، افزار، افزونو  نهیو

  .)۴۶: ١٣۵٠(نک: صادقی  هستند pو  v ،f های واج ترتیب به  اعجمی به
  جج



مقاله
٨١ ١٣ایرانی  های و گویش ها زبان

 تحول فاِء اعجمی یا صامت دولبی...
 

  اوروجن.  ۴ . ٣
مختلف  های در گونه βگونۀ   آید، استعمال واج الذکر برمی  که از چند نمونۀ فوق گونه همان

اما زبان طبری  ،است های دیگری تحول یافته مرور زمان، به واج زبان فارسی رایج بوده و به
است. این تحول از  های ایرانی، راه دیگری را در این تحول برگزیده عنوان یکی از زبان به

و شواهد متعددی از آن را  است های ایرانی آغاز شده های آغازین دورۀ نو زبان همان سده
  توان در برخی از اشعار طبری یافت. یم

  فهبد خورشید بن ابوالقاسم مامطیری:سدو بیت از ا
در عهد اسپهبد رستم بن علی بن شهریار بن قارن، ملقب به شاه  تاریخ طبرستاندر 

عصیان کند با  1است: و چنین شنیدم که کیکاوس استندار چون خواست درو غازی آمده
تا شاه غازی برویان شد تا  او را بر آن دلیری رخصت دادقاضی والیت خویش مشورت کرد، 

  گوید، طبری کران تا کران والیت آتش بفرمود کشید، اسفهبد خورشید بن مامطیری می
  

  بلوجن تا اونی که سی کوشک پرنده تدبیر کرده کادی کی کوشک بسوجن/
سفندیار، (ابن ا 2تدبیر کر کاری دیر هار موجن /اوروجننون کشور بوین سوجن کهون 

  )١٠٨: تاریخ طبرستان
  

tadbīr karde kādī kē kōšk e ba-sōǰan / ūn ē kē* say/še kōšk … tā ba lōǰan 
nūn kišvar bavēn sōǰan gēhūn ōrōǰan / tadbīr kar kādī re diyar hāmūǰan 

(؟) تدبیر کرده قاضی که کوشک را بسوزند (بسوزانند)/ آنی که کوشک خوِد او (یا صد کوشک) پر
  .است تا به سقف

  دیگر آموزند ]چیز[تدبیرگر قاضی را  ]اکنون ببین [اکنون کشور ببین سوزان، جهان افروزان / 
  

دانست، اما باید  ذکرشدهۀ قاعدۀ دنبالمعنی افروزان را نیز باید    به اوروِجنۀ واژدر اینجا 

                                                            
  منظور شاه غازی است.. ١
 اند: تدبیر گر کادی ره ِدَیر هاموِجن   گونه تصحیح کرده  نگارندگان این مصرع را این. ٢

  است:  گونه ترجمه کرده  و کیا این
  زن؟) تا به رو(آنکه کوشک خود او پر بوده  تدبیر کرده قاضی که کوشک بسوزند/

  ).٢٢٩: ١٣٢٧کیا ( تدبیر کرده قاضی... اکنون کشور ببین سوزان جهان افروزان/
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صحیح برای  ، خوانش aβ/w/vrōǰenیا  orōǰen دو صورتیک از  کداممشخص نمود که 
ۀ دنبالاست، درواقع افروختن از که این واژه قید حالت   ازآنجایی شود. یماین واژه محسوب 

اینکه این واژه در مازندرانی  به باتوجه(با فاِء اعجمی) است که در باال ذکر شد. اما  افروج
ن با اطمینان توا ینماند)، همچنان   نگارندگان آن را در جایی نیافته کم دستوجود ندارد (یا 

کرد و بیان نظر نهایی، باید به بعد از بررسی شواهد متنی و گویشِی دیگر  اظهارنظرآن  بارۀدر
  موکول شود.

  
  او وشو .  ۵ . ٣

  :1شعر قاضی هجیم
  

  2 )١۵: ١٣٢٧(کیا من برای چرا نخنداؤ  یضحکون می ریشی/ بشودا 
dā ba šō yazhakūn a mē rīše / man barāy ī čerā naxandāʔon 

  ).٢٣۴من برای چه نخندم (همان:  خندند به ریش من/ تا به شب می
 )١۵حی و الم حلواؤ (همان:  اوییا  کشمشی اون چنون کی مین دنبو

kišmiš-ē ūn čōnūn kē men dānam / yā ō-ye hay-y u lām halvāʔon 
  )٢٣۵یا آب زنده و... حلوا (همان:  که من دانم/ چنان کشمشی آن

  

است،  ō/ūدانیم که آنچه در خط است، بیانگر تلفظ  شک می های باال، بی ژهدرمورد وا
   رایج است.های زبان مازندرانی هم به همین صورت  که در گویش  ، چنانō/ūو  šō/ūیعنی 
  

  اوگتن.  ۶ . ٣
  وز: دیوارهبیتی دیگر از 

  

 ای کس 3مست هو بی مونس / بدای شمسی دل دنمهشو آین بیم یکی 
                                                            

قاضی هجیم، زاهد و عالم، تربت بر در «است جز اینکه:  ابن اسفندیار نیامده تاریخ طبرستانچیزی دربارۀ او در . ١
  ).١٣١: تاریخ طبرستان، (ابن اسفندیار» مقدس مشهد آل رسول الله، به محلۀ عوامه کوی دارد

  .١٣۵-١٣۴: همان :کن برای متن کامل شعر. ٢
  .)Browne 1905: 89( : ونهراسن  C(م.ا)/ دنهراسن. ٣
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  )١٣٩: تاریخ طبرستان ،(ابن اسفندیاربزیندون  2ها گتن بردن ازو یکی دو نادون / 1وگتنانا گا بمن 
  

āyan bīme yakē šō mast u bē mūnes / bad ay šams e dil da-na-harāsān ay kas 
nāgā ba man ōkatan yakē dō nādūn / hā-gitan burdan zanan ba zēndūn 

  .ناهراسان از کس   جز شمس (شمس المعالی) را  دل به بودم یک شبی مست و بی مونس /آیان 
  ناگاه به من افتادند یکی دو نادان / گرفتند و بردند زنان به زندان.

  

است؛  اوکتنبرای ما ابهامی ندارد، اما مسئلۀ اصلی بر سر تلفظ واژۀ  شودر اینجا واژۀ 
های بیشتر  نیز به بررسی ؟ پاسخ این سؤال aβ/v/wkatan بخوانیم یا  o/ukatanباید آن را 

  زبانی نیازمند است و در ادامه، به تبیین آن خواهیم پرداخت.
  

  فرسیو.  ٧ . ٣
است  آمده تاریخ طبرستان و رویان و مازندرانبیتی طبری منسوب به کیا افراسیاب در کتاب 

یا افراسیاب به فرمان کآنها که مربوط به پایان درگیری او با فرزندان فخرالدوله بر سر قتل پدر 
است: چون ملک فخرالدوله حسن بن کیخسرو، آخرین  چالوی است. در کتاب چنین آمده

مرعشی (پسران کیا افراسیاب چالوی به قتل رسید...  دست بهامیر کینخواری از آل باوند 
١٣۴۵ :۴٧(.  

  3آمل بنتونی/ بنه تونی کیتن وازی وازی ملک رستمدار پسر شاه غازی/
  )٢٧٠: ١٣۶٣ مرعشی( من باین درازی فرسیومه 5اسپان تازی / پره جنگی دارمه 4مردان

malek ī rostamdār ī pesar šāh ī qāzī / āmol ba-na-tūn-ni gitan vāzī vāzī 
mardūn ī ǰangī dārme aspān ī tāzī / pēr farsiyō me man ba īn dirāzī 
 

  آسانی) بگیری  بازی بازی (بهتوانی به این   پسِر ملِک رستمدار، شاه غازی / آمل را نمی
  مردان جنگی دارم، اسبان تازی / پدر، افراسیاب هستم من به این درازی

  

                                                            
به معنی  کتنآن را از  کیا ).Browne 1905: 89است ( آمده اوکتنصورت   این واژه در متن اصلی تصحیح براون به. ١
  کار خواهیم برد. ر ادامه به) و ما نیز صورت دوم را د٢١٨: ١٣٢٧داند (کیا  می» افتادن«
  ).Browne 1905: 89( زنن. تصحیح براون: ٢
  است. این بیت در تصحیح تسبیحی نیامده و فقط در تصحیح دارن ذکر شده. ٣
  ).٨٢: ١٣٨٨برجیان نک: است ( را در پرانتز آورده» ه«برجیان . ۵  مردون. 4

٥  
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های مازندرانی  که مشابه دیگری در متون و حتی گویش» فرسیو«در این شعر نیز واژۀ 

است، در  باقی مانده» افراسیاب«صورت   ندارد، حائز اهمیت است. این واژه که در فارسی به
گرفتن  . با درنظر)١٢۴: ١٣۴۵بهار ( است کار رفته به frāsiyābصورت   سی میانۀ زردشتی بهفار

توان دریافت که این واژه و تحول آن در طبری قدمت زیادی  واژه از صورت فارسی میانه، می
» او«، مؤید همان تحولی است که برای واژۀ »آب«دارد. همچنین شباهت بخش دوم واژه به 

  .است رخ داده »آب«به معنی 
  
  لو.  ٨ . ٣

  :مسائل پاریسیهدوبیتی منقول در 
  ها دمن مشکی به تی کش خوش / بوی یاسنه لِو نرکیسه چش آزورمه بتی 

(محمدی خوانند مرا سوِروش / نه تونند به می دل کشتن تی عشق تش  هرچند 1خوبان
  2.)٣۶٩: الف١٣٩۶

nargisa češ āzur me ba tē lō-e xaš / bave yāse hā daman miški ba tē kaš 
xubān harčand xānand marā sūrevaš (?) / na tunand ba mē dil kuštan tē ešq ī taš 

  ها در بغل تو باشد یاسمن ]که[دامن مشکی  ]یا[ۀ لب تو حریص هستم / بوسنرگس چشم، به  ]یا[
/ به دل من کشتن 3انند)وش: هر چند خوبان مرا بخوانند (یا: هرچند خوبان مرا سرووش بخووسر ]ای[

  توانند. ینمعشق تو را 
  

دار در زبان مشتق است، مشمول همین قاعده bکه از اصل  لوۀ واژدر این ابیات نیز 
  است. شده

صورت ضبط  نظر بدین موردِ های  هآمده از طبریات کهن، واژ دست اطالعات به به باتوجه
. لوو یک بار  اوروِجن، یک بار ِفَرسیوار ، یک باوکتن، یک بار او، یک بار شواند: دو بار  شده

و لو تردیدی وجود  )(به دلیل یکسان بودن تحول با واژۀ اوفرسیو ، او، شوهای  دربارۀ تلفظ واژه

                                                            
  آخر نقطه ندارد. حرف. ١
  است. رسیده چاپ عالمه قزوینی به مسائل پاریسیۀشده و در  استخراج های خطی این طبریات از نسخه. ٢
  ).٣٧١الف: ١٣٩۶است: خوبان هرچند مرا نادان بخوانند (محمدی   این مصرع را میثم محمدی چنین ترجمه کرده .٣
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ها  برای سایر واژه -vیا  ū̆یا  ō̆ها  یک از تلفظ ندارد، اما در اینجا برای تبیین دقیق اینکه کدام
  ازندرانی راهگشا خواهد بود.های زبان م صحیح است، رجوع به گویش

  
  تبیین شواهد.  ۴

  ū̆یا ō̆های مازندرانی است که در آن مصوت  ای از واژگان گویش جدول زیر مجموعه
های  ها در زبان هستند. همچنین در این جدول، برخی از صورت واژه bحاصل تحول واج 
  است. پیش از خود نیز آمده



 ٨٦  ١٣های ایرانی  و گویش ها زبان  مقاله
 تحول فاِء اعجمی یا صامت دولبی...

 
  

  انه مانوي (ترفاني)فارسي مي  فارسي ميانه ايراني باستان
  بويس  مكنزي  ـ مايستر ارنست دوركين  نيبرگ  مكنزي  دوست حسن  هرن

*āp 1  _ ʾp (āb) 27 āp 20 ʾʾb, ʾb (āb) 7 ʾb  27 ʾʾb, ʾb (āb) 4 

  _ 
ʾp̄ystan 

(ābestan) 30, 
ʾp̄ws-tn 

(ābustan) 32 
āpustan 28 ʾbwws (ābus) 

15 ʾbwws  32 ʾbwws (ābus) 
6 

  _ ʾp̄lk (ābilag) 31- _ _ _ 

*ās- 7 
+ *āp 1 _ ʾsyʾp̄ (āsyāb) 

44 - _ _ _ 

_  *āf + *tāb 
88 _ _ ʾptʾb (āftāb) 50_ ʾptʾb (āftāb) 

14 

*abhra-  *abra- 148 ʾbl (abr) 31 avr 39 ʾβr (aβr) 14 ʾβr 31 - 

_  
*upa-

raiš(a)ma 
151  

ʾp̄lyš(w)m 
(abrēšom) 31 - ʾbryšwm 

(abrēšom) 14 
ʾbryšwm 

31 - 

_  *abi-rāza  ʾp̄lʾc 31 - _ _ _ 

_  *abi-rāšta 
 234 _ _ _ ʾbrʾst 31 ʾbrʾst  

(aβrāst) 6 

_  *abi-rauča 
236 

ʾp̄lwc (abrōz) 
31 - ʾbrwc (abrōz) 

14 ʾbrwc 31 ʾbrwc (aβrōz) 
6 

_  *abi-sāra 240 plysʾl (padisār) 
117 - _ _ _ 

_  
*abi-spāna 
*abi-sāhana 

242-3 
ʾp̄sʾn (afsān) 33- ʾfsʾng 

(afsānag) 28 ʾʾpsʾng 33 - 

_  
*abi-sāv(a)na, 

*abi-spāna 
247-8 

ʾp̄swn 33 afsōn ʾpswn, ʾfswn 
(afsōn) 50 ʾpswn 33 ʾpswn, ʾfswn 

(afsōn) 

_  _ bpl (babr) 49 - _ _ _ 
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  فارسي نو  طبري  پهلوي اشكاني
ـ مايستردوركين  مكنزي

 دهخدا    دوست  حسن  بويس ارنست

_ ʾʾb, ʾb (āb) 
7 ʾʾb, ʾb (āb) 1  

ō 
ū 

آب/ آو/َاو/آف (در 
 های فارسی)  لهجه

ʾbystn 30 _  - us os 
us  آبسَتن/آبستان 

_ _ _ ūlə  آِبِله/آبُله 

 _ _ asyū 
asyō  آسیاب 

 _ - afto  آفتاب 

 _ _ aver 
aber  ابر  

_ _ _  orišam /ابریشم/ابریسم/بریشم 
 افریشم 

_ _ _ heprāz  افراز 

_ 
ʾbrʾštg 

(abrāštag) 
14

-  heprāšt  افراشته 

_ ʾbrwc 
(aβrōž) 14    *afrūj  افروز 

_ _ _ 
usār, 

 مازندرانی:
osāl/usāl

owsār 
usār  افسار/فسار 

_  
ʾfsʾng 

(afsānag) 
28 

ʾfsʾng (afsānag) 
osāne 
usāne  افسانه/فسانه/آفسانه و اوسانه

_ _ _  
osūn 
usūn (معین) افسون/فسون 

_ _ _  baber  ببر 



 ٨٨  ١٣های ایرانی  و گویش ها زبان  مقاله
 تحول فاِء اعجمی یا صامت دولبی...

 
  

  فارسي ميانه مانوي (ترفاني)  فارسي ميانه ايراني باستان
  بويس  مكنزي  ـ مايستر ارنست دوركين  نيبرگ  مكنزي  دوست حسن  هرن

  _ wnpšk 
(wanafšag) 152- _  _ 

_  *tāfta- *tāpa 
817-8 

tʾp̄ytn, tʾp-tn 
(tāftan) 144 

tāftan, tāp 
189 _ _ _ 

_  *tapa(h)- 828-
9tp (tab) 144 - tb (tab) 323 _ tb (tab) 86 

  *tapara 831 _ - tbr (tabar) 323_ tbr (tabar) 86

_  *tūbraka 912-
3_ _ _ _ _ 

*svapa- 
110  *hvāpa 1180 

hwʾb (xwāb) 
hwmn, ẖmn 

(xwamn) 164-5
hwmn 

(xuamn) 220
xwmn 

(xwamn) 368 xwmn 164 _ 

*jrayas- 
125  *drai-āp 1309 dlydʾ(p̄) 

(daryā(b)) 66 Drayāp 66 dryʾb (daryāb) 
141 dryʾb dryʾb 

(daryāb) 35 

_  _ hcpl (azabar) 
48

hačapar 
(azabar) 88_ ʾc ʾbr 48 ʾc ʾbr (az 

abar) 6, 8 

_  
*sapači-

   )*-sapa(از
1657-8

spz, sbz (sabz) 
132 - _ _ _ 

*kšap-
171  _ šp (šab) 140 šap 184 šb (šab) 315 šb 141 šb (šab) 84 

_  *skaufaka 
1889-90

škwpg (škōfag) 
143- wyšqwẖ

(wiškōb) 359_ _ 

*kapōta- 
187  

*kapauta-ar, 
*kapauta-tara, 
*kapauta-taru 

2126-7

kpwt (kabōd) 
kpwtl (kabōtar) 

95 
- 

qbwtr, kbwtr, 
qbwţr, 

[kabōttar] 203
kbwtr 

qbwtr, kbwtr 
[kabōttar] 

51 

_   
kptn (kaftan) 

96 - kf, kp, qf, qp 
(kaf) 204 _ qp (kaf) 52 

_  *kafša- 2215 kpš (kafš) 96 - _ _ _ 

_  _ lp (lab) 102 lap 121 _ lb 102 _ 
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  فارسي نو  طبري  پهلوي اشكاني
ـ مايستردوركين  مكنزي

 دهخدا    دوست  حسن  بويس ارنست

_ _ _  
vanuša, 519

  مازندرانی:
venuše

vanō 
šə 

vanūše 
بنفشه (ُب/ِب/َب َن َش/ِش) 

 معرب آن بنفسج 

_ tʾb, ţʾb (tāb) 
321 tʾb (tāb) 86    tū تابیدن  ،تافتن  

_ _  86)tabag( tbg  tū  تب 

_ tbr (tabar) 
323 - _ tōr 

tūr  تبر 

_ _ _ tūrə  توبره/تبره 

_ 
xwmr 

(xwamr) 
368 

_  
xō 
xū  اب خو 

_ _ - deryū  (آنندراج) یه یا/ دریاب و در در

_ _ ʾž ʾbr (až abar)
6, 8ǰōr  َبر/زور   ِز

_ _ _   
sōz 
sūz  سبز 

_ šb (šab) 315- šō 
šū  شب 

_ _ _ veškū  شکوفه 

_ _ _ 
kutar, 
  :مازندرانی

ketar 
kotǝr 
kutǝr 

کبوتر/ کفتر (مبدل کبوتر)/ 
کبتر/کوتر/کپتر (مخفف 

 ر) کبوت

_ kf, kp, qf, 
qp (kaf) 204-  

ūkatan 
ōkatan  َکفتن  

_  _ _ 
kuš, 
 :مازندرانی

koš 
kūš 
kōš 

کفش/کوش/ معرب آن قفش 
 و کوث (منتهی االرب) 

_ lb (laβ) 222-lū  لب 



 ٩٠  ١٣های ایرانی  و گویش ها زبان  مقاله
 تحول فاِء اعجمی یا صامت دولبی...

 
اند، دو ویژگی  که مشمول این قاعدۀ آوایی شدههایی  هیابیم واژ  با نگاهی به جدول باال، درمی

  ند:مهم دار
  .āیا  a بعد از مصوت bوجود واج . ١
 .bنبودن آوایی دیگر بعد از واج . ٢

رغم داشتن این شرایط، چنین تحولی در آنها رخ   البته موارد استثنایی هم وجود دارد که علی
  که در جای خود به توضیح آن خواهیم پرداخت. ،است یا برعکس نداده

  
  اوکتن.  ١ . ۴

 bشود، قاعدۀ کلی زبان طبری، تمایل به تبدیل  باال مشاهده میآنچه در جدول  به باتوجه
و اوکتن توان کلمات  ای، می گرفتن چنین قاعده است. با درنظر ū̆یا   ō̆به واکۀ ای واکه پس

کار  بهاین واژه که در فارسی نو دیگر  ،»o/ukatanاوکتن «گونه بازشناخت:  را ایناوروجن 
دوست  حسننک: (اشکانی پهلوی در فارسی میانه و » ادنافت«معنی  به kaftanبه  رود نمی
 به باتوجهمربوط است. اما مسئلۀ مهم در اینجا، پیشوند فعلی آن است.  )۴/۴٠٣٩: ١٣٩۵

و آن در باال) » : افروزafrūǰ«واژۀ  :کن( است با شرایط آوایی مشابه رخ دادهها  واژهآنچه در سایر 
  درنظر گرفت، یعنی: -abi*توان پیشوند را  می کند، های مازندرانی تأیید می را گویش

*abi-kafta- > ab-kaftan > aβ-katan > av-katan > aw-katan > ow-katan 
> o/u-katan1 

صورت   به )٣۶٧: ١٣٨۴(امیر پازواری در دیوان این فعل  ،این است کهاوکتن نکتۀ مهم دربارۀ 
بیتی از دیوان او، ست. همچنین در ا آمده »تعقیب کرد و دنبال گرفت«معنی  به» هوکته«
  است: کار رفته معنی افتادن به به

  هوکته/ یا زنگی وابیارده گل بچین هوکتهمشک بییته دوس گله باغ ره 
جا را گرفت، یا زنگی آن را آورد و به گل چیدن افتاد   باغ دوست و همه مشک افتاد در گل

  .)٢٢٠-٢١٩(همان: 
                                                            

  .ُگَتنبه  گفتنمانند  شود، تبدیل می tدر طبری به  ftتوجه شود که خوشۀ همخوانی . ١
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 ،وز است و در دو نسخۀ مربوط به شعر دیواره بیشترز بسیار و که قدمت شعر دیواره  ازآنجایی
دار   با امالی الفافروختن فعل که  ازآنجاییهمچنین  و ،است آن ذکر شدهبرای دار   صورت الف

ماند که صورت   است، تردیدی باقی نمی» افروختن«تری از صورت   ضبط کهن» اروجن«
در تبدیل به یکدیگر در زبان طبری شواهدی  ʔو  hاست و چون  تر این واژه با الف بوده  کهن

این ساخت فعلی  ،مرور زمان  توان تصور کرد به  ، می1در داستان سامهشتر و اژدر دارد، مانند 
است و آن را در قالب افعال پیشوندی مرسوم زبان طبری  نظر رسیده زبانان غریب به  برای طبری
احتماًال همین قیاس ». هو«افعال دارای پیشوند  قیاِس  به» هو«به » او«اند، یعنی تبدیل   درآورده

هم رخ  )٣۶٧: ١٣٨۴پازواری ( »بیفشان، بریز«به معنی  هوشنبرای افعال دیگری چون 
روشنی مؤید وجود مصوت   های مضبوط در شعر امیر پازواری به  از طرفی صورت 2.است داده
o/u اند.  های قیاس واقع شده  ها پایه  مصوت اند، زیرا همین  تر این افعال بوده در تلفظ قدیم  

  
  اوروجن.  ٢ . ۴

  توان مسیر تحول آوایی زیر را درنظر گرفت: نیز می» اوروِجن«همچنین برای 
*abi-rauča- > ab-rōǰ > aβ-roǰ > av-roǰ > aw-roǰ > ow-roǰ > o/urūǰ 

  

  ū̆سپس   ō̆ۀبه واک a/ābحال باید به این سؤال پاسخ دهیم که چه چیزی باعث تبدیل 
در ـ ـ» ُدفیره«در واژۀ  oبه  aدربارۀ تبدیل مصوت  )١٠٨-١٠٧: ١٣٨٠(شود؟ صادقی  می

رفتن ضّمه در ُدفیره  کار  به«نویسد:  می ــ تر ذکر آن رفت نوشتۀ حمزه اصفهانی که پیش
) در oیا ( uبه  aاست و این تغییر یعنی تبدیل  aپس از  bعلت وجود صامت  شک به بی

                                                            
  .٨٩: تاریخ طبرستانابن اسفندیار، نک: متن  مشاهدۀبرای . ١
درنظر  هواین ایراد وارد باشد که چرا مستقیم آن را فعل پیشوندی با پیشوند  هوشنالبته ممکن است دربارۀ . ٢

» افشاندیم«به معنای  دپشونّسیماگیریم. در پاسخ به این سؤال، باید به ساخت ماضی این فعل اشاره کرد، یعنی   نمی
و فعل » ف«تری از   خوبی گویای بقای صورت کهن  در این ساخت، به» پ«). حرف ٣۶١: ١٣٨۴ی (پازوار
هم  فشانستیمادر زبان طبری باشد، حتی گونۀ  βیافتۀ   احتماًال صورت تحول pاست که  da-apšūnessimāشدۀ   کوتاه

  ).٣۶٣رسد (همان:   نظر می است که متأخر به مشاهده شده



 ٩٢  ١٣های ایرانی  و گویش ها زبان  مقاله
 تحول فاِء اعجمی یا صامت دولبی...

 
شده، در  پهلوی گرفته  1nibīgکه از نبی که کلمۀ  در زبان فارسی نظیر دارد؛ چنان b مجاورت

نیز نام ) ١١٨-١١٧  ص( مفاتیح العلوماست. خوارزمی در  بدل شدهُنوی بعضی از متون به 
 .)جا همان(» برد کار می جا َدفیره با دال مفتوح به ا همهکند، ام تعدادی از این خطوط را ذکر می

است که کامًال درست است. اما مطلب ایشان  ادقی این توجیه را برای ُدفیره آوردهالبته ص
اگر فرض  تر مفید خواهد بود.  گیری کلی  دارای اطالعات سودمندی است که برای یک نتیجه

درستی  ، بهایشان است، آنگاه مطلب bبه دلیل وجود واج  oیا  uبه  aکنیم که تغییر آوایی از 
های میانه وجود دارد که  یی مذکور نخواهد بود، زیرا شواهد بسیاری در زبانگویای تحول آوا

مصوت  aβبرخوردارند، حتی در صورت تحول به  abیا  apدر آن، کلماتی که از گروه آوایی 
a که گروه آوایی دهد  میاند و این نشان  را حفظ کردهab خود شرایط الزم برای  خودی به

با فاِء اعجمی، خود گویای حفظ » َدفیره«برآن، ثبت  عالوه 2.درا ندار ubیا  obتبدیل به 
است  vدارای واج  bجای واج  ، بهُنویاست. همچنین کلمۀ  bپس از تحول واج  aمصوت 
 pو  b ،v ،f های ) به واجβرسد با آنچه خود ایشان از تحول دوبارۀ فاِء اعجمی ( نظر می که به

هم دارد، از  ُنپیو  ُنبیهای  که صورت ُنوییعنی  اند، همخوانی بیشتری دارد، شرح داده
را گرفته بود. درواقع، تبدیل همین  bواج  است که فاِء اعجمی جای صورتی تحول یافته

نزدیکی دارد، سبب تغییر  uو  oکه در شیوۀ تولید با مصوت  wو سپس  vبه  βگونۀ   واج
 ə̄niβ صورت  به پازند، این واژه است. همچنین باید افزود که در متن مصوت پیش از خود شده

توانیم مسیر  کلی، میطور . پس به)١، بند١٣، فصل شکندگمانیک وزارنک: (است  آوانویسی شده
  گونه تصور کنیم: این تحول را این

V3p > Vb > Vβ > o/aβ > o/av > ow > ō/o > ū/u 
  

 βدار  شی واکتوانیم با اطمینان بگوییم که مصوت سای آنچه مطرح شد، می به باتوجه
ایفا گفته شد، در ابتدای بحث هایی که  ه گونه، نقش میانجی را در تحول واژ  عنوان واج به

                                                            
  ).١١١: ١٣٧٣مکنزی نک: ( ēبا یاِء مجهول ،  nibēg. قس پهلوی: ١
  ه.های ایرانی میان زبانذیل های افروز، لب، سبز و آفتاب  واژهجدول: نگاه کنید به  نمونهبرای . ٢
  .مصوت. ٣
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پس از مصوت است،  bبر اینکه بیانگر وجود  است. این تحول در زبان طبری عالوه کرده
قاعدۀ دوم همان  .نباید مصوت دیگری آمده باشد bشرط مهم دیگری دارد که پس از واج 

(به معنی کهو/ کوو ، تابه، 1تاوستاندر کلمات  ū̆یا   ō̆به مصوت bه مانع از تبدیل واج است ک
 ،)٢۶(ذاریات، (فربه)  farwi«2فروی «، )١٨١(شعرا، (کویز، قفیز) » kawīǰکویج «کبود)، 

  است. و غیره شده) ۴٠-١: ب١٣٩۶) (محمدی ۵٣دخان، (دیبا) ( dīwā«3دیوا «
  
  های نقض  تبیین مثال.   ۵

 جورو » کبوتر«معنی  به کوترهای  هواژ :خورد چشم می میان، چند مثال نقض نیز به اما دراین
نگاهی ». تاول«معنی  به اوله/ اوالو » کفش«معنی  به کوش، »تبر«معنی  به تور، »باال«معنی  به

  .کندتر   تواند مطلب را روشن ها می به اصل هرکدام از این واژه
  
  کوتر.  ١ . ۵

اشرفی نصری (رایج است  kutǝrو  kotǝr های صورت های مازندرانی به در گویشاین واژه 
 kapōtarیانۀ مو فارسی  kapauta-tara*رسد از ایرانی باستان  نظر می بهو  ،)١٧٠٨: ١٣٨١

 نفیسینک: (کبتر و کفتر صورت   . این واژه به)۴/٣٨٧٢: ١٣٩۵دوست   حسن(است  شدهمشتق 
با تحوالتی که در  bیا صورت دیگر آن  pکه واج دهد  نشان می، اج)آنندرنک: (ُکوَتر و  )١٣۴٣

مصوت بعدی آن  ی خارج شده وا واکه  ، از حالت میان ی فارسی نو رخ دادهها گونهبرخی از 
در خود طبری بوده و در طبری هم تحول ثانویه صورت این . احتماًال است بین رفتهاز

  است: یافته

                                                            
  گذاردن آمل در همین مقاله.   داستان بنیان :ک. ن١
است،  آمده frabīhصورت   اژه در فارسی میانه بهکه این و  نظر نگارندگان، این واژه اصًال طبری نیست. ازآنجایی . به٢
رفتن مصوت،    ازمیان ،ازپس که است  تبدیل شده fǝraβīh > fəravī > farvīای به   رسد در مرحله  نظر می به

  دار باقی مانده باشد.vصورت 
  باشد. vصورت   ها به»و«تر آوانویسی این   رسد شیوۀ صحیح  نظر می به .٣



 ٩٤  ١٣های ایرانی  و گویش ها زبان  مقاله
 تحول فاِء اعجمی یا صامت دولبی...

 
 1*kabtar > *kaβtar > kavtar > kawtar > kowta/ǝr > ko/uta/ǝr.  

  
  جور.  ٢ . ۵
حسن ( است مشتق شده azabar و فارسی میانۀ hača-upari*ایرانی باستان  از» َزَبر«ۀ واژ

تحول   aǰ-abarصورت   ، بهǰبه  čاما در طبری به دلیل تبدیل واج  ،)٣/٢٧٢٣: ١٣٩۵دوست 
 است، یعنی یافته

aǰ-abar > aǰ-aβar > aǰ-avar > aǰ-awar > jōr  
 tbr (tabar)اشکانی پهلوی از فارسی میانۀ ترفانی و  تورهمچنین دربارۀ واژۀ 

ای به مصوت تحول   واکه  میان b/pبرخالف سایر موارد که . )٢/١۴١۶: ١٣٩۵دوست   (حسن
در این مورد گروه آوایی  ،درواقع 2است. تحول یافته ūو سپس  ōیابد، در این مورد به   نمی

ap/ba اند.  با هم تحول یافته  
  
  اوله/اوال.  ٣ . ۵

بدانیم، کمی کار دشوار است، زیرا صورت پهلوی این واژه » آبله«را تحولی از اوله/ اوال اگر 
ʾplk' [ābilag]  ٣١: ١٣٧٣(مکنزی (b دهد و هم وجود   ای قرار می  واکه  را هم در موقعیت میان

ر کند. اما توجه به چند نکته در اینجا راهگشا ممکن است تحلیل را دشوا aجای   به āمصوت 
                                                            

 است. ایشان از دست پرداخته ، به توجیه تحوالت آوایی واژگانی ازاین»سه اثر در لهجۀ مازندرانی«ۀ صادقی در مقال .١
شود. وی دربارۀ  تبدیل می uآورد که درنهایت، به مصوت  سخن به میان می) ...» awتر  مرحلۀ قدیم (در owرشتۀ «

 دراو ). ٨۶: ١٣۶٩(صادقی » kawutar > *kowtar > kutar«به چنین تحولی است: قائل  کوترتحول واژۀ 
را » سبز« sowzحاصل در واژۀ  owتر از این کلمه،  است که اندکی قبل تبدیل کرده owرا به  awuحالی گروه آوایی 

ای قائل  ای و پساواکه واکه  در موقعیت میان bداند و این یعنی تفاوتی میان واقع شدن واج  می  awحاصل تحول 
های p/bدهد که   های آمده در باال نشان می  مثال ،ارندگان، خالی از اشکال نیست. همچنیننظر نگ که بهاست  نبوده
  اند.  بدل نشده uو  oای جز در یک مورد خاص به   واکه  میان
کند، با شواهد مذکور همخوانی ندارد. برای مثال،  طورکلی، آنچه صادقی در تحلیل این تحول آوایی مطرح می به. ٢

و  شبرسد اینکه ایشان در جای دیگر درمورد  نظر می اشاره کرد. به کوشو  لو، شوتوان به  های ایشان می از میان مثال
اند، به دلیل   )، ولی در مازندرانی چنین تحولی را مدنظر نداشته١٣۵٠صادقی  :کناند ( قائل به فاِء اعجمی بوده لب

  است. گونه در طبری بوده  در دست نبودن شواهد این واج



مقاله
٩٥ ١٣ایرانی  های و گویش ها زبان

 تحول فاِء اعجمی یا صامت دولبی...
 

. دوم نیستنشانی  bخط پهلوی لزومًا از مصوتی بعد از  ، درنخست اینکه :خواهد بود
و سوم اینکه این واژه به دو  1باشد aحتمًا  bضرورتی وجود ندارد تا مصوت پیش از  ،اینکه

» ʔāfleآفله «صورت   ل بهصورت در مازندرانی کاربرد دارد. صورت دوم که در گویش آم
خوبی مسیر تحول واژه را نشان   رود، به  کار می به اولهدر کنار ــ  fبدون مصوت بعد از  ــ
  دهد، یعنی:  می

 āble > āβle > āvle > awle > owle > ole > ule.2  
  
  کوش.  ۴ . ۵

، در )٩۶: ١٣٧٣مکنزی نک: (است  کار رفته به kpš [kafš] صورت به در متون پهلویاین واژه 
را حاصل  کوشوجود دارد. صادقی واژۀ ) ١٣٧٧دهخدا نک: (کوش و کفش فارسی به دو صورت 

های fاست که خود محل بحث است، زیرا  درنظر گرفته kafš > kowš > kušتحول 
حذف  ftو  frهای همخوانی  ها در خوشهfشوند. البته برخی از این  بدل نمی uطبری به 

، این ها واژهولی مسئله این است که اوًال برای همۀ  .»فروختن«معنی  به وَتنَبرشوند، مانند  می
است و دیگر اینکه  شده» َافتو«تحول نیافته، بلکه » اوتو«است. مثًال آفتاب به  اتفاق نیفتاده

به  kafšشد، یعنی   حذف می fگرفت، باید  صورت می fاگر هم تحول آوایی براساس وجود 
kaš آمدن آوای  در این صورت، دلیلی برای پدیدشد.   تبدیل میow .وجود ندارد  

دار و fاشاره کرد که با داشتن اصل » هفده«و » هفت«در تأیید این نظر، باید به اعداد 
اند. از سویی واژۀ کفش   بدل نشده u/o، بازهم به مصوت »کفش«شرایط آوایی مشابه با واژۀ 

» قفش«، همراه »َکوث«صورت   به» الُخّف «خل ذیل مد شده های فارسی عربی  واژهدر کتاب 
دار از v/w. گونۀ معرب )٨٨: ١٣٨۶(شیر اند   هایی برای واژۀ کفش آورده شده  عنوان معرب  به

                                                            
و » deryāwدریاو «دو واژۀ  ،است. همچنین ābاز  اوهای آوایی، واژۀ   ترین مثال این دسته از گروه  مهم .١
  ). ۴٠: ب١٣٩۶های طبری قرآن، نشان از این تحول دارند (محمدی   در ترجمه»  wištāwوشتاو«
: ١٣۶٩(صادقی  ābela > *awla > *owla > ola: ستا  صادقی این راه را برای تحول واژه پیشنهاد کرده .٢
  .نیستچندان ضروری  aبه  āتبدیل مصوت رسد  مینظر  بهاما  ؛)٨۶



 ٩٦  ١٣های ایرانی  و گویش ها زبان  مقاله
 تحول فاِء اعجمی یا صامت دولبی...

 
بدل شده  v/wها به   ترین دوره  دهد این واژه از قدیم  واژۀ کفش نمونۀ خوبی است که نشان می

پس لزومًا نیازی به  .است را تولید کرده v/wکه  های بود گونه بود، یعنی شرایط آوایی واژه به
توان تحول واژه را بدین شکل   بیانی دیگر، می  وجود ندارد. به fگرفتن اصل واژه با واج  درنظر

  تصور کرد:
 kuš>  ō̆šū̆/k>  kowš>  kawš>  *kavš>  *kaβš>  *kabš  

  

که آن دسته از کلماتی  شود  طبری این نتیجه حاصل میهای  هاز بررسی این دسته از واژ
مانند  ،باشد p، چه حاصل تحول هفتآنها اصلی باشد مانند  fدار هستند، چه fکه در طبری 

عنوان واجی مستقل در زبان طبری وجود   به fاند که    ، زمانی وارد زبان طبری شدهَافتوو هفراز 
در خود زبان طبری  پدید آمده بودند، این تحول صرفاً  pو برای آنهایی که از  است هداشت

است. به همین دلیل،  ها بوده  دهندۀ این واژه  احتمال بسیار زیاد، زبان دیگری وام  نیفتاده و به
 fشوند؛ یکی آنهایی که همچنان   در طبری با این شرایط آوایی دیده می ها واژهدو دسته از 

و این بدان ، = افسانهاوسانه = افسار یااوسارمانند دارند  ū̆یا   ō̆هایی که  دارند و دیگری آن
(و ورود آنها به طبری) در زبان طبری تحول  fبه  pتر از تبدیل   دارها، قبلū̆یا  ̆ ōمعناست که
رغم داشتن شرایط  ماند که به یمۀ دیگر نیز باقی دست، یک مذکوربر موارد  عالوه یافته بودند.

. اند دستهاز این  ببرو  ابرهای  هاژاست. و رخ نداده آنها، چنین تحولی برای نظرموردِ آوایی 
این دسته،  ی کوتاه بها اشارهنیست، اما  ها واژهاگرچه مقصود این مقاله بررسی این دسته از 

زبان در  متأخرتررسد این تحول آوایی، مربوط به زمان  یمنظر  سودمند خواهد بود. به
 oو سپس به مصوت  βۀ گون  اجوبه  bۀ تبدیل واج قاعدکه دیگر  مازندرانی باشد، یعنی زمانی

 βۀ گون  واجرفتن تمایل زبان به ایجاد    است و این خود به دلیل ازبین میان رفتهاز u و
ی که در آن، زبان طبری ا قاعده ،است ۀ دیگری جایگزین آن شدهقاعداست. سپس  بوده

و  قبرمانند تبدیل کند. کلمات غیرفارسی  cvcو  cvرا به  cvccتمایل دارد تا هجای سنگین 
یی دوهجایی به کلمات هجا تک. در زبان مازندرانی، این دسته از کلمات اند دستهاز این  صبر

. همچنین باید اشاره کرد که برخی از saberو  aber ،baber ،ɤaberشوند، یعنی  یمتبدیل 
فارسی  یها گونهرود تحول معمول زبان را طی کرده باشند،  یمکه انتظار ها  هاین دسته از واژ
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: ١٣٨١اشرفی نصری (» افراشته«به معنی  هفرازو هپراز اند، مانند  یرفتهپذی تحول طبری جا بهرا 
» -abrāz«مضارع یافته از مادۀ   ی تحولها صورتی فارسی با ها واژه وام درواقعکه  )٢٠۵٠

  .اند بوده) در طبری )١/۴٠۵: ١٣٩۵دوست   (حسن -abi-rāza*از (فارسی میانه 
  
  گیری جهینت.  ۶

عنوان فاِء اعجمی شناخته شده بود، حاصل   که نزد قدما به βدار دولبی  گونۀ سایشی واک  واج
پس از مصوت است که در متون کهن فارسی نو شواهد بسیاری دارد. این  bتحول واج 

مهمی را ایجاد  پرسِش است،  اشکانی نیز در خط نشان داده شدهپهلوی گونه که در منابع   واج
اصل  که  ییآنجااصل این تحول آوایی مربوط به چه زمانی است؟ از ،د و آن اینکهکن یم

ین تر سادهگردد، شاید  یبرمفقط به فارسی میانه (پهلوی)  بحث موردِ های  هبرخی از این واژ
احتمال چنین گمانی  هرچنددادن آغاز این تحول آوایی به زبان پهلوی باشد.   راه، نسبت

دن این دسته از کلمات ناممکن نیست، اما شاید بهتر باشد تا راه دیگری پرشمار بو به باتوجه
دنبال  یامدهای دیگری را نیز بهپبگیریم، زیرا پذیرفتن چنین نظری  نظردررا برای خاستگاه آن 

  دارد.
 βۀ گون  واجیجۀ نهایی گذار از نتیی که ها واجبا نگاهی به قواعد این تحول آوایی و 

شود که شاید پای  یمدر فارسی، این احتمال به ذهن متبادر  fو  p ،v ،b، یعنی اند شده
یی که حاصل آن، ها گونهاست؛  ی مختلف زبان پهلوی در کتابت آثار در میان بودهها گونه
اند.  در خود پهلوی شده afsōnو afsān یانۀ ترفانی)، م(در فارسی  afsār ،āftābهای  هواژ

اند و در فارسی نو نیز این روند ادامه  را حفظ کرده bهای دیگر کلمات که واج  اما گونه
شده،  هایی به زبان پهلوی ثبت می ای که نوشته کم در دوره دهد که دست است، نشان می یافته

پس باید  1.است چنین تحول واجی در برخی از مناطق تحت نفوذ فارسی میانه رخ نداده
زمان با دورۀ  تقریبًا هم(تر  های کهن ه از دورهبرای این قاعدۀ آوایی، این نکته را قائل شویم ک

                                                            
  شناسی زبان فارسی و فارسی میانه نیازمند است.  حل این مسئلۀ مهم به گونه. ١



 ٩٨  ١٣های ایرانی  و گویش ها زبان  مقاله
 تحول فاِء اعجمی یا صامت دولبی...

 
های محلی  های مختلف فارسی و زبان این قاعده در گونه )تر از آن ساسانی و شاید کمی قبل

طورکلی، دربارۀ  اند. به ها در متون مختلفی ثبت شده این واژهطورکه  هماناست،  وجود داشته
یا به تعبیر بهتر، زبان (بان طبری بوده توان گفت این تحوالت حاصل خود ز زبان طبری می

زبانی دارا   عنوان یک ویژگی درون طبری هم جزو آن مناطقی بوده که این ویژگی زبانی را به
است.  هایی داشته های دیگر ایرانی، تفاوت عصر خود در زبان است) و با تحوالت هم بوده

اند، نشان از دو   صل آوایی یکسانی داشتهدار که اfهای   دار در کنار واژهū̆یا   ō̆های  وجود واژه
و  bدورۀ زمانی مختلف برای تحوالت موجود در زبان طبری دارد. دورۀ نخست وجود واج 

یافتۀ   های تحول  دار حاکی از ورود صورتfهای   که گونه  کند، درحالی  را تأیید می βگونۀ  واج
در زبان، امتداد  βگونۀ   رفتن تولید واج   مرور زمان، با ازبین بهواژه به زبان طبری هستند. 

نیز از بین رفت و جای خود را به شکستن هجای سنگین به دو  ū̆یا   ō̆به مصوت bتحول واج 
  هجای سبک داد.
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  ران.، ترجمۀ سید حمید طبیبیان، تهشده های فارسی عربی  واژه، ١٣٨۶، السّید اّدی ،شیر
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مقاله
٩٩ ١٣ایرانی  های و گویش ها زبان

 تحول فاِء اعجمی یا صامت دولبی...
 

 ن.، تهرامسائل تاریخی زبان فارسی، ١٣٨٠،  ــــــــــ
 ، تهران.نامۀ طبری  واژه ،١٣٢٧کیا، صادق، 
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 . ٣٧٣-٣۵٠ ، صتهرانمحمد شکری فومشی، 
کارشناسی ارشد، پژوهشگاه علوم انسانی و  رسالۀ، های طبری زیدی  بررسی ویژگی، ب١٣٩۶،  ــــــــــ

  مطالعات فرهنگی.
 .١٣۴۵ ، تهران،کوشش محمدحسین تسبیحی به تاریخ طبرستان و رویان و مازندران،مرعشی، ظهیرالدین، 
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  .تهران ،بریطفرهنگ واژگان  ،١٣٨١، نصری اشرفی، جهانگیر
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١٠٢ ١٣های ایرانی  و گویش ها زبان های لغوی  پژوهش
 هندّسون

 
منابع گویشی بررسی شد. در منابع گویشی  ،رو دست نیامد. ازاین جز معنی رایج چیزی به به

های آوایی  و گونه» هندّسون/ هندستون« ۀجز لفظ هندوستان دربرابر واژ مورد مطالعه نیز به
  است.  دیگر، معنی دیگری نیامده

به معنی  /henduت هندّسون با لغت خوانساری هندو /بخش نخست لغ ،به نظر نگارنده
مربوط است. این لغت در ) ١۵۶: ١٣٩۵؛ میرباقری ٣١٢ :١٣٨٣(اشرفی خوانساری » شیرواره«

(اشرفی » آوری شیر نوبت جمع«و » شیرواره«/ به معنی šir-henduترکیب شیرهندو /
دربرابِر لغِت  )۵٣٩: ١٣٩٠( . همچنین صادق کیا است کار رفته نیز به) ٣٧٣: ١٣٨٣خوانساری 

 ۀدر برخی منابع نیز با گون. عمل شیر قرض دادن است  آورده /henduشیرواره در خوانساری /
/hindu/ است  ضبط شده)Eilers and Schapka 1976: 359( شیرواره سّنتی رایج در بسیاری .

ها و  خص، همسایهکه در آن با نظم و اصولی مشاست  بودههای ایران  ها و آبادی از فرهنگ
ای  درنتیجه شیِر کمتری دارند، در قالب گونه ،میزان دام کمتر با عمومًا زنان یا دامداراِن جزء

 دهند تا یک نفر بتواند در یک روزِ  تعاونی سّنتی، روزانه شیِر دام خود را به هم قرض می
گاهی چرخد  ات بیشتری تولید کند و این چرخه مییمیزان لبن ،مشخص بیشتر نک: (برای آ

یافت ای  های گویشی  برخی فرهنگ. نگارنده نیز لفظ هندّسون را در )١٧٧-١۶۵: ١٣٧٨رسولی 
سّنت شیرواره منسوخ رنگ شدن  کماین واژه درپی گرچه که این سنت در آنها رایج است. 

اما براساس پژوهش میدانی نگارنده در روستاهای خوانسار، این لفظ نزد  است، شده
   است. اخته شدهشنساالن  کهن

شعِر  ن در این بازیوساز است، هندّس  ، که پسوند اسم مکان»ِاستان«به پسوند  باتوجه
به براین،  شود. افزون یا شیرواره در آن انجام می هندومعنی مکانی است که عمِل  به ،کودکانه

ام ن جایکه  ،هندوآبادیعنی » آباد«با ترکیب در  هندوکه لفظ  گمان نگارنده ممکن است
شایان ذکر است که در  .با موضوع شیرواره مرتبط باشد ،های ایران است برخی از آبادی

ِپّسوییو به آن  است ودهـی رایج بـیرواره سّنتـل شـان عمـدوآباِد اردستـای هنـروست    شیر
/šir-pessui۴٢١و  ١۵٩: ١٣٩٣(خبازیان  شود / گفته می(.  

  



های لغوی پژوهش
١٠٣ ١٣های ایرانی  و گویش ها زبان

 هندّسون
 

  :منابع
  ، تهران.یش خوانساریگو، ١٣٨٣ ،اشرفی خوانساری، مرتضی

  ، تهران.هندوآباد برگی از کتاب اردستان، ١٣٩٣ ،خبازیان، علیرضا
  ، تهران.پژوهشی در فرهنگ مردم پیرسواران (مالیر)، ١٣٧٨ ،رسولی، غالمحسن
  ، تهران.فرهنگ گویش َدوانی، ١٣٨١ ،سالمی، عبدالّنبی

  ، تهران.وهفت گویش ایرانی نامۀ شصت واژه، ١٣٩٠ ،کیا، صادق
  ، تهران.فرهنگ لغت خوانساری به فارسی، ١٣٩۵ ،میرباقری، صمد

Eilers, W., and Schapka, U., 1976, Westiranische Mundarten aus der Sammlung Wilhelm 
Eilers, Band I, Die Mundart von Chunsar, Wiesbaden.  
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  کرمان پروری در گویش دهستان چهارگنبِد  ها و اصطالحات دام واژه

  
*)زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان دانشیار( علی جهانشاهی افشار

1  
**)دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران( فرد منوچهر فروزنده

2  
  

  مقّدمه.  ۱
شرق سیرجان به  کیلومتری شماِل  ۸۳مرکزیت روستای تکیه در   دهستان چهارگنبد به

های  دهستان از شمال و شرق بهو روستاست  ۱۲متشکل از  ،کیلومتر مرّبع ۶/۱۲۹۰مساحت 
بافت و از غرب به دهستان یر و از جنوب به دهستان گوغرکوهپنج و مشیز شهرستان بردس

های خنک  این منطقه با آب و هوای کوهستانی و تابستانشود.  آباد پاریز محدود می سعادت
پوشش گیاهی این منطقه شامل گیاهان شود.  از مناطق ییالقی سیرجان محسوب مییکی 

تره و پونه)، گیاهان  دارویی (خاکشیر، کاکوتی، آالله، مخّلصه، بومادران، آویشن، شاه
ای (زرشک،  ای (جاز، قیچ، کرقیچ، ترّقو، ارچن و دشتی) و گیاهان درختی و درختچه علوفه

ت، چشمه و رودخانه قنا ،نابع تأمین آب آشامیدنی و کشاورزی آنبنه، بادام کوهی و گز) و م
سبب  بر زراعت و باغداری، شغل عمدۀ اهالی این دهستان دامداری است که به است. عالوه

های لبنی، گوشتی و  ورزند. فراورده به پرورش گوسفند و بز مبادرت می ،وجود مراتع غنی

                                                             
1* a.j.afshar@uk.ac.ir 
2** m.fourouzandeh@ut.ac.ir 
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١٠٦ ١٣های ایرانی  و گویش ها زبان های گویشی داده
 پروری در گویش ... ها و اصطالحات دام واژه

 
طور محدود در اغلب  بافی نیز به قالی آید. شمار می پشمی از محصوالت دامی آن به

 ٧باال با قدمت  روستای تکیه (مرکز دهستان) و روستای ده .خانوارهای روستایی رایج است
وجه تسمیۀ دهستان رسد  نظر می بهآیند.  شمار می ترین روستاهای چهارگنبد به قرن از قدیمی
شاهزاده صالح، شاه سبزپوشان  وجود چهار امامزادۀ شاهزاده عبدالرحمان،دلیل  چهارگنبد به

: ١٣٨٢(سازمان جغرافیایی نیروهای مسّلح، است  بودهو شاه والیت در پیرامون روستای تکیه 
١١- ١١٢۴(.  

یانی که کمتر با وسایل ارتباط جمعی مأنوس ئویژه میان روستا گونۀ زبانی این منطقه به
و اصطالحات ها  هواژگردآوری  رو ، ازایناست مانده  نخورده باقی اند تا حّد زیادی دست بوده
در این  .خواهد بودسودمند بسیار شناختی  شناختی و مردم زبانهای  گویش در پژوهشاین 

بندی  و طبقهگردآوری  ،ها و اصطالحات دامداری به شیوۀ میدانی ترین واژه مقاله مهم
 است.  موضوعی شده

  
  های ظاهری و صفات م براساس ویژگی. نام دا٢
/âjir/: )= جمع، متوجه، هشیار. آژیر) حواس  
/âmәxte/: کرده به رفتاری خاص. گرفته، عادت (مخّفِف آموخته) خوکرده، خوی  
/âvәs/: .آبستن، باردار  
/bâdešku/: گوسفند نر که توان باروری ندارد. ،عقیم  
/bâd-šâx/:  ِسست و شکنندهاما های بسیار بزرگ  شاخبا نر  قوچ یا بز .  
/bur/: داردای و بدن سفید  قهوه ی که صورِت ا  میشینه.  
/bәxәrәm/: .ُپرخور  
/bәzine/:  بزغاله، خانوادۀ بز شامل از/ka:re/ ،/gise/ ،/kulâr/ ،/čewoš/ ،/nәri/.  
/calشاخ. گوسفند نر بی :/١  
/češuk/: آویزد. ای که به پستان دامی جز مادر خود می  کهره/بره  
/čewoš/: .بزینۀ نر دوساله  

                                                            
١ ./cواک است. عرف واج انفجاری پیش کامی بی/ م  



های گویشی داده
١٠٧ ١٣های ایرانی  و گویش ها زبان
 پروری در گویش ... ها و اصطالحات دام واژه

 
/cәnne-šâx/: ضخیم و محکم دارد. ،های بسیار بزرگ قوچ یا بز نری که شاخ  
/čәrâki/: .دام کوچکی که توان چریدن دارد  
/čәwguni/: داردشکل چتر (ُفُکل)  یک دسته مو به  که باالی پیشانی ای بزینه.  
/dâšti/: دارد.توان زایش و افزایش است؛ زیرا، معموًال گوسفند ماده که  داِم غیِرفروشی  
/dәvâraki/: دامی که اواخر بهار یا تابستان متولد شود.  
/mâye-dul/: )yeâm » +دلو «dulپستان. ) بزرگ  
/әssâq/:  دارا بودن شرایط بارداری، باردار نیست. رغم علیدامی که  
/әwlaγ/: میشی که بدنش دورنگ است.  ،ابلق  
/gâzәr/: معادلۀ سفید بزین) /samal/  میشینه). در  
/gәš/: های تابیده و باریک. گوشه با ینبز  
/gise/: بین یک تا دو سال. هکهرۀ ماد  
/goleyi/:  شود. زمستان متولد  پاییز ودامی که در  
/gusvan/: بره، های اهلی اعم از بز، قوچ، میش،  (= گوسفند) دام/re:ka/  و/nәri/.  
/guzal/: رنگ. صورت شیریبا سفید و بّراق ۀ میشین  
/haqrun/: ساله. ر سهبّرۀ ن  
/hәnâr/: بسیار تشنه.  
/hәrij/:  =/hәnâr/.  
/hile/: .بزغالۀ بدون شاخ  
/hurraki/:  رود. گله به هر سویی میجدا از دامی که  
/jәmәl-zâ/: .دوقلوزا  
/jәw-zan/: است. شدهاشتها  بیبیمار و  ،دامی که در اثر مصرف زیاد جو  
/ka:re/:  (کهره =)سالگی بزغاله، بزینه تا یک.  
/kal/: =) .کچل) بزینه یا قوچی که برخالف همگنانش شاخ نداشته باشد  
/kammar/: ای که نیمی از تنۀ آن به رنگی و نیمی به رنگی دیگر است. بزینه  
/kâr/: .برۀ نر چهارساله  
/karr/: باشد.  فشردۀ بسیار کوچک و چسبیده به سر داشته  جای گوش، دو زائدۀ درهم ای که به  میشینه  
/kârti/: =)   ،توان زایش و افزایش ندارد.است؛ زیرا، معموًال گوسفند نر که کاردی) داِم فروشی  



١٠٨ ١٣های ایرانی  و گویش ها زبان های گویشی داده
 پروری در گویش ... ها و اصطالحات دام واژه

 
/kârtmâl/:  ،است.بسیار ضعیف و ناتوان دامی که از شدت بیماری  
/kâvәr/: .برۀ مادۀ دوساله  
/komәru/: .بّرۀ تازه متولدشده تا دوماهگی  
/korr/: باریک.های کوچک و تیز و  گوشبا ای   میشینه  
/kulâr/: .بزینۀ مادۀ دوساله  
/âre-laqq/: ) laqq »ُلخت + «âre.دام بسیار الغر (  
/bur lâše/: ای. ۀ قهوهمیشین  
/lesk/: چینی  دامی که به پوره)← /әncm:pureja/(  و خوردن علوفه از دست افراد و چرخیدن به گرد

  است. ها جهت دریافت خوراک عادت کرده خانه
/lәmuze/: به گرد دامدار و جو که برای خوردن  دامی/čәtti/ )← گردد. ابزارها) می  
/liti/:  شود. می  نحیف و نزار نیز گفتهۀ ه و کهربه بّر  ،. همچنیناست شدهجنین نارس دام که سقط  
/mâl-e bâdi/: ثروتی ناپایدار و در معرض خطر است.که  ،کنایه از دام  
/ma:f/:  مادرزادی است. گاهی نیز این عارضه است؛  شدهگیجی ر دچادامی که در اثر ضربه به سر  
/mәčuk/: =/češuk/.  
/mәrr/: تیز و باریک ،های کوچک گوشبا  بزینه.  
/mišine/:  خانوادۀ میش شامل بّره، قوچ، از/kâvәr/ ،/tәγәli/ ،/šišak/ ،/haqrun/.  
/nâras/: ۀ نارسکهر /بره.  
/nâvardâr/: کند. میکرده و دوری خودداری  شه نوزادبز یا میشی که از شیر دادن ب  
/nәri/: تر). ساله و بزرگ بزینۀ نر (سه  
/bâz-nәri/: شود.  کند و باردار نمی گیری می بزی که پیوسته جفت ماده  
/pare/:  است افتادهدامی که از گّله جدا.  
/gard-parre/:  کند. حرکت میتنهایی  با فاصله از گّله و بهاغلب دامی که  
/pit/: باروری ندارد. ای که توان  (= پوک) دام نر یا ماده  
/purečin/: =/әncm:pureja/.  
/mcәn:pureja/:  دامی که گرد/čәtti/ )← خورد.  زمین را میروی های  گردد و دانه ابزارها) می  
/qawur/: ای.  رنگ سیاه و قهوهه به بزین  
/bâz-quč/: شود.  اردار نمیکند و ب گیری می میشی که پیوسته با قوچ جفت  



های گویشی داده
١٠٩ ١٣های ایرانی  و گویش ها زبان
 پروری در گویش ... ها و اصطالحات دام واژه

 
/šra/: های صاف و کشیده گوشه با بزین.   
/ruti-râs/: شود. خورد و سیر نمی دامی که پیوسته میکنایه از  ،روده راست  
/ravaki/: تعّلق ندارد.آن شود که به  وارد میای  هدامی که به گل  
/uk-riq/: بیماری.دلیل  دارای سرگین آبکی به  
/sadeyi/: شود. تان متولد میگوسفندی که در زمس  
/sâlâr/:  =/sarzan/.  
/samal/: مانند است ای که سراپای آن سفید و بّراق و روغنی  میشینه.  
/zәde-sang/: است. (بنابر  آسیب دیدهیش ها  کفشکبوده و ای که مدت زیادی در کوهستان  میشینه

بیشتر میشینه چرا کند، اما خ در مناطق کوهستانی و سنگالتواند  راحتی می به، بزینه جسمیهای  ویژگی
  .)است در مناطق هموار و مسطح مناسب چرا

/sarәyi/:  (= صرعی) مشابه/ma:f/ ،شود. با این تفاوت که این دام از گله جدا می  
/zan-sar/: ها رینِ ها و  قوچی که از بقیۀ قوچ  =)riәn »جداِل سرزنی (کوبیدن تر است و در  قوی») بز

  شود. پیروز میسرها به هم) 
/sәrgәw/: استای و سفید یا سبز و سفید  قهوهبه رنگ ای که  بزینه.  
/sәwz/: ای، نیلی یا سبز است. فیروزهش به رنگ ای که صورت یا تمام بدن  میشینه  
/jang-sir/:  ندهدنشان  یو به خوراک جدید میل است برخوردار بودهکافی دامی که از خوراک.  
/siyâlam/: داردسفید بدن ت سیاه و ای که صور  میشینه.  
/suxte/: سوخته است. اِی  قهوه شگوسفندی که بخشی از صورت  
/šal/: .الغر، نحیف  
/šâxi/: .میشی که شاخ دارد  
/pit-šâx/: =/šâx-bâd/ .  
/šelf/: .فلج، لمس  
/šәbәr/: .گوسفند بالغ و فربه  
/širâ/: .دارای شیر فراوان، پرشیر  
/jang-šir/:  است. خوبی رشد کرده از شیر مادر برخوردار بوده و بهای که   کهره/هبّر  
/mas(t)-šir/:  ،است هشدای که مادری پرشیر داشته و بسیار فربه و چاالک  هبّر  /کهرهشیرمست.  
/suxte-šir/:  ،(تلف شدن مادر/ کم شدن شیر مادر) شیر کافی نخورده،  ییلدال دامی که بهشیرسوخته



١١٠ ١٣های ایرانی  و گویش ها زبان های گویشی داده
 پروری در گویش ... ها و اصطالحات دام واژه

 
  ت.اس ماندهرو الغر و نحیف  ازاین

/zan-šir/:  ،است. شدهمیل  مادر، بیمصرف زیاد شیر دلیل  بهدامی که شیرزده  
/šišak/: .برۀ نر دوساله  
/mâye-tak/:  دارد اثر بیماری یک پستانبر گوسفندی که مادرزادی یا.  
/tâše/: کند. است و از گله دوری می اذّیت دچار ترس شده و آزارسبب  گوسفندی که به  
/tәγәli/: هۀ بین یک تا دوسالرب هماد.  
/tәrgen/: است. تغذیه کردهعلوفه و شیر مادر خوبی از  بهای که  بره /کهره  
/guš-tәw/: ای که یک گوش یا هر دو گوش آن باریک و از جهت طولی روی هم تا  گوش) بزینه (= تابیده

  .است شده
/tizrun/:  بسیار چابک و تواناست.گیری  جفتقوچی که در  
/xač/: است.ای روشن  دو رنگ سیاه و قهوه ای که ترکیِب  بزینه  
/gušt-xәš/: دام فربه و دارای گوشت لطیف.گوشت،  خوش  
  
  آن اعضای بدن و متعّلقات. نام ٣

/čârkase/: محدودۀ لگن دام  
/âre-dam/:  اغلب بودار دام در فصل زمستان.بازدم گرم و  
/dәrunә/:  دام میان دو راِن.  
/dišk/:  تنهنرم محل اتصال دست به استخوان پهن و.  
/әwge/: =) (کلیه. آبگه، آبگاه    
/e moč-әlg/: .دور مچ  
/gәlil/:  در زیر گلوی دام.آویزان  دو زائدۀ گوشتِی  
/(m)aγz-mharu/: که قطع نشود احتمال برخاستن  هنگام ذبح تا زمانی(بخشی از نخاع دام مغز)  (= حرام

  .)دام وجود دارد
/ârm:le/: ا بند ناف به جنین متصل است، که بجفت.  
/lus/: .لب  
/mâye/: .پستان  
/bәlannu-mud/: به ( سانتیمتر در گوشت دام پخت با ضخامت تقریبًا یک  ای زردرنگ و غیرقابل رشته



های گویشی داده
١١١ ١٣های ایرانی  و گویش ها زبان
 پروری در گویش ... ها و اصطالحات دام واژه

 
  .)شود سبب بلندی مو می ،خوردن آن ،باور دامداران

/partik/، /partek/: .پهلو  
/pedarmәrde/: .طحال  
/pәnt/: زند میشتی در انتهای مقعد دام که در اثر تحمل بار یا ضربه بیرون ای گو زائده.  
/pәp/: .ُشش  
/qewәrqe/: ها و گوشت میان آن. مجموع دنده  
/sâri/: های گوشتی. گوشت و چربی  
/sәban/:  ای انتهایی پاست.ه استخوانتالقی قسمت انتهایی ستون فقرات که محل  
/sәxme/:  ه.شکمببخشی از  
/suk/: نوک پستان. سوراخ  
/šәγaz/: .استخوان لگن خلفی  
/alqu-šiy/: )iyš »زیر « +alq »حلق « +u (.غبغب زیر گلوی دام فربه  
/taγâz/:  است.  گوسفند که زیر دم، دنبه یا پستان آن چسبیدهپشگل  

/tirmâze/: .ستون فقرات  
  
  دام اعمال و حاالت. رفتار و ۴
/әnnâxtan barre/: =/kerdan xun/.  
/e mâye-rdanbә bâd/: =/raftan mâye/.  
/bәlәlәq/: گیری. صدای بز نر در فصل جفت  
/kerdan sâf bәrim/:  کرک موجود بر پوست دام پس از چیده شدن. تدریجی پشم وکردن هموار  
/dâštan bim/: منطقه.یا  توان سازگاری با یک محیط  
/češidan/: کهره از پستان مادر./شیر خوردن بره  
/әrčәk-čәkәr/: شدن  دلیل بیماری یا اخته بهرفتن   راههای کوتاه و کند  با قدم .  
/cәlute/:  دالیل مختلف، ازجمله ترس و گرما ها به ای از دام دستهگرد آمدن.  
/cәruz/: رفتگی دام در اثر ترس، بیماری یا ضربه. حالت فشردگی و درهم  
/mâl-cum/: ندان.نداشتن ددلیل  به کام مالیدن جو و علف به  
/dәrang/:  خوردن برگ.برای به شاخۀ درخت بز آویزان شدن  



١١٢ ١٣های ایرانی  و گویش ها زبان های گویشی داده
 پروری در گویش ... ها و اصطالحات دام واژه

 
/dâdan dum/: گیری. جفتو دوشیده شدن  ،مشتاقانه و از سر میل ایستادن دام هنگام شیردادن  
/әc kerdan-әc/: دار شیبدام در حالت بیماری یا حرکت در مسیر   زدن  نفس نفس.  
/kan-әw/: کوچ. /چرابه گله از آبشخور یا استراحتگاه  ادند (کنده و جدا شدن از آب) حرکت  
/gosur/:  خرابی.ایجاد دام به انبار یا کشتزار و وارد شدن  
/šәdan jâkan/:  برخاستن گله از/qâš/ )← کوچ./ها) جهت رفتن به چرا مکان  
/kerdan juš/: گیری. ها به جفت زمان شمار فراوانی از دام تمایل هم  
/zadan kâ/:  دام.سرفه کردن  
/gereftan kalle/:  رینِ جنگ دو قوچ یا دو )riәn »به هم. کوبیدن سربا ») نر بز  
/kerdan kanac/:  (از مصدر کندن) امکان کندن سختی و فشار بر دندان حالتی از چرا که در آن دام با

  گیاهان آن مرتع را داد. 
/re әnnâxtan:ka/: =/kerdan xun/.  
/kerdan laplap/:  علوفه.و جو خوردن دندان هنگام  دام بی جویدنصدای  
/raftan lappâš/: ازدحام.دام هنگام وپا افتادن  زیر دست  
/mâr-tәw/: =) اثر درد.بر خود پیچیدن دام  مارتاب) به  
/kerdan mâye/: ست.ا برجسته شدن پستان دام که نشانۀ قطعی بارداری  
/raftan mâye/:  گوسفند.کاهش یافتن یا خشک شدن ناگهانی شیر  
/paz-mâye/: گرفتن در گرمای خورشید. سبب قرار پخته و جامد شدن شیر در معدۀ نوزاِد دام به  
/kerdan r:me/:  میل و رغبت.با همراه با جنباندن دم و شیر دادن به او اش،  به برهمادر آمیز  محبتنگاه و رفتار  
/danker mәrmәr/: بع کردن بز. بع  
/bәridan nәxšâr/: کردن. نشخوار  
/zadan pâ/:  ها. حرکت دام ماندن دام ضعیف یا آبستن در مسیرِ برجای  
/qârridan/: بع کردن میش. بع  
/xәrdan quč/: .بارگرفتن میش از قوچ در لقاح طبیعی  
/rәgâ/:  دام کوچک.شیرخوردِن عمل ترک  
/rәnnan/:  شدن دام به شکل طبیعی.(= راندن) باردار  
/šәdan ronde/: شدن) باردار شدن طبیعی دام. (= رانده  
/sar-gәre/: .حالت گیجی و چرخیدن سر دام ناشی از آسیب یا بیماری  



های گویشی داده
١١٣ ١٣های ایرانی  و گویش ها زبان
 پروری در گویش ... ها و اصطالحات دام واژه

 
/nadâštan sirkumi/: پذیری. نا سیر نشدن، سیری  
/mâl-šâx/: همچون قوچ یا نریا شاخ دام دیگری له شدن و تحت فشار قرار گرفتن شیئی یا دامی ب )riәn 

  .»)بز«
/šәw-čar/: ۀ دام.چریدن شبان  
/kerdan šur/: ها و  دام بر قسمت داخلی دست(در این زمان گیری  جفتگی دام نر برای سرمستی و آماد

در بودار ای چسبنده، شور و  آمدن الیه این عمل سبب پدید ،کند دو طرف صورت خود ادرار می
  طعم گوشت دام در این اّیام، دلپذیر نیست).گردد.  های مذکور می قسمت

/mâye-tak/:  باور بر این است که دام به هنگام دوشیدن(از دوشیدن پس پدید آمدن شیر در پستان دام، 
آن شیر را به اتمام کار شیردوش، از پس دارد و  ترسد و بخشی از شیر خود را در پستان نگه می می

  .)کند (پیاده) می /tak/آورد و اصطالحًا  قسمت پایین پستان فرود می
/šәdan târ/: شود. شدن بیشتر از گله می که باعث دور ش جداافتاده از گلههراس می  
/kәrdan vâgaš/: بودن لقاح قبلی. نتیجه تکرار عمل لقاح گوسفند در پی بی  
/gosur-vâ/:  روی گرداندن و بازماندن از/gosur/ :.نفوذ یافتن، دخل و تصرف یافتن  
/vâtәw/: نریقوچ و  ازاغلب یکباره برگشتن و حمله کردن (عملی که  به )riәn »زند). سر می») بز  
/kerdan xәšk/:  یکهره یا باردار/شیر نخوردن بره دلیل به دورۀ شیردهیدر پایان خشک شدن شیر دام.  
/kerdan xun/: های دیگر. دالیل سرما، ضعف جسمی، بیماری، ضربۀ دام سقط جنین به  
/tâs-xun/: =/kerdan xun/.  
/gereftan :ez/: به هر یک از دفعات زایش دام ن زایش گوسفند(ان). فرارسیدن زما/:ez/ گویند. می  
  
  های دامی فراورده.  ۵
/âγәz/: ای به غلظت ماست، شیرین و مقوی که از حرارت دادن خیلی مالیم  ماده/jak e-šir/  و قوام

  شود. یافتن آن حاصل می
/čakide/: ای که پس از گرفتن آِب  ماده /dәlәme/ شود.  حاصل می  
/dәlәme/: شود. پنیر به شیر حاصل می ۀای که مدت کوتاهی پس از افزودن مای ای بسیار شکننده مادۀ ژله  
/gurәmâs(t)/: شود. ای که از افزودن شیر به ماست حاصل می ماده  
/jezγâle/: شده تا مرز سوختگی. دنبۀ برشته  
/kâči/:  شود. میغذایی ساده که با افزودن آرد به شیر در حال جوش فراهم  



١١٤ ١٣های ایرانی  و گویش ها زبان های گویشی داده
 پروری در گویش ... ها و اصطالحات دام واژه

 
/lur/: ای حاصل از جوشاندن آب پنیر. مادۀ ژله  
/ruγan-e pâk/: های آن.  نشینی ناخالصی روغن حاصل از حرارت دادن تدریجی کره و ته  
/salluri/: )i  +lur  +sar کفی که هنگام جوشاندن آب پنیر بر سطح (/lur/ تر از  ملسکه شود  جمع می

/lur/ .است  
/jak e-šir/: شود. روز دوشیده می تا سه ،پس از زایمان ،زردرنگ و بسیار مقّوی که و شیر غلیظ  
/ta:-duγi/: های حاصل از جوشاندن کره حاصل  غذایی مقوی که از افزودن آرد و خرما به ناخالصی

  شود. می
/tarf/: ای حاصل از جوشاندن آب چکیده از کیسۀ حاوی  مادۀ غلیظ و ژله/esvâr/  به شکلکه آن را 

  آورند. میدهای کوچک درقن کله
/xume/: است. شده که هنوز رنگ نشده پشم رشته  
  
  های آن ی دامی و وابستهها بیماریهای مربوط به  . واژه ۶
/čârnәγâre/: که شدیدًا دچار عارضۀ هنگامی رد،د ورم شکم دام همراه با /âvәrdan dam ,kerdan dam/ 

  .شود می
/әluzec/: .خون بسته در محل زخم  
/da:n-juš/: ماند. زند و از خوردن بازمی خال می دام تب  نوعی بیماری پوستی که طی آن لب  
/âvәrdan dam ,kerdan dam/:  خوراک سنگین (مثل جو یا دلیل پرخورِی  همراه با درد که بهشکم ورم

  دارند. میرا با خوراندن چیزی مانند نمک به نشخوار وا آن، دام برای رفع افتد؛  یونجۀ نارس) اتفاق می
/dәrγe dәrγe/: های دام در اثر بیماری و عفونت. ترک شدن کفشک ترک  
/әwzik/:  بخشی از بافت بدن دام.عفونی و آبدار شدن  
/γәrruk/: شود. بیماری ورم بیضه که بر اثر آسیب ایجاد می  
/tәw-kәlә/: )әlәk »کله« + wәt »چرخد. خود میچرخش و سرگیجۀ دام که به تبع آن دام به گرد ») تاب  
/kәrmәsu/: حاصل آفات پوستی است.اغلب که  ،درون پوست دامهایی  سوراخ  
/kәtәme/:  های دام. بینی یا پستانعفونت اطراف 
/mâvid/:  دام ناشی از ضربه یا بیماری.بدن کبودی  
/payuk/: )pay »پا + «uk- که  شود د میای در پای دام ایجا ر اثر آن زائدهبی که ا بیماری) پسوند تصغیر

 پیو(ک)«یان برجسته شدن نقاطی از پوست بدن و یا زبانه درآوردن پا را ئروستابرخی از شبیه پاست. 



های گویشی داده
١١٥ ١٣های ایرانی  و گویش ها زبان
 پروری در گویش ... ها و اصطالحات دام واژه

 
  .)١٧۵ :١٣٩١افشار و صمیمی  (جهانشاهیگویند  می» درآوردن

/pәdәneyi/: عّلت (شود  کوری می گاهیای) نوعی بیماری که سبب عفونت پوست صورت دام و  (= پونه
به باد است،  شده زا  آسیبعبور از پوشش گیاهی منطقه، سبب  بهی است که در فصل بهار بادبیماری، 
  .)گویند می /e pәdәne-âdb/ مذکور

/pәnt/: زند میای گوشتی در انتهای مقعد دام که گاهی در اثر تحمل بار یا ضربه و آسیب بیرون  زائده.  
/tabaqe/: شوند  دچار آن میکه گوسفند و بز مسری شدت  و به یبسیار عفون یویروس ی، بیماریتب برفک

شود.  شود و متعاقب آن حیوان لنگ می زخم می، و تاول اثر عفونتبر های دام  کفشک(در این بیماری، 
شوند. وجه تسمیۀ  های جوان به آن دچار می ومیر بسیار پایین است و اغلب دام در تب برفکی میزان مرگ

  است). دلیل شباهت لنگیدِن دام با باال رفتن از پله بوده پروران، به میان دام طبقهبیماری 
  
  مرتبط با دامداریها و اصطالحات  . واژه٧
/xâwidan âjir/: )jirâ » =هنگام استراحت گلهاست  مجبور(گاهی چوپان  هشیار خوابیدن») آژیر، 

 ،دبند ود میتحرک را به دست خ برای پرهیز از خواب عمیق، گردن یک گوسفند آرام و کمبخوابد. 
  .)کند آید و چوپان را بیدار می جوش درمی و محض حرکت گله، این دام نیز به جنب به

/anac/:  به چریدن یا توقف در مکانی خاص.دام وادار کردن  
/kerdan baxte/:  برای و یا افزایش وزن وجوش جنبمنظور کاهش میزان  ها به ضهبیاخته کردن، حذف .

  پرورش دام گوشتی. 
/dâγ/:  ،شود ماهگی انجام می ، قبل از ششاین کارهای دیگر.   از دامتفکیک برای  گذاری دام نشانهداغ .

کنند. در این   داغ میحیوان بر بناگوش دایره  به شکلمعموًال به صورت هاللی بر باالی بینی یا را  هنشان
سوزد و هرگز مویی   موی محل داغ می ــ شود  گفته می» حظام«که در زبان عربی به آن  ــ نوع داغ

   .شود  جایگزین آن نمی
/dәruš/: و جدا کردن یک با برش  گذاری این نشانههای دیگر.  گوش دام جهت تمایز از دامبر  گذاری نشانه

  .شود انجام می پایین گوش دام کوچکپسین یا  ،از بخش پیشین دایره یا مثلث دایره، نیمشکل  تکه به
/әrәc/: =/anac/.  
/әwkan/:  کوچ. /چرابه (کندن و جدا کردن از آب) حرکت دادن گله از آبشخور یا استراحتگاه  
/kerdan hәwәr/:  اتاقک عمل فرش کردن/cәrm/ )← بو به نام  هایی نرم و خوش ها) با بوته مکان

/hәwәri/.  



١١٦ ١٣های ایرانی  و گویش ها زبان های گویشی داده
 پروری در گویش ... ها و اصطالحات دام واژه

 
/kerdan âkanj/:  برخیزاندن گله از/qâš/ )← کوچ./ها) جهت حرکت به چرا مکان  
/e pәnir-kerdan âj/: ←/mašk/ )← .(ابزارها  
/kurawun/:  چریدن.برای آزاد گذاشتن گلۀ گوسفند در مرتعی سرسبز و پرعلف  
/dâdan lam/: ها خصوصًا با  جو دادن به دام/čante/ )← .(ابزارها  
/mâdeguni/: کهرۀ نِر نوزاده به نزد صاحبش./به آورندۀ بره  ژدگانیم  

/mašk zadan/: فرایندی که در آن ماست را در زدن،   مشک/mašk/ )←  (چوبی به  به ریخته وابزارها
  کنند.  ماست را به دوغ تبدیل میمشک با تکان دادن آویزند،  میابزارها)  ←( /jәlengdâr/نام 

/e šir)-( kerdan mâye/: پنیرماستبرای تهیۀ پنیر به شیر / مایۀ ماست ودن افز /.  
/kerdan mâl-mâye/: های شیر. مانده فشردن شدید پستان دام برای دوشیدن ته  
/mәxtәvâzi/:  ،های ارباب. امور مربوط به دامداشتن   برعهدهگماشتگی  
/narreguni/: به نزد صاحبش. نوزاده کهرۀ نِر /به آورندۀ بره   مژدگانی  
/kerdan ype/: همراه مادر.چرا باالی سه ماه به کهرۀ  / فرستادن بره  
/peyvari/:  شده گمدنبال کردن رّد پای گوسفند.  
/kerdan rirәw/: راه کردن، روانه کردن گوسفندان به چرا یا کوچ.  به رو  
/kerdan sizme/: .باریک کردن پشم برای رشتن  
/das(t)-šәw/: در فصل بهار. گلهچرانیدن چره، در شب  شب  
/peymi-šir/:  نفر  به یک ،ای سنجند و دوره ای می ها را با پیمانه شیر حاصل از دام ،آن زناِن ِدهدر رسمی که

مشارکت کند،  پیمیشیر کسی که در پنیر تهیه کند. به و دهند تا ماست  قرض می ،از میان خود
/hampeym/ گویند. می  

/duši-:ta/: شود، برای آموختن  دست دختران خردسال انجام می اغلب بهکه ماندۀ شیر دام  دوشیدن ته
  شیردوشی و کسب تجربه.

/kerdan vardâr/: این کار به دو روش (دادن به آن  واداشتن دام به پذیرش بزغاله یا بّرۀ خود و شیر
ع بندند تا مان میبه هم یک دست و یک پای دام را به صورت ضربدری  :کردن چدار .١ :گیرد صورت می

مالند تا اصطالحًا  می(میش) پشت برۀ نوزاد را به پشت مادر  :کردن قبضه .٢ ؛شودنشیرخوردن نوزاد 
  .شود)مادر پذیرای نوزاد و شوند  /hambu/بو  هم

/kerdan vâzan/:  پیمبازسنجیدن؛ در مواردی که زنان طلب یا  ش) در شمار/peymi-šir/ ←( یشیر
  .کنند مییا بدهی خود را پیمانه  افتند با آب طلب شک می بدهی خود به



های گویشی داده
١١٧ ١٣های ایرانی  و گویش ها زبان
 پروری در گویش ... ها و اصطالحات دام واژه

 
/zәwәnnan/:  در حال زایمان. (= زایاندن) کمک به داِم  
  
  نگهداری دامهای  مکانها و اصطالحات  . واژه٨
/âγәl/:  ،مخصوص فصل تابستانخواب و نگهداری گوسفندان در هنگام شب ،جای استراحتآغل ،.  
/âxәre/: .آخور  
/cәrm/: پیش از های نوزاده تا  مخروطی، مخصوص فصل زمستان برای دامهای گرم با ساختار  اتاقک

  ماهگی. چهار
/әwge/: =)  .آبگه، آبگاه) آبشخور  
/әwšâ/:  از تغذیه، پس های شیری در اّیام پاییز و زمستان.  های بزرگ و دام تغذیۀ دامبرای مکانی روباز

  .دبرن می /cәrm/به را های کوچک  و دام /gâč/به را های بزرگ  دام
/gâč/: .سرپناه زمستانی گوسفندان هنگام شب  
/kalγar/:   زمین است که بخش اعظم آن زیرِ ونیم متر  شکل به قطر یک تا یک ای دایرهو مکانی سرپوشیده. 

  شود. استفاده میه در فصل بهار و تابستان ماه های نوزاده تا یک ها و کهره هاز این مکان برای نگهداری بّر 
/âγәl-kâs/: باریک درختانچوب های خاردار و نیز  و درختچهبوته که با روباز آغل تابستانی  نوعی ،

  شود. ساخته می ،شکل دایره به
/nârad/: تع بکر.امر  
/parvas(t)/:  مخصوص نگهداری دام در فصل تابستان.  ،گردش هوابرای  منافذ بسیاربا حصار و دیواربستی  
/paxal/: ندم.از برداشت گپس زار   زمین گندم  
/qâš/:  دّره در مناطق کوهستانی که در بخش مسطح محّلی وسیع، مسطح و هموار در مناطق کویری و یا

  آورند. گله را برای خواب و استراحت در آن گرد می ،یا شبهنگام ظهر 
/talγar/ =/kalγar/.  
/tâvâri/:  کوه و تپه.دامنۀ  
  
  اری ها و اصطالحات مربوط به ابزار و لوازم دامد . واژه٩
/âlac/:  برای جلوگیری از تداوم شیرخواریشود ( که مانع شیرخوردن و مکیدن پستان مادر میچوبی، 

به دو طرف آن  Uدهند و نخی را به شکل  قرار میدام تر از قلم را در دهان  تر و باریک چوبی کوچک
  ).گیرد  نخ دو طرف چوب و پشت سر دام قرار می ،که ای گونه بندند به می



١١٨ ١٣های ایرانی  و گویش ها زبان های گویشی داده
 پروری در گویش ... ها و اصطالحات دام واژه

 
/ebâyd/: شود. بادیه، کاسه، ظرفی نسبتًا بزرگ که از آن برای دوشیدن شیر استفاده می  
/čәγ/:  چادر دیوارۀ راحتی قابل حمل است و برای  بهحصیری از نی ضخیم که دیوار/pәlâs/  استفاده

  رود. کار می بههای نوزاده  نگهداری دامبرای عنوان دیوارۀ آغل موقت  بهی نیز گاه شود. می
/čante/: ای از جنس نخ یا چرم (تیوپ چرخ) برای تغذیۀ دام (درون کیسه جو ریخته و بر  ه یا توبرهکیس

  گذارند). سر حیوان می
/čәtti/:  شود ( جو استفاده می های چنتهچوبی شبیه تنۀ درخت که از آن برای آویختن←/čante/ ؛(

ها  دام ،کنند و هنگام غروب ک استوار میای نسبتًا قطور و بلندتر از قامت انسان را در خا انتهای شاخه(
  گذارد). می ای چنتهشوند و دامدار برای هر دام  به گرد آن جمع می

/jâzi-dar/: )dar »در«  +zâj »نوعی بوته«  +i :( دِر آغل و/gâč/ )← ۀ بوت با چوِب اغلب ها) که  مکان
/jâz/  یا/tәrvit/ شود.  ساخته می  

/kârt-dә/: های حاصل از چیدن کرک و  ناهمواری به. (کرک دامو برای چیدن پشم  (= دوکارد) ابزاری
  .)گویند می /bәr/پشم گوسفند 

/dun-γdu/: ← /mašk/.  
/әwkaš/: =) در آن. های بزرگ آبکش) ُخرجینی بافتنی صرفًا جهت قرار گرفتن مشک و پارچ  
/gәrâfk/: ل مشک بر روی سوراخ قرار را از داخ(قرقره  .سوراخ مشکبرای ترمیم  قرقرۀ چوبی کوچک

  .)بندند مینخ  ،دور شیاِر قرقره دهند و از روی مشک می
/jәlengdâr/:  ونیم متر که دو سر آن با طنابی به قسمت باالی  یکدر حدود چوبی/sepâye/  بسته و

  شود. زنی استفاده می است و از آن برای آویختن مشک هنگام مشک آویخته شده
/kelte/: شود. چادر و آغل استفاده می آن در ساخت دیوار سیاه نوعی نی که از  
/kәli/: =/kәlu/.  
/kәlu/: مدت طوالنی. به نگهداری پنیر خشک و روغن حیوانی برای شده  ای از جنس پوست دباغی محفظه  
/kәmu/: .الک  
/kise/: بره /برای جلوگیری از تداوم شیرخواری کهرهای نخی روی پستان مادر  کیسه.  
/mâs-riz/:  مشک دوغیقیفی مسین برای تسهیل ریختن ماست به درون.   
/mašk/:  ،روغن  و دوغظرف چرمینی از پوست گوسفند و بز که از آن برای حمل و نگهداری آب، ماست

به آن  ،شده باشد روی این پوست نیز کنده و دباغی شود. اگر پشِم  استفاده می عشایردر بین ایالت و 
شود. از خیک معموًال برای نگهداری  گفته می /xik/به آن پشم روی پوست باشد، مشک و چنانچه 



های گویشی داده
١١٩ ١٣های ایرانی  و گویش ها زبان
 پروری در گویش ... ها و اصطالحات دام واژه

 
، برای هر آن به تنوع مشک در زندگی عشایری و بسته به نوع کاربرد وجهباتشود.  روغن و پنیر استفاده می

  یا /ie duγ-mašk/. ٣، /γiqatә e-mašk/. ٢، /әnirip e-škma/. ١ اند مشک نامی نهاده
/dun-γdu/ ،۴ ./e әvi-mašk/.  

/pal/: ی که چوپان همیشه همراه دارد.چوب  
/pәlâs/:  های بهار و تابستان  شود و در فصل بافته می عشایرزنان دست  که بهسیاه  بزاز موی  چادرنوعی

خاصیت دفع آب بسیار مقاوم و بادوام است و . پالس شود استفاده میهای موقت  ویژه در اقامت به
داره آب باران از ج ،دهند داری که در زیر آن قرار می اسکلت چوبی شیب دلیل بارندگی دارد و بههنگام 

  کند.  نمینفوذ یا سقف آن 
/qâwu/:  خوری چوپان از جنس نیکل / چایآبپیالۀ.  
/sârәq/: کارکردی مشابه سفره دارد.که غذای چوپان برای ای چهارگوش  پارچه  
/sepâye/: و بر  ستا از قسمت باال به هم بسته شده(دو متری) که اندازه  ابزاری متشکل از سه چوب هم

زنی و نیز آویختن الشۀ گوسفند  هنگام مشک ،رپُ  ایستد و برای آویختن مشِک  روی سه پای خود می
  شود. جهت قصابی استفاده می

/tang-ši/: شود تا مانع خزیدن و سر خوردن پاالن به  بندی که انتهای پاالن االغ بسته و از زیر دم رد می
  سمت سر االغ گردد.

/tang/: کند را محکم میاالن شود و پ بندی که زیر شکم االغ بسته می.  
/tәrwe/: .توبره  
/tušedun/: های زمستانی  از آن برای نگهداری آذوقه .تنگۀ شکل با دهان مربعاغلب ای بافتنی و  محفظه

  شود.  همچون کشک، نخود، عدس و اقالمی از این قبیل استفاده می
/xik/: ← /mašk/.  

  
  منابع

ضحاک ماردوش و انگل پیوک (دراکنکولوس «، ١٣٩١، علی و صمیمی، امیرسعید، جهانشاهی افشار
، مجلۀ تاریخ پزشکی، »فردوسی: اولین گزارش تاریخی از ابتال به انگل پیوک شاهنامۀمدیننسیس) در 
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١٢٢ ١٣های ایرانی  و گویش ها زبان های گویشی داده
 ها و اصطالحات مربوط به شتر و ... واژه

 
  :به شرح زیر استپژوهش 
  .نساربا ؛سواد بی ؛ساله ٧٧ور؛ پ  مراد حسن .١
  .ساربان، دامدار و کشاورز ؛سواد بی ؛ساله ۵۵ُدرمحمد ساالری؛  .٢
  .دامدار و ساربان ؛سواد بی ؛ساله ۴٠چراغ ساالری؛. ٣
  .کشاورز، دامدار و ساربان ؛سواد بی ؛ساله ۴٠حسین سلیمانی؛  .۴
  
 های شتر  نام. ٢
  نام شتر بر اساس سن و جنس.  ١  . ٢
/  čār/  : ساله است شتری که چهار دندان دارد و شش.  
/  dovak/  : شتری که دو دندان دارد و چهارساله است.  
/  hāši-e tarreg/  : است شتری که تازه متولد شده.  
/  jong/  :  ِهسال یک تا سه شتر نر.  
/  luek/  :  سه سالباالی شتر نر.  
/  maji/  : سه سالباالی  ۀشتر ماد.  
/  maji-rasmi/  : است زایمان نکردهکه سه سال باالی  ۀشتر ماد.  
/  nieš/  : گیری جفتساله و آمادۀ  ۀ هفتشتر ماد.  
/  pārak/  : ساله شتر یک.  
/  pārčemel/  : ساله یک تا سه ۀشتر ماد.  
/  pirārak/  : سالهشتر دو.  
/  rasmi/  :  ِسالگی ماده بعد از سه شتر.  
  
  رنگ اساسنام شتر بر . ٢ . ٢
/  buer/   رنگ دست و پای سفید و گوش کهرباییبا : شتر.  
/  buer-sangol/  :  رنگ بدنش روشن است.شتری که  
/  hārg/  :  ِخاکستری شتر.  

/  kirg/  : ِسیاه. شتر  



های گویشی داده
١٢٣ ١٣های ایرانی  و گویش ها زبان
 ها و اصطالحات مربوط به شتر و ... واژه

 
/  safied-e pāk/  :  ِسفید شتر.  
/  sagār/  : است.اش سفید  شتری که پیشانی  
/sohr/  :  ِرنگ سرخ شتر.  
/  spiet/  :  ِسفید شتر.  
/  zard/  :  ِزرد. شتر  
/  zard-e sireg/  :  ِمایل به طالییزرد  شتر.  
  
  تنام شتر بر اساس شکل ظاهری و صفا. ٣ . ٢
/  āwos/  : شتر آبستن.  
/  baroki/  : شتر وحشی.  
/  ber/  : شتر عصبانی و ناآرام.  
/  dastoki/  :  دیده شده و آموزش اهلیشتر.  
/  do-kohanga/  : شتر دوکوهانه.  
/  ešterekon/  :  کم سن و سالشترهای.  
/  gār/  :  ِشده گم شتر.  
/  gerende/  :  شترهای دیگر در جنگ است.شتر نری که در گله با  
/  gohort/  : هیکل شتر قوی.  
/  hāši/  : شتر ۀبچ.  
/  hāšig/  : شتر ۀبچ.  
/  jālag-band/  :  ری گرفتن از آن نیست.امکان سواشتری که هنوز  
/  jamāze/  :  تواند سواری دهد. میشتر جوانی که  
/  jaruet/  : پیر و ازکارافتاده شترِ  ماده.  
/  jolo-kaš/  : بلد). (راه کند  حرکت میه شتری که جلوی گل  
/  lami/  : دیده شتر آموزش.  
/  lok/  :  است.شتری که پاهایش کوتاه  
/  luek /  :  نر.شتر  
/  luek-e doz/  : شتر چابک و بازیگوش.  



١٢٤ ١٣های ایرانی  و گویش ها زبان های گویشی داده
 ها و اصطالحات مربوط به شتر و ... واژه

 
/  luek-e naters/  :  و قوی نترسشتر.  
/  luek-e sānd/  :  و قویچابک شتر.  
/  mādeg/  : شتر ماده.  
/  māhed/  : شتر در حال زایمان.  
/  māl-šaneki/  : شتر نذری.  
/  māyeyi/  :  ِباردار  شتر.  
/  mordahg/  :  ِالغر شتر.  
/nazār/  :  ِعقیم شتر.  
/  now-čamel/  :  تواند سواری دهد. میشتری که  
/  pir-e luek/  : شتر نِر پیر و ازکارافتاده.  
/  rohk/  :  ظاهری نسبت به سایر شترها زیباتر استنظر مو که از  بیشتر.  
/  sara-ye ešteron/  : از نظر سن و نیرو هترین شتر گل بزرگ.  
/  šal/  :  ِخسته شتر.  
/  šalag/  :  ِالغر شتر.  
/  tā-guš/  : گوش شتر یک.  
/  teraki/  :  میرد. ُپرخوری میر اثر بشتری که  
/  tohm-e gala/  :  ِگله شتر نر.  
/  vašāl/  : هیکل شتر قوی.  
/  velaki/  : ولگرد. شتر  
/  veylāk/  : شتر وحشی.  
/  xorram/  : شتر جوان.  
/  ya-kohanga/  : کوهانه شتر یک.  
/  yeli/  :  ِغیربومی شتر.  
  
  راجزای بدن شت. ٣
/  češ/   :چشم.  
/  damāg/  : بینی.  



های گویشی داده
١٢٥ ١٣های ایرانی  و گویش ها زبان
 ها و اصطالحات مربوط به شتر و ... واژه

 
/  dendon/  : دندان.  
/  donb/  :  ُمد.  
/  dum/  :  ُمد.  
/estak/  : استخوان.  
/  gompa-luek/  : فضلۀ شتر.  
/  gordeg/  : کلیه.  
/  kaf-e ešter/  : شتر آب دهان.  
/  kāvak/  :  انوی شترزپشت گودی.  
/  kokang/  : کوهان.  
/  kuend/  : زانو.  
/  lap/  : وپای شتر دست.  
/  low-lapuzg /  : دهان و بینی.  
/  majuelak/  : استخوان زانوی شتر.  
/  mozg/  : گردن.  
/  mud/  : مو.  
/  nāl/  : ُسم.  
/  pahlu/  : دنده. 
/  paš-pā/  : قسمت پایین پاهای شتر.  
/  pig/  : چربی.  
/  puest/  : پوست.  
/  rouetik/  : روده.  
/  segendag/  : معده.  
/  somp/  : ُسم.  
/  sor/  : لب.  
/  zobon/  : زبان.  
  
  



١٢٦ ١٣های ایرانی  و گویش ها زبان های گویشی داده
 ها و اصطالحات مربوط به شتر و ... واژه

 
  راصوات و صداهای مربوط به شت. ۴
/  damzag/  :  دیدن بچه یا جفتهنگام صدای شتر.  
/  ehey/  : برد  کار می هصوتی که ساربان برای چریدن شتر ب.  
/  ex/  : صوتی برای نشاندن شتر.  
/  heyhā/  :  شتربرگرداندن صوتی برای.  
/  kārag/  :  شدنصدای شتر هنگام بستن و مهار.  
/  piele jaden/  : هنگام دیدن شتر ماده ،صدای شتر نر.  
  
  های شتر  بیماری. ۵
/  bojā-ruek/  : .ورم سِر شتر  
/  gorompak/  : .فلجی  
/  morgak/  : لجی گردن شتر.ف  
/  nās/  : اشتهایی شتر. کم  
  
  رهای مربوط به شت  ابزارها و فرآورده. ۶
/  boju/  : دوغ گازدار شتر.  
/  hayyet/  : شتر ۀکجاو.  
/  juwal/  : کنند  ای که از پشم و موی شتر درست می  کیسه.  
/  lāti/  : شود  شتر استفاده می نِد دهند و برای مهارب  ابزاری چوبی که از بینی شتر عبور می.  
/  lobā/  :  ِشتر اولین شیر.  
/  poj/  : دوغ ترش شتر.  
/  tāzeg/  : شیر شتر.  
  
  نام انواع داغ شتر. ٧
/  dāg-hašti/  :  عدد هشت شکلبه نوعی داغ.  
/  derāz-dāgi/  :  خط افقی. به شکلنوعی داغ  



های گویشی داده
١٢٧ ١٣های ایرانی  و گویش ها زبان
 ها و اصطالحات مربوط به شتر و ... واژه

 
/  jalag-dāg/  : داغ شتر ینوع.  
/  nāl-dāgi/  : هالل ماه شکِل   بهشتر  داغ.  
/  navāb-šāhig/  : داغ شتر ینوع.  
/  sepenčaki/  :  شود. براساس آن نژاد خوِب شتر مشخص مینوعی داغ که  
/  šah-dāg/  : نوعی داغ شتر.  
  
   افعال و اعمال مربوط به شتر. ٨
/  be guem rowten/  : .آهسته راه رفتن شتر    
/  čegal dāden/  : وسیلۀ شتر بر روی زمین هار بانداختن ب.  
/  došten/  : دوشیدن شتر.  
/   garden gerekā/  : بازی کردن شترها باهم.  
/  ger buden/  : جمع شدن شترها دور هم.  
/  jamāz buden/  : .بر شتر سوار شدن  
/  jamāz kerden/  : .بر شتر سوار کردن  
/  jarre kerden/  : نشخوار کردن.  
/  juekenden/  : کردن وادار نشستنرا به شتر  ،نشاندن شتر.  
/  juekiden/  : نشستن شتر.  
/  kambiel/  :  دهد  انجام می ،شدن رهااز پس حرکاتی که شتر.  
/  kārag zaden/  : زدن شتر.  نعره  
/  keyd kerden/  : بستن دو دست شترهم  به.  
/  mečiden/  : شیرخوردن شتر.  
/  mil rowten/  : شتر در گل و باتالقافتادن یر گ.  
 /  mošag/  : رم کردن شتر.  

/  rāh rowten/  : راه رفتن شتر.  
/  rek rowten/  :  شتر در گل و باتالقافتادن گیر.  
/  šerā kerden/  : بازی کردن شترها باهم.  
/  terās/  : دویدن شتر.  



١٢٨ ١٣های ایرانی  و گویش ها زبان های گویشی داده
 ها و اصطالحات مربوط به شتر و ... واژه

 
/  terampueli/  :  دهد  میانجام  ،از رها شدن پسحرکاتی که شتر.  
/  terapue/  : دهد  انجام می ،از رها شدنپس حرکاتی که شتر.  
/  yer dāden/  : فراری دادن شتر.  
/  yer kerden/  : فرار کردن شتر.  
/  yow xwarden/  : آب خوردن شتر.  
  
  های متفرقه واژه.  ٩
/  bādi/  : سطل شیردوشی شتر.  
/  bāyde/  : سطل شیردوشی شتر.  
/  bag/  : گویند  می بگ ،به مجموع چند گلۀ شتر با هم.  
/  ešter/  : .شتر  
/  hued/  : آبشخور شتر.  
/  huet/  :  ای که شغل آنها شترداری است  طایفهنام.  
/ jat/  :  ای که شغل آنها شترداری است  طایفهنام.  
/  jolodār/  : کند  که جلوی قافلۀ شترها حرکت می کسی.  
/  kāhriez/  : ار علوفۀ شترانب.  
/  marāg/  :  و محل بازی شترها.ماسه و خاک مکانی پوشیده از  
/  mieski/  : چراگاه شتر.  
/  sārabon/  :  کند  شترها حرکت می ۀقافلساربان، کسی که انتهای.  
/  sar-qāfele/  :  ند.ک  شترها حرکت می ۀپیشاپیش قافلسرقافله، کسی که  
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١٣٠ ١٣های ایرانی  و گویش ها زبان های گویشی داده
 ها و اصطالحات دامداری در گویش... واژه

 
های معیشتی، قومی و   ویژگیشناخت  راستایای در  دریچهتواند   مربوط به دامداری می

  فرهنگی مردم این منطقه باشد.
  
  گویش سیاخ دارنگون فارس .٢

 ،این گویشدر تیو) و ساخت کنایی (ارگساخت فعل،  ،واژه آواشناختی، ساخت های بررسی
، غربی تعلق دارد. در منطقۀ سیاخ دارنگون  های ایرانی جنوب  دهد که به شاخۀ زبان  نشان می
زبان ترکی همچنین و  )sorxiی (و سرخ )bakakiی (دو گویش بکک ،گویشاین بر  افزون

  شود. تکلم می
این  .را دارد های ویژۀ خود  المثل ها و ضرب  ها، متل  داستان ،گویش سیاخ دارنگون

ها، مهاجرت و  دالیل مختلف ازجمله رسانه بههای ایران،   گویش گویش نیز مانند دیگر
این پژوهش در  ،رو ایناست. ازرو به فراموشی تدریج  به ،تغییرات بنیادی در شیوۀ زندگی

ها و اصطالحات مربوط به دامداری، گامی در  است که با ثبت و ضبط واژه سعی بر آن بوده
  حفظ این گویش برداشته شود. جهت
  
  دارنگون اهمیت دامداری در منطقۀ سیاخ .٣

پروری   میان مردم منطقۀ سیاخ دارنگون، دامداری و دام ،های سنتی امرار معاش  یکی از شیوه
این منطقه در این بخش اشتغال دارند.  ،بخش مهمی از نیروی کار بومی اکنون هماست. 

بسیار مرغوب برخوردار است. وجود علوفه به میزان  یاکدشت بسیار وسیعی است که از خ
وهوای مناسب برای پرورش و نگهداری دام و طیور  کافی، مراتع گسترده برای چرای دام، آب

دیگر، ای داشته باشند. به سخن   گرایش ویژه دامداریساکنان منطقه به که است  باعث شده
بیش از  ،که ای  گونه مهمی دارد؛ به در تأمین معاش مردم منطقه نقش کلیدی ودامداری 

  .کنند  طریق امرار معاش می  این از ،مردمسوم  یک
مصاحبه با گویشوران و ضبط  وه گردآوری اطالعات به روش میدانی و بر پایۀ مشاهد

که  کسانینیز داران و   ها، گله  بررسی شامل چوپانمورد جامعۀ است.  ها انجام شده داده



های گویشی داده
١٣١ ١٣های ایرانی  و گویش ها زبان
 ها و اصطالحات دامداری در گویش... واژه

 
بومی و گویشور  ٧٠از در این پژوهش با بیش  .است ، بودهسر و کار دارند ای با دام  گونه به

  است. سال مصاحبه شده ٧٠تا  ٣٠های سنی   در گروهساکنان اصیل روستاهای منطقه 
  
  . نام گوسفندان۴
  (رنگ پشم، شکل گوش، شاخ و دنبه) اساس شکل ظاهریبر  اننام گوسفند.  ١. ۴

/ārdi/ :استایل به سفید (قرمز) م بور ی کهگوسفند.  
/arabi/ :گوسفندی که دنبۀ آویزان دارد.  

/baxtiyāri/ :نژادی از گوسفند که دنبۀ دوتکه دارد.  
/bur/ :گوسفندی که همۀ بدن و سر و صورتش قرمز است.  

/bur-arabi/ : دارد دراز ۀرنگ نخودی، قد بلند و دنبکه گوسفندی.  
bur-čāl/ی با بدن قرمز و صورت سفید/: گوسفند.  

/čāl/رنگ استی که بدنش سفید: گوسفند.  
/čār-qalam-safið/استوپایش سفید  ی که بدنش سیاه و دست: گوسفند.  

/goš-balga/استهایش پهن   ی که گوش: گوسفند.  
/hol/ :بدون شاخ ِد نگوسف.  
/kāl/استسیاه  ی که رنگ بدنش کامالً : گوسفند.  

/kāl-čāl/استسمتی سفید ی که قسمتی از بدنش سیاه و ق: گوسفند.  
/kāl-γarre/ی با بدن سیاه و صورت سفید: گوسفند.  
/kara-bur/صورت قرمز و گوش کوتاهو ی با بدن : گوسفند.  
/kara-zāl/صورت سفید و گوش کوتاه وی با بدن : گوسفند.  

/kol/کوتاهۀ دنببا  : گوسفند.  
/pisa/ :سفید یا سیاه داردهایی به رنگ قرمز،   ای از گوسفند که روی بدنش خال  گونه.  

/safið/ی با صورت کوچک و گرد: گوسفند.  
/šāx-dār/داردی که شاخ : گوسفند.  

/šever/اش بسیار آویزان است.  که دنبهی : گوسفند  
/torki/عدد هشت به شکلتر از حد معمول   بزرگۀ ی با دنب: گوسفند.  



١٣٢ ١٣های ایرانی  و گویش ها زبان های گویشی داده
 ها و اصطالحات دامداری در گویش... واژه

 
/zāl/رنگ است.اعضای بدنش سفیدتمام ی که : گوسفند  

  
  بر اساس سن انهای گوسفند  نام.  ٢ . ۴

/barra-kowe/ساله نر یک : گوسفند.  
/γuč/استنری که سنش از چهار سال کمتر  : گوسفند.  

/kowa/ساله نر یک تا سه : گوسفند.  
/mandāl/ :گوسفند و بز شیرخوار زیر شش ماه.  

/miš/شود  میاطالق به همۀ گوسفندها عنوان اسم عام  به ؛باالی یک سال : گوسفند.  
  
  . نام بزها ۵
  (مو، شکل گوش، شاخ و...)ی بر اساس شکل ظاهر  هابز   نام.  ١  . ۵

/alus/استی که رنگ بدنش کامًال سفید : بز.  
/balowza/سیاه با گوش سفید و پهن : بز.  

/balseh/های بزرگ  بدن کامًال سیاه و گوشبا ی : بز.  
/čāl/است. ی که همۀ موهایش سفید : بز  

/gola-goš/استای گوشتی آویزان   دهئی که به گوشش زا: بز.  
/goš-kor/استی که گوشش بسیار کوچک : بز.  

/hol/ ِبدون شاخ : بز.  
/jabur/ :است سیاه و صورتش قرمز ی که بدنش کامالً بز.  

/kamari/ی با موی سیاه که نواری به رنگ سفید یا زرد دور کمرش دارد: بز.  
/kola-goš/دارد.ی که یک گوش : بز  

/kor-čāl/ی با بدن سیاه و صورت یا پیشانی سفید: بز.  
/kor-owza/ : مشخصات/owza/ را دارد با گوش کوچک.  

/korseh/است هایش کوچک  ی که بدنش کامًال سیاه و گوش: بز.  
/owza/است.دو خط سفیدرنگ  شروی صورت که سیاه با گوش سفید : بز  
/pisa/دور بدنبه کمربند  بدن سیاه و دو سه نوار سفید شبیهِ  بای : بز.  
/pita/ : روی بدن.های سفید   خالبا بزی  



های گویشی داده
١٣٣ ١٣های ایرانی  و گویش ها زبان
 ها و اصطالحات دامداری در گویش... واژه

 
/tāl/استی که موی بدنش سبز لجنی : بز.  

/tāl-e goš-pa:nu/سانتیمتر ٢٠ی به بزرگی با گوش تال : بز.  
/šāx-pa:n/استتر   هایش از حد متعارف پهن  ی که شاخ: بز.  

/šakari/استروشن  ی که رنگ بدنش قرمزِ : بز.  
/šakari-sorx/استی که بدنش کامًال قرمزرنگ : بز.  

  

  نبر اساس س هانام بز.  ٢ . ۵
/ka:re/ای که سنش کمتر از یک سال است  غاله: بز.  

/pāzan/نر.  : بز  
/taga/سالهنر یک تا دو : بز.  

/tištar/نزاییده باشد تا به حال اصالً ی که : بز.  
/šišak/نزاییده باشد تا به حال اصالً ی که : بز.  

  

  بدنبر اساس رنگ  ها   اسبنام . ۶
/čāl/ :ای سفیدرنگ دارد  نشانه ،اسبی که در پیشانی.  

/qezel/ :اسبی که پوستش قرمزرنگ است.  
  

  سبر اساس سن و جن هاگاو م نا. ٧
/gow/ :باالی یک سال ۀگاو ماد.  

/gusule/ :گوساله.  
/jeŋe/ : ساله یکگاو نر.  

/šangoð/ : ستازایمان گاوی که در آستانۀ.  
/varzā/  :گاو نر باالی دو سال.  

  

  و مرغداری مربوط به مرغو اصطالحات  ها  واژه. ٨
/bāri/ : است هنوز تخم نکرده کهاز یک سال سن کمتر  بامرغی.  

/deygun/ : است بارها تخم کرده کهسن بیشتر از یک سال  بامرغی.  
/ja:s/ :گیری مرغ و خروس  جفت.  



١٣٤ ١٣های ایرانی  و گویش ها زبان های گویشی داده
 ها و اصطالحات دامداری در گویش... واژه

 
/jije/ :جوجه.  

/kolle/ :هاست  کی سنگی که محل نگهداری مرغ و خروساتاق.  
/morx/ :.مرغ   

/xāg/ :مرغ تخم.  
/xasi/ :خروس اخته.  

  
  ها و اصطالحات مربوط به تولیِدمثل دام    واژه. ٩

/bar/ : استگیری   جفتآمادۀ حیوانی که.  
/bahāra/است دنیا آمده  های اسفند تا اردیبهشت به  ی که بین ماه: گوسفند.  

/bar-xwardan/ :حامله شدن.  
/čapeš/ : گیری نیست  و قادر به جفتاست  شدهکه اخته (بز نر) پازنی.  

/čella-zā/است. آمدهدنیا   زمستان بهفصل ی که در : گوسفند  
/endāxtan/: سقط شدن دام در شکم مادر.  

/jomolu/: دوقلو.  
/kolar/: است. های پاییز به دنیا آمده  گوسفندی که در یکی از ماه  

/owsan/ :آبستن.  
/poyiza/است. ی که در پاییز به دنیا آمده: گوسفند  
/qeser/نازا : گوسفند.  
/vābar/ :است گیری ناموفق داشته  نخست جفت گیری دوبارۀ دامی که بارِ   جفت.  

  
  و اصطالحات مربوط به تغذیه و چرای دام ها  واژه. ١٠

/āxora/ :جای نوشیدن آب و خوردن علف دام.  
/bor/ :دسته کردن گله برای سهولت در آب خوردن دسته.  

/čarondan/: چراندن گله.  
/dāγol/:  شدن دو گلۀ متفاوتدرهم.  
/γariba/: اند  شدهدرهم ای که   صوتی برای جدا کردن دو گله.  

/heč/: صوتی برای به حرکت درآوردن گوسفندان.  



های گویشی داده
١٣٥ ١٣های ایرانی  و گویش ها زبان
 ها و اصطالحات دامداری در گویش... واژه

 
/hiya/: صوتی برای بازگرداندن بزهای جداشده از گله.  
/laha/است ای هم برای سیر شدنش باقی نمانده  ی که سیر نشده و علوفه: گوسفند.  

/piyow/: کنند  صوتی که با آن دام را ترغیب به آب خوردن می.  
/row daðan/: به حرکت درآوردن گله.  

/tuwey-tuwey/:  گاو هنگام دوشیدن شیر.صوتی برای سرگرم کردِن  
/yexa/: هاصوتی برای به حرکت درآوردن بز.  

  
  مصفات مربوط به دا. ١١

/gala-gard/ :رود  های دیگر می  بز یا گوسفندی که پیوسته به گله.  
/ke:ra/ :کند. ی که به دیگر بزها حمله میبز  

/na nar na māða/ی که نه نر است نه ماده و بیشتر به ماده (میش) شباهت دارد.: گوسفند  
/par-gard/ :بزی که بیرون از گله راه برود.  

/terri/ :تواند تعادل خود را حفظ کند  که نمی یبزغالۀ ضعیف.  
/ya-bora/ :است. گوسفندی که یک سال پشمش چیده نشده  

  
یدوفروش و شمارش دام . واژه١٢   ها و اصطالحات مربوط به محل نگهداری و خر

/bozina/ :واحد شمارش بز.  
/gala-duni/ :.مکانی برای نگهداری دام  

/jallāb/ :جداگانه باشدۀ که هر کدام از گل چند حیوان.  
/jallābi/ : ّنیست یکدستای که  هگل.  

/jallāb-xar/ :کسی که کارش خریدوفروش دام است.  
/pašm-borun/ :.چیدن پشم گوسفندان هنگام بهار  

/pašmina/ :واحد شمارش گوسفند.  
/qāš/ :آغل.  

/šoštan/ :چیدناز پیش وشوی پشم گوسفندان  شست.  
/xa:s/ :گهداری گوسفند و بزمحل ن.  

  



١٣٦ ١٣های ایرانی  و گویش ها زبان های گویشی داده
 ها و اصطالحات دامداری در گویش... واژه

 
  شیردهیمربوط به شیر و و اصطالحات  ها  واژه. ١٣

/boyða/ : دوشیدن شیرمخصوص ظرف.  
/dābor/ :جدا کردن بّره از مادر برای اینکه شیر مادر را نخورد.  

/doxtan/: دوشیدن.  
/tiri/: است. جلوگیری از خوردن شیر بسته شدهای که برای   بزغاله  

  
  ن داماجزای بد. نام ١۴

/bon-e run/: انتهای ران.  
/bot/: گلو.  

/čana/ :چانه.  
/češ/ :چشم.  
/čil/ :دهان.  

/dande/: دنده.  
/dandun/: دندان.  

/das/: دست.  
/das-čapak/: طحال.  

/del/: قلب.  
/domba/: دنبه.  

/qāb/: مفصل.  
/qalam/: دست و پای دام.  

/gola/: ای که زیر گلوی برخی گوسفندان است  آویزه.  
/golun/: پستان دام.  
/gond/: بیضه ،تخم.  

/gortala/: کلیه.  
/jigar/: جگر.  
/kom/: شکم.  

/kor-korāč/: نای.  



های گویشی داده
١٣٧ ١٣های ایرانی  و گویش ها زبان
 ها و اصطالحات دامداری در گویش... واژه

 
/māza/: کمر.  

/mi/: مو.  
/mol/: گردن، پشت گردن.  

/pā/: پا.  
/pa:lu/: پهلو.  

/pas-māza/: ستون فقرات.  
/peškel/: فضلۀ دام.  

/pi/: چربی.  
/pofi/: شش.  
/pus/: پوست.  
/puz/: بینی.  
/rag/: رگ.  

/somb/: سم.  
/šāx/ :شاخ.  

/tapole/ :مدفوع گاو.  
/xer/ :حلق.  
/xin/ :خون.  

/zāni/ :زانو.  
/zabun/ :زبان.  

  
  های شیری و اصطالحات مربوط به فراورده ها  واژه. ١۵

/dow/ :دوغ.  
/čukalik/ :.مراحل درست کردن کشک  
/dow-bā/ : .آش دوغ  

/kara/ :کره.  
/kašk/ :شکک.  
/mās/: ماست.  



١٣٨ ١٣های ایرانی  و گویش ها زبان های گویشی داده
 ها و اصطالحات دامداری در گویش... واژه

 
/moye/ :کنند  ای که با آن ماست درست می  ماده.  
/panir/ :پنیر.  

/qeymāq/ : روی شیر چربِی.  
/ruγan-e xwaš/ :روغن حیوانی.  

/šela-širi/ :شیربرنج.  
/zahk/ :آید  دست می تین شیری که پس از زایمان دام بهنخس.  

  
  ها  ها و وابسته  بیماری. ١۶

/alafi/ :شود  اثر پرخوری در دام ایجاد میبر ای که   بیماری.  
/gar/ :گری.  
/hāri/ :.هاری  

/mara/ :شود ایجاد میگونۀ نر در ویژه  کرمی که در کمر دام به.  
/mi-xorak/ : شود. زخم میکند و سبب   سم رشد می شکاِف در مویی که  

/owla/ :آبله.  
/qabz/ :یبوست.  

/reh/ :اسهال.  
/sarāworðan/ :و در گوسفندبیماری گل.  

/šeška/ :موی بز.ای سفیدرنگ شبیه شپش در   حشره  
/tavaqe/ : شود. وپای دام می حسِی دست مسری که باعث بیبیماری نوعی  
/tuppe/ : شکم نفِخ.  

/zardak/ :یرقان.  
  

  های متفرقه  واژه. ١٧
/arjeni/ :چوب چوپان.  
/če:ra/ :شود. چیده میکه با آن پشم گوسفند  یقیچی بزرگ  

/čupun/ :چوپان.  
/dabbe/ : ّروغن ۀدب.  



های گویشی داده
١٣٩ ١٣های ایرانی  و گویش ها زبان
 ها و اصطالحات دامداری در گویش... واژه

 
/kalākak/ :چوبی که چوپان همراه خود دارد.  
/mašku/ :.مشک  

/ne:re/ : کره. ۀبرای تهیظرفی از جنس چدن  
/nemme/ : گرم ١٠٠تقریبًا معادل (واحد وزن(.  
/owsār/ :افسار.  

/para/ :پراکنده شدن مرغ و خروس  .  
/zaŋolak/ :زنگوله.  
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١٤٢ ١٣های ایرانی  و گویش ها زبان های گویشی  داده
 حات مربوط به شکار و...ها و اصطال واژه

 
  است.» پنجگور«و » کیچ«و مناطق تاریخی » واَدرگْ «

به چند سده وچی منظوم بلمتون برخی از دارند، قدمت برخوردبیات پرباری ز اها ا  بلوچ
به اند، بخش قابل توجهی از آنها   شفاهی بوده روایاتگردد، اگرچه عمدۀ این   میبازپیش 

  اند. منتشر شدهپژوهشگران معاصر گردآوری و همت 
ویژه و تنوع زیستی و وهوایی  تنوع آباز  ،آنگستردگی  به باتوجهطبیعت بلوچستان 

های تفتان، نواحی گرمسیر مانند درۀ   د دامنهمناطق سردسیر ماننمتفاوتی برخوردار است. 
ها را آشکارا نشان   رودخانۀ سرباز و مناطق گرم و مرطوب مانند سواحل مکران، این تفاوت

و جانوران گوناگونی در آن زیست منطقه از نظر پوشش گیاهی بسیار غنی است این  .دهد  می
ه در گذشته، شکار جایگاه است ک گستردگی حیات وحش بلوچستان سبب شدهد. نکن   می
ای داشته باشد. خوشبختانه، درحال حاضر مناطق بسیاری از طبیعت بکر بلوچستان در  ویژه

  است. شده قرار گرفته محدودۀ مناطق حفاظت
ها،  که گفته شد، در گذشته شکارگری بسیار مورد توجه بوده و به همین دلیل، واژه چنان

است. در این مقاله به جانوران و  مانده ی از آن باقیهای زیاد ها و حکایت اصطالحات، مثل
اند.  ای مصرف خوراکی و درمانی داشته گونه ایم که در معرض شکار بوده و به پرندگانی پرداخته

حسب نیاز متفاوت شکار پرندگان و جانوران بروسعت مکران و تنوع فرهنگی آن،  به باتوجه
، شکار و گونۀ این پرندهبی در سواحل مکران، یک یا دو ها مرغا از میان دهنمونه است، برای  بوده

  شدند.  میشکار های بیشتری  ، اما در شهرهای دیگر گونهاست شده می مصرف خوراکبرای 
ها و اصطالحات شکار و شکارگری در   که نگارنده آگاهی دارد تاکنون دربارۀ واژه تاجایی

ها براساس تحقیقات میدانی گردآوری شده  است. داده مکرانی تحقیقی ارائه نشده گویش بلوچِی 
تألیف  راهنمای صحرایی پرندگان ایرانای از کتاب مصّوِر   برآن، در تحقیقات کتابخانه نوو افز

  است. جمشید منصوری برای ثبت معادل فارسی پرندگان و خانوادۀ آنها بهره برده شده
  
  ها  . راهنمای تلفظ واژه٢

سه واج شامل ها   این واج ،برابری ندارنددر فارسی امروز  در بلوچی شش واج وجود دارد که



های گویشی داده
١٤٣ ١٣های ایرانی  و گویش ها زبان
 ها و اصطالحات مربوط به شکار و... واژه

 
 ،ایم و سه واج دیگر  برگزیده یالخط التین  از رسمنشانۀ ویژه که ما برای آنها سه است برگشته 

واج برگشته، لثوی و  .١ :رایج نیستندو امروزه در فارسی نو  است در فارسی دری وجود داشته
که تلفظ آن  /đ/دار  واج برگشته، لثوی واک. ٢ ؛کند  فرق می /t/ج که تلفظ آن با وا /ţ/واک   بی

 ؛کند  فرق می /r/که تلفظ آن با واج  /ŕ/واک   واج برگشته،کامی بی. ٣ ؛کند  فرق می /d/با واج 
  ./w/و  .۶ ؛/ē/ ی مجهولیا .۵ ؛/ō/ و مجهولوا .۴
  
  . شکار ٣

-šekār-i، /šekār-jāh/ ،/šekār-āni/ ،/šekār// مانند و مشتقات آن،در بلوچی واژۀ شکار 
gōl/ ،/šekār-gir/  سه مصدر کاربرد دارند و/prōš-ag/ ،/bōr-ēn-ag/ ،/koš-ag/ بر  عالوه

  :روند کار می بههم  »کردن شکار«به معنی معانی ذکرشده 
:/bōr-ēn-ag/ کردن و کشتن:  شکار ؛تکه کردن  به معنی شکستن، تکهeždahā kōh-āŋ gōr bōr-ēn-it 

 lōgi dap-čaţţ aŋt kippok o keţţār ) کند،   ها گورخر شکار می  اژدها در کوه )۴٣٩: ٢٠١٠روانُبد
  ها چشم به غذاست.  در خانه   اما مارمولک

:/koš-ag/ رود. کار می صید ماهی نیز بهدر ویژه  (مصدر متعدی) کشتن؛ به معنی صید کردن، به  
:/māhig-koš-ag/ صید کردن ماهی.  

:/prōš-ag/ کردن.  (مصدر متعدی) شکستن؛ شکارpolaŋg a prōš-aŋt rōbāh war-aŋt ها   پلنگ
  خورند.  کنند و روباهان می  شکار می

  
  ها و اصطالحات مربوط به شکارچی . واژه۴

:/āhūg-gard-ān/ دهد. قرار میشکارچی  دیِد مسیر را در  هاکه آهوها و دیگر صید  آن  
:/āhūg-gard-ān-i/  دید شکارچی.مسیر در  هاوها و دیگر صیدآههدایت  

:/gōr-koš/  گورشکارچی نوعی آهو به نام.  
:/kamān-dār/ کند. تیرانداز ماهری که از فاصلۀ دور شکار می  
:/kamāŋ-gir/ ← /kamān-dār/.  
:/kamān-i/  ← /kamān-dār/.  
:/šekār-āni/ جنگاور، شمشیرزن.مجاز)   . (٢که در شکار بسیار مهارت دارد، شکاری.   . آن١  



١٤٤ ١٣های ایرانی  و گویش ها زبان های گویشی  داده
 حات مربوط به شکار و...ها و اصطال واژه

 
:/šekār-gir/ .شکاری، شکارچی  
:/šekār-gōl/ استشکار در پی که در شکارگاه یا کوه و دشت   آن.  

:/šekār-i/ پرندۀ شکاری.٢. شکاری، شکارچی. ١ .  
:/šekār-jāh/ .شکارگاه  

:/ţek-jan/ ]/ţekk/  (خال، نشانه)+/jan/ رود.  زننده)] تیرانداز ماهر که تیرش خطا نمی =  (زن  
:/ţek-tir/ ←ţek-jan .  

  
  (تقلید صدای پرندگان) 1ها و اصطالحات مربوط به صفیر . واژه۵

:/hūmmār-ag/  ها روی هم و کشیدن آوای   را با گذاشتن لب» هوم«صدای»ū «کنند تا پرنده را  ایجاد می
  به سوی تله بکشانند.

:/šēzār-ag/ ه سوی تله.سوت زدن و تقلیِد صدای پرنده برای کشاندن آن ب  
  
  . ابزارهای شکار و اصطالحات مربوط به آنها۶

:/bon-dām/ رود. کار می کنند و برای شکار پرنده به میپنهان که زیر مقداری خاک  ای از نخ تله  
:/čirdān/  رود کار می به برای شکار پرندۀ آبی و دریاییو  است نخ و قالبی که طعمه به آن وصل .  

:/dām/ ار کردن پرندگان. انواع مختلف دارد که یک نوع آن دام، وسیلۀ گرفت/gwārč/ نام دارد.   
:/dām čēr-kan-ag/ دام گستردن.  

:/dām dawr-da-y-ag/ .دام افکندن  
:/gwārč/ قد آدمی، در باال دو سوراخ کوچک کنار هم دارد،  ۀرنگ خاک و به انداز  ای است هم  پارچه

رود و   آهسته جلو می  پاید و آهسته  ها پرنده را می  از سوراخکند و  شکارچی پشت آن خود را پنهان می
 če-tawr mān-aŋt māŋ halk-āŋگوید:   رود. شاعری می  کم به سوی دام پیش می  پرنده هم کم

rāmag-ēŋ morg ke zēd-āŋ har-kojā gwārč-i katār eŋt  شده   ) پرندگان رام٧١: ١٩٨١(مال
  ند.ا زیادی برای شکار آنها ردیف های  وارچگْ که  های ما بماَنند، درحالی  توانند در کنار خانه  چگونه می

:/kođđ/ ← /kođ-gwāŗč/.   

                                                            
گیر (مولوی). شکارچی برای به دام انداختن پرنده، صدای  که صیاد آورد بانِگ صفیر/ تا فریبد مرغ را آن مرغ . زان١

 ).١٣٣: ١٣٧٧دهد تا دیگر پرندگان را فریب دهد (زمانی  کند و آوایی مانند مرغان سرمی   پرنده را تقلید می



های گویشی داده
١٤٥ ١٣های ایرانی  و گویش ها زبان
 ها و اصطالحات مربوط به شکار و... واژه

 
:/kođ-gwārč/ .کمینگاهی از خار و خاشاک برای استتار شکارچی  

:/lōp/ شود. حلقه، حلقۀ دام. طنابی است که به شکل حلقه برای گرفتار کردن حیوان کار گذاشته می  
:/parčin/ ← /rawaki/.  
:/rawaki/ به سوی دام برود.پرنده مستقیم تا دهند  قرار میدر دو سوی منتهی به دام که هایی   بوته  

:/sall/ ← /kođ-gwārč/.  
:/sar-dām/ شود. دامی برای شکار پرنده که باالتر از سطح زمین با پایه نگه داشته می  

:/šešēm/ ← /rawaki/.  
  

  تله و انواع آن . ١ . ۶
:/beţ/ رود. این تله را از   کار می ویژه بلبل خرمایی (ُکلی) به نوعی تله که برای شکار پرندگان کوچک به

ای با نخ به شکلی ماهرانه بر   کارند، طعمه و حلقه  کنند. چوب را در زمین می  چوب َگز یا انار درست می
  کند. میمحض نشستن بر چوب، در حلقه گیر  پرنده بهپای کنند،   روی آن تعبیه می

:/dām-i/ رود. کار می نوعی تله که برای شکار پرندگان بزرگ به  
:/kānezg/ اصطالحات تله، / ←دار آن ( نوعی تله که میلۀ قوسsar-simدار خوشۀ خرما   /) از چوب قوس
  است. بوده

:/kāŋţ-e sayd/ کردند.  میدار قوِچ کوهی استفاده   ای نسبتًا قدیمی که برای ساخت آن از شاِخ قوس  تله  
:/kalabj/ دهند و زیر آن را کمی گود  نوعی تله شامل سنگی پهن که لبۀ آن را بر یک پایۀ چوبی تکیه می
گاه،   رود و با برخورد به چوِب تکیه قصد خوردن دانه، زیر سنگ می ریزند، پرنده به کنند و دانه می می

  شود.   اسیر می افتد و پرنده  سنگ می
:/goţţ-i/ شود.  گردن پرنده میان دو میله اسیر میبا آن وچک که ای ک تله  

:/peŕaki/ آورند تا پای شکار در آن گیر کند. مینوعی تله از طناب که آن را به شکل حلقه در  
/talk/ ، :/talag/ ای برای شکار جانوران. تله، وسیله  

:/talag asp-e nāl/ اصطالحات تله،  ←ست (ا تلۀ کوچکی که میلۀ باالیی آن به شکل نعل اسب بوده
/sar-sim.(/  

  

  تلهمربوط به اصطالحات .  ٢. ۶
:/aŕ-ok/ ← /sōz-baŋd/.   

:/čēr-sim/ ← /šapālk/.  



١٤٦ ١٣های ایرانی  و گویش ها زبان های گویشی  داده
 حات مربوط به شکار و...ها و اصطال واژه

 
:/dār-talk/ دهند، ِکش هرچه بیشتر تاب بخورد حالت فنری تله بیشـتر   چوبی که ِکش تله را بر آن تاب می

  گردد.  می
:/gerd-dām/ شود. جا می  راحتی باز و جابه ههای آن ب  نوعی بافت تله که نخ  
:/kōpār-ag/ ای در آن اسیر نشود.  ای که عمل کند اما پرنده . تله٢. رها شدن پرنده از تله؛١  

:/naŋgār-baŋd/ راحتی باز  هایی محکم که به  مربع یا مستطیل و گره به شکلهایی   نوعی بافت تله با سوراخ
  شود. نمی

:/sar-baŋd/ ← ./šapālk/  
:/sar-sim/ تر از   دار باالیی تله که کلفت  میلۀ قوس//šapālk یاب بودن میلۀ  سبب کم است (در گذشته به

  کردند).  دار خوشۀ درخت خرما استفاده می  دار قوچ یا چوب قوس  فلزی، از شاخ قوس
:/sonnok/ ← /sōz-baŋd/.  
:/sonnol/ ←sōz-baŋd/ /.  

:/sōz-baŋd/ در ای   عنوان گیره بهآن را  و .که معموًال خار درخت خرماست یزتی  نوک کوچک چوب . تکه١
  .گرفتن شکار است ۀدکه آماه در حالت باز و فنری تل .٢؛ برند میکار  تله به

:/sōz-baŋd da-y-ag/ گرفتن شکار. یدادِن تله برا قرار فنری درحالت و کردن آماده 
:/srapp-ag/ از و فنری و بسته شدن آن. خارج شدن تلۀ مخصوص شکار پرنده از حالت ب  

:/srapp-ēn-ag/ که شکار طعمه را بخورد و تله عمل کند،  ویژه هنگامی . آزاد کردن تله از حالت فنری، به١
  .تفنگ و پرتاب تیر ۀ. کشیدن ماش٢اما اسیر نشود؛ 

:/šapālk/ ساز.  دست ۀتل ۀسیم باریِک بخش زیرین دهان  
:/talag čēr kan-ag/  ای که فقط طعمه بیرون باشد.  گونه  و سبزه پوشاندن بهتله را با خاک  

:/talag jan-ag/ راحتـی در تلـه افتـادن پرنـده؛ . بـه٢سـوی تلـه بـرای خـوردن طعمـه؛  . حرکت پرنده به١  
  بودن، حریصانه خواهان چیزی بودن.   مجاز) حریص  . (٣

  

  طعمۀ تله مربوط به اصطالحات .٣ . ۶
:/amōčk/ ها تا در فرصت مناسب آنگذارد  غذا میپرندگان و جانوران دانه و جلب  رایکه صیاد بمکانی  .١

برای هایی که صیاد   طعمه .٢ ؛تله استبه  را شکار کند. این مکان معموًال در کنار کمینگاه یا نزدیک
  گندم، ماش و برنج است. بیشترها   کند. دانه شکار پرندگان و جانوران استفاده می

:/āmōčk čaŋđ-ag/ تلهبه  یا نزدیک شکاردر محل دانه یا طعمه فشاندِن ا.  
:/āmōčk rēč-ag/ ← /āmōčk čaŋđ-ag/.   



های گویشی داده
١٤٧ ١٣های ایرانی  و گویش ها زبان
 ها و اصطالحات مربوط به شکار و... واژه

 
:/dān/  .دانه، معموًال دانۀ گندم  

:/hamōč/ ←/amōčk/ .   
:/hamōčk/ ←/amōčk/ .  

:/hamōč-wār/ ای که طعمۀ صیاد را بخورد.   پرندهbad-wāh-āŋ amōčk-ē reytk-ag  jāgāh-ē be-
čār talk čēr eŋt  :ای   اند مواظب باش که تله  ای ریخته  ) دشمنان طعمه٩٩: ٢٠٠۴آسکانی (نک

  پنهان است.
:/hamōš/ ←/amōčk/ .   

:/hamōš-wār/ ←/hamōč-wār/ .  
:/hormāg/ است. رفته  کار می ُخرما، این طعمه برای صید برخی پرندگان خرماخور به  

:/kerm-e zorat/ کند.  ای زندگی می  که در میان ساقۀ گیاه ذرِت خوشه کرمی باریک و بسیار پرتحرک  
:/madag/  .ملخ  

:/mōčkēn/ ←/amōčk/ .  
:/zend-i-y-ān/ دادند تا گروه پرندگان با دیدن آن جذب  بستند و پرواز می ای که نخ به پایش می  پرندۀ زنده

  شوند.  
  

  انواع و لوازم آن ،. تفنگ شکاری٧
:/čakmāk/ شود  بخشی از دستگاه چکانندۀ تفنگ که موجب انفجار گلوله می سنگ چخماق، ،چخماق.  

:/čarra/ تر برای شکار قوچ، بز   های بزرگ  های کوچک برای شکار پرنده و ساچمه  ای؛ ساچمه  گلولۀ ساچمه
  است. رفته کار می کوهی و آهو به

:/gōđal/ .گلوله، تیر  
:/hapip/ .تفنگ شکاری خفیف  

:/kamar-šekan/ گذارند.  ای که از وسط تا شده و در آن گلوله می  فنگ ساچمهنوعی ت  
:/palittak-i/ است. رفته  کار می ای که برای شکار پرنده به  تفنِگ سرپِر فتیله  

:/šōra/ .باروت  
:/ţekk-ōk/ .تفنگ بادی  
:/tūppak/  :تفنگ. انواع آن عبارت است  

١ .:/ţūţū/ تفنگ شکاری خفیف؛  



١٤٨ ١٣های ایرانی  و گویش ها زبان های گویشی  داده
 حات مربوط به شکار و...ها و اصطال واژه

 
٢ .:/čarra-i/ ای؛   چمهتفنگ سا  
٣ .:/čakmāk-i/ .تفنگ چخماقی  

  

  . ابزارهای دیگر شکار٨
:/čagal/ سنگ.   پرتاب کنند، مانند قلوه . چیزی که به قصد زدِن جانور١yak čagal-ē hargōšk ham 

sagg-it ی. چوب خاردار درخت خرما برای شکار پرندگان٢کند؛   یک ضربه را خرگوش هم تحمل می 
  کنند.  پرواز میکه در ارتفاع پایین 

:/gelōŕ/ ←golayr/ /.  
:/gelōri/ ← //golayr.  
:/golayr/ ) تیرکمان (یک قطعه چرم/pōst-ok/) که با دو قطعه ِکش ،(/labbaŕ/کوچک  ای ه) به دوشاخ

)/do-šāh/شود).  ) وصل می  
 :/lapāţ/← /golayr/.  

:/tir-kamān/ ← golayr//.  
:/zahm/ .شمشیر  

  

  . حیوانات شکاری٩
:/bāŋz/ .باز  

:/šāhēm-ak/ .شاهین  
:/tāzi/ .سگ تازی که مخصوص شکار خرگوش است  

:/wakāb/ .عقاب  
  

  شدند  . نام حیواناتی که شکار می١ . ٩
:/āhūg/ ←/āsk/ .  

:/āhūg-čokk/ .بچۀ آهو  
:/āsk/  .آهو  
:/drōj/ .گَوزن  

:/gađđ/ گوسفند وحشی.  ۀ. بّر ١gađđ aŋt ke gwarāŋđ baŋt ٢شوند؛   ند که عاقبت قوچ میها هست  بره .
  بّرۀ آهو.



های گویشی داده
١٤٩ ١٣های ایرانی  و گویش ها زبان
 ها و اصطالحات مربوط به شکار و... واژه

 
:/gađđeš/ .بچۀ میش  

:/gađđ-ok/ بچۀ میش  
:/gōr/ .نوعی آهو  

:/gwarag/  آهو.  بّرۀ  
:/gwarāŋđ/ .قوچ، قوچ کوهی  
:/hargōšk/ .خرگوش  
:/kābodg/ ←/kābzg/ .   
:/kābozg/ ←/āsk/ .   

:/kar-gōšk/ ← /hargōšk/.  
:/kōh-i/ گوشِت کوهی و وحشی مانند قوچ، ُبز، آهو.  هر جانور چارپای حالل  

:/koh-pāčen/ .پازن، ُبز نر کوهی  
:/mād-āsk/ .آهوی ماده  

:/māhal/ اندام. آهو، غزال زیبا و خوش  
:/māt-mēš/ .میِش کوهِی بالغ  

:/mēš/ .میش، میِش کوهی  
:/nar-āsk/ .آهوی نر  
:/sarwān/ ← /sārwān/.  
:/sārwān/ .آهوی نر  

:/sayd/ ،گویند.   میش و بز کوهی، گاهی به آهو هم می قوچ  
:/syāh-kōh-i/ .بز کوهی  

:/šenek/ .بزغاله  
:/zāmor/ ← /drōj/.   

  
  حیوانات بدنبرخی از اعضای نام . ٢ . ٩

:/bar-dast/ اند.  گرفته  کتف که با استخوان آن فال می  
:/čamm/ .چشم  

:/dombag/ .دنبه  



١٥٠ ١٣های ایرانی  و گویش ها زبان های گویشی  داده
 حات مربوط به شکار و...ها و اصطال واژه

 
:/kāŋţ/ .شاخ  

:/leţţek/ ُدم.  
:/mūd/ .موی  

:/paš-pād/ .دو پای عقب  
:/pažm/ پشم  
:/pōst/ .پوست، چرم  

:/sromb/ ُسم  
:/šāh/ .شاخ  

:/zahrag/ صفرا (این عضو جنبۀ دارویی داشته و بخور و دود ناشی از سوختن آن برای درمان  ۀزهره، کیس
  است).  سرماخوردگی و ... مؤثر بوده

  
  . پرندگان ١٠

گویند. پرندگانی مانند   می /morg-ok/تر   ه پرندگان کوچکو ب /morg/در بلوچی به پرنده 
با  ،بر تله عالوه را کبک، تیهو، کبوتر، باقرقره که زندگی گروهی دارند، بیشتر با تله و مابقی

  ند.دکر  تیروکمان و تفنگ بادی شکار می
  

  ندکه بیشتر در معرض شکار بود یپرندگاننام . ١ . ١٠
 :/āp-bođđ-ok/با دیدن ای.   پشت قهوه و سفید ۀزیرتن ،گردن خاکستری و سربا کوچک  نوعی مرغابی

  .شود  می  ها دیده  های شیرین و چشمه  . این پرنده بیشتر در کنار آبشود میزیر آب پنهان  ،دشمن
:/baŕok/ و از نشیند   ، بیشتر روی زمین میاز آن تر  تیره اما به اندازۀ گنجشک ها  ای از خانوادۀ چکاوک  پرنده
  سازد.  ها النه می  کند و در بوته  ماندۀ کشتزارها پس از درو تغذیه می  های باقی  دانه
:/baţ/ ها زندگی   ها و خانه  بط، مرغابی. این پرنده چند نوع است، برخی در دریا و برخی در آبگیرها، جوی
  کنند.  می

:/breŋj-sisi/ کند.  جزار زندگی میتر که در برن  شبیه به تیهو اما کوچک ای پرنده  
:/čāh-ik/  .از تیرۀ کبوتریان، کبوتر چاهی  
:/čalōr/ تر از گنجشک. دار از تیرۀ چکاوکیان و کمی بزرگ  ای کاکل  پرنده  
:/čarōl/ ←/čalōr/ .  



های گویشی داده
١٥١ ١٣های ایرانی  و گویش ها زبان
 ها و اصطالحات مربوط به شکار و... واژه

 
:/čarz/ .چرز، هوبره  

:/čertek/ نشیند و آوازش تکرار  دراز که بر نوک درختان می  ای کوچک و ُدم پرنده»zil zil«  است. این پرنده
  گویند. میدراز)  است و به آن سسِک شکیل (سسک دم» سسکیان«در فارسی از خانوادۀ 

:/čeţţek/ ← /čertek/.  
:/čipok/ ها و   ها، تاالب  ای کوچک با ُدِم کوتاه و پاهای بلند که در فصل تابستان در کنار جوی پرنده

  کند.  را تکرار می» چیُپک کچیپُ «شود، هنگام پرواز صدای  ها دیده می  رودخانه
:/čirrēŋk/ .پرستوی دریایی  
:/čistok/ و جوی    سفیدوسیاه. در کنار برکه گنجشک با ُدم دراز به رنگ  ۀای به انداز  ُجنبانک ابلق، پرنده  ُدم

  است.» چیست چیست«کند آوازش  زندگی می
:/čōr/ ← /sagārō/.  

:/čōrparrām/ دی.از تیرۀ چکاوکیان، چکاوک هده  
:/dār-somb/ ← /dār-ţekk-ōk/.  

:/dār-ţekk-ōk/ .دارکوب  
:/dār-wār/ .از تیرۀ دارکوبیان  

:/dričk/ ←/drūjg/ .  
:/drūjg/ .زردپرۀ سرسیاه  

:/gahāŋđ/ با نوک و  های سفید و سیاه  لکهبا ها به رنگ خاکستری و  چشم از تیرۀ سنگ   نوعی پرنده ،
  سانتیمتر است. ٢۵تا  ٢٠آن  ۀکند. انداز ر میچنگالی قوی که ملخ و حشرات را شکا

:/galāk-i/ ای کوچک از نوع حواصیل.  پرنده  
:/gall-ō/ های  ها و آب  ها و تاالب  صورت مهاجر در کنار رودخانه پلیکان. نوع سفید و خاکستری آن به

  کند.  ساحلی زندگی می
:/gidi/ گویند. روی دریا نزدیک به   غواص گلوسرخ می سانان که به آن  رنگ از راستۀ غواص  ای سیاه پرنده

  کند. سطح آب پرواز می
:/gōlō/ شود).  تربیت میای تقلید صدای انسان ربآن  ای از  ای شبیه سار (گونه  مرغ مینا، پرنده  

:/golpātok/ .از تیرۀ زیرآبروکیان  
:/goŋj-wār/ .نوعی مرغابی که خوراکش بیشتر عروس دریایی است  
:/gorr-wār/ خواریان.  از تیرۀ صدف  



١٥٢ ١٣های ایرانی  و گویش ها زبان های گویشی  داده
 حات مربوط به شکار و...ها و اصطال واژه

 
:/goţţeg/ تر از گنجشک به رنگ سیاه.  ای بزرگ  پرنده ،سار  

:/gwarāg/ شود. نوع سیاه آن را  ندرت و فقط برای مصرف دارویی شکار می  کالغ. این پرنده به  
/gwarāg-wašš-ok/ .گویند که بیشتر مورد توجه طبیبان محلی است  

:/gwar-dāg/ کند. جنس نر این  به رنگ ِشنی یا خاکی که در َدشت و صحرا زندگی می ای شبیه کبوتر  پرنده
  رنگ بر گلو دارد.   خط زرد و سیاه پرنده دو

:/haydarak/ سری بزرگ و منقاری کلفت و با تر از گنجشک   بزرگها،  چشم سنگۀ ای از تیر هپرند
  . استمانند پرندگان شکاری خوار   حشرهۀ این پرندرفتار مانند.   قالب

:/henār-trekk-ōk/ کند.   های انار تغذیه می  ای کوچک، شبیه بلبل که از دانه  پرنده  
:/hormā-šān-ok/  دارای شکمی  جنس نر .است کبوتر تر از  کمی کوچکنوعی پرندۀ خرماخور که جثۀ آن

  است. شاهرخ  ای به نام پری  این پرنده شبیِه پرنده .داردرنگ  ای  شکمی نقره همادجنس زرد و 
:/jeđđi/ سانان.  نوعی مرغابی از راستۀ ِکشیم  
:/jeŋg/ .گنجشک   

:/jeŋješk/ ← /jeŋg/.   
:/kabg/ ← /kawg/.   

:/kāmbū/  .نوعی مرغابی از تیرۀ باکالنیان که رنگ پرهایش متمایل به سیاهی و گردنی دراز دارد  
:/kaŋg/ َلک.   َلک  

:/kāŋgašk/ ← /kāŋgāšk/.  
:/kāŋgāšk/ ۀ سبزقباسانان. از تیر  
/kāŋkaŋž/، :/kāŋkažž/ ← /kāŋgāšk/.   
:/kāŋžūk/ ← //zrappōŋk.  

:/kapiŋjar/ .بلدرچین  
:/kapōt/ .از تیرۀ کبوتریان، یاکریم  

:/kapōt-čokk/  تیرۀ کاکائیان (نوعی مرغابی از← /mallīr/ ( کاکائی سرسیاه«که در فارسی به آن «
  .گویند می

:/kargāhok/ است. پاهای نسبتًا بلندی دارد و در راه   سیاهلش رنگ که بخش زیرین با  کستریای خا  پرنده
نشیند. خوراک این  کند و اغلب روی زمین می  رفتن سریع است، هنگام پرواز در ارتفاع پایین حرکت می

  شود. پرنده کرم خاکی است و با دام شکار می
:/karrak/ ← /zrappōŋk/.  



های گویشی داده
١٥٣ ١٣های ایرانی  و گویش ها زبان
 ها و اصطالحات مربوط به شکار و... واژه

 
:/kārwān-ok/ تر.  (َچرز) اما کوچک یه هوبرهنوعی پرنده شب  

:/kaţāgar/ ← /kaţaggar/..  
:/kaţaggar/ ای از راستۀ کبوترسانان.  راه، پرنده  راه ۀباقرقر  

:/kaţiţi/ ← /ţiţeyāsk/.   
:/kaţū/ ← /kaţaggar/.   

:/kawg/ .کبک  
:/kerm-wār/ های ساحلی است.  نوعی مرغابی کوچک که خوراکش کرم  
:/kōh-jeŋg/ کند. ای شبیه به گنجشک که در کوه و دشت زندگی می  وهی، پرندهگنجشک ک  

:/kōkal/ گویند. »فیلوش«َپهن که در فارسی به آن   نوعی اردک نوک  
:/koli/ .از تیرۀ خرمابلبالن  

 :/lāmō/← sičok.  
:/lāŋkāŋlađđi/ .فالمینگو 

:/lek-domb/ ← /šaybāziz/.  
:/loţţ-ik/  sičok.  

:/mač-gođđ/ ← /dār-ţekk-ōk/.  
:/māhig-čen-ok/ خورک،از راستۀ سبزقباسانان.   ماهی  

:/mallīr/  توان به  کاکائیان. از پرندگان این تیره مینوعی مرغابی از تیرۀ/espēt-ok/ ای)،   (کاکائی نقره
/gorrāŋţ/ سیاه)،   (کاکائی پشت/syāh-sar/ .(کاکائی بزرگ) اشاره کرد  
:/mēš-morg/ تقریبًا زرد  ،که منقاری دراز   بزرگ و سنگینای  به رنگ سفید با جثهی نوعی مرغاب .پلیکان

ُمرغ مشهور   (این پرنده غیر از میش است آویختهمنقارش ای زیرگلو و پایین   . کیسهداردمتمایل به نارنجی 
  است).

:/mir-morg/ تیرۀ زنبورخواریان، زنبورخوار سبز. از  
:/mōr-čen/ های مختلف است و از حشرات و   تر از گنجشک و به رنگ  که بزرگن از تیرۀ توکایا ای  پرنده

  گویند.  می» چک ابلق«در فارسی به این پرنده  کند.  مورچه تغذیه می
:/nekēkō/  ،ییان.  ای از تیرۀ یلوه  پرندهیلوۀ آبی  

:/piŋkolak/ تخمش سبزرنگ است  تر از گنجشک،  ای کمی بزرگ  ای از تیرۀ لیکویان با ُدم دراز و جثه  پرنده
  گویند. می» لیکو«کند. به این پرنده در فارسی   و هنگام پرواز سروصدای زیادی می

:/piŋtōl/ ← /piŋkolak/.  



١٥٤ ١٣های ایرانی  و گویش ها زبان های گویشی  داده
 حات مربوط به شکار و...ها و اصطال واژه

 
:/pistok/ زرد.  ُجنباَنک شکم  ُدم  
:/plār-ik/ ← /žabiltar/.  
:/sabzāli/ ای کوچک که تقریبًا تمام بدنش سبز است. پرنده  

:/sabz-kabāh-ok/ ← /mir-morg/.  
:/sagār-ō/ سفید دارد.   ییان که نوک و پیشانِی   رنگ از تیرۀ یلوه  ای آبزی سیاه پرنده  

:/selaymān-ik/ ← /tūtt-e selaymān/.  
:/sičok/ های سیاه  تر، زیر گلو و روی سینه خال  ُگنجشک اما تیره ۀگیریان، به انداز  ای از تیرۀ مگس  پرنده

کند، به این پرنده در فارسی   را تکرار می» سو  سی  ُچک سی  سی« دارد. هنگام آوازخواندن صدای
  گویند. می» دار خال /راه   گیر راه  مگس«

:/sisig/←  /sissōg/.  
:/sissōg/ .َتیهو، از تیرۀ ماکیانیان  

:/sohayl-ig/ آید.   زمان با طلوع ستارۀ سهیل به ساحل می  نوعی مرغابی که هم  
:/sohr-domb-ok/ رخ سیاه، از تیرۀ توکایان.س   ُدم  

:/sohr-gwar/ ُسرخ، از تیرۀ توکایان.  سینه  
:/sūs-breŋj-ok/ یان.ی  بوته   ای، از تیرۀ بلدرچین  بلدرچین بوته  

:/syāh-al-ān/ رنگ. ای دریایی و سیاه  پرنده  
:/syāh-al-ū/ سیاه  متمایل بهی ) از تیرۀ شهدخواران. جنس َنر آن به رنگ آبمتریسانتی ١٠ای کوچک (  پرنده

  و شفاف است.
:/syah-gorr/رنگ است.  کبوتر که زیر گلویش سیاه ۀای به انداز  پرنده  

:/syāh-gwar/ سیاه.  شکم ۀباقرقر  
:/šagāšk/ از تیرۀ توکایانگلوسیاه توکای ،.  

:/šāpi-krōs/ /tūtt-e seleymān/.  
:/šap-kōrak/ ←/čirrēŋk/ .  

:/šātō/ ان. ُقمری، از تیرۀ کبوتری  
:/šātol/ ←/šātō/ .  

:/šaybāziz/ ای با ُدم دراز و قرمزرنگ که صدایش   قهوهمتمایل به ای به جثۀ گنجشک با روتنۀ حنایی   پرنده
  گویند. می» چتری  ُدم«تکرار اسمش است. در فارسی به این پرنده 



های گویشی داده
١٥٥ ١٣های ایرانی  و گویش ها زبان
 ها و اصطالحات مربوط به شکار و... واژه

 
šemšād/ :/ ها.  سرسبز، نوعی مرغابی از خانوادۀ اردک  

:/tawk-ō/ ها و   که در کنار رودخانهرنگ از تیرۀ سلیمیان  و طوقی سیاه  با ُدمی کوتاه وچکای ک  پرنده
  گویند.  می» طوقی سلیم«در فارسی به آن  .کند  ها زندگی می  چشمه
:/tellisk/ ← /ţellūsk/.  
:/ţellūsk/  رنگ که متمایل به سیاه با شکم سفید و نوک و پاهای بلند و ُدم کوتاِه سفیدبا رنگی نوعی مرغابی
کند و صدایش تکرار نامش است.   های ُپرآب کشاورزی زندگی می  ها و زمین  ها و کنار رودخانه  در برکه

  گویند.  می» آبچلیک تاالبی«به این پرنده در فارسی 
:/ţiţawāsk/ ← /ţiţeyāsk/.  
:/ţiţeyāsk/ گویند.  می» ومکدید«از تیرۀ سلیمیان، صدایش تکرار نامش است. در فارسی به آن  ای پرنده  

:/tūtt-e selaymān/ .ُهدُهد، مرغ سلیمان  
:/zahm-ok/ های   ها و زمین  ها و کنار رودخانه  دار که در تاالب  نوعی مرغابِی کوچک با نوک بلند و قوس

  کند.  پرآِب کشاورزی زندگی می
:/zard-gwar/ ← /drūjg/.  
:/zrappōŋk/ ها و مزارع   ها و جوی  خاک، اغلب در کنار برکهیا گ ِگل رن  ای از تیرۀ آبچلیکیان به  . پرنده١
  یان.ی  بوته   . از تیرۀ بلدرچین٢ گویند.  می» سیاه  شاه ُدم گیالن«کند، به این پرنده در فارسی  زندگی می

:/žabiltar/  گویند.  می» پت دشتی  پی«رنگ گنجشک. در فارسی به آن   جنباَنک و به  ای به جثۀ ُدم  پرنده  
  

  نام پرندگان براساس سن و جنس. ٢ . ١٠
:/bāl-i/ ← /por-bāl/.  

:/čippal/ ← /čippok/.  
:/čippok/ .جوجه  
:/dār-pot/ ← /sih-ok/.  
:/gōšt-ok/ آمده. جوجۀ که تازه از تخم بیرون  

:/hayk/ .تخم پرنده  
:/māt-ak/ .پرندۀ ماده  

:/nēm-bāl/قدرت پرواز ندارد. هایش کامل نشده و هنوز  ای که رشد بال  جوجه  
:/nōk-gōšt/ ← /gōšt-ok/.  

:/pađđ/ ← /por-bāl/.  



١٥٦ ١٣های ایرانی  و گویش ها زبان های گویشی  داده
 حات مربوط به شکار و...ها و اصطال واژه

 
:/pet-ak/ .پرندۀ َنر  

:/por-bāl/ تواند پرواز کند.  هایش کامل شده و می  ای که رشد بال  جوجه  
:/sih-ok/ سیخ است.  ای که پرهایش تازه رشد کرده و سیخ  جوجه  

:/sohr-ik/  دارد.جوجۀ چندروزه که ُپرزهای زردرنگ  
:/tōlag-pot/ ← /sohr-ik/.  

  
  های مربوط به النه و استراحتگاه پرندگان . واژه٣ . ١٠

:/draŋg/ ها قرار دارد.  استراحتگاه پرندگان که بر باالی چیزی مانند درختان و روی شاخه  
:/draŋg-jāh/ ← /draŋg/.  

:/kodām/ ← /kodōg/.  
:/kodōg/ .آشیانه، النه  

:/šap-draŋg/ های   پرندگان که معموًال روی شاخ و برگ درختان یا روی دیوار و سنگ ۀگاه شباناستراحت
  بلند است. استراحتگاه موقتی و غیر از آشیانه است.

  
  پرندگانبدن اعضای نام برخی از   .۴ . ١٠

:/bāl/ .بال  
:/boll/ دار مانند چکاوک و هدهد.  کاُکل پرندگان کاکل  

:/boŋ-leŋg/ ده.قسمت باالی ران پرن  
:/čaŋgol/ ← /pāŋčorr/.  

:/čēŋk-dān/ دان.  چینه  
:/čomb/ .نوک  
:/čūŋg/ ← /čomb/.  

:/domb-ik/ .ُدم پرنده  
:/gall/ .زیر گلو  

:/garden-ak/ .گردن پرنده  
:/goţţ/ .گلو  

:/gwar-ejg/ .سینۀ پرنده  
/:/hađđ .استخوان  



های گویشی داده
١٥٧ ١٣های ایرانی  و گویش ها زبان
 ها و اصطالحات مربوط به شکار و... واژه

 
:/kūŋ-ča-lāsk/ .قسمت عقب بدن پرنده بدون پاها  

:/leŋg/  پرندهپای  
:/pāŋčorr/ .چنگال پرنده  

:/poţ/ .َپر پرنده  
:/poţ-ak/ ←/poţ/ .  
:/rōt-ag/ .روده  

:/rōt-o-pōk/ .امعاواحشا  
:/šāh-par/ .پرهای بلندی که بر نوک بال پرنده قرار دارد و عامل پرواز است  

:/sar-ag .سر  
:/seŋg-ōk/ .سنگدان  

:/soŋţ/ منقار.  
:/ţāŋg/ .ساق پا  

  
  ۀ حیواناتگل ونام گروه . ١١

:/boz-gal/ .گلۀ ُبزکوهی  
:/čerr/ درحال پرواز. نقطار پرندگا 
:/gal/ .گروه  

:/galag/ .گله، گروه چارپایان یا پرندگان  
:/jahār/ ← /ram/.  
:/jalab/ ← /jallāb/.maŋ pāčen-ēŋ sayd-ān-i jalab dista kam ta kam haždah nōzda taŋ 

bist a  زهای نِر کوهی را دیدم، حداقل هجده، نوزده تا بیست عدد بودند.) من گلۀ ب۵١: ٢٠١۵(زرگر  
:/jallāb/ گروه پرندگان که با هم پرواز کنند.٢. گّلۀ ُبزکوهی. ١ .  
:/mēhaŕ/  .گّلۀ گوسفندboz-gal gōŋ mēš o mēhaŕ-ān ها با   میش زها وبُ  )١٠٨: ٢٠١٠ (روانُبد
  .بزرگ های  گّله
:/ram/  جا نشسته. حال پرواز یا یکهای گوناگون در  به شکلگروه پرندگان  

:/ramag/ .رمه  
  



١٥٨ ١٣های ایرانی  و گویش ها زبان های گویشی  داده
 حات مربوط به شکار و...ها و اصطال واژه

 
  .صفات حیوانات١٢

:/ēkal/ ← /ēwāŋţ/.  
:/ēwāŋţ/ جفت.  آهوی تنها و بی  
:/lassa/ .آهویی که بدنی با موی صاف و زیبا دارد  
:/ţihal/ است. آهویی که تازه به بلوغ رسیده  ماده  
:/ţiţal/ آهوی دوساله.  مادهšāhin gōŋ nakš-ēŋ bāŋzol-ān  har rōč haz-ēn-it ţiţal-ān 

دهد. این نوع آهو در ادبیات   دار هر روز آهوان را فراری می  های نقش  ) شاهین با بال٢٨٩: ٢٠١٠(روانبد
  .بلوچی نماد زیبایی است

  
  گیری  های مربوط به جفت . واژه١٣

:/rā?ēn-ag/ گیری بزها و گوسفندان، چه اهلی چه وحشی.  جفت  
:/toll-kan-ag/ گیری پرندگان.  جفت  

:/wahr/ ویژگی ٢گیری؛   . خواهش و میل شدید جنس ماده در چارپایان اهلی و وحشی برای جفت١ .
  گیری است.   دت خواهان و مشتاق جفتش حیوان ماده که به

:/wahr-i/ است.  ویژگی چارپایی که به سن باروری رسیده  
:/wahr-kan-ag/ گیری و آبستنی.  ده به جفتآمادگی و میل حیوان ما  

:/zaŋk/ زاییدن.  
:/zaŋk-i/  ممکن است بزاید.چارپایی که در پایان آبستنی است و هر لحظه  

  
  حیواناتصدا و آواز ها و اصطالحات مربوط به  واژه. ١۴

نشاط، درد و رنج، خطر، دوری از مادر و جفت، صدا یا  ازجملههای حسی مختلف  جانوران در موقعیت
  شود:  دهند، در اینجا به چند نمونه اشاره می  صی را سر میآواز خا
:/čist-ag/ که احساس خطر کند. (مصدر) صدای قوچ کوهی هنگامی  
/dōd-ag/ ،:/plēŋg-ag/ رود.  کار می (مصدر) برای صدای بزکوهی و بزغاله به  
/gā-rag/ ، :/bār-ag/رود.  کار می (مصدر) برای صدای آهو، قوِچ کوهی و برۀ آنها به  

:/kwār-ag/ رود. کار می آهو به  (مصدر) برای صدای آهو و بچه  
:/ponš-ag/ گویند. می ُپنَشگدهد که به آن   که آهو احساس خطر کند، آواز مخصوصی سر می هنگامی  

  



های گویشی داده
١٥٩ ١٣های ایرانی  و گویش ها زبان
 ها و اصطالحات مربوط به شکار و... واژه

 
  بلوچی در ادبیات جانوران و پرندگان. ١۵

ای دارند.   ایگاه ویژهویژه هنگام توصیف دلدار، ج جانوران و پرندگان در ادبیات بلوچی، به
 āsk آهو در زبان و ادبیات بلوچی همانند ادبیات فارسی، نماد زیبایی و لطافت اندام است:

a dāt-ag-aŋt čamm o pōŋz  kōh-i pāčen-āŋ syāh-borwān (شعر عامیانه):  ،آهوان
  اند.  چشم و بینی و بزهای کوهی، ابروان سیاه خود را [به آن دختران] هدیه داده

:/āhūg-čamm/ کنایه از چشمان زیبا. آهوچشم  
:/āhūg-drōšom/ از ظاهری زیبا و لطیف مانند آهو.  کنایه  

:/āhūg-haz/ .کنایه از زیبارو و رمنده چون آهو  
:/āhūg-lođđ/ .کنایه از خرامنده چون آهو  
:/āhūg-par/ روکنایه از خرامان و رمنده مانند آهو؛ دلدار و زیبا.  

:/āski-didag/ شم آهوانه، چشمانی که در زیبایی مانند چشم آهوست.چ  
:/āski-garden/ .گردن آهوانه، کنایه از گردن زیبا و کشیدۀ معشوق  

:/āski-šāg/ .پرش و فرار آهوانه  
:/āski-tradd/ ← /āski-trās/.  

:/āski-trās/ .رمیدن و دویدن مانند آهو  
:/hazt-ag-ēŋ sayd/ .کند و خود را   کنایه از دلداری است که ناز می بز کوهی یا قوچی که رمیده است

  دهد.  نشان نمی
:/kapōt-lođđ/  .خرامان چون کبوتر  
:/kapōt-nāl/  بسیار غمگین.کبوترناالن چون یاکریم و ،  

:/kapōt-soŋţ/ روکنایه از دهان یا لبانی زیبا چون نوک کبوتر؛ دلدار زیبا.  
:/kawg-mall-ag/ خرامان چون کبک.  

:/lassah-ēŋ āhūg/ است. کنایه از دلدار زیبارو و جوان.منظر  آهوی جوان که پوستش صاف و خوش   
:/māhal-ēŋ bōr/ .اسب آهوَتک، اسب تندرو  

:/piŋkolak-čamm/ های درشت و زیبا دارد.  (لیکو) چشم پینُکلککه مانند پرندۀ   آن  
:/sissig-raptār/ ام.خر  خرامد، دلدار خوش  که مانند تیهو می  آن  

  
  



١٦٠ ١٣های ایرانی  و گویش ها زبان های گویشی  داده
 حات مربوط به شکار و...ها و اصطال واژه

 
  المثل در بارۀ شکار و شکارگری  .چند ضرب١۶

:/āsk ke čar-it čamm-i pa māt-baŋd a sakk eŋt/ چرد چشمش را از کوهستان   آهو که می
  [تا بتواند هنگام خطر به آنجا پناه ببرد]. دارد  برنمی

:/āsk-āŋ čin-i/ فرا هرگز که  ا زمانیشود ی کاری که انجام نمی چینی آهو. کنایه از پشمموسم  هنگام و
  رسد. نمی

:/taw hamā kāŋgāšk ay hāmēn a zahr ay šahr a na-yā-y-ay/  تو همان سبزقبا هستی که در
  آیی و قهر هستی.  موسم خرماَپزان در نخلستان نمی

:/tir-āŋ pa šātol-āŋ ma-kan bērān  tir pa kapōt-ān-i nālag a nadr eŋt/  تیرهای خود را برای
  ها باد.  یاکریم ۀها نقصان نکن، تیرها فدای نال  ریشکار قم

:/čertek e hakkall o del e seŋd-ag čō būčč-ē y- ā-y-ag o tāk-ē y-e neŋd-ag/  آواز پرندۀ
  نشیند.  ) بلند و مهیب است اما تنش مانند خاشاکی است که بر برگی میčertek پرندگان، ←کوچک (

:/čalōr ča tah e dēg ča dar e dēg/ کند   پرندۀ چکاوِک کاکلی چه در دیگ باشد یا نباشد، فرقی نمی
  کند].  [جثۀ چکاوک کوچک است و بود و نبودش فرقی نمی

:/ča hargōšk e šekār āhūg e nedārag geh-ter eŋt/  .از شکار خرگوش، تماشای آهو بهتر است  
:/gōr-ān i a šekār o mard-ān-i tawār mān aŋt yātegār/ گوران و صدای مردان به یادگار شکار 

  ماند.  می
:/man āpsar-ān taw āhūg/  توانی زنده باشی  بدون من نمی(من آبشخورم و تو مانند آهو.(  

  
  منابع
  ، کراچی.و میرزنگیمیرجنگی  ،٢٠٠۴، عابد، آسکانی
  ، کراچی.کوشش غنی پهوال ، بهحقِءآواز، ٢٠١٠محمدعبدالله،  ،روانُبد
 کوشش محمدیوسف گچکی، کویته. ، بهگوناپ ،٢٠١۵، حسن ،زرگر

  ، تهران.شرح جامع مثنوی معنوی، ،١٣٧٧، زمانی کریم
 ، کراچی.بژن ،١٩٨١، جی آر ،ُمال

 ، تهران.ایران راهنمای صحرایی پرندگان ،١٣٧٩، جمشید ،منصوری
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١٦٢ ١٣های ایرانی  و گویش ها زبان های گویشی  داده
 ها و اصطالحاتی از گویش قزوینی واژه

 
:/āb-ğardān/ .مالقه  

:/ājida/ .کفش  
:/āla/ .آالچیق  

:/āšuq/  .قاب عکس  
:/alāqa-band/ .نخ تاب 

:/anbānaǩ1
  .چرمیۀ کیس /1

:/ariǩa/ .تخت  
:/asala-pastu/ کندوی عسل.  ؛ظرف نگهداری عسل  

:/bādyah/  .بشقاب غذا 
:/bastu/ بزرگ روغن.    ۀکوز  

:/bastu-tiliǩ/ کوچک روغن.   ۀکوز 
:/bonabri/ .(اساس بنا) پی  

:/bun-ğardān/ بام.  غلتک پشت  
:/čāh-qolzem/ .چاه عمیق  

:/čaǩǩuš/ .چکش  
:/čaliǩ/ .ظرف نگهداری نفت 

:/čamča/ ؛ کفگیرانداز  خاک. 
:/čaqqu/ .چاقو 

:/čaqquri/ .گودال  
:/čara/ ریسی. دوک نخ 

:/čara-ris/ ریسی. چرخ نخ 
:/čāxāna/  .کلبه  
:/čolmaǩ/ .نوعی دیزی برای پخت گوشت 
:/dahrah/ کردن گوشت.   تکه  ور بزرگ برای تکهطسا  

:/dasā-ğir/  .دستگیره 
                                                            

در فارسی معیار است.  /g/و  /k/های  متفاوت با تلفظ همخوانگویش قزوینی در  /ğ/و  /ǩ/ های انتلفظ همخو .١
   آیند. شمار می به /g/و  /k/پیشین گونۀ  /ğ/و  /ǩ/درواقع، 



های گویشی داده
١٦٣ ١٣های ایرانی  و گویش ها زبان
 ها و اصطالحاتی از گویش قزوینی واژه

 
:/das-γālah/ خارکنی.   ۀتیش 

:/davāl/ .تسمه  
:/davār-juγ/ زنی.   مشک دوغ 

:/do-lat/  .در دو لنگه  
:/dori/  .بشقاب بزرگ 

:/doyma/ .دگمه 
:/doyma-čeqqi/ قفلی. ۀدگم  
:/doyma-γeybi/ مخفی. ۀدگم  

:/dul/ .سطل بزرگ  
:/dulča/  .سطل کوچک  

:/eip/ .طنابی از پشم بز  
:/eliǩ/ .قلم کتابت  

:/estām/ بنایی.   ۀبیلچ  
:/estāmbuli/ ایی. خمیر گچ در بنّ    ۀلگن مخصوص تهی 

:/estul/ صندلی.  
:/futa/  ُنگ مردانه.ل 

:/ğal ğali/ .گهواره 
:/ğāli/ .فرش  

:/ğamij/ .نوعی دیزی با دهان گشاد 
:/ğonda-čaqqu/ .کارد 

:/ğušna/ سفالی. آفتابۀ 
:/havanğ/ ن فلزی. هاو 
:/huštaǩ/ لبک.  نی  

:/jāma-dān/ .چمدان 
:/janjal/ کوب.  خرمن 

:/javāl-duz/ شود.   اده میهای بسیار ضخیم استف  سوزنی بزرگ که معموًال برای دوخت گونی و پارچه ،دوز جوال 
:/jeld/ ای چرمی برای نگهداری روغن.   کیسه 



١٦٤ ١٣های ایرانی  و گویش ها زبان های گویشی  داده
 ها و اصطالحاتی از گویش قزوینی واژه

 
:/jol/ .پاالن  

:/ǩatel/ کرسی.   ۀچارپای 
:/ǩerbit/ .کبریت 

:/ǩissa-ğuni/ حمام.   ۀکیس 
:/ǩob/ آب.   ۀخمر 

:/ǩolāni/ ،برای قفل کردن در.صورت افقی پشت درهای چوبی  چوبی به تکه کلون  
:/ǩorpi/ .ُپل  

:/ǩuyen-dibaǩ/ .هاون چوبی  
:/lāqa/ حبوبات.   ۀکیس 
:/laǩ/ .سینی چوبی مدور 

:/lambar/ چوبی یا آهنی خمیده.  ۀمیل  
:/lanğari/ .سینی بزرگ غذا 

:/lat/ لنگه.  در یک  
:/lonba/ .پوشش چوبی سقف  
:/lučaǩ/ .مرغدانی  

:/lulah-ǩampā/  .چراغ نفتی  
:/lulenğ/  .آفتابه  

:/māsa-sandux/ .صندوق کوچک  
:/majuma/  .سینی بزرگ مدور 
:/malilah/  ،ین لباس و پارچهئای رنگی و بّراق برای تز  های ریز استوانه  مهرهملیله. 
:/maqqāš/  ،ای برای ستردن موهای زائد ابرو.   وسیلهموچین  
:/marqaja/  .ظرف بوِل گهواره 
:/masqal/ کردن چاقو.  ای برای تیز  وسیله 

:/mašrafa/ مخصوص شربت و دوغ. یای یا بلور  ظرف شیشه 
:/menqāl/  .منقل 

:/meraǩǩab/ .دوات 
:/meyvāna/ .هیزم  



های گویشی داده
١٦٥ ١٣های ایرانی  و گویش ها زبان
 ها و اصطالحاتی از گویش قزوینی واژه

 
:/minjox/  ،ین لباس و پارچه. ئهای ریز مدّور رنگی و براق برای تز  مهرهمنجوق  

:/mo?atrā/ .مشکدان  
:/mowj/ .جاجیم 

:/mu-lofča-ǩardan/ های مدور.   دادن موی سر به شکل حلقه   تاب  
:/nāband/ کش پلو.  دم  

:/nāva/ ِگل و مالط در بّنایی.   ۀظرف چوبی برای تهی  
:/naftāludin/  .صندوق لباس  

:/nandi/ .ننو 
:/nardavān/ .نردبان 
:/pāpālešm/ .بالشتک سوزن  

:/pārč/ شکنی.  قلم هیزم  
:/pina-boxča/ وخت لباس.مانده از خیاطی و د  های باقی  پارچه آوری تکه  ای برای جمع  بقچه 

:/poštu/ .تفنگ  
:/putǩ/ .پتک  

:/qāšux/ .قاشق 
:/qadifa/  ُنگ زنانه.ل 
:/qamiš/ .نی 

:/qan-bor/  .قیچی قندشکن  
:/qan-furaǩ/ .سر سماور  
:/qava-dān/ .ظرف مخصوص نگهداری آب در آشپزخانه 

:/qaylān/ .قلیان 
:/qazan/  .کاردک کوچک 

:/qazqān/  .دیگ بزرگ مسی 
:/qerxeloq/ چینی. قیچی پشم  

:/qolla/ حمام.   ۀکاس 
:/qolloq/ .جلد قرآن 
:/qonud/ چی.  درشکه   ۀتازیان 



١٦٦ ١٣های ایرانی  و گویش ها زبان های گویشی  داده
 ها و اصطالحاتی از گویش قزوینی واژه

 
:/qulčāq/ .عروسک 
:/rasan/  .ریسمان  

:/sāb/ .نخ  
:/sāji/ پزی.  نان   ۀتاب  

:/samand/ .سیمان  
:/saxsi/ .ظروف سفالی 

:/senjex/ .سیخ کوچک 
:/sex/  .سیخ 
:/siba/ .حصار  
:/soǩ/  شکافتن گونی. تیغ  

:/somāx-pālān/ .آبکش 
:/soporǩa/ .جارو  

:/šana/ خرمن.   ۀکن، باددهند  کاه جمع  
:/šol/ .شاقول  

:/šuldi/ .غسالخانه  
:/tāqār/ نان.  خمیرِ    ۀظرف تهی 
:/tāvah/  .تابه 
:/taǩal/  چرخه.دو چرِخ  
:/tala/ .سنگ قبر  

:/tandur/ پزی.  تنور نان 
:/tăs-boxča/ مام.ح   ۀبقچ  

:/tiǩān-čuxān/ ای برای درآوردن خار از بدن.   وسیله 
:/tix/ .تیغ  

:/tiyarah/  .دیگ سفالی 
:/tolama/ .آتشدان، اجاق 

:/toloq/  .مشک آب 
:/torba/ پول.   ۀکیس  



های گویشی داده
١٦٧ ١٣های ایرانی  و گویش ها زبان
 ها و اصطالحاتی از گویش قزوینی واژه

 
:/vālah/ .الک  

:/var-band/ گهواره.    ۀتسم  
:/vasma/  ،مداد طراحی ابرو. وسمه  

:/xefti/ تاه و چسبیده به گردن، طوقی. کو   ۀگردنبند زنان 
:/xomb/ .خم  
:/xow/ .پود فرش  

:/yeǩǩa-ǩula/ .تابوت 
:/zar-halqah/ اندازند.   زدن بر گردن گاو می   طوق آهنینی که کشاورزان هنگام شخم  

:/žoǩ/ چراغ نفتی.    ۀفتیل  
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١٧٠ ١٣های ایرانی  و گویش ها زبان نقد و بررسی 
 بندهش: کتاب آفرینش زردشتی

 
 دینکرد ۀکنند م) و آذرباد ایمیدان، آخرین تدوین٩ق/٣(های زادسپرم  گزیدهزادسپرم مؤلف 

  . )١۴١: ١٣٧۶؛ تفضلی ۶، ۵: ١٣٨٠(نک: بهار است  م) نام برده٩ق/٣(
است: آفرینش آغازیِن  ، مطالب به سه بخش اصلی تقسیم شدهبندهش در مقدمۀ کتاب

دربارۀ چگونگی آفریدگان مادی از آغاز آفرینش تا فرجام، سپس اورمزد و دشمنی اهریمن؛ 
فصل  بندهش(نک: آنچه که جهان داراست با گزارش چیستی (ماهیت) و چگونگی آن  ۀدربار

شناسی،  ای از مطالب گوناگون ازجمله جغرافیا، گیاه . این متن مجموعه)١، بند ١
(نک: بهار گیرد  شناسی را دربر می دمشناسی، تاریخ، پیشگویی، نجوم و مر جانورشناسی، قوم

توان نویسندۀ واحدی برای آن  ، نمیجا) (همانرو، بنابر تصریح تفضلی  این؛ از )١٣-١١: ١٣٨٠
  درنظر گرفت.

شود.  بزرگ نیز خوانده میبندهش  که ایرانیبندهش دو تحریر در دست است:  بندهشاز 
در هند فراهم  بندهش ایرانیاز روی  است؛ تحریر دوم، های آن در ایران استنتاخ شده نسخه
یا مختصر بندهش هندی است. این تحریر به  ها در آن حذف شده که بسیاری از بخش  آمده

نویس در  سه دستبندهش ایرانی . از )١۴۴: ١٣٧۶؛ تفضلی  ۶: ١٣٨٠(نک: بهار معروف است 
 نویس ستاند. د درج شده DHو  TD1، TD2های  نام به هایی مجموعهدست است که در 

TD1 است. مجموعۀ  میالدی کتابت شده١۵٣١یزدگردی/ ٩٠٠دست گوبدشاه در کرمان در  به
TD2 است. تاریخ  را فریدون مرزبان فریدون بهرام رستم بندار شاهمردان دینیار کتابت کرده

(نک: بهار است  میالدی ذکر شده١۶٠۶یزدگردی/٩٧۵در این مجموعه،  بندهشانجامۀ متن 
نویس اصلی  نیز سه دست بندهش هندی. از )٣٢٩- ٣٢٨ ،١۴۵- ١۴۴: ١٣٧۶ضلی ؛ تف٧- ۶: ١٣٨٠
ها  های دیگر از روی آن نویس موجود است که دست M51و  K20a ،K20bهای  به نام
  .)۶: ١٣٨٠؛ بهار  ١۴٢: ١٣٧۶(نک: تفضلی است  برداری شده نسخه

است. در  دههای بسیاری براساس نسخ موجود انجام ش پژوهش بندهش ۀتا کنون دربار
 K20نویس  براساس دست 1بار انکتیل دوپرون شود: نخستین اینجا به برخی از آنها اشاره می

، 3، شپیگل2م به چاپ رساند. پس از او وسترگارد١٧٧١متن را به فرانسه ترجمه کرد و در 
                                                            

1. Anquetil-Duperron 2. Westergaard 3. Spiegel 
2.  3.  



نقد و بررسی
١٧١ ١٣یرانی های ا و گویش ها زبان

 بندهش: کتاب آفرینش زردشتی
 

قلم  به بندهشهایی بر متن نوشتند. ترجمۀ کامل  نیز ترجمه و پژوهش 2و یوستی 1ویندیشمان
م در مجموعۀ ١٨٨٠، در سال  TD1به زبان انگلیسی براساس نسخۀ  3یلیام وستو

را  بندهش ایرانی، 5م پروفسور بیلی١٩٣٣منتشر شد. در سال  4های مقدس شرق کتاب
های سودمندی بر آن  عنوان رسالۀ دکتری ترجمه کرد و یادداشت به TD2براساس نسخۀ 

ترجمۀ کامل متن را  6گور تهمورس انکلساریا نوشت؛ اما، این اثر هرگز منتشر نشد. بهرام
ها بعد در  چاپ کرد اما به سبب مشکالتی این اثر سال ۀم آماد١٩٣۵همراه با آوانویسی در 

گاهی بیشتر نک: بهار  م به چاپ رسید١٩۵۶ . پژوهش )v: ١٣٨۴؛ پاکزاد ١۵-٨: ١٣٨٠(برای آ
ش ١٣۶٩به زبان فارسی در  ایرانی بندهششادروان استاد مهرداد بهار براساس سه نسخۀ 

ای به زبان آلمانی در  را همراه با مقدمه بندهشالله پاکزاد، متن انتقادی  شد. فضل منتشر
قلم دومینیکو آگوستینی و  تازگی، پژوهش دیگری به ش در تهران منتشر کرد. به١٣٨۴

  است. هکه در ادامۀ مقاله، معرفی و بررسی شد  منتشر شده ساموئل تروپ به زبان انگلیسی
  
  معرفی کتاب .٢

 بندهش، مقدمۀ ساموئل تروپ، متِن ترجمۀ 7کتاب مشتمل است بر پیشگفتار شائول شاکد
ها. در اینجا به برخی از  و یادداشت 8قلم گای استرومسا به زبان انگلیسی، سخن پایانی به

از آن آفرینش برگرفته  ۀاسطوربندهش و کتاب  ۀهای شاکد، تروپ و استرومسا دربار دیدگاه
  است. اختصار اشاره شده به

زنی و  گزارش آفرینش: اسطوره، گمانه بندهش،«کتاب با پیشگفتار شائول شاکد با عنوان 
 ۀ، بازتاب دیدگاه زردشتیان درباربندهش، )xi(ص شود. به تصریح شاکد  آغاز می 9»تناقض

های  دین زردشتی را که ریشه در سنت ۀجهان هستی است. این متن مفاهیم پیچید
دلیل  بهبندهش است. ترجمه و تفسیر متن  صورت فشرده بیان کرده واروپایی دارد، به هندی

های  های خط پهلوی ازجمله کاربرد یک حرف برای چند آوا که باعث خوانش دشواری
                                                            

1. Windischmann 2. Justi 3. West 4. Sacred Books of  the East 
2.  3.  4.  

5. Bailey 6. Behramgore Tehmuras  Anklesaria 7. Shaul Shaked 
6.  7.  

8. Guy G. Stroumsa 9. The Bundahišn Acount of Creation: Myth, Speculation and Paradox 
9.  



١٧٢ ١٣های ایرانی  و گویش ها زبان نقد و بررسی 
 بندهش: کتاب آفرینش زردشتی

 
 بندهششود، کار آسانی نخواهد بود. به باور شاکد ترجمۀ متن  متفاوت از یک لغت می

است.  قلم آگوستینی و تروپ در حد معجزه بوده نشستن آن به خواهد و به ثمر جسارت می
است که، این اثر صورت  در ادبیات دینی زردشتی آورده بندهشجایگاه کتاب  ۀشاکد دربار

های دینی دیگر،  دهد. دین زردشتی نیز مانند سنت کامل و پیچیده از سنت اصلی را ارائه می
و پیگیری تحوالت این سنت به دلیل ظهور و  مراحل تغییر و سازگاری را پشِت سر گذاشته

هزاره اتفاق افتاده  رسد در بیش از یک نظر می ها و نیز نابودی آثار ادبی، که به سقوط حکومت
های فکری قرن سوم هجری/  تا حدودی جریان بندهشاست، کار آسانی نخواهد بود. کتاب 

دانش یونانی و نیز  کند که شامل برخی عناصِر تفکر و نهم میالدی را منعکس می
است. این متن به چگونگی جهان مادی  هایی است که در دورۀ اسالمی، رواج یافته اندیشه
  .)xii(نک: ص کند  پردازد و درک چگونگی و چرایی آن را گزارش می می

 بندهشدر تمام مراحل دین زردشتی وجود دارد. در  1ثنویت )Ibidem(به تصریح شاکد 
شود: یکی ثنویت اخالقی، یعنی تمایز بین موجودات خوب و بد و  یدو گونه ثنویت دیده م

شناختی است، که دو ساحت وجودی برای جهان قائل  دیگری، ثنویت از دیدگاه هستی
است: وجود مرئی و ملموس و دیگری نامرئی و ناملموس. در متون فارسی میانۀ زردشتی به 

شود. الگوی ثنویت در  امیده می) نmēnōg) وجهان مینوی (gētīgترتیب، جهان مادی (
دین زردشتی با الگوی ثنویت در ادیان دیگر مانند یهودیت، مسیحیت، اسالم و مکاتب 

کند؛ به عبارت دیگر،  گنوسی متفاوت است. ثنویت در دین زردشتی مستقل از هم عمل می
نیست و ) وجود، لزومًا خوب نیست و جهان مادی نیز لزومًا شر 2شکل نامرئِی (یا روحانِی 

هستِی برخالف انتظار،  باشند. 4یا غیرمادی 3توانند مادی موجودات خوب و بد، هرکدام می
حال آنکه هر دو وجود خیر و شر که شکل  در ارتباط است نه بدی؛خوبی بیشتر با مادی 

کنند. جهان مرئی  غیرمادی (روحانی) وجودند، در جهان مادی به یک شکل عمل نمی

                                                            
گاهی بیشتر نک: ١ احمدرضـا  ترجمـۀتألیف شائول شـاکد،  ،: تنوع آرای دینی در عصر ساسانیتحول ثنویت. برای آ

  .۴١-١٧: ١٣٨٧مقامی،  قائم
2. spiritual 3. material 4. spiritual 
3.  4.  



نقد و بررسی
١٧٣ ١٣یرانی های ا و گویش ها زبان

 بندهش: کتاب آفرینش زردشتی
 

ق اورمزد است و وجود شیطانی یعنی اهریمن سهمی در شکل مادِی (مادی) منحصرًا مخلو
های او جز ویرانی و نابودی  وجود، ندارد و چیزی جز روح مخرب نیست و هدِف فعالیت

  است.  نبوده
 بر دین یهود، مسیحیت 1به تأثیر جهان هلنیستی )xiii(نک: صدر ادامۀ پیشگفتار، شاکد 

های  که پیوستگی شرارت با جهان مادی، برگرفته از گرایشبدین معنی  .کند و اسالم اشاره می
است. اما در مقابل، دین  ای بوده که در مکتب نوافالطونی و گنوسی ایجاد شده فکری

 کرده و اهریمن راست، رد  این ادعا را که روح شیطانی محصول جهان مادی 2زردشتی
   است. حمله کرده به آن جهان مادیبرای نابودی که  گیرد میعنوان روحی در نظر  به

در بر موارد ذکرشده،  افزون دیگری نیز 3تاییتفکر دو )Ibidem(بنابر تصریح شاکد  
 »زمان«و دیگری دو مفهوم مکمل  4»نامتناهی«و  »متناهی« تقابلکی د: یوجود دار بندهش

 یی که درها اسطوره ۀشالودکه در  6یاین دو جفت اصطالح برای درک الهیات. 5»فضا«و 
در بند دوم فصل  »مانز« یت است. اصطالحاهم بسیار حائز ،است بازگفته شده دهشبن

زمانی برای  وبود  دانایی و خوبی در اوجۀ آگاهی و با هماورمزد است:  کار رفته نخست به
در این عبارت  بندهشۀ هدف نویسند )Ibidem( . به نظر شاکدبود روشنیدر کرانه  بی

روشنی گاه : متن آمده است ۀدر ادام .اورمزد در زمان استۀ کران وجود بیبرجسته ساختن 
)gāh ( کران روشنی بیآن را ، که اورمزد است جایو )asar-rōšnīh( روشنی دنامن می .
که  جاییدر در قطب متضاد  روح شیطانی. اورمزد است 7نامحدودفضای  کران بیانگر بی

ی متناهمان نازاما او ویژگی  ،ت داردشود، سکون نامیده می )asar-tārīgīh( پایان تاریکی بی
)zamān ī a-karānag (یک از شویم که به هیچ میدر متن با مکان سومی روبرو  .را ندارد 

 و جایگاه که مکان فضایی. است دو قدرت متخاصم، اورمزد و اهریمن اختصاص نیافته
هن نیز هیچ . ضرورت و نیاز به این جدایی قابل درک است، در عهد بسیار ککس نیست چهی

                                                            
1. Helenistic World 

٢. Zoroastrianism  گاهی بیشتر نک: شاکد   .)٣، یادداشت ١٩: ١٣٨٧(برای آ
3. binary 4. limited and unlimited 5. time and space 
4.  5.  

6. theology 7. unlimited space 
7.  



١٧٤ ١٣های ایرانی  و گویش ها زبان نقد و بررسی 
 بندهش: کتاب آفرینش زردشتی

 
نقطۀ تماسی  مکانی وجود نداشته که در آن، دو وجود متضاد با هم مشترک باشند و هیچ

یابیم که روح شیطانی در آغاز از وجود اورمزد  درمی بندهشاست. از روایت  وجود نداشته
  خبر بود. بی

و  متناهی ،1ازلیتوجه این است که این دو روح  درخور ۀنکت )Ibidem(به تصریح شاکد  
 2الهیاتیاین جمله برخالف عقل سلیم است، اما منطق روایت  .اند شدهتوصیف  متناهینا

پذیر  ظاهری امکان تناقضدهد که چگونه این  توضیح می بندهشمتن . داند آن را الزامی می
های کیهانی سروکار  با قدرت که . شاکد افزوده است، هنگامی)١١-۶ بند ١فصل :نک(است 

ظاهرًا در سطحی عمل  ها قدرت. این غیرممکن استهایی  تناقض چنینداریم، اجتناب از 
متناهی  3دوگانگیبرای توجیه انتساب  بندهش ۀ. نویسندکنند که خارج از درک بشر است می

از جهت این دو وجود  .ها را ارائه می دهد دو قدرت، طیف وسیعی از استدالل به و نامتناهی
 د.محدود و در جهات دیگر نامتناهی هستن ،است شدهدر نظر گرفته  4رقیب فضایی که برای

، ترجمۀ بهار، بندهش(نیز نک: » در بدن خود محدود هستند«(اورمزد و اهریمن)  5وجودهر دو 
(نک:  بدن نیستند روحی در عنوان بهاگرچه آنها ، مندند) : هر دو مینو به خویشتن کرانه٣، بند١فصل 
  .)xivص

شناسی،  گردد. در مبحث آخرت ات اورمزدی بازمیبه موجود بندهشتناقض دیگر در 
است و در مقابل، موجودات اهریمنی محکوم به  داللت بر ابدی بودن موجودات اورمزدی 

کند. پرسشی  اند. این عبارت موجودات اورمزدی را از موجودات اهریمنی متمایز می نابودی
موجودات اورمزد نیز خلق  کند که توان مطرح کرد اینکه، آیا نویسنده فراموش می که می
نویسنده در صورتی معتبر است که پذیرفته شود که  موضِع  اند، بنابراین متناهی هستند؟ شده

  .)Ibidem( استوجود  مادِی شکِل مخلوقات اورمزد انتقال از شکل معنوی به  خلقِت 
و ایزد وای است. یک ایزد به د ۀکند دربار مطرح می )xv(نک: صتناقض دیگری که شاکد 

عنوان سدی/مانعی میان دو وجود خیر و شر، یعنی  است. ایزدی که به ایزد منشعب شده

                                                            
1. uncreated 2. theological narrative 3. duality 
2.  3.  

4. antagonist 5. spirit 
5.  



نقد و بررسی
١٧٥ ١٣یرانی های ا و گویش ها زبان

 بندهش: کتاب آفرینش زردشتی
 

طرفی در نبرد میان خیر و شر شناخته  کند. در الهیات زردشتی بی اورمزد و اهریمن عمل می
است. این  بوده عنوان سد/مانع در طرح آفرینش مورد نیاز شده نیست؛ اما، به عملکردی به

 3خوب روِح  ، وجودِ است. اگر چه نشان داده شده 2و با وای  تشکیل شده 1سد/مانع، از هوا
باشد جودی شیطانی تواند و ؛ اما، آیا او میمشکل است خاصممت عنوان داور بین دو قدرِت  به

عنوان موجودی میانی  ا بهروای ۀ توان عملکرد دوگان تنها راهی که می .حتی اگر ایزد هست
مجزا داریم:  وجوددو  یشتدما در دین زر ،بنابراین .اوست ماهیتجدا کردن تطبیق داد، 

در برخی مفاهیم شبیه به زروان، خدای زمان  وای .»بدوای «و دیگری  »وای نیک«یکی 
، منشأ هر دو وجوِد خیر و شر است؛ 4است. وجودی که براساس روایت آفرینش زروانیان

بین آنها. زروان حامی اورمزد است، اما گیرد نه  اما، زروان باالی دو وجود خیر و شر قرار می
پذیرد، او فریب پسر شرور خود  خود می ۀعنوان نطف زروان، او اهریمن را به ۀمطابق با اسطور

تواند در نبرد بین پسرانش (اورمزد و اهریمن) دخالتی داشته باشد.  خورد، اما نمی را می
: کنند خارج از الگوی ثنویت عمل میرو هستیم که  هبنابراین، ما در پایان با دو الوهیت روب
جزئِی جهان روحانی (مینوی) قرار دارد و دیگری وای که یکی زروان که در باالی شکاف دو

 5شناسی آغازین ای که از این هستی گیرد. نتیجه وجود خیر و شر قرار میدر مکانی میاِن دو 
ِد سوم تا حدودی کاهش شود با وجو توان گرفت اینکه، ثنویتی که در این بخش دیده می می
نظر برسد، یعنی ثنویت باید از یک  عنوان تناقض به یابد. این مسئله ممکن است به می

شاکد اگر  ۀنادری نیست. به عقید ۀساختار مثلثی استفاده کند؛ اما درواقع این مورد پدید
ویت خدایی) را مقایسه کنیم، آئین توحیدی و ثنیم توحید، ثنویت و شرک (آئین چندبخواه

ادیان توحیدی عنصر خاصی  ۀکند. هم بسیار نزدیک به هم هستند و آنها را از شرک جدا می
میان خیر و شّرند. در سلسلۀ مراتب، اگر  ۀبر مبارز از ثنویت را در خود دارند و نظامی مبتنی

رو هستیم، حتی اگر دو  قدرت اهریمنی در حد قدرت خدایی باشد ما با تفکر ثنویت روبه
مًال متقارن نباشد. اما اگر نیروی شر در مقایسه با نیروی خیر، کمتر تلقی شود، دین قدرت کا

بعدی قطعًا توحیدی خواهد بود؛ باوجوداین، هیچ تفکر توحیدی وجود ندارد که عنصر 
                                                            

1. air 2. Way 3. good spirit 4. Zurvanite 5. primordial ontology 
2.  3.  4.  5.  



١٧٦ ١٣های ایرانی  و گویش ها زبان نقد و بررسی 
 بندهش: کتاب آفرینش زردشتی

 
دوگانه در آن وجود نداشته باشد. از سوی دیگر نیز، تفکری که قائل بر ثنویت از نوع اخالقی 

است، ایمان به قدرتی که باید با  بر دو قدرت نابرابر و نامتقارن بوده یاست، دیدگاهی مبتن
دین  آید که برمی شتیدزرکتب و دیگر  بندهشروایت از رقیب قدرتمند خود برخورد کند. 

مذهبی چندخدایی  نظاماز یک ثنوی،  ۀعقیدعنوان یک  تاریخی به دیدگاهاز  ،زردشت
 یعنوان دین به یشتدزردین ساختار ۀ ینشی دربارب بندهش،کتاب است.  نشأت گرفته متقدم،
  .)xviنک: (کند  میهای دیگر دین را نیز روشن  جنبه؛ افزون برآن، دهد ارائه می ثنوی
تألیف ساموئل  1»شده : جستجوی زمان گمبندهش«کتاب با نام ۀ بخش بعدی، مقدم 

پ با اشاره به است. ترو مطالب آن بحث شدهبندهش و تروپ است. در این قسمت دربارۀ 
یعنی جایگاه اورمزد و اهریمن و نیز حملۀ اهریمن به نور  بندهشمطالب فصل نخسِت 

هایی از  است. در ادامه به بخش اورمزدی و پیمان میان این دو وجود، سخن را آغاز کرده
  شود. مطالب مقدمه اشاره می

، نوزدهم میالدی ی است. از اواخر قرنشتددین زرو مهم دربارۀ  اصلیاز منابع  بندهش
شناسان غربی در زمینۀ زبان،  به همت ایران بندهشهای بسیاری دربارۀ  مطالعه و پژوهش

اگرچه نام کتاب به معنای  است. مندرج در آن، انجام شده ۀنام الهیات و جغرافیا و شجره
و  شناختی کیهان این متن دربارۀ خلقت و پیدایش عالم وجود، ، امااست »آفرینش آغازین«

شت دزراز مکاشفۀ حدود دو هزار سال پس  بندهش کند. معاد در دین زردشتی نیز بحث می
دانش باستانی دین زردشتی است  مختصر ازای  مجموعه ،باوجوداین ؛است شده نوشتهپیامبر 

  .)xviiص نک: ( است ای بخشیده تر این سنت، به آن شکل تازه های کهن بر الیهبا تکیه که 
انجام شده، متمرکز بر الهیات بندهش  ۀهایی که دربار لعات و پژوهشتا کنون، اغلب مطا

 است. های متمایز آن  از ویژگیکه  اخالقی ثنویتویژه در پرتو  بهاست،  شناختی بوده و انسان
سیارات بد، حیوانات  در برابرخیر و شر است: ستارگان خوب  میانمیدان نبرد  آفرینش تمام

 . همچنین از متنجادوگران در برابر ساحران وقهرمانان حیوانات موذی،  دربرابرخوب 
 یانبوه با است که انبوهی از خدایان مملو ازبر اورمزد و اهریمن، جهان  افزون یابیم که درمی

                                                            
1. The Bundahišn: Research for the Lost Time 



نقد و بررسی
١٧٧ ١٣یرانی های ا و گویش ها زبان

 بندهش: کتاب آفرینش زردشتی
 

شرک بر  مبتنیشتی را دزردین آیا این امر شوند.  رو می هروب (druz) دروجانو  (dēw) دیوهااز 
ف است مورد اختال بسیاراین موضوع  کند؟ می ییکتاپرست احتماالً یا  ثنویت و خدایی)،(چند
  .)xviiiص (نک: دنباشنمناسب کامًال یک از این مفاهیم  هیچرسد  نظر می و به

کند، زمان است. او از روایت  به آن اشاره می )Ibidem(یکی از مباحث مهمی که تروپ 
سریانی، ارمنی و  یونانی، لهازجممنابع غیرایرانی  درآفرینش ایرانی ۀ اسطور دیگری دربارۀ

های موجوِد ادبیات زردشتی اثری از آن نیست. در این  گوید که در نسخه سخن میعربی 
پدر در  شِک  هنگام ،رمزد و اهریمن است. اهریمناوپدر  خدای زمان، ،زرواناسطوره، 

ی، درمواجهه با این ناهماهنگ متولد شد.وجود آمد و سپس اورمزد  به کردن،حین قربانی 
بوده که نخست در آثار زردشتیان بازتاب  1محققین تصور کردند که آیین زروانی، بدعت

 نگرش ،های اخیر در دههاست.  ها به آن نابود شده اشاره ۀ، اما نهایتًا سرکوب شده و هم داشته
ممکن است  ،درنتیجه، هرگونه توجه به نقش زمان در آفرینش. است رد شدهکامًال زروانی 
 همدهش، بن؛ زیرا، سف استأت باعثاین  تروپ ۀرا القا کند. به عقید فکر زورانیت رنگی از

رسد که در آن نظم،  نظر می و هم به گوید زمان در نظم آفرینش می ۀدر مورد جایگاه برجست
ها  شماری گاهها،  نامه بینی، شجره در پوشش تقویم، تاریخ، طالعزمان  .دارد بنیادی زمان نقشی

تر،  وسیع یو در چارچوب شود تکرار می فصل کتاب ٣۶که در است ضوعیمو ،2مکاشفهو 
فصل ( آفرینش آغازِ  ازیعنی ، کند بازگو میجهان را  ۀهزارسال تاریخ نه ،بندهشساختار جامع 

  .)xix(نک: ص )٣۶فصل ( ی پایانیدر روزهابدی تا غلبه بر  )١
ی بر قلمرو وسیعی از که خالفت عباس زمانیدر قرن سوم هجری/ نهم میالدی،  بندهش

 کرد، میفرمانروایی  ساسانی شاهنشاهیهای پیشین  تمام سرزمین ومصر تا آسیای میانه 
 های حرکت نخستیندر  است. سرزمین ایران دویست سال پیش از آن، نوشته شده

در ، )غدادپایتخت (بحکومت عباسیان در  که هنگامیاسالمی فتح شده بود.  طلبی هتوسع
افغانستان و در  امروزی و جنوب شرقی ایراِن  ،خراسانهایی در  درگیری بود، رأس قدرت

آغاز شده بود که در نهایت  میالدی/ سوم هجری قرن نهم اواخردر  کاسپین،دریای های  کناره
                                                            

1. heresy 2. apocalyptic vision 
2 .  



١٧٨ ١٣های ایرانی  و گویش ها زبان نقد و بررسی 
 بندهش: کتاب آفرینش زردشتی

 
و همچنین  شکوفایی ادبیات کالسیک فارسیۀ این اولین دورانجامید.  آنان استقالل به 
گذار از است؛  بوده سندگان مسلمان، مسیحی و یهودیهای جدید نگارش و تفکر نوی شیوه

گردآوری  بابلی و تلمودخاخام در  های هبا نوشتن مباحثـ  فرهنگ شفاهی به فرهنگ مکتوب
  .)xixنک: ص(در این نوآوری ایفا کرد  ینقش بزرگـ  پیامبر اسالم احادیثتدوین  و

لمانان در قرن اول هجری/ دست مس روشنی به فتح ایران به  به بندهش،در چندین فصِل  
های فلسفی، علمی و  های متنی، ویژگی هاما فراتر از این نشاناست.  هفتم میالدی اشاره شده

، التقاط و در چارچوب خود بندهشدهد.  بازتاب میرا ی آن زمان اسالم فضای ادبی کتاب،
اسالمی،  های مهدانشنا شبیه بهقوانین دینی،  وبحث در مورد آیین  و تمرکز بر تاریخ طبیعی

به  اشارات .است )م١٠ق/ نیمۀ دوم قرن۴تاریخ تألیف: حدود ( 1الصفا رسالۀ اخوانویژه  به
 ۀدرواقع بازگفتی از نظریات نوافالطونی درباردر فصل نخست،  فیضان از طریقآفرینش 

 بندهشای، جهان اسالم آن را برگرفته است. برای نمونه،  آفرینش است که به صورت گسترده
وضوح همان  های کتاب مقدس یهودیان است. این کتاب به بیه به سبک برخی از تفسیرش

های پزشکی، علمی و فکرِی هلنیستِی هندی، بابلی و ایرانی است که در  ای از سنت ملغمه
نیست، آثار دیگر زردشتی  بندهشمسئله مختِص این است.  دسترس متفکران آن زمان بوده
اند. از این  های مشابهی را در خود جای داده مطالب و دغدغه که متعلق به همین دوره است

زادسپرم را  های گزیدهو  های منوچهر نامه، دادستان دینی، دینکرد، مینوی خردتوان  آثار می
از  روشنی اما به ،استدوران اسالمی در  یاثر بندهشرسد  نظر می به که وجودیبانام برد. 

 بهشتی دهای دین زر یشهر د.گرد میباز تر کهنبسیار  ینبه دورایابیم که  مطالب کتاب درمی
  . )xx(نک: صگردد  بازمیسال قبل از میالد  ١٠٠٠حدود  مفرغ،عصر 

پیشینۀ پژوهش و چگونگی روش  ،»: ترجمهبندهش«در ادامۀ مقدمه، در بخشی با نام  
ن ، هدف از ای)xxviii(نک: صبنابر تصریح آگوستینی و تروپ است.  تحقیق شرح شده

دین ه دربارۀ تحقیق و مطالع ۀهای بسیار در زمین بر اینکه بازتاب پیشرفت تحقیق، افزون
، درواقع فصیحبه انگلیسی روان و  بندهشجدید از  ای هترجم ۀزردشتی و ایران است، ارائ

                                                            
1. Epistles of the Brethren of Purity 



نقد و بررسی
١٧٩ ١٣یرانی های ا و گویش ها زبان

 بندهش: کتاب آفرینش زردشتی
 

  است.  های این اثر بوده انعکاس کیفیت زیباشناختی، سبک ادبی و پیچیدگی
فصل است. در آغاز هر فصل،  ٣۶امل یک دیباچه و در این تصحیح، ش بندهشکتاب 

است. در پایاِن  ای مختصر، بحث شده های اصلی آن فصل در مقدمه موضوع و نکته ۀدربار
است.  شناختی معرفی شده های بیشتر، منابعی با درج اطالعات کتاب همان فصل برای آگاهی
از  ارزشمند،انبوهی از تحقیقات ر کنار د براین، ، افزون)xxx(نک: صبه تصریح مؤلفان کتاب 

به کوشش  1المعارف ایرانیکا دایرةاست:  در جستار حاضر بهره گرفته شده سه منبع دیگر
 Wiley Blackwell Companion to Zoroastrianismشادروان احسان یارشاطر؛ 

 بندهشچند فصل  ۀ؛ ترجم 3ویناو یوهان سهراب دینشاو وِ  2شتوسبرگمیشائیل ا کوشش به
رسالۀ پروفسور بیلی و از بندهش  ۀ، در ترجم)Ibidem(. به تصریح مؤلفان 4قلم شروو به

  است.  یاری گرفته شدهنیز های بعدی او  پژوهش
و برخی   در ترجمۀ متن پهلوی، اسامی خاص به همان صورت در ترجمه حفظ شده

های خاص  است. در میان نام اصطالحاِت فارسی میانه با معیارهای کنونی آوانویسی شده
است، نه صورت  چند استثنا وجود دارد. نام زردشت به شکل معروف انگلیسی درج شده

 ٥»شکوه«در کل متن  xwarrahآن؛ واژۀ  (Zaraθuštra)یا اوستایی  (Zarduxšt)میانه  فارسی
  های فلکی اگر معروف باشند و نیز نام های ستارگان و صورت است. همچنین نام ترجمه شده
 )Hrōm(و روم  )Hindugān(هند  ،)Čīn/ Čīnestān)، چین (Ērānšahr( کشور ایران
 است. نام بسیاری از اند. اسامی خدایان و شیاطین کمی متفاوت بوده ترجمه شده
های ماوراءالطبیعی دین زردشتی، با نام عناصر جهان مادی برابر هستند. برای  شخصیت

دارد و هم جریان و حرکت هوا است. اگر  مثال باد (= وای) درمتن، هم به نام ایزدی اشاره
این اسامی به نام ایزد یا موجودی شرور اشاره دارد همان نام حفظ شده و اگر منظور عناصر 

امالهای متفاوتی  ها،  نویس است. اسامی خاص که در دست طبیعی باشد، ترجمه شده
ها اشاره  رات در یادداشتاین تغییبه اند. به تصریح مؤلفان  دارند، در کل متن استاندارد شده

                                                            
1. Encyclopædia Iranica 2. Michael Stausberg 
2.  

3. Yuhan Sohrab-Dinshaw Vevaina 4. in  The Spirit of Zoroastrianism, 2011   
4.  

5. Glory 



١٨٠ ١٣های ایرانی  و گویش ها زبان نقد و بررسی 
 بندهش: کتاب آفرینش زردشتی

 
های نخست،  است: در یادداشت . کتاب شامل دو سری یادداشت )xxix(نک: ص است  نشده

های دوم  است. یادداشت های این متن با تصحیح انتقادی پاکزاد درج شده قرائت  اختالف
است: نام  صورت موضوعی تنظیم شده همراه با معانی لغات است که به 1ای شامل نمایه

ها و کشورها؛ جانوران و گیاهان اساطیری؛  ها، سرزمین ها، رودخانه ها، دریاچه ها: کوه انمک
ها؛  های تاریخی و اساطیری؛ آتش شیاطین و دیوان؛ ستارگان؛ خدایان و ایزدان؛ شخصیت

خدای «. سخن پایانی با عنوان 3؛ مفاهیم2های مذهبی گیری و آیین تقویم، واحدهای اندازه
ی از یها است. در ادامه به بخش گای استرومسا نوشته شده قلم به 4»زمانزمان و پایان 

  . شود میسخنان او اشاره 
که  پس از پایان شاهنشاهی ساسانی، زمانی بندهش )195(نک: ص به تصریح استرومسا 

زیستند، تألیف  عنوان اقلیتی مداراکننده در جامعۀ تحت حاکمیت اسالمی می زردشتیان به
تر  حال، مانند بسیاری از متون ادبی پهلوی، محتوای آن بازتاب مفاهیم کهن یناست. باا شده

کند.  هاِی کالمی و اساطیری متعلق به گذشتۀ باستانی را نمایان می است و اغلب، سنت
رو هستند مربوط به قدمت این  هپرسش مهمی که بیشتر محققان ادبیات کهن ایران با آن روب

دبیات پیش از آنکه مکتوب شوند به صورت شفاهی، حفظ ، این ا ویژه هاست؛ به سنت
طور دائم  مانند، بلکه به ها نیز مانند باورهای دینی و زبان، هرگز ثابت نمی اند. اسطوره شده

های خارجی که با آنها در  در حال تکامل هستند و با منطق درونی توسعه و تحت تأثیر سنت
ا در این بخش، زمان است. به گفتۀ او، روند. بحث اصلی استرومس اند، پیش می تماس

کردند زروان، خدای زمان که در منابع غیرایرانِی اسطورۀ آفرینش، پدر  دانشمندان تصور می
است، اما  اورمزد و اهریمن بود، خدای برتر در بدعتی زردشتی در دوران ساسانیان بوده

به منظور است. استرومسا  زروانی هرگز وجود نداشته ۀعقیداست که   دانش اخیر نشان داده
 ،برای تاریخ فکری و مذهبی مدیترانه و خاور نزدیک برجسته ساختن اهمیت اصلی متن

طور اجمالی طیف وسیعی از مفاهیم دینی و فلسفی زمان را در اواخر دوران باستان مورد  به

                                                            
1. annotated index 2. liturgy 3. concepts  
2.  3.  

4. The God of Time and the End of Times 



نقد و بررسی
١٨١ ١٣یرانی های ا و گویش ها زبان

 بندهش: کتاب آفرینش زردشتی
 

اصلی نظم  ۀفمؤلعنوان  است. او بر این باور است که به یقین بازتاِب زمان به دادهبررسی قرار 
کند  است. استرومسا اشاره می هیچ وجه مختص ایران باستان نبوده کیهانی و هستی انسان، به

های  است، اما اینکه او از اندیشه ه بحث کرد 1تیمائوسکه افالطون دربارۀ زمان در کتاب 
. در مراحل مختلف است، موضوعی بحث برانگیز است زمان آگاهی داشته ۀایرانی دربار

از د. های احتمالی بین ایران و یونان اشاره کر از تماس برخیتوان به  بعدی یونان، می ۀفلسف
، تحرک را 3که زمان، کرونوس ثبات بود، درحالی ۀدهند نشان 2نظر ارسطو، ابدیت یا آیون

هلنیستی)  بعدها جهانهای فرهنگی بسیار وسیع بین جهان یونانی ( ماست .کرد منعکس می
، که در موبدان زردشتی، انمجوسوسیلۀ  بهمکان انتقال دائمی دانش و قلمرو ایران، ا

حال، هیچ شاهد  بااین. فراهم کرد را کردند شتی زندگی میدزر های اقلیتترین مناطق  غربی
زروان بر اندیشه یونانی تأثیر ۀ سطورمحکمی وجود ندارد که این ادعا را اثبات کند که ا

گاهی بیشتر نک: ت اس داشته   .)198-195 ص(برای آ
است.   این پژوهش، حاصل همکاری مشترک دومینیکو آگوستینی و ساموئل تروپ 

ای    اللغه، تألیف مقدمه لحاظ فقه تصحیح انتقادی متن پهلوی، نظارت بر دقت ترجمۀ متن به
های پایان کتاب به کوشش دومنیکو آگوستینی و  و یادداشتبندهش آغاز هر فصل   کوتاه در

  است.  و تألیف مقدمۀ کلی برعهدۀ ساموئل تروپ بوده بندهشمتن  ترجمۀ انگلیسی
  
  بررسی کتاب .٣

اثر دومینیکو آگوستینی و ساموئل ش بندههای کتاب  هدف از نگارش مقاله، بررسی ویژگی
  است. الله پاکزاد بوده تروپ، همراه با نگاهی به تصحیح انتقادی فضل

هایی که  به برخی مطالعات و ترجمه )xxvi(نک: ص آگوستینی و تروپ در پیشینۀ پژوهش 
شناسانی  اند، ازجمله ترجمه و تحقیقات ایران ، اشاره کرده انجام شده بندهش ۀتا کنون دربار

چون آنکتیل دوپرون، ویلیام وست، بهرام گور انکلساریا و هارولد بیلی. در میان این آثار، 
است. با  شادروان مهرداد بهار ذکر نشده به زبان فارسی اثربندهش  ۀترجم ه ونام نامی از واژه

                                                            
1. Timaeus 2. aion 3. chronos 
2.  
3.  



١٨٢ ١٣های ایرانی  و گویش ها زبان نقد و بررسی 
 بندهش: کتاب آفرینش زردشتی

 
های  یابیم که تمرکز بر مطالعات، به زبان نگاهی به منابع بندهش آگوستینی و تروپ درمی

است و تنها کتابی که به زبان فارسی در فهرست  انگلیسی، آلمانی، فرانسه و ایتالیایی بوده
لی است. البته در این شادروان احمد تفض مینوی خردخورد کتاب  چشم می  منابع به

است،  اند ارجاع شده های خارجی تألیف داشته پژوهش به آثار محققان ایرانی که به زبان
محمود شاپور شهبازی، ژاله آموزگار، شادروان احمد تقضلی، علیرضا ازجمله شادروان 

  الله پاکزاد، مهناز معظمی و تورج دریایی.  جعفری دهقی، سمرا آذرنوش، فضل
پژوهش،  ۀدر پیشین بندهشنیز در تصحیح انتقادی  )v ،vi: ١٣٨۴(نک: پاکزاد الله  فضل

بهار اشاره نکرده و  مهرداد بندهشفارسی  ۀطور مفصل به معرفی آثار پرداخته، اما به ترجم به
دیگری که  ۀاست. نکت ها اکتفا کرده نامه در بخش معرفی واژهبندهش  ۀنام واژهتنها به ذکر 

زبان آلمانی است. این کتاب  به آن ۀتاب پاکزاد اشاره شود، تألیف مقدمک ۀالزم است دربار
است، از وظایف نویسنده و ناشر  چاپ رسیده در دایرةالمعارف بزرگ اسالمی در تهران به 
زبان است، به همین سبب بدیهی بود  فارسی ۀایرانی، در اولویت قرار دادن حقوق خوانند

  شد. در کتاب درج می پیش از چاپ، مقدمه به زبان فارسی
های  از نسخه بندهشدر تصحیح متن  )xxix(نک: صبه تصریح آگوستینی و تروپ 

اند که در صورت تمایِل خوانندگان برای تطبیق  است، در ادامه افزوده متعدد استفاده شده
الله پاکزاد مراجعه کنند. آنها برای دستیابی  انگلیسی با متن پهلوی به کتاب فضلۀ ترجم
صورت  انگلیسی در ابتدای هر بخش متن، به ۀبه متن پهلوی نیز اعدادی در ترجم آسان

های  تر در معرفی کتاب اشاره شد، یکی از مسئولیت که پیش اند. چنان مورب درج کرده
است، اما در  بوده 1آگوستینی در این پژوهش، تصحیح متن پهلوی در دستگاه انتقادی

معرفی نشده و مشخص  بندهشهای  نویس ت، دستاس کتاب نوشته شده ای که بر همقدم
ایرانی،  بندهشاست، براساس تحریر  انجام شده  نیست که تصحیح براساس کدام تحریر

هندی یا هر دو تحریر(؟) برای دستیابی به روش تصحیح آگوستینی به کتاب پاکزاد  بندهش
بندی تصحیح  صلآگوستینی و تروپ با ف ۀبندی ترجم مراجعه شد. با مقایسه ترتیب فصل

                                                            
1. critical apparatus 



نقد و بررسی
١٨٣ ١٣یرانی های ا و گویش ها زبان

 بندهش: کتاب آفرینش زردشتی
 

حاضر نیز هر دو تحریر  ۀانتقادی پاکزاد، که تقریبًا همسان است، معلوم شد که در ترجم
کنیم.  تصحیح انتقادی پاکزاد نگاهی می ۀاست. برای روشن شدن مطلب به شیو استفاده شده

در پژوهش پاکزاد، لغات یا عباراتی که از بندهش هندی در متن قرار گرفته، میان دو خط 
نشان  )است هندی اضافه شدهنویس  دستو از  نیست یایران های نویس دستدر ( / \رب مو

ب، در ١۴در فصل » چگونگی کپی و خرس ۀدربار«است. برای نمونه، سرنویِس  داده شده
نویس هندی در متن قرار  است و براساس دو دست های ایرانی نیامده نویس یک از دست هیچ
. آگوستینی و تروپ نیز در ترجمه، همین سرنویس را که فقط )١٩۶: ١٣٨۴(پاکزاد است  گرفته

از مقدمۀ اند.  ب در ترجمه ذکر کرده١۴، در سرنویس بخش  هندی آمده  های نویس در دست
دریافت  بندهشتصحیح  ۀشیوکتاب آگوستینی و تروپ، توصیف دقیق و روشنی از جزئیات 

ه بر ر تصحیِح آگوستینی، تکیآید که اساس کا شود. با حدس و گمان چنین برمی نمی
رود به همین دلیل آوانویسی متن  است. همچنین احتمال می تصحیح انتقادی پاکزاد بوده

  در هر فصلهای دو کتاب  است و تنها به اختالف قرائت نیز در کتاب درج نشده بندهش
ترین است. بیش بسنده شده )208-199 (نک: ص ها طور جداگانه در بخش یادداشت به بندهش،

مورد، مربوط به فصل نخست کتاب  ٢١اختالف قرائت میان دو کتاب پاکزاد و آگوستینی، 
یک از دو اثر مذکور  توان اشاره کرد این است که در هیچ است. از نکات دیگری که می
ویژه در کتاب آگوستینی و تروپ بهتر بود به این  است، به ویراست متن پهلوی درج نشده

  شد.  مهم توجه می
تحقیق آگوستینی و تروپ، به تصحیح انتقادی پاکزاد  ۀشیو ۀرای آگاهی بیشتر دربارب
های  نویس تصحیح انتقادی متن براساس دست )ix: ١٣٨۴(گردیم. به تصریح پاکزاد  بازمی

 بندهشنویِس  کتاب به توصیف هشت دست ۀاست. او در مقدم ه بندهش ایرانی بود
 K43 و TD1، TD2، DHایرانی شامل  بندهشیر نویس از تحر است؛ چهار دست پرداخته

(نک: پاکزاد  M51 و K20، 20b، K20c هندی شامل بندهشنویس از تحریر  و چهار دست
١٣٨۴ :ix-vi(نویس دست ۀ. پیش از بررسی روش تصحیح پاکزاد، الزم است مطلبی دربار 
K43  شامل دو برگ به  است: نویس آورده این دست ۀدربار )٧: ١٣٨٠(نک: یادآوری شود. بهار



١٨٤ ١٣های ایرانی  و گویش ها زبان نقد و بررسی 
 بندهش: کتاب آفرینش زردشتی

 
ای به  است. او اشاره بودهبندهش  صفحات پایانیاست که احتماًال از  ١٣١و  ١٣٠شمارۀ 

شامل  K43مجموعۀ  )٣٢٧: ١٣٧۶(است. به گفتۀ تفضلی  تحریر ایرانی یا هندی آن نداشته
، در بخش نخست مجموعه قرار دارد. 1کوچک بندهشدو بخش است که قسمتی از پایان 

کتابت آن  م)١۵٨٧(یزدگردی  ٩٣۶دهد که در سال  الف، نشان می١٣٠ر برگ انجامۀ آن د
های  نویس را ذیل دست K43 بندهشنویس  دست )vii: ١٣٨۴(است. اما پاکزاد  پایان یافته

است.  های مفقودِی بندهش ایرانی گفته را برگ ١٣١- ١٣٠های  و برگ  ایرانی فهرست کرده
در  2به کوشش آندرئاس مینوی خردنویس  ه با دستعنوان ضمیمه، همرا نویس به این دست
نویس نیز پایاِن سال  در انجامۀ این دست است. منتشر شده 3صورت فاکسیمیله م به١٨٨٢

نویس  ۀ دست به اینکه در هر دو گزارش دربار است. باتوجه یزدگردی ذکر شده ٩٣۶کتابت، 
K43مال وجود دارد که هر دو یک است، این احت ها و سال کتابت، یکسان بوده ، شمارۀ برگ
اند؛ بنابراین، این  مشترک را توصیف کرده نویس با مادرنسخۀ  نویس واحد یا دو دست دست
است یا هندی. هدف نگارنده از مطلب فوق تنها  بندهشنویس، یا تحریر ایرانی  دست

  است. بوده K43الله پاکزاد از  تمرکز بر اختالف گزارش شادروان احمد تفضلی و فضل
، TD1 ایرانی یعنی بندهشتر گفته شد تصحیح پاکزاد بر سه نسخۀ اصلی  که پیش چنان

TD2  وDH نک: ص است. به تصریح پاکزاد  استوار بوده)ii(  بندهش ایرانی و هندی اگرچه دو
دهند، اما دو گونۀ یک اثر واحد هستند. به همین  روایت بسیار متفاوت از یکدیگر را ارائه می

بزرگ و کوچک را پیشنهاد  بندهشکننده دانسته و کاربرد  ایرانی و هندی را گمراهل اصطالح دلی
نه  در بندهش هندیاست  ایرانی آورده و افزوده بندهش ۀهندی را عصار بندهشاست. او  کرده

 بنابراین ،است شده اند، بلکه متن موجود، بیش از همه، بسیار تحریف شده مفقودتنها قطعات 
و در متن ها  فاصلهبه سبب  .عنوان یک منبع مستقل درنظر گرفت بهآن را  توان سختی می به

ها  براین، ترتیب فصل افزون .متن در بسیاری از جاها قابل درک نیست شده، کلمات تحریف
  .)ii ،iii: ١٣٨۴(نک: پاکزاد است  هم ریخته به M51 ویژه در به ها برگ وتغییر کرده 

                                                            
  نیز معروف است. مختصر یا هندی بندهش به. ١

2. Andreas 3. facsimile/ Faksimile 
3.  



نقد و بررسی
١٨٥ ١٣یرانی های ا و گویش ها زبان

 بندهش: کتاب آفرینش زردشتی
 

 بندهشهای  ادی، اختالِف سه نسخۀ اصلی و نیز نسخهذیل متن انتق )ix: ١٣٨۴(پاکزاد  
باید  1ها که ممکن است نسخه است. به عقیدۀ پاکزاد تاجایی هندی را به خط پهلوی نوشته

ها، تصویر  عینًا و دقیق در پانویس ثبت شود و برآن است که اطالعات ترکیبی نسخه
یس، نخست صورت پهلوی دهد. او در پانو تری از متن در اختیار محقق قرار می دقیق
های  نوشته و سپس اطالعات نسخه TD1 ،TD2 ،DHهای بندهش ایرانی را به ترتیِب  نسخه

های خطی در این  است. بنابر تصریح پاکزاد استفاده از تعداد زیاد نسخه هندی را درج کرده
ل های بسیار، ذی است، اما از سویی باعث پانویس پژوهش درواقع تضمینی برای کار بوده

ها  است که اختالف نسخه است؛ اما با وجوداین، صالح کار را براین دانسته متن انتقادی شده
های پایانی. در پژوهِش پاکزاد کمابیش   در انتهای متن در هر صفحه بیاید، نه در یادداشت

  . )x-ix: ١٣٨۴(نک: پاکزاد ترتیب فصل بندی براساس کار انکلساریا حفظ شده است 
های موجود از آن منشعب  متن، بازسازی متنی است که نسخه هدف از تصحیح 
های مهم در تصحیح  است و دست یافتن به متنی نزدیک به متن مؤلف است. از ویژگی شده

های معتبر آن متن است. پس از شناخِت توصیفی و بررسی  متن، نخست شناسایی نسخه
کدیگر است. با این کار، اشتراک ها با ی ها، مرحلۀ سوم، مقایسه و تطبیق نسخه تاریخ نسخه

شود. اگر اشتراکات دو متن بسیار بیشتر از افتراق بود،  و افتراق آنها برای مصحح روشن می
ها  نسخه ۀگیرد. اما اگر در مقایس نمایانگر آن است که هر دو از یک مادرنسخه سرچشمه می

اقع تحریرهای جداگانه ها در و رو بودیم، هر یک از نسخه هبا ساختار بسیار متفاوتی روب
شوند که هنگام تصحیح متن، نباید آنها را با هم درآمیخت، بلکه هر یک از این  محسوب می

  تحریرها باید جداگانه بررسی و تصحیح شوند.
است. تحریر هندِی  از دو تحریر ایرانی و تحریر هندی نام برده شده بندهش ۀدربار 

ها و  ای از مطالب مشترک است اما کاستی ن در پارهبا اینکه با گونۀ ترجمۀ ایرانی آ بندهش
توان حذف برخی  های ایرانی دارد. از این اختالفات می نویس هایی نسبت به دست فزونی
ها، اضافه شدن مطالب جدید، کاربرد لغات به پازند را  جایی مطالب فصل ها، جابه فصل

                                                            
1. varianten 



١٨٦ ١٣های ایرانی  و گویش ها زبان نقد و بررسی 
 بندهش: کتاب آفرینش زردشتی

 
نویس ایرانی و هندی  ا در دو دسته برشمرد. پاکزاد با اینکه در مقدمۀ کتاب به این اختالف

است، اما  های ایرانی گفته نویس کند و همچنین اساس کار تصحیح خود را دست اشاره می
های  های آن در تطبیق با نسخه های هندی را نیز، با تمام دشواری نسخه بندهش،در تصحیح 

 / \ان دو خط مورب تر گفته شد این لغات در متن می که پیش است. چنان ایرانی استفاده کرده
 نویس در سطر اول در سه دست kū، لغت ١بند  ١است. برای نمونه در فصل  درج شده

TD1 ،TD2  وDH نویس هندی  نیامده و براساس دو دستK20  وM51 در متن قرار 
درستی در ترجمۀ  . استاد مهرداد بهار به)١۴، پانویس شماره ۴: ١٣٨۴(نک: پاکزاد است  گرفته

در  1است و نسخۀ اساس نویس ایرانی را اساس کار قرار داده سه دست فارسی بندهش
 تصحیح ۀدیگری که دربار ۀاست. نکت ترین نسخه بوده ، کاملTD2نویس  پژوهش او دست
است و برای  تصحیح ارائه نشده ۀتوان اشاره کرد اینکه، شرح کاملی از شیو انتقادِی پاکزاد می

 2ای بوده یا متن را به روش التقاطی قائل به اقدم نسخهخواننده معلوم نیست در تصحیح، او 
  است. این انتقاد به کتاب آگوستینی و تروپ نیز وارد است.  تصحیح کرده

م)، ١٩۵۶م) و بهرام گور انکلساریا (١٨٨٠پس از ترجمۀ ویلیام وست ( بندهشکتاب  
است. برای  انگلیسی روان ۀاست. ترجم بار به زبان انگلیسی ترجمه شده برای سومین

تری نیاز است. در  انگلیسی، به مطالعات عمیق ۀها، معانی و بررسی ترجم دستیابی به قرائت
ادامه، به برخی ابهامات ترجمۀ آگوستینی و تروپ، با نگاهی به ترجمۀ مهرداد بهار و متن 

  است.  انتقادی پاکزاد اشاره شده
است که در مقابله با  رمذ آمدهدر بند بیستم از فصل سوم کتاب بندهش، دربارۀ سپندا 

حملۀ اهریمن به جهان مادی، محافظت از زمین را برعهده گرفت. در این نبرد، آبان، 
سور َاناهید او را یاری کردند. در ادامۀ متن پهلوی  ماراسپند، دین، َارد، َارششَونگ و َاردوی

  است:  آمده
Ard ud Dēn andar xwarrah mān ast kē Aršišwang gōwēd xwarrah ī 

wahištag ardyārīh Ardvīsūr Anāhīd pid ud mād ī ābān pad ēn 

                                                            
1. optimus codex 2. eclectic edition 
2.  



نقد و بررسی
١٨٧ ١٣یرانی های ا و گویش ها زبان

 بندهش: کتاب آفرینش زردشتی
 

hamkārīh andar ebagtīh win(n)ārd ēstēnd ud ēn ham-kār xwarrah 
+pāk dārēnd. ) ۵٠: ١٣٨۴(نک: پاکزاد    

شود: پاکزاد در متن انتقادی، کل متن را بدون  در این بند، نخست به دو نکته اشاره می
است. نکتۀ بعدی،  غاز و پایان جمله مشخص نشده دنبال هم آورده و آ وندی، بهعالئم سجا

  است.  نوشته شده ebagtīhسهو  در متن به ebgatīh ۀواژ
گوستینی و تروپ  چنان xwarrahاصطالح  اند درواقع  نیز اشاره کرده )xxiv(نک: ص که آ

شد و در  یان به فیض عطا میایزدی، کرامت و موهبتی است که به پادشاهان و فرمانروا ۀفّر 
که او  جمشید، زمانی ۀشد. ازجمله فر می عنوان مجازات از آنها گرفته  پی گناه و خطا، به

 ۀ، فرکارنامۀ اردشیر بابکانای از او جدا شد، همچنین در  ادعای خدایی کرد به شکل پرنده
را » فّره«تینی و تروپ، تر اشاره شد، آگوس که پیش دنبال او بود. چنان اردشیر به شکل قوچ به

کنیم  اند. اما در ترجمۀ انگلیسی به مواردی برخورد می ترجمه کرده» Glory«در سراسر متن 
  شود. است. در ذیل به چند مورد اشاره می که خارج از این قاعده عمل شده

چنین  Ard ud Dēn andar xwarrah mān astاز عبارت  ترجمۀ آگوستینی و تروپ -
  :است آمده

“Ard and Dēn are in the house of glory”  (؟) ارد و دین در خانۀ شکوه / فّره
است. ترجمۀ متن روشن نیست و  به چه معنی آمده xwarrahهستند. معلوم نیست در اینجا 

ارد و دین «این جمله را  )١۶۶، ۴٩: ١٣٨٠(است. بهار  شرح و تفسیری نیز برای آن ذکر نشده
در است. او  کرده و فّره را در اینجا به معنای آتش و شعله دانسته ترجمه» در فّرۀ خانه است

تفسیر » ارد و دین را خانه در آتش است«عبارت را  )٧٣: ١٣٧۶(پژوهشی در اساطیر ایران 
  است.  کرده

 Aršišwang is the glory of heavenly“ است: دربارۀ ارششونگ نیز آمده
“righteousness  َی بهشتی است. در ترجمۀ عبارت اخیر، با استناد پرهیزگار ۀفّر  رششونگا

  شد.  نوشته می the Gloryبایست  می xwarrahبه گفتۀ مترجمان متن، برای 
  است: چنین آمده Ardvīsūr Anāhīd pid ud mād ī ābānترجمۀ عبارت  -



١٨٨ ١٣های ایرانی  و گویش ها زبان نقد و بررسی 
 بندهش: کتاب آفرینش زردشتی

 
“Ardwīsūr and Anāhīd are the father and mother of the waters.” سور  اردوی

سور اناهید  که معلوم است، آگوستینی و تروپ، اردوی پدر و مادر آبها هستند. چنانو اناهید 
سور اناهید سرچشمۀ همۀ  اند. ایزد بانوی اردوی را در این جمله دو ایزد در نظر گرفته

(نک: هینلز هاست  های روی زمین است و در جایگاه آسمانی خود، منشأ همۀ باروری آب
پنجم به نام آبان یشت که نام متأخر این سرود است به ستایش و  . در اوستا، یشت)٣٨: ١٣٧۵

- ٩: ١٣٩٢؛ موالیی ۴٩: ١٣٧۶(نک: تفضلی است  سور اناهید اختصاص یافته بزرگداشت اردوی
سور اناهید پدر و مادر  اردوی«است:  این عبارت را چنین ترجمه کرده )۴٩: ١٣٨٠(. بهار )٣٨

  ».آبها است
 pad ēn hamkārīh andar ebgatīh 1از عبارت ترجمۀ آگوستینی و تروپ-

win(n)ārd ēstēnd :چنین است  

“Because of their partnership, everything was prepared for the onslaught 
of evil.” نظر  به دلیل همکاری آنها، همه چیز برای یورش اهریمن آماده شده بود. چنین به

 ویراستن،«به معنی  winnārdan در متون پهلویاست.  آزاد ترجمه شدهعبارت رسد  می
 شاید بهتر بود. )MacKenzie 1971: 91( است کار رفته به» مرتب کردن، منظم کردن

win(n)ārd ēstēd به was arranged شد. مورد دیگر در این جمله، کاربرد واژۀ ترجمه می 
because  در مقابلpad ēn  .استpad ēn  ر اسم مقدم است که بحرف اضافۀ مرکبی

است. آغاز  » بر این، بدین، به این«در آغاز جمله به معنی و  )٢٧٧: ١٣٧۶(نک: برونر: شود  می
از عبارت اخیر  شد. ترجمۀ بهار ترجمه می with this partnershipاین عبارت بهتر بود 

  .»است... بدین همکاری (که) در (دوران) اهریمنی ترتیب یافته«چنین است: 

 و ترجمۀ آگوستینی و تروپ: ēn ham-kār xwarrah +pāk dārēndمتن:  ادامۀ

“These partner spirits keep watch over Glory.”  200 :2020: (نکآگوستنینی و تروپ( 
 اند. مهرداد بهار نیز براساس را پذیرفته pāk، nigāhقرائت  جای براساس نظر چرتی به

                                                            
 TD1 نویس خـوانش پـاکزاد براسـاس دسـت و) DH )ēstēd و TD2نویس  س دسـتمهرداد بهار براسا  خوانش. ١

)ēstēnd( .  



نقد و بررسی
١٨٩ ١٣یرانی های ا و گویش ها زبان

 بندهش: کتاب آفرینش زردشتی
 

این مینویاِن همکار، فّره را نگاه « است: ترجمه کرده» نگاه« TD1 ،nigāhنویس  دست
را به » فّره« xwarrah ۀبر آن است که در متن پهلوی اگر واژ )١۶۶: ١٣٨٠(اما او ». دارند

zamīn »و همچنین خوانش » زمینnigāh  بهpāk صورت، ترجمۀ  تصحیح شود، در این
بیشتر خواهد  دارند، با بقیۀ مطالب هماهنگی متن، این مینویاِن همکار زمین را پاک می

  داشت. 
چنین  )١۶۵: ١٣٨۴(دریاچۀ َاستواست به نقل از پاکزاد  ۀ، دربار١١بند  ١٢فصل -
  است: آمده

ōwōn rōšn ud xwarrahōmand čiyōn gōwēd kū xwaršēd payrōg mad ayāb-
im Astwāst war dīd? 

  آگوستینی و تروپ:  ۀترجم
“It is so luminous and filled with Glory that one says: “Is that the sun’s 

brightness shining or did I see Lake Astwāst?” 
آنقدر درخشان و پر فّره است که گوید: درخشش خورشید است یا دریاچۀ استواست را 

  دیدم؟
 Gloryاست و به نظر نگارنده، درج  صفت نسبی xwarrahōmandدر این عبارت 

 filledجای  کند. شاید بهتر بود به پر از فّره را تداعی می  ۀصورت اسمی در ترجمه، دریاچ به
with Glory  بهglorious شد یا  ترجمه میGlory شد. با حرف کوچک نوشته می  

  دربارۀ مرو رود آمده است:  ١۶الف بند ١١نمونۀ دیگر در فصل 
Marv rōd ī xwarrahōmand pad xwarāsān az Abarsēn gar be tāzed. 

 )١۵۴: ١٣٨۴(پاکزاد 
 آگوستینی و تروپ: ۀترجم

“The Merv River, full of glory, flows in the east from Mount Abursēn.” 
  . است باشکوه ترجمه شدهشکوهمند و معادل فرهمند،  xwarrahōmandدر این جمله 

های خط  های متفاوت از یک واژه، به دلیل دشواری در ادامه به چند نمونه از خوانش
  شود: در سه کتاب اخیر اشاره می پهلوی،



١٩٠ ١٣های ایرانی  و گویش ها زبان نقد و بررسی 
 بندهش: کتاب آفرینش زردشتی

 
که کیومرث بیمار شد بر دست  است: هنگامی کیومرث آمده ۀدر فصل چهاردهم دربار

  است: چپ افتاد، در ادامۀ متن در بند چهارم آمده
az ān ī +anīg margīh pad tan ī Gayomart andar šud...   ١٨٠: ١٣٨۴(پاکزاد(  

(نک: به تن کیومرث وارد شد  سمت چپد: مرگ از ان ه آوردهترجمآگوستنینی و تروپ در 
  )٧۶ص 

  ».مرگ به تن کیومرث در شد کوچکاز آن (انگشِت) «ترجمۀ بهار از متن چنین است: 
 .است ضبط شده هوگک: DHو  TD2نویس  در دست و TD1 :ŢŎنویس  در دست

است:  دانسته »یشپ«یا  »پیشانی«احتماًال به معنی  anīgپاکزاد با عالمت بازسازی، واژه را 
این واژه را  )١، یادداشت ١٨٠: ١٣٨٠(مرگ از پیشانی/ از پیش به تن کیومرث وارد شد. بهار 

andak »نویس  قرائت کرده و آن را براساس مطالب دست» کوچک، اندکTD2 )٧٣-١٣( 
 hōyag لغت را آگوستننی و تروپ .pad ān ī keh angustاست:  (انگشت) کوچک آورده

  اند. اندهخو »سمت چپ«
 و... بو مانند کندر، راسن، صندل بخش مربوط به گیاهان خوشدر در فصل گیاهان، 

  است.  چنین آمده
har(w) čē rēšag ayāb tōz…bōyāg čiyōn kundur ud rāsn ud kust ud 

ōlūg…  ٢١۵: ١٣٨۴(پاکزاد(  
است. او در  تهو در ترجمه سه نقطه گذاش  مشکوک بوده ōlūgدربارۀ قرائت و معنای  بهار
 wlngصورت  را با احتمال بهاخیر لغت  )٣۵یادداشت  ١٨٣: ١٣٨٠(نک:  ها یادداشت
دار نیست.  کند که این گیاه، بوی می هاما اشار ،است آورده »خلنگ«گیاه و آن را نویسی  حرف

 معنی aloe«1«و   خوانده ōlūgآگوستینی و تروپ نیز احتماًال به پیروی از پاکزاد آن را 
) خوانده و دخیل aγalūk* <( awalūgاین واژه را  )Henning 1977: 728(اند. هنینگ  هکرد

، چوبی است آغالوجنهمان این واژه مقامی  . به عقیدۀ قائماست دانسته αγάλοχονاز یونانی 
شدۀ واژۀ  را صورت پارسی awalūgاست. او  بودهخوشبو و سخت که محل رویش آن هند 

                                                            
  یار، صبرزرد (؟) باشد. است، شاید منظور گیاه شب برای این واژه یادداشتی ارائه نشده. ١



نقد و بررسی
١٩١ ١٣یرانی های ا و گویش ها زبان

 بندهش: کتاب آفرینش زردشتی
 

واسطۀ زبان  فارسی، همین لغت باشد احتماًال از آرامی بهابلوج د اگر گوی می یونانی آورده و
، »چوب عود« awalūg ۀمیان  عربی به فارسی برگشته است. ابلوج شاید مربوط به فارسی

مقامی؛ نیز نک:  های تلگرامی احمدرضا قائم (برگرفته از یادداشتهای شرقی باشد  ای از زبان واژه وام
  .)یفرهنگ جامع زبان فارس

ها بسنده  ها تنها به اختالف خوانش رفت در بخش یادداشت در کتاب حاضر، انتظار می 
 ۀیافت. همچنین باید اشاره شود در بخش نمای شد و بخشی به تعلیقات اختصاص می نمی

اند، درنتیجه  های بندهش، نام گیاهان وحیوانات غیراساطیری فهرست نشده موضوعی واژه
  خص نیست. خوانش این لغات نیز مش

  
  منابع:

  ، تهران.غربی ۀهای ایرانی میان نحو زبان، ١٣٧۶برونر، کریستوفر، 
 نخست و دوم)، تهران. ۀ(پار پژوهشی در اساطیر ایران، ١٣٧۶بهار، مهرداد، 

  ، تهران.، بندهش١٣٨٠ ، ــــــــــ
  .، تهرانمتن انتقادی ١بندهش، جلد، ١٣٨۴الله،  پاکزاد، فضل

 ، تهران.تاریخ ادبیات ایران پیش از اسالم ،١٣٧۶تفضلی، احمد، 

  ، تهران.فرهنگ جامع زبان فارسی، ١٣٩۵اشرف،  صادقی، علی
  های مندرج در تلگرام. ، یادداشت»ابلوج«مقامی، احمدرضا،  قائم

  ، تهران. ١٣٩٢، آبان یشتموالیی، چنگیز، 
 تفضلی، تهران.، ترجمۀ ژاله آموزگار و احمد شناخت اساطیر ایران، ١٣٧۵هینلز، جان، 

Henning, W.B, 1977, “The Sogdian Texts of Paris”, Acta Iranica 15, Leiden. 
MacKenzie, D. N., 1971, A Concise Pahlavi Dictionary, London. 
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١٩٤ ١٣های ایرانی  و گویش ها زبان نقد و بررسی
 ...ریزی زبان در جمهوری سیاست و برنامه

 
  مقدمه .١

است. اما برخی  شناسی زبان روییده  ریزی زبان در چند دهۀ اخیر، بر شاخۀ جامعه  برنامه
ازاین، با َبرآمدِن ناسیونالیسم در جهان،  حوزه، دو سه سده پیش  این  هاِی مربوط به  بحث

ر آثار اندیشمندان آمریکایی، ، د1ها  ملتـ ها و ظهوِر دولت   ُسست شدن پایۀ امپراتوری
که در دو سه سدۀ نامدارانی . از است آلمانی، فرانسوی، ایتالیایی و بریتانیایی مطرح شده
اند،   ا سخن گفتههبخشی به آن  ها و هویت  گذشته دربارۀ زبان و اهمیت آن در ساخت ملت

 4نی و ِارِنست ِرنانآلما 3و یوهان گوتلیب فیشته 2توان از یوهان گوتفرید فون ِهرِدر  می
بینیم که   ر تاریخی به موضوع بنگریم، میرد. همچنین، اگر با نگاِه جستجوگفرانسوی نام ب
که برای نمونه، چنین  چنان است، آن بیشترش از این نیز ِقدمت ،گرایانه به زبان  رویکرِد ملی

و  5امپراتوری شارلمانیهای میانه در میان ِاسالوها، پس از َبرافتادن   هایی را در سده  نگاه
توانیم ببینیم. در این زمان   می 6برآمدن نخستین امپراتوری ِاسالوتباران، به ناِم موراویاِی کبیر

، کتاب مقدس را به زباِن ِاسالوی 8و برادرش متودیوس 7سیریل ـاست که قدیس کنستانتین 
ستاید   بومی را میکنند، و کنستانتین در شعرهایش کاربرِد زبان   ترجمه می 9کلیسایی

)Jakobson 1968: 585-588(. را  11کو سیریلی 10گولیتیالاین دو برادر همچنین الفباهاِی گ
  های اسالوی هستند.   ابداع کردند که ابزارهاِی اصلی نگارش زبان

در سمت و سویی  ،ریزی زبان با هدف اثرگذاری بر رونِد تحوالت زبانی جامعه و هدایت آن  برنامه
ریزی   در دو سدۀ اخیر، برنامه .)Haugen 1968: 674(ریزان زبان است   گیرد که خواسِت برنامه  انجام می

در جهان کنونی گرایش زیرا، است؛  سازی امروزی تبدیل شده  زبانی به بخشی از جریان ملت
سه بخش  ریزی از  این برنامه .)۵۶٧: ١٣٩٣(وارداف معنا کردن زبان با ملت وجود دارد   چشمگیری به هم

تشکیل شده که دو  14آموزی  ریزِی زبان  و برنامه 13ریزی پیکره  ، برنامه12ریزی جایگاه (شأن)  اصلِی برنامه
  است.  مطرح کرده )81 :1969( 15بار هینز ِکُلس  اصطالح نخست را، نخستین

                                                            
1. nation-states  2. Johann Gottfrid von Herder 3. Johann Gottlieb Fichte 
2  
3  

4. Ernest Renan  5. Charlemagne 6. Great Moravia 
5  
6  

7. Saint Constantine - Cyril 8. Methodius 9. Church Slavonic 
8  
9  

10. Glagolitic  11. Cyrillic 12. status planning 
11  12  

13. corpus planning 14. acquisition planning 15. Heinz Kloss 
14  
15  



نقد و بررسی
١٩٥ ١٣های ایرانی  و گویش ها زبان

 ...ریزی زبان در جمهوری سیاست و برنامه
 

های   انبا باال بردن یا پایین آوردن جایگاه زبانی، نسبت به زبان یا زب ،جایگاه ریزِی   برنامه
ریزی پیکره به کوشش   دیگر، یا افزایش یا کاهش کارکردهای آن در جامعه پیوند دارد. برنامه

برای دگرگون کردن ساختار و شکل یک زبان و تجویز هنجارهایی براِی کاربرد آن و تهیۀ 
ریزی   ای از ابزارها برای تقویت و گسترش کاربرد آن مرتبط است و برنامه  مجموعه

های مشخصی در نظاِم آموزش و پروش جامعه مربوط   وزی، به آموزش زبان یا زبانآم  زبان
های دولت و نخبگان   گیری  بر دخالت و تصمیم ها، هر سه، مبتنی  ریزی  است. این برنامه

هایی و ُافِت   تواند به َبرکشیدِن زبان یا زبان  هایی که می  جامعه هستند، دخالت و تصمیم
  هاِی دیگر جامعه بینجامد.   ای زبانجایگاه و کارکرده
  مردان هر کشوری آموزنده  کشورهای مختلف، برای پژوهشگران و دولتۀ توجه به تجرب

های مقتضی دربارۀ   هاِی الزم یا گرفتن تصمیم  تواند آنها را در انجام پژوهش  است و می
تند و اشتراکات که دو کشور همسایه هس زمانی ،ویژه  مسائل جامعۀ خود یاری کند؛ به

تواند   هاِی یکی می  ریزی  برنامه ،شان زیاد است، و بر همین مبنا  فرهنگی و زبانیـ  تاریخی
  برای دیگری مهم باشد. 

فرهنگی را با ایران دارد، ـ  هاِی تاریخی  کشورهاِی همسایه که بیشترین اشتراک ازجمله
ایران در قفقاز بود که برپایۀ دو  هاِی   جمهوری آذربایجان است. این کشور بخشی از سرزمین

، روسیۀ تزاری آنها را از خورشیدی) ١٢٠۶(نچای او ترکم خورشیدی) ١١٩٢(عهدنامۀ گلستان 
قابل  دورهایران جدا کرد. سرگذشت این سرزمین، پس از واگذاری به روسیۀ تزاری، در چند 

پس از انقالِب  )م١٩٢٠-١٩١٨(ه بررسی است: دورۀ روسیۀ تزاری، دورۀ استقالل دوسال
دورۀ اتحاد جماهیر شوروی و دورۀ پس از فروپاشی شوروی و  م؛١٩١٧روسیه در بولشویکِی 

  . م١٩٩١اعالم استقالل جمهوری آذربایجان در 
  
یزی زبان در جمهوری آذربایجان  سیاست و برنامه. معرفی کتاب ٢   ر

آذربایجان در دو سدۀ  تجربۀ هویتیچند در مقدمه، به شامل مقدمه و ده فصل است. کتاب 
داشتن این منطقه از دو  سیاست روسیۀ تزاری برای دور نگهازجمله است:  اشاره شدهگذشته 



١٩٦ ١٣های ایرانی  و گویش ها زبان نقد و بررسی
 ...ریزی زبان در جمهوری سیاست و برنامه

 
انسان کوشِش شوروی برای تربیت  ؛هویتی آن، یعنی ایران و عثمانیۀ کانون اصلی جاذب

های مربوط به زبان در جمهوری   بر تصمیم دولت بودن ـمّلت ، و اثر الزامات 1شوروی
  . م١٩٩١از استقالل در  آذربایجان پس

بررسی و انواع  ،ریزی و سیاست زبان  در فصل نخست، مفاهیم اصلی حوزۀ برنامه
است. از  ریزی زبان، اهمیت، اهداف، فرایند و متولیان آن معرفی شده  مختلف برنامه

شود]   ی [میریزی زبان توجه جّد   زمانی به برنامه«... های مهم این فصل این است که   نکته
جامعه شناخته    ۀعنوان مانعی در راه پیشرفت و توسع ارتباطی بهـ که برخی مسائل زبانی 

ها در برابر تغییر وضع   اهمیت فائق آمدن بر مقاومت و همچنین، )٢١صنک: (» شود]  [می
  . )۴٧صنک: (های روانی الزم برای پذیرش تغییر   موجود و ایجاد زمینه

آذربایجانی تبیین شود. این  گیری ترکِی   است چگونگی شکل شدهدر فصل دوم، کوشش 
ریزی   اندرکاران و متوّلیان برنامه  نگرش و برداشت دست«: است فصل با این اشارۀ مهم آغاز شده

ارتباط مستقیم با برداشت آنها از تعریف هویت مّلی و  ،گیری و ماهیت زبان  شکل   ۀزبان از نحو
نگاری   عبارت دیگر، این برداشت تابعی است از رویکردهای تاریخ  ارد. بهگیری آن د  شکل   ۀنحو

زبان ترکی آذربایجانی آیا است:  شده همین مبنا، این پرسش مطرح . بر)۵۵صنک: (» آن جامعه
. در جمهوری آذربایجان، )جا (همانای است از زبان ترکی؟   زبان مستقلی است و یا لهجه
ای از زبان   لهجهزبان رسمی آن را  ،است که برخی ت داده شدهپاسخ به این پرسش بدین صور

برند، و   و به همین دلیل در اشاره به آن از نام ترکی آذربایجانی بهره می اند دانسته ترکی اوغوزی
شناسان آذربایجانی زبان ترکی آذربایجانی را واجد برخی   در مقابل برخی دیگر از زبان

سازد و از این نظر آن را زبان مستقلی   از زبان ترکی جدا می دانند که آن را  خصوصیات می
شناسان جمهوری آذربایجان   . در ادامۀ فصل، همچنین به سه دیدگاِه زبان)جا (هماندانند   می

است: دیدگاه اّول مّدعی  گیری زبان ترکی آذربایجانی نظر شده  شکل   ۀدربارۀ ماهیت و نحو
 ؛استاز زبان اقوام مختلف ساکن در آذربایجان (ترکیبی)  است که زبان آذربایجانی سنتزی

یند واگرایی جغرافیایی، قومی افر   ۀنتیجباور است که زبان آذربایجانی در دّومین دیدگاه بر این
                                                            

1. Homo Sovieticus 
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دیدگاه سّوم  ؛است تکوین یافته ،ترک های قومِی   و سیاسی مردم آذربایجان از دیگر گروه
و بر این باور است [که] زبان آذربایجانی طی است الذکر   از دو رویکرِد فوقترکیبی واقع در

ها باعث   . این تفاوت)۶٠-۵٩نک: ص(است  یند واگرایی و همگرایی تکوین یافتهادو فر
ترتیب آذربایجانی، ترکی و ترکی  زبان رسمی جمهوری آذربایجان را بهبرخی است که  شده

  آذربایجانی بنامند. 
ِی سرزمیِن مورد نظر در دورۀ پیش از تشکیل اتحاد فصل سوم کتاب به تحوالت زبان

های روسیۀ   هایی که در این فصل دربارۀ سیاست  نکته ازجملهپردازد.   جماهیر شوروی می
ترکیه  های ارتباط با ایران و  است، سیاسِت زدودن زمینه قفقاز بدان اشاره شده   تزاری در ماوراء

دوره هنوز جمهورِی   آن در ،چون ؛شد عثمانی  فته میجای ترکیه گ است که البته بهتر بود به
های قومی در دورۀ   َگردانی برخی گروه  ترکیه شکل نگرفته بود. سپس به سیاست روسی

قفقاز    ماوراء ۀهای بیگان  و نگاه استعماری روسیه به ملت )٨۵صنک: (سلطنت الکساندر دوم 
 ۀهای سد  آشنا به زبان بومی از نیمه محلِی ساالران   و کوشش برای تربیت قشری از دیوان

های   گرایانۀ مّلت  لیهای م  رهبری جنبش ،شود که بعدها  بعد اشاره می  بهمیالدی نوزدهم 
های منطقه در   خانه  . در ادامه، به نظام سنتی مکتب)٨٧-٨۶صنک: (گیرند   عهده میخود را بر

های عربی و فارسی، قرآن، اصول شریعت   بر آموزش زبان شود که مبتنی  دورۀ تزاری توجه می
گشای   تاریخ جهاننظامی و  لیلی و مجنونسعدی،  بوستان، و گلستانهایی همچون   و کتاب
گفته شده که  ،. همچنین)٨٩صنک: (است  و شماری مواد درسی دیگر بودهاسترآبادی  نادری

الفبای عربی با الفبای دنباِل جایگزینِی  روسیه با ترویج زبان و ادبیات اقوام مختلف، به
جلوگیری از وحدت جوامع دارای زبان و فرهنگ مشترک یا نزدیک و ترویج  و روسی
یوا، رحمان صفراوف   به نقل از کونول علی ،همچنین .)٩۵-٩٢نک: ص(است  ت بودهمسیحی

آموزش به زبان    ۀیکی دیگر از اهداف دولت تزار [از] توسع :است که هآمدقوش   و عاکف آق
در این دوره دولت تزار زیرا، ؛ )٩۶صنک: (مقابله با نفوذ فرهنگی ایران در منطقه بود  ،یترک

ی یمهم در جداای  هاختالفات مذهبی را وسیلو کرد   نمی خطراز زبان ترکی احساس 
روسیه مقابله با نفوذ فرهنگی ایران در منطقه بود.    ۀدید. هدف عمد  آذربایجان از عثمانی می
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ممنوع کرد و در محاکم را این کشور استفاده از زبان فارسی  م١٨٧٣تا، در سال راس  این در
. همین نکته به نقل از )٩۶صنک: (کّلی منحّل گردید  زبان به  سال بعد نیز مدارس فارسی یک

) نیز حزب مساوات و جمهورِی دموکراتیک آذربایجانگذاران   زاده (از پایه  محمدامین رسول
 ،ها ... با اشغال قفقاز برای مقابله با نفوذ ایران در قفقاز شرقی  باور او روس هشود که ب  بیان می

  . )٩٧صنک: (نوشتن به زبان ترکی آذربایجانی را تشویق نمودند 
 ، پرداز اصلی آن  و نظریه جنبش جدیدیههای   دیدگاهدربارۀ در بخش دیگری از فصل سوم، 
های میرزا   و دیدگاه ،پاشا در عثمانی)  احمد وفیقپاشا و   اسماعیل گاسپرالی (متأثر از ضیا

 بحثاهمیت زبان مادری نیز بیگ زردابی دربارۀ الفبا و   فتحعلی آخوندزاده و حسن
که یکی  است گیری زبان ادبی مورد توجه قرار گرفته  است. سپس دو رویکرد اصلی شکل شده

کید داشت   ۀبر تمایزات هویتی با ایران و عثمانی و وجود هویت ویژ ، و دیگری هآذربایجانی تأ
. رویکرد نخست بر ظهور است هخواهان ادغام هرچه بیشتر آذربایجان در جهان ترک بود

تکیه  زبان ادبی بر مبنای زبان بومی آذربایجان، و رویکرد دوم بر استفاده از ترکی استانبولی
جمهوری اّول    ۀدورفصل نیز، تحوالت زبانی در این . در بخش پایانی )١٢۴صنک: ( داشت

) و تبدیل ترکی به زبان رسمی این جمهوری و تصمیمات دولت م١٩٢٠- ١٩١٨آذربایجان (
  است.  بیان شده یو تغییر الفبا به التین آموزی  زبانو  پرستیژ، شأنریزی   در برنامه

فصل چهارم کتاب، سیاست زبان در اتحاد جماهیر شوروی در پنج دورۀ لنین، در 
که سیاست در این فصل آمده است.  دهشوشچف، برژنف و گورباچف بررسی استالین، خر

 یزبانی اتحاد جماهیر شوروی بر پذیرش چندزبانگی و تبدیل زبان روسی به زبان ارتباط
. از سوی دیگر، هرچه از انقالب ُاکتبر زمان )١۴٧صنک: (است  شوروی، استوار بوده

ی بیشترهای روسیۀ تزاری فاصلۀ   َنفی سیاستگرایی و   گذشت، شوروی از آرمان  ی میبیشتر
که پیامد زبانی آن تحمیل زبان روسی بر همۀ  ،های اقتدارگرایانه  و به سیاست گرفت  می

یک دولت، یک آورد. بدین ترتیب که شعاِر   بود، بیشتر روی میاتحاد جماهیر شوروی اهالی 
هاِی   به فراهم کردن زمینه دورۀ لنین، ایدئولوژی، یک فرهنگ، چند مّلت و چند زباِن 

یتی روسیها از راه وارد کردن   گردانی زبان  روسی در عصر استالین استحاله یافت ، واژگان عار
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ها و حرکت در مسیر ُخشک کردن   جوشی ملت  های معطوف به َهم  ست  که آن هم به سیا
نک: (ای ملی به روسی ه  میراث فرهنگی با توافق کامل بلشویکی و تبدیل زبان   ۀکمترین نشان

لیستی که به نوبۀ خود اندیشۀ وحدت کامل سوسیا ،در زمانۀ خروشچف رسید )١۶۶ص
نک: (زبان مشترک روسی  ازجملههایی چند،   لفهؤپایۀ مبرژنف و ساخت ملت شوروی بر

پنداشت که سزاوار   ها را مّلتی برتر و حاکم می  روس ،برژنفزیرا، را در پی داشت؛  )١٧٠ص
خاطر ضعیف شدن  در دورۀ گورباچف بهاما . )١٧٢صنک: (نقش رهبری است ایفای 

درپی در قبال مسائل قومی دنبال شد که   حاکمیت شوروی، سیاست اعطای امتیازهای پی
ریزی   در زمینۀ برنامهفقط  ها نه  سرانجام به افزایش نفوذ رهبران محلی و اختیارات جمهوری

  . )١٧۵صنک: (ریزی زبان انجامید   و برنامهگذاری   که در حیطۀ سیاست ،پیکره
در فصل پنجم، تحوالت زبانی جمهوری سوسیالیستی آذربایجان شوروی، در سه دورۀ 

این فصل  است. دو نکتۀ مهم بررسی شده استقالل آناز استالین تا  لنین، استالین و پس
به سطوح ُخرِد  ربیشت ،های شوروی در حوزۀ زبان  اختیارات جمهوریعبارت است از: الف) 

نظر داشتن منویات و سالیق و ذائقۀ مسکو است که آن هم با درریزی پیکره   مربوط به برنامه
های حاکمان   ها و پیگیری  میزان اقتدار دولت مرکزی و گرایش؛ ب) است محدود بوده

است.  ها داشته  هاِی زبانی جمهوری  ریزی  ی در سمت و سوی برنامهمحلی، نقش مهّم 
گرایانه در   گرایانه و چپ  یابد که دربارۀ زبان، دو گرایش راست  نده همچنین درمیخوان

است: گرایشی که زبان ترکی را  جمهوری سوسیالیستی آذربایجان شوروی وجود داشته
بر  دانسته و گرایشی که بر پایۀ نگاه مارکس مبنی  بارزترین مشخصۀ هویتی این جمهوری می

یا وطن نداکه این ، دادن جایگاه رسمی به زبان ترکی را از مظاهر اندیشه و رفتار ردپرولتار
  است.  آورده  شمار می بورژوایی به
آموزی در   ریزی شأن، پیکره و زبان  ترتیب، برنامه هاِی ششم، هفتم و هشتم، به  در فصل

ریزی شأن،   است. در حوزۀ برنامه جمهورِی سوسیالیستی آذربایجان شوروی بررسی شده
که سیاست شوروی بر افزایش کارکردهای زبان روسی استوار بوده و قرار گرفتن زبان است  آمده

ریزی پیکره،   است. در حوزۀ برنامه آذربایجانی در جایگاه زبان دولتی در بیشتر مواقع نمادین بوده
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کوشش  سازی،  شده در زمینۀ تغییر الفباِی ترکی آذربایجانی، قواعد امالیی، واژه  کارهاِی انجام

نک: ( واژگان عاریتی از زبان روسیهای عربی و فارسی و جایگزین کردن آنها با   برای حذف واژه
علت  که به است سازی در ترکی آذربایجانی بررسی و این نتیجه حاصل شده  و اصطالح )٢۴٧ص

   ۀشده در حوز های عملیاتی  برنامههای مّلی و بومی، در دورۀ شوروی اختیارات بیشتر نیرو
آموزی،   ریزِی زبان  . دربارۀ برنامه)٢۵۶- ٢۵٧صنک: ( است تر بوده  ریزی پیکره اساسی  برنامه
سیاست تشویق  ،که در دورۀ لنین اصل تکّثر زبانی و در دورۀ استالین و اخالف وی است آمده

  .)٢۵٩(نک: ص است شده  تحصیل به زبان روسی و ترویج این زبان دنبال می
بررسی  م١٩٩١در استقالل زبان در جمهوری آذربایجان پس از  در فصل نهم، سیاست

ریزی زبان در این   متوّلیان برنامهو آموزی   ریزِی شأن، پیکره و زبان  برنامه، برآن افزون است. شده
های زبانی جمهوری   یابیم که سیاست  این فصل، درمیاست. در  شرح و معرفی شده ،کشور

 و ترکیبی بودن فرهنگ و زبان این کشور گرایی  به ترکباور و دیدگاِه آذربایجان همچنان متأثر از د
است. همچنین متوجِه رّد پای دورۀ شوروی در این کشور و اثر محسوِس روسیه بر حیات  بوده

گرایی وجود دارد   ای که از آذربایجان  های چندگانه  شویم. در این فصل، برداشت  اجتماعی آن می
تعریف آن در چارچوب  ؛گرایی ترک  بخشی از مّلیعنوان  به شهروندیبر پایۀ مفهوم یعنی 

وَمشِی   که در فهم خط است شدهداده شرح  گرایی  مترادف دانستن آن با علییف و آذربایجانیسم  پان
دیگری که در این فصل توجه خواننده موارد دولت جمهوری آذربایجان بسیار سودمند است. از 

حفظ زبان رسمی این کشور  ویژۀ دولت جمهوری آذربایجان به کند، حساسیت  را جلب می
عنوان میراث مشترک همۀ اقوام این جمهوری  را به جدای از آنکه ترکی آذربایجانیو است، 

یکم آگوست را  ،بعد  به م٢٠٠١کوشد، از سال   کند و در گسترش نقش ارتباطی آن می  معرفی می
کرده، و تدابیر مختلفی را برای گذاری  نامای آذربایجانی عنوان روز زبان و الفب در این کشور به

است. حتی در فرمانی که حیدر  افزایِش کاربرد و آموزش این زبان و پاسداری از آن در پیش گرفته
صادر کرد،  م٢٠٠١در سال جمهور کنونی ـ   پدِر رئیس ـجمهور پیشین این کشور   علییف، رئیس

ایم تبلیغات علیه زبان و الفبای آذربایجانی، مقاومت و جلوگیری تعیین جر   ۀالیح :است گفته شده
. )٣٠٠- ٢٩٩  صنک: (جمهوری ارائه شود   کارگیری آن باید در عرض یک ماه تهیه و به ریاست از به
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و تصویب قانون زبان دولتی  م٢٠٠١به این موارد، باید تشکیل کمیسیون عالی زبان در سال 
ای از استقالل   عنوان نشانه بر آنکه این زبان را به افزود که افزون را هم م٢٠٠٢آذربایجان در سال 

است  کند، در ِپِی پاسداشت و توسعه و افزایش کاربرد آن برآمده  جمهوری آذربایجان معرفی می
  . )٣٠١صنک: (

است تصویری از بافت قومی و زبانِی جمهوری آذربایجان و  در فصل دهم، کوشش شده
های قومی این کشور   گروه ازجملهدست داده شود.  می در این کشور بههای قو  آموزش زبان

ها، کردها، آوارها، ساخورها و   ها، اودین  ها، گرجی  ها، روس  ها، لزگی  ها، تات  به تالش
 گروه ایرانی، قفقازی و ترکیهای این کشور نیز در سه   است، و زبان ها اشاره شده  ارمنی
کل ای قومی در جمهوری آذربایجان، دره  عیِت آموزش زباناند. وض  بندی شده  دسته
سی سال پس حتی دهندۀ تداوم نفوذ زبان روسی و جایگاه مستحکم آن در این کشور،   نشان

خالِف دورۀ حاکمیِت جبهۀ خلق است که بر ز سوی دیگر، اشاره شدهاست. ا ،از استقالل
استوار بود و تنها  تکثرگرایی نابرابراندیشۀ  پایۀکرِد آن دربارۀ اقوام کشور برآذربایجان که عمل

شناخت، با حاکمیت   سس دولت آذربایجان میؤعنوان مّلت م گروه قومی ترک را به
بر  ، مبتنیزایی شوروی  تکّثرگرایی مارکسیستی و قومپایۀ اندیشۀ ها، هویت آذربایجانی بر  علییف

سس دولت ؤهای م  عنوان گروه های قومِی غیر ُترک به  هویت شهروندی و پذیرفتن گروه
  . )٣۶١صنک: (است  آذربایجان، تعریف شده

هایی مطرح   های پیشین آمده، نکته  پایۀ آنچه که در فصلکتاب، بر گیری  نتیجهبخش در 
دربارۀ تداوم نفوذ زبان روسی و جایگاه خاص آن در نظام آموزشی و  ،ازجملهاست،  شده

شدن و گسترش ُپرشتاِب    جهانی به باتوجهپایان نیز  میاِن نخبگان جمهوری آذربایجان. در
  است.  زبان انگلیسی در دنیا، دربارۀ آیندۀ ترکی آذربایجانی ابراز نگرانی شده

  
  گیری  بحث و نتیجه. ٣

صد سال گذشتۀ   های زبانی یک  ها و برنامه  این کتاب، مبنع سودمندی برای فهم سیاست
ز سوی دیگر، تصویر خوبی نیز از چگونگی تبدیِل . ااست سرزمینی در همسایگی ایران
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که  گونه  همان این اثر در دهد.  مینشان  ریزی زبانی به ذهنیت و عینیِت زبانی  سیاست و برنامه

آذربایجانی  دربارۀ نامیدِن زبان رسمی جمهوری آذربایجان به آذری، آذربایجانی، ترکیمطالبی 
خواننده همچنین به اطالع شود،   رش آن دیده میی برای نگایو ترکی و نیز گزینِش الفبا

هاِی زبانی قرار دارد، در بیشتر مواقع نه ِسرشِت   ریزی  که آنچه در پس برنامهرساند  می
از  1شوروی هدف روسیۀ تزاری و حکومت ،برای نمونه .ِسرشِت سیاسی داردبلکه شناسانه   زبان

، نه لزومًا گام جایگاه یا پیکرۀ زبانحوزۀ  ریزِی خاصی در  سیاست یا تدوین و اجرای برنامه
های   که ُگَسسَتِن پیوندهای گویشوراِن آن با حوزه است  برداشتن در مسیر پاسداری از زبانی

ای است که   گونه بندِی مطالب کتاب به  ، دسته  براین است. افزون فرهنگی بودهـ  تمدنی
ریزی جایگاه، پیکره و   د که در زمینۀ برنامهبین  های مشخصی از کارهایی را می  خواننده نمونه

  شود.   است، و با اثرها و پیامدهای آنها آشنا می آموزی در جامعۀ مشخصی انجام گرفته  زبان
های زبانی اتحاد جماهیر   ها و برنامه  شرح سیاست  از محتواِی کتاب بهاعظم بخش 

 ؛آموزنده استنیز ۀ ایرانی است. این بخش از کتاب برای خوانند شوروی اختصاص یافته
، و هم نشان شدهداده شرح منِد از باال به پایین   ریزی زبانِی نظام  نمونۀ بارزی از برنامه ،چون
ریزی زبانی شوروی معطوف به َحذِف میراث ایرانِی   دهد که بخشی از سیاست و برنامه  می

 :(نکاست  گر نیز بیان شدههای دی  است، که در پژوهش مردماِن آسیای میانه و قفقاز بوده
Lewis 1983(یاست که پس از اجرای مصوبۀ انتخاب الفبای التین . با همین هدف بوده 

زمان دولت شوروی ورود هرگونه کتاب و نشریه به   عنوان الفبای ترکی آذربایجانی، هم به
ای بود از   ه. این سیاست نیز البته مرحل)١٩١صنک: (سازد   الفبای عربی به کشور را ممنوع می

 روِس های غیرِ   سازِی جمهوری  و هموار کردِن مسیِر روسی کخط سیریلی گذار به سیاسِت 
است  هکه مورد نظر حاکمیت شوروی بود چنان آن 2اجتماعی تصوریاتحاد شوروی، و ایجاد 

گاهی بیشتر، (   . )Anderson 2006 :نکبرای آ

                                                            
های فرهنگی و زبانی که روسیه و اتحاد شوروی دربارۀ مسلمانان آسیای میانه و قفقاز اجرا   برای آشنایی با سیاست .١

  . Findley 2005، نک: کردند
2. imagined community 
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انی اتحاد شوروی در جمهوری های زب  موضوِع مهم دیگری که در پیونِد با سیاست
هایی   ضمن آنکه همواره نوعی توجه به زبان ،آذربایجان باید ِبدان توجه شود، این است که

ها و حتی   توجهی به برخی زبان  ای بی  همچون ترکی، ارمنی و گرجی وجود داشته، گونه
ارۀ تالشی است. برای نمونه، درب گویشوران آنها وجود داشته   کوشش برای محروم کردن

سو، و تحکیم  های شوروی ازیک  عنوان زبان ارتباط خلق بینیم که تحکیم جایگاه روسی به  می
ازدیگرسو،  جمهوری سوسیالیستی آذربایجانعنوان زبان دولتِی  آذربایجانی بهزبان جایگاِه 

در  که در دورۀ شوروی، چنان نجامد، آنا های این جمهوری می  به نادیده گرفتِن حقوق تالش
کار تدریس به زبان قومی ملغی گردید. اّولین  ،های قومی  منسوب به گروه برخی از مدارِس 

زبان آستارا رخ داد. ولْی آخوندوف مسئول حزب در این   تالشی   ۀدست در مدرس این مورد از
 ،شهر با پیشنهاد تعطیلی تدریس زبان تالشی در این مدرسه و تدریس زبان ترکی آذربایجانی

  .)٢٧-٢٠۶نک: ص(را برای اقدامات مشابه باز نمود راه 
سودمندِی دیگر کتاب، آشنا شدن با ترکیب قومی و زبانی جمهوری آذربایجان است. 

دهۀ گذشته شمار و شود که در چند  تکلم میهای زیادی در این کشور   یابد زبان  خواننده درمی
است،  انان در حال افزایش بودهزب  درصد اقوام دیگر در حال کاهش، و شمار و درصِد ترک

درصد در  ۶/٩٠به  م١٩٣٩درصد در سال  ۴/۵٨ها به اقوام دیگر از   زبان  که نسبت ترک چنان آن
موجب افزایِش در کتاب به عواملی که جای داشت  .)٣٣٨صنک: (است  رسیده م١٩٩٩سال 

یک دورۀ  درصدی یک گروه زبانی در ترکیب جمعیتِی جمهوری آذربایجان در ٣٢بیش از 
توانست در   ویژه می  این موضوع را نویسندۀ محترم کتاب، بهشد.  ه، پرداخته میساله شد شصت

یعنی های بومی آذربایجان   عنوان گروه هایی بررسی کند که از آنها به  پیوند با وضعیِت قوم
که  چنان نیزبای ـ های قوم  است. این گروه ها ... یاد شده  ها، لزگی  ها، کردها، تات  تالش
اند و در   آذربایجان ادغام شده   ۀباالیی در جامع   ۀ، به درج)٣۴٣(نک: صاست  زاده آورده یعقوب
های عمومی نیز از زبان ترکی آذربایجانی استفاده   گروهی و خارج از حوزه  های درون  حوزه
که در َرَوندی  چنان ، آنهستندَخطر  َدر ،های قومی در حد زیادی  های این گروه  کنند. زبان  می

های قومی   شود و این گروه  های بعد منتقل نمی  آنها دیگر به نسل های مادرِی   فزاینده، زبان
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خانوادگی از زبان   ها در ارتباطات درون  شوند. برای نمونه، اکثریت تالش  زبان می  رفته ُترک  رفته

تمایلی به فراگیری و استفاده  م١٩٨٠ل کنند و متوّلدین بعد از سا  ترکی آذربایجانی استفاده می
های   ویژه تات  هاِی جمهوری آذربایجان (به  . دربارۀ تات)٣۴٨صنک: (از زبان تالشی ندارند 

و نیز خانواده  که نسل جوان تات در محیط چنان مسلمان) نیز وضعیت مشابهی حاکم است، آن
  .)٣۵٢صنک: (ند ک  خانواده از زبان ترکی آذربایجانی استفاده میخارج از 

هاِی غیرُترک جمهوری آذربایجان هم درخور   در همین ارتباط، آمارهای مربوط به قوم
های جمهوری آذربایجان در   شمار ارمنی )٣٣٧ص ،١٨جدول (نک: توجه است. برای نمونه، 

، است رسیده نفر ١٧٨٠٠٠به  م١٩٩٩نفر ذکر شده که در سال  ۴٧۵۵٠٠، م١٩٧٩سال 
نظر گرفتن عوامل گوناگون است. حال آنکه حتی با در ش یافتهاهدرصد ک ۵/١یعنی 

هاِی جمهوری   رسد که شمار ارمنی  نظر می ...)، باز هم بهباغ، و  (مهاجرت، جنگ قره
نیز و بوده دور بومِی این منطقه  ۀها از گذشت  ارمنی ،چراکه ؛از این باشد بیشترآذربایجان باید 

هاِی   ، شمار ارمنی)78 :1977(اند. ایساِیف   ی داشتهدر برخی مناطق آن جمعیت متراکم
آنکه در همین منبع  به باتوجهنفر ذکر کرده که  ۴٨٣۵٢٠جمهوری سوسیالیستِی شوروی را 

نک: (است  نفر ذکر شده ٣٧٧۶٧٧٨شماِر گویشوران زباِن آذربایجانی در جمهوری مذکور 
حتی با لحاِظ منطقِی عواملی که  هاِی آذربایجان،  اکنون جمعیت ارمنیبایست  می، )٨٧ص

ریزی زبان در جمهوری   زبانان آذربایجان در سیاست و برنامه  برای افزایِش شماِر ترک
  شده باشد.   است، بیشتر از آمارهای گفته آذربایجان آمده

ها و   لزگی ازجمله ،های قومی دیگر  توان دربارۀ جمعیت گروه  تأمل مشابهی را نیز می
های بزرگی از شمال و   منطقی نیست این دو گروه قومی که در بخشزیرا،  ؛ان کردها بی  تالش

 )٣٣٧ص ،١٨نک: جدول ( م١٩٩٩کنند، در سال   جنوِب جمهوری آذربایجان زندگی می
درخور توجه این است که در جدول  ۀنفر بوده باشند. نکت ٧۶٨٠٠و  ١٧٨٠٠٠ترتیب   به

به  م١٩٧٩درصد در سال  ١/٧٨ذربایجان از مذکور، درصد ترک آذربایجانی جمهوری آ
ایسایف  تصریحنیز به  م١٩٧٧است. در سال  افزایش یافته م١٩٩٩درصد در سال  ٩٠/۶
)Ibidem( جمهوری سوسیالیستِی آذربایجان درصد از جمعیت  ٨/٧٣، ترکان آذربایجانی
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بینیم که در طول   می اند. بدین ترتیب، با در نظر گرفتن این آمارها،  داده  را تشکیل می شوروی
زبانان جمهوری آذربایجان نسبت به کل جمعیت این جمهوری،     سال، جمعیت ترک ٢۶

  .است درصد افزایش یافته، و جمعیت بیشتر اقوام دیگر این جمهوری کاهش یافته ١٨بیش از 
ای از محتوای کتاب برگرفته از منابع دیگر است، برای نمونه در فصل   بخش عمده

. همین است ارجاع شدهها   نام داوری اردکانی در پایان بسیاری از پاراگرافه بنخست، 
های   یوا هم صادق است و نام او در پایان شمار زیادی از پاراگراف  موضوع دربارۀ کونول علی

دارد. از را شود. در فصل دهم نیز جان کلیفتون سهم باالیی از مطالِب فصل   کتاب دیده می
است.  جای کتاب نیز مطالبی وجود دارد که منبعی برای آنها ذکر نشده  یسوی دیگر، در جا

 ها  جنبش دکابریست، حدود یک صفحه دربارۀ ١٠١و  ١٠٠صحفۀ  ٢برای نمونه، در پانوشت 
در موارد بسیاری مطالب  آنکه منبعی برای آن ذکر شود. همچنین  است، بی سخن گفته شده

. برای است شدهو اغلب از منابع دیگر نقل قول  مورد بحث به منابع اصلی ارجاع نشده
دربارۀ اهمیت  ،های میرزا فتحعلی آخوندزاده  برخی دیدگاه )١١٨، ١١٧(نک: صمؤلف  ،نمونه

است که بهتر بود   یوا نقل کرده را از آیچاآرگون و کونول علیهای مسلمان   تغییر الفبا در جامعه
  شد.   عه میبه خود آثار آخوندزاده در این زمینه مراج

 ؛توان خرده گرفت  های غیرمتخصصان نیز می  برخی مطالِب کتاب به نوشته سازیبه مستند
شناسی است. بهتر بود   های علم زبان  ترین زیرشاخه  ریزی زبان از علمی  برنامه ،ویژه آنکه  به

تنی بودن زبان . برای نمونه، دربارۀ مبشد درج نمیدر کتاب که پایۀ علمی ندارند،  هایی  دیدگاه
چنین . )۶۵صنک: (سومری، به نقل از غضنفر کاظموف  1خانوادۀ  آذربایجانی بر زباِن َتک

سومری زبان مدعی شوند که برخی ، است باعث شده ها  برخی همانندی به باتوجهیی ها  دیدگاه
اند،   ز ارائه شدههای دانشگاهی نی  نامه  در پایانگونه مطالب است. متأسفانه این   ریشه  با ترکی َهم

  اند.   تبار قرار داده  های ترکی  و مسیری نادرست را َفراروی مطالعات زبان
بازتولید گفتمان خاصی است که  ،ها نیز  چگونگی بازنمایی برخی رویدادها و موضوع

کشورهای دیگری، در یکی دو سدۀ گذشته، با اهداف ضد  ،ها و پس از آنها  نخست روس
                                                            

1. language isolate 
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 بخش شمالی آذربایجانهایی هماننِد   اند. برای نمونه، عبارت  ترویج کردهاسالمی و ایرانی 

زیرا،  ؛شود که با واقعیت تاریخی سازگار نیستند  در کتاب دیده می )٢١٧ ،٨٠نک: ص(
هایی   هاِی تاریخی با نام  است، و این مناطق در متن آذربایجان ناِم مناطِق شماِل ارس نبوده

اند. تمایز آذربایجان از اّران حتی در   شده  و ... شناخته می »ن و شرواناّر اَ «، »انّر اَ «همچون 
، )2017، تاریخ ُغزها(برای نمونه، در داناِن معتبِر ُترک، همچون فاروق سومر   هاِی تاریخ  نوشته

هاِی   کار نبردِن این نام لف محترم، ضمن بهؤتر آن بود که م  شود. بنابراین دقیق  دیده می
پایۀ منابع تاریخِی موثق و معتبر هاِی منطقۀ قفقاز را بر  ، پیشینۀ ایرانِی سرزمین  َبرساخته

واقعیت تاریخی آن است که تا َدرَبند در داغستان بخشی از حوزۀ زیرا، کرد؛   بازنمایی می
به بعد جمهوری  م١٩١٨است و در این میان سرزمینی که از  تمدنِی ایران بودهـ  فرهنگی

بایجان، جمهورِی سوسیالیستِی آذربایجان شوروی و جمهوری آذربایجان دموکراتیک آذر
است، بیش از بقیه در حوزۀ تمدن و فرهنگ ایرانی جای دارد، و این سرزمین با  خوانده شده

های گوناگون   فرهنگی ندارد. وجوِد کتیبه ـهیچ کشوِر دیگری به اندازۀ ایران اشتراِک تمدنی 
بناهای مختلف داغستان و َاران و شروان تاریخی، انبوهی از هاِی ایرانی در   به زبان
 ۀازجمل ،و حتی هنجارهای رفتارِی مشترک باورهاها و   ها و سنت  های ایرانی و جشن  نام  جای

موجب آنها مناطق شمال َاَرس از ایران جدا  ای که به  این سخن است. در دو عهدنامهشواهد 
است که برپایۀ آن  عنوان آذربایجان نام ُبرده نشده اشده بهیک از مناطق جد اند، از هیچ  شده

ای از ایران و   بتوان صحبت از دو بخش شمالی و جنوبی کرد؛ و َبرگرفتِن ناِم تاریخِی منطقه
که در بوده ، اقدامی است َجنگ از ایران جدا شدهدر کاربرِد آن دربارۀ بخش دیگری که زمانی 

  است.  ی با اهداف مشخصی انجام گرفتههای نخست سدۀ بیستم میالد  دهه
نگاری ایرانی   تاریخ به که چرا در کتابشود  مطرح میاین پرسش کتاب  ۀپس از مطالع

درواقع، . )۶٢صنک: (است؟  اشاره شدهآن هم در پانوشت در حاشیه و در حد چند سطر، 
ای   گونه ا را بهه  همۀ خوانششایسته بود مؤلف در بررسی پیشینۀ تاریخی سرزمین مورد نظر، 

نمود. همچنین، بهتر بود که در   گیری را به خواننده واگذار می  کرد و نتیجه  َوزن ارائه می  َهم
  علمی برخوردارند. اعتبار از شد که   میاستناد بررسی تاریخ منطقه، به منابعی 
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نک: ( های قومی ساکن در آذربایجان  اقلیتهایی همچون   کتاب، عبارتهایی از  بخشدر 
 های قومی ساکن کشور  اقلیتو  )٢٧٧-٢٧٨صنک: ( های قومی ساکن کشور  گروه، )٢٧٣ص
تواند این معنا را به ذهن متبادر کند که گویی این   که می )٣٢۵صنک: (است  هرفتکار  به

آب و ِگل در جمهوری  تعبیری دارای حِقّ  اِن اصلی یا بههای قومی از شهروند  ها یا گروه  اقلیت
رسد متأثر از   نظر می یجان نیستند، بلکه فقط ساکن این کشورند. چنین ادبیاتی بهآذربا
تلقِی مانند اند،   شدهحاضر در جمهوری آذربایجان وارد کتاب منتشرشده هاِی   متن

آگوست  ٢١ای نیز که در   واحده برای نمونه، در ماده .در کشور ساکِن عنوان  ها به  زبان  غیرترک
زبان  :است هه شده، آمداساسی جمهوری سوسیالیستِی آذربایجان افزود به قانون م١٩۵۶

های   زبان آذربایجانی است. حّق مّلیت ،دولتی جمهوری سوسیالیستی آذربایجان شوروی
 ۀدر حوز ،ساکن جمهوری سوسیالیستی آذربایجان شوروی برای استفاده از زبان مادری

 . جای داشت که ضمن نقِد )٢٠٨صنک: (شود   فرهنگ و هم در ادارات دولتی تأمین می
  شد.   ، چنین ادبیاتی در کتاب بازتولید نمیاست بوده کشوربرخی اقوام به که چنین نگاهی 

برای نمونه، اصطالحات  است،آفرین   رفته در کتاب ِابهام  کار  برخی از اصطالحات به
شناسان   پایۀ تعریف زبانبراین اصطالحات رسد که   نظر می در برخی موارد، به .لهجهو  شیوه

عمومًا  :شود  ، به نقل از منبعی، گفته می۵۶که در صفحۀ  ان؛ چناست کار رفته ترکیه به
که  و درصورتی گویشدر مواردی که اختالف در صدا (فونم) است آن را ه شناسان ترکی  زبان

از صدا و  نامند. اگر غیر  می شیوهاختالف هم در صدا و هم در شکل کلمات باشد، آن را 
روشن تعاریف نامند. این   می لهجهخود کلمات هم تغییر یافته باشد آن را  ،شکل کلمات

شناسی نیز ناهمخوان است،   های معتبر زبان  با تعریف زبان، گویش و لهجه در متن و نیست
اساس، عمومًا   براین :شود  داند وقتی گفته می  دلیل درنهایت خواننده نمی همین و به
نک: ( منظور چیستنامند   ای از زبان ترکی می  ترکی آذربایجانی را شیوه ،  شناسان ترکیه  زبان
به چه گروهی اشاره دارد. در  )٧٣صنک: ( گرایان  ازلمشخص نیست که و همچنین  ،)۵۶ص

بینی   در الفبای عربی برای حروف صدادار حرفی پیش است: نیز گفته شده ٢٣٧صفحۀ 
های کوتاه   اصطالح دقیق واکهبایست  میحروف صدادار جای  ر بهیخ. در عبارت ااست نشده
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تاریخ انتشار ( نگارش واژگان   ۀشیونیز، در توضیح کتاِب  ٢۴۵. در صفحۀ رفت کار می به

شّدت  ۀدهند  و نشان است پیشوندهایی که به صفت مّتصل شده :است ، گفته شده)م١٩٢٩
. gapgara, sapsari, yamyaşilمثل  ،شته شودواژه نوپیوسته به صورت  باشد، باید به  می
هاِی   که اصوًال ترکی، زبانی َپسوندی است و آنچه که در آغاز واژهاشاره کرد جا باید   ینا

سرشِت غیرپیشوندی زبان  به باتوجهچسبیده است،  ’yaşil‘و  ’sari‘و  ’gara‘مذکور به 
 1ساز ناقص  ه براساس یک فراینِد دوگانای است ک  تواند پیشوند باشد، بلکه افزوده  ترکی نمی

کید و شدت، در آغاز شماری از رنگنشان دادن برای  ها و برخی قیدهای   ها، صفت  واژه  تأ
 یند، در شمارِ اشود. در ترکی استانبولی، ساخت حاصل از عملکرِد این فر  ترکی ظاهر می

کیدی (صفت   .)١٣٩٣مینی ا (نک:گیرد   جای می )pekiştirme sifatlari های تأ
است. گذشته از  تری   پایانی کتاب نیازمنِد ویرایش محتوایی و زبانی دقیق های پاراگراف

اند. برای نمونه، در پاراگراف   ویرایشی، برخی مطالب کتاب تکرار شدهـ نگارشی اغالط 
اصالح روشمند  ،ریزی زبان  بزرگ و سنگین برنامهۀ : وظیفاست شدهگفته  ٢٢پایانی صفحۀ 

ان، یعنی رفع نقایص و اختالالت ساختار و واژگان زبان و وفق دادن زبان با نیازهای جدید زب
است:  تکرار شده ٢٣در پاراگراف نخست صفحۀ  و کاراتر ساختن آن است. همین مطلب

اصالح روشمند زبان، یعنی رفع نقایص و  ،ریزی زبان  تر برنامه  تر و سنگین  بزرگ ۀوظیف
  واژگان زبان، وفق دادن زبان با نیازهای جدید و کاراتر ساختن آن است.اختالالت ساختار و 

. برای نمونه، در صفحۀ است دقیق و روشن بیان نشدهدر کتاب تعاریف مندرج برخی 
زبان «است:  آمده شأن میانجیو  شئون مختلف و ممکن زبان ، هنگام سخن گفتن از٢٩

مقصود رسد   نظر می به ،»زبان دیگر استترکیبی که حاصل پیوند واژگان زبانی به دستور 
عنوان زبان میانجی که  نیز به واره  شأن زبانباشد. در همین صفحه، از  2تعریِف زباِن پیجین

شأن و  واره  زبانمعلوم نیست منظور از که  است میان آمده سخن به، است شده زبان بومی
  چیست. واره  زبان

                                                            
1. partial reduplication 
2. pidgin  
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 (نک: ص برای نمونهاست،  را در متن ذکر نکرده بعانشانِی کامل منمؤلف در برخی موارد 
نیز از ابقای زبان  ۴٩در صفحۀ ه. صفحبدون درج و شمارۀ به کوپر مطلبی استناد  )۵٣

در  هاِی  جمله. شد میسخن گفته آن است که دقیق آن بود که از احیای  شدهصحبت ایرلندی 
ارسال فرزندان خود به ، )٩٣صنک: (خواندند   تاتار می ،های ساکن در امپراتوری  ترکۀ این دوره، به هم

 موارد نیازمند اصالحهایی از   نمونه )٣٢١صنک: ( مدارس مخلوطو  )٩٩صنک: (این مدارس 
  .هستند

نام لنین از  ای   مقالهعنوان  به» ملیمسئلۀ تزهایی در مورد «از  ١۴٨در صفحۀ مؤلف 
. همچنین در است کردهاشاره  به همین اثر در قالب کتاب ١۵١در صفحۀ اما ، است برده

اثر فرهاد آقازاده  خورد چرا الفبای عربی به درد نگارش زبان ترکی نمی، به کتاِب ٢٣٧صفحۀ 
درد نگارش به چرا الفبای التین، سهو  تر، همین اثر، به چند سطر پایین است، اما اشاره شده

  است.  شدهنامیده خورد  زبان التینی نمی
، معادل جای ترکولوگ ، بهاست شدهتألیف به زبان فارسی  شایسته بود در کتاب که

، )٧۵(صواریانت ، )۶١ص(قوبرنیا هایی مانند  واژهجاِی  و بهرفت؛  کار می به شناس  ُترک فارسِی 
نومنکالتورها ، )٢۴۵(صاورژینال ، )١٣٨(صکنسرواتور ، )١١٠(صسمیناریای ، )٩١(صسرواژ 
ه و اصطالح اگر کاربرد واژو شد؛   مینوشته آنها فارسی برابر  )٣٠٣(صپرستیژ ، و )٢۶٧(ص

داده شرح یا اصطالح واژه پانوشت معناِی متن یا است، در  بودهغیرفارسی در متن ضروری 
  شد.   می
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 های نشر تازه

 
اختار س درهمسان هستند و  عموماً نو غربی است، 

 اغلبها  چندانی ندارند و تفاوتنیز تفاوت 
توضیحاتی  ،واژگانی و آوایی است. مؤلف در ادامه

و  است داده ای گهگالشی یا جلی ها گونه ۀدربار
جوار را منوط به  های هم میزان همسانی گونه

گالشی یا  ۀخانوداه بودن، یعنی از شاخ هم
در و میزان همسانی آورده ای بودن،  جلگه
و در  بیشترخانواده را  اما هم ،جوار های ناهم گونه
اما از دو خانواده را کمتر جوار  همهای  گونه

 ۀدربار«با عنوان است. در ادامه در بخشی  دانسته
 اختصار مناطق مورد مطالعه از دید به» گیالن
های طبیعی و تاریخی، اقلیم، اقتصاد و  جاذبه

 .است معرفی شدهمحصوالت کشاورزی و صنایع 
اصلی  ۀهای آوایی، بدن جدول نشانه رجپس از د

های  کتاب یعنی توصیف آوایی و دستوری گویش
واژه  ختآواشناسی، سا ،در سه فصلشرق گیالن، 

که بخشی مورد  شود آغاز می (صرف) و نحو
  . توّجه و مفصل است

مؤلف در بخش آواشناسی ضمن توصیف 
فرایندهای واجِی شاخص  ،آواهای زبان گیلکی

های بسیاری  ها را با آوردن مثال در این گویش
بار  برآن، برای نخستین توصیف کرده و افزون

که در   هدذکر کرهای گیلکی  هایی برای واکه نشانه
  است. دیده نشدهین آثار پیش

های  واژه یا صرف، مقوله در بخش ساخت
های آن؛ انواع ضمیر و کاربردهای  اسم و حالت

اصوات؛  ها؛نما آن؛ صفت و انواع آن؛ نقش
های  ساخت ساخت اشتقاقی و ترکیبی واژه؛ فعل و

 ،آن، وندهای فعلی، ستاک و مصدر با ذکر مثال

 های که مقوله ت. درصورتیاس بررسی و توصیف شده
 ،دستوری در زبان گیلکی متمایز بوده باشد

است.  های گوناگون تشریح شده تفصیل با مثال به
توصیفات مؤلف در بخش ضمیر و فعل در زبان 

 است،  شده و با آنچه عمومًا گفتهقابل تأمل گیلکی 
در بخش نحو نیز مؤلف انواع  متفاوت است.

  است.  ع آن را شرح دادهگروه، جمله و اجزا و انوا
ۀ نام واژهشامل فصل چهارم این مجموعه 

است که  و صد جمله به زبان گیلکی موضوعی
 نامه . واژهدهد پیکرۀ اصلی کتاب را تشکیل می

 : کّلی استموضوع  ١٧شامل 

، »های وابسته های بدن انسان و واژه اندام«
، »ها ابزارهای کار، وسایل خانه، مواد و کانی«
،  بستگان«، »های وابسته ها و واژه ا، بیماریه آفت«

 ها، مکان«، »های وابسته وران و واژه آشنایان، پیشه
 ها، پوشیدنی«، »، مصالح و اجزای ساختمان معماری

 و  گیاهان، میوه« ،»های آن زیورها و وابسته
 جانوران، موجودات خیالی و«، »ها خوراکی

غرافیایی های ج عناصر، موقعیت« ،»های وابسته واژه
اعداد و واحدهای «، »های طبیعی و پدیده

، »ضمیرها«، »ها ها و رنگ  مزه«، »گیری اندازه
، »های وابسته های انسانی، رفتارها و واژه خصلت«
، »های الزم و متعدی فعل«، »های متضاد واژه«
منظور  به. »مصدرهای مرکب« و »مصدرها«

ان الفبایی به زبۀ سهولت دسترسی به مداخل، نمای
است و درنهایت با  فارسی در پایان کتاب تنظیم شده

  رسد. پایان می  این دفتر به ،فهرست مآخذ
  فرزانه سخایی
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 ،ها  کتیبه :فارسی باستاندوست، محمد،   حسن
فرهنگستان زبان و ادب فارسی، ، نامه  واژه

  .صفحه 80+  ۴۵۴، ١٣٩٩تهران، 
رود،   شمار می بهنو باستان که نیای فارسی   فارسی

ق.م)  ٣٣٠تا  ۵۵٩هخامنشیان ( ۀدوردربار زبان 
های   کتیبه ،در پارس بوده و تنها آثار مکتوب آن

شاهان هخامنشی است که به خط میخی نوشته 
ویژه  های بسیاری به  . از این زبان کتیبهاست هشد

از عهد داریوش اول و خشایارشا برجای 
الواح  ها در دِل کوه، برروی  . این کتیبهاست هماند

سنگی و ِگلی به خط میخی فارسی باستان کتابت 
این زبان نسبت به زبان های  هاند. شمار واژ  شده

همین شمار اندک، اما ، چشمگیر نیستاوستایی 
اهمیت بسیاری از زبان فارسی  ۀشناخت پیشیندر 

      .برخوردار است
های بنیادی دربارۀ زبان فارسی   بیشتر پژوهش

ای خارجی است و گاهی دسترسی ه  باستان به زبان
گیری از آنها برای پژوهشگران   ها و بهره به این پژوهش

رو،  ازاین ؛است نبوده مندان این حوزه میسر و عالقه
پژوهشی براساس نتایج حاصل از این تحقیقات و 
گردآوری و تدوین آن به زبان فارسی حائز اهمیت 

  است. 
پژوهش حاضر، ثمرۀ طرحی است که در سال 

تصویب  بهدر فرهنگستان زبان و ادب فارسی  ١٣٧٣
رسید، اما اجرای آن چند سال مسکوت ماند. سپس 

بار  در زمان مدیریت استاد محّمدتقی راشدمحّصل،
دیگر در دستور کار قرار گرفت. هدف از تدوین این 
کتاب، پرداختن به تاریخچۀ خواندِن خط میخی و 

های شاهان   ههای فارسی باستان، معرفی کتیب  کتیبه

نویسی و ترجمۀ   نویسی، واج  هخامنشی، حرف
ای   نامه  باستان و تدوین واژه   های فارسی  فارسِی کتیبه
است. در این پژوهش، به مسائل زبانِی  مفصل بوده

شناسی، دستور تاریخی و   باستان، مانند واج  فارسی
  است. نحو پرداخته نشده

کتاب حاضر مشتمل است بر شش بخش: 
ویسنده در بخش اول و دوم، به سابقۀ آشنایی ن

اروپائیان با آثار باستانی ایران و خطوط میخی و 
های   کتیبه تالش در رمزگشایی خط میخی و خواندن

ترین آرا و نظرات   باستان پرداخته و مهم   فارسی
پژوهشگران را دربارۀ اصالت خط میخی فارسی 

ست. در ا های آن برشمرده  باستان و برخی ویژگی
های مکتوب بر ظروف،   بخش سوم، برخی کتیبه

ها و ُمهرها معرفی شده و مضمون هر یک از   وزنه
ها و در مواردی نیز ترجمۀ فارسِی آنها درج   کتیبه
است. بخش چهارم کتاب، به ترجمۀ فارسِی  شده
باستان اختصاص دارد که پس از    های فارسی  کتیبه
است. در  یبه آمدهنوشِت هر کت  نوشت و واج  حرف

این بخش، دو متن ویراستۀ کنت و اشمیت مّدنظر 
بوده و لغات به همان صورتی که در متن کتیبه 

ای در متن   اند و اگر واژه  نویسی شده  آمده، حرف
نویسی شده   نادرست بوده، به همان صورت حرف

 ،  و صورت صحیح ذیل همان واژه با نهادن نشانۀ +

نوشت   ر مواردی که حرفاست. د نویسی شده واج
ها در دو متن ویراستۀ کنت و اشمیت متفاوت   کتیبه

بوده، نویسنده نظر کنت را بر اشمیت ترجیح 
باستان    های فارسی  نامۀ لغات کتیبه  است. واژه داده

دهد. در این  بخش پنجم کتاب را تشکیل می
های   نامه برای هر یک از حروف، قیود، صورت  واژه
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های فعلی، شاهد   ی و صفات و صیغهصرفِی اسام

اختصار پرداخته  ذکر شده و به اشتقاق هر یک نیز، به
است. در بخش ششم کتاب نیز چند فهرست از  شده
  است.  ها ارائه شده  کاررفته در کتیبه های به واژه

یم رضایی   مر
  

سنت زردشتی در روزگار دالوند، حمیدرضا، 
، )تاریخ و سنت زردشتی( ١جلد  :اسالمی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 
  صفحه. ٣٩١، ١٣٩٩تهران، 

جلد نخست از مجموعه  تاریخ و سنت زردشتی،
شامل سنت زردشتی در روزگار اسالمی، های  کتاب

سه فصل یا گفتار و دو پیوست است. مؤلف در 
های کتاب را شرح  روشنی محتوای فصل دیباچه به

های  مایه دست«وان است. در فصل نخست با عن داده
های فارسی زردشتی در ایران،  ، دربارۀ متن»پژوهش

،  قارۀ هند و کشورهای غربی ازجمله بریتانیا شبه
است. مؤلف  فرانسه، آلمان و آمریکا سخن رفته

های شخصی زردشتیان و نحوۀ  گزارشی از کتابخانه
گیری آنها ارائه کرده و معرفی جامعی از  شکل

و جهان که نسخ خطی و آثار  های ایران کتابخانه
شود،  دینی و غیردینی زردشتیان نگهداری می

بر بستر «است. فصل دوم کتاب با نام  دست داده به
دربارۀ دورۀ تاریخی ایران پس از ورود اسالم » زمان

نشین  تا حدود قرن پنجم هجری در مناطق زردشتی
ایران شامل فارس، شیز و آذرآبادگان، دیلم، 

قم، اصفهان، ورارود، خراسان،  طبرستان، ری،
سیستان، کرمان و یزد است. این فصل در قالب 
گزارش تاریخی فراز و فرودهایی که دین زردشتی و 

اند و وقایعی که در این دوره، باعث  پیروان آن داشته
است. در فصل  نابودی زردشتیان شده، بررسی شده

، مؤلف »میراث سنت زردشتی«سوم کتاب، با نام 
دشتی و ابعاد آن را در معنی کنش دینی سنت زر

، از قرن پنجم تا جامعۀ زردشتی در روزگار اسالمی
نظر داشته و سنت زردشتیان را براساس امروز را مدِّ به 

متون دینی مکتوب زردشتیان در روزگار اسالمی، 
است. در این بخش، دالوند،  بحث و بررسی کرده

شناخت  سنت زردشتی را در ابعاد وجه انسانی یعنی
جامعۀ زردشتی و پدیدآورندگان متون مکتوب و وجه 
میراث فکری مکتوِب جامعۀ زردشتی و سرانجام، 

ها و  صورت عملی و اجرایی سنت زردشتی در زمان
و برپایۀ آن، مطالعه    های مختلف، مطرح کرده مکان

و بررسی سنت زردشتی را در شناخت تبارشناسی 
هدینان، های موبدی، گویش ب سنت و دودمان

ویژه زند و چگونگی  بررسی ادبیات پهلوی به
پیدایش متون پهلوی در مراکز زردشتی ایران، پی 

  است. گرفته
است:  در پایان کتاب دو پیوست درج شده 

، »نمای متون سنت زردشتی گاه«پیوست اول، با نام 
های زردشتی، برگرفته از  فهرستی از ناِم شخصیت

خ (یزدگردی) ارائه تاری ترتیِب  متون است که به
است و پیوست دوم شامل دوازده نمودار از   شده

های موبدی زردشتیان است که  تبارنامۀ دودمان
تصویری کلی از دودمان موبداِن یزد، کرمان، 
سیستان و خراسان که پدیدآورندگان متون و ناقالن 

  است. دست داده اند، به سنت زردشتی
وان انسجام مطالِب کتاب و همچنین نثر ر
  کردهنویسنده، مطالعۀ کتاب را برای خواننده آسان 
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مندان  عالقه اطالعاتی مفید و ارزشمند برایو 

  است.  دهآورمطالعۀ دین زردشتی فراهم 
  یلدا شکوهی

  
روزگار ، سنت زردشتی در الوند، حمیدرضاد

، )متون فارسی زردشتی( ٢جلد : اسالمی
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 

  صفحه. ۴٢٧، ١٣٩٩هران، ت
سنت زردشتی در روزگار جلد دوِم کتاب 

در دوازده فصل متون فارسی زردشتی،  با ناماسالمی 
های  است. در کتاب حاضر، نسخه تألیف شده

خطی و چاِپ سنگِی متون دینی و غیردینی زردشتیان 
است. مؤلف، ضمن  ها معرفی شده براساس فهرست
 ۀبه شرحی دربارنویس و موضوع آن،  معرفی دست

 ها نویس محتوای متن پرداخته و محل نگهداری دست
بازیابی ارائه  ۀرا در ایران و جهان، همراه با شمار

است. فصل اول تا چهارم به متون اوستایی،  کرده
اختصاص های آئینی و کالمی  متون زند و پازند، متن

 های های بخش نویس است و شامل معرفی دست یافته
و  ویسپرد، ها یشت، گاهان ازجملهمختلف اوستا 

های متون زند و پازند برای  نویس و دست اوستا خرده
صد در ، بندهش، مینوی خرد، ارداویرافنامهنمونه، 

است. در فصل پنجم  و جز آن  صد در نظم، نثر
روایات انفرادی مانند روایت نریمان  ۀکتاب دربار

هوشنگ، نوشیروان خسرو، جاسا و نیز مجموعۀ 
کامدین و داراب  ات، مانند روایات برزوروای

متون «است. فصل ششم با عنوان  شده صحبت
هاست و در  شامل پندنامه» اندرزی اخالقی و

مانده  باقی ، آثار»ها مناجات«فصل هفتم تحت نام 

مردان زردشتی، که  های نوزده تن از دین مناجات از
نویس ذکر شده، معرفی  نامشان در متن دست

جمله زردشت بهرام پژدو، بهرام رستم است، از شده
سیاوخش اورمزدیار و دستور بهمن کیقباد.  راوری،

هایی اشاره شده که  در پایاِن همین بخش به مناجات
مناجات، درون متن یا پایان آن ذکر  ۀنامی از نویسند

میراث «است. در فصل هشتم، تحت عنوان  نشده
های  از آموزهمانده  به معرفی آثار باقی» فرقۀ آذر کیوان

فرقۀ آذر کیوان ازجمله دساتیر، خویشتاب، زِر 
باستانی، شارستان  ۀرود، زور افشار، زنده دست

است. فصل  چهارچمن و جام کیخسرو پرداخته شده
هایی با موضوعات تاریخ  نویس نهم به معرفی دست

اساطیری پیشدادیان و کیانیان، تاریخ ساسانیان و 
صر زردشتیان ایران و پس از ساسانیان، تاریخ معا

پارسیان و همچنین به متون پیشگویی اختصاص 
های  است. فصل دهم و یازدهم معرفی نسخه یافته

خطی با موضوع ادبیات در قالب شعر، داستان و 
نگاری است و  شناسی و فرهنگ مطبوعات و زبان

فصل دوازدهم نیز به متون نجوم و تقویم، شامل 
گزاری، تقویم  خواب شناسی، تنجیم و هیأت و ستاره

  است. شماری پرداخته و گاه
پژوهشی  کتاب حاضر، پژوهشگران این شاخۀ

های موجود در  وبیش از مراجعه به فهرست را کم
و با مراجعه به آن  است هنیاز کرد ها، بی کتابخانه

های خطی و چاپ  وکیف نسخه توان از کم می
تصریح  سنگی متون فارسی زردشتی مطلع شد؛ به

های پراکنده  ها و گزارش در این اثر، سرنخ مؤلف،
  است. شده  کنار هم قرار داده

  یلدا شکوهی
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 شناسی فارس  گنجینۀ گویشسالمی، عبدالنبی، 

فرهنگستان زبان و ادب فارسی، (دفتر هشتم)، 
  صفحه. ۵٠٢، ١٣٩٩تهران، 

شناسی   گنجینۀ گویشاین دفتر هشتمین دفتر از 
غرب   ناطق شماِل های م  است که شامل گویش فارس

این استان مانند اردکانی، ُچغایی، ُخالری، َدشتکی، 
سیوندی، َقالتی، ُکردشولی، ُکندازینی و مشایخی 

توان به چهار گروه تقسیم   ها را می  است. این گویش
های اردکانی، ُخالری،   کرد: گروه اول، گویش

که ساخت ُکنایی دارند.  است دشتکی و ُکندازینی
که ُلری  ،مشایخی   گویش ارت است از:عب گروه دوم
و ُکردشولی که با وجود تأثیرهایی که از  ،است

عنوان  به را های لری  فارسی گرفته، بسیاری از ویژگی
های   است. گروه سوم، گویش حفظ کرده یزبان مادر

های واژگانی و آوایی   قالتی و ُچغایی است که ویژگی
سیوندی  قابل توجهی دارند. گروه چهارم، گویش

شمار  فرد به  گویشی مستقل و منحصربهاست که 
ها براساس نامی بوده   گذاری این گویش  رود. نام  می

است،  خوردگان آن مناطق شنیده شده که از زبان سال
  های انتسابی از سوی مأموران اداری دولتی.   نه نام

مناطق  یمعرف شگفتار،یکتاب شامل مقدمه، پ
 ِی نکات دستور ،ینگارمورد مطالعه، جدول آوا

 ،یموضوع نامۀ  مورد مطالعه، واژه یها  شیگو
 ۀی، نماها  شیو معادل آنها در گو یفارس های  جمله
در بخش معرفی مناطِق مورد  است. ریو تصاو یفارس

بر شرح تاریخی، فرهنگی و اجتماعِی  مطالعه، عالوه
های  ای نیز به نام  گذشته و حاِل جامعه، توجه ویژه

ها،     ها، دّره  این محدودۀ جغرافیایی ازجمله قّله محلِی 
ها و نیز   ها، چشمه  ها، دشت  ها، پرتگاه  ها، گردنه  تنگه

 ها و  ها، قنات  مانند آسیابمصنوعی های   سازه
 است که در حوزۀ مطالعاتِی  های گمنام شده  قلعه
شناسی و علوم طبیعی و جغرافیایی   شناسی، مردم  زبان

جمله پیکرۀ بخش  ١٠٠واژه و  ٢٧١۵است. ارزشمند 
  دهد.  ها را تشکیل می  نامۀ موضوعی و جمله واژه

کتاب حاضر همانند دفترهای پیشین، اطالعات 
دقیقی از تاریخ، جغرافیا، نظام اجتماعی، اعتقادات، 

 ها، آثار تاریخی، تأسیسات زیربنایی شهری و  آیین
 للروستایی، مفاخر فرهنگی و صنایع دستی و ع

گیرد که برای   می های مردم منطقه را دربر  مهاجرت
  های گویشی سودمند خواهد بود. مندان پژوهش عالقه

یم رضایی   مر
  

، کتاب ای فارسی آبادهصاحبی، سّیدمحمد، 
  صفحه. ١١٠، ١٣٩٩بهار، تهران، 
ترین  ای گویش رایِج آباده، شمالی فارسی آباده

همانند  شهرستان استان فارس است. این گونه نیز
های ایرانی در  ها و زبان بسیاری دیگر از گویش

آستانۀ زوال و فراموشی قرار دارد. کتاب حاضر، که 
گفتۀ مؤلف حاصل پژوهشی میدانی و  ربناب

ها و  ای است، با استفاده از روش کتابخانه
زمانی انجام شده و  شناسی هم رویکردهای زبان

الحات ها و اصط تالشی برای ثبت و نگهداری واژه
  است.  گونه زبانی آباده بوده

های  ها، ازجمله نشانه کتاب با جداول نشانه
ای کوتاه  در مقّدمهو  ها آغاز شده ها و واکه همخوان

به ذکر موقعیت جغرافیایی، روِش کار، منابع و نیز 
. کتاب شامل است پرداخته شدهپیشینۀ این پژوهش 

ف در فصل اول و دوم چهار فصل است: مؤل
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فرایندهای «و  »نظام واجی«رتیب با عنوان ت به

شناسی زایشی  کوشد براساس نظریۀ واج می »واجی
ای را توصیف و  اشتقاقی، نظام واجی گویش آباده

فرایندهای واجی آن را در مقایسه با فارسی معیار 
 هنویسی کند. فصل سوم ب بررسی، تحلیل و قاعده

ص اختصاای  های صرفی و نحوی گویش آباده ویژگی
ای  نامۀ دوسویه (فارسی معیار به آباده است. واژه یافته

ای به فارسی معیار) فصل چهارم کتاب را  و آباده
  دهد. تشکیل می

نامه شامل  این واژهکه است توضیح الزم به 
ای  آن دسته از واحدهای واژگانی فارسی آباده

است که یا در فارسی معیار کاربرد ندارند یا با 
نمایِی واجی مشترکی دارند، اما فارسی معیار باز

زبانی متفاوت  ۀبازنمایِی آوایی آنها با این گون
در مقّدمه، مؤلف است. همچنین بنابر تصریح 

برای رعایت اصول علمی و ضبط صحیح و دقیق 
تلّفظ، تمامی واحدهای زبانی فارسی  ۀشیو
گیری از الفبای آوایی آمریکای  ای با بهره آباده

  .است هیسی شدآوانو) APA(شمالی 
  لیال نوری کشتکار

  
صحراگرد،  صادقی، محسن (با همکاری صفورا

علی اسدالّلهی دشِت بیاض، حسین پریوش، 
ستان، علی ِج ه برزگر، حبیب آقایِی بِ اللّ   فضل

گنجینۀ محمدیاِن گاش و مجتبی نهالدانی)، 
فرهنگستان  ،)١ خراساناستان ( های ایرانی  گویش

 ۴۵٠، ١٣٩٩ن، زبان و ادب فارسی، تهرا
  صفحه.

است،  اضر که حاصل پژوهشی جمعیمجموعۀ ح

گونۀ های گویشـی مربوط به هفت   بردارندۀ دادهدر
های   گویش رو به زواِل استان خراسـان، شامل

آبادی،   َاردکولی، دشِت بیاضی، دربندی، وکیل
. گفتنی است است ِبِجستانی، گاشی و نهالدانی

ربندی در حوزۀ آبادی و د  که اردکولی، وکیل
فرهنگی ُقهستان و هرات، دشِت بیاضی در حوزۀ 
پارِس خراسان، ِبِجستانی در حوزۀ نیشابور و 

گیرد. گاش نیز   نهالدانی در حوزۀ سبزوار قرار می
بین طوس، چناران، ،در مرکز منطقۀ کوهستانی

رادکان، قوچان، درگز، کالت نادری و سرخس 
  .است هواقع شد

گنجینۀ «ی اجرای طرح این پژوهش در راستا
نامۀ   و براساس پرسشاست  »های ایرانی  گویش

مؤّلف پس از  است. هفرهنگستان فراهم آمـد
پیشگفتار و معّرفی مناطق مورد مطالعه، موقعّیت 
جغرافیایی هر یک از آنها را بر روی نقشه نشان 
داده و در ادامه، به ذکر برخی از نکات دستورِی 

های آوایی   داخته و نشانههای مورد نظر پر  گویش
. است هکرد رفته در این دفتر را در جدولی ارائهکار به

بخش بعدی که پیکرۀ اصـلی این مجموعـه را 
نامۀ موضوعی اختصاص   دهد، به واژه  تشکیل می

است.  بندی شده  که در هفده موضوع طبقهیافته 
معادل  ،الزم به توضیح است که در برخی موارد

های  در گویش ،ده و برخی نیزگویشی تعریف ش
این دفتر معادل ندارند. در ادامه نیز برابرهای 

  .است صد جملۀ فارسی درج شده ، یکیگویش
های  ها و داستان بنابر تصریح مؤلف افسانه

های گویش و فواید زبانی  محلی حاوی شاخصه
برای آشنایی بیشتر  ،رو  ازاینبسیاری است؛ 



٢١٨ ١٣های ایرانی  و گویش ها زبان های نشر تازه
 های نشر تازه

 
یک افسانه یا  فتراین د هر گویش برایخواننده، 

فارسی برگردان با آوانگاری و همراه داستان محّلی 
های   . این دفتر شماری از واژهاست هآورده شد

که امروزه در زبان  را در بر داردکهن فارسی 
توان از آنها در امر   فارسی متداول نیست و می

های دشوار   گزینی و تصحیح و شرح واژه  واژه
نامه   ایۀ فارسی و کتابمتون کهن بهره برد. نم

  دهد.  بخش پایانی کتاب را تشکیل می
  زاده  جمیله حسن

  
یان فرهنگستان  ،انیاسکن  گویش ،علی، مصر

 ١١٧ ،١٣٩٩، زبان و ادب فارسی، تهران
 . صفحه

، گویش َلکی ِاسَکنانیۀ نام کتاب پیِش رو واژه
گویش مردِم شهر اسکنان از توابع شهرستان 

های  لکی از گویش ن است.مالیر در استان همدا
های ایرانی نو و  غربی شمالِی زبان ۀشاخ

 ای از کردی (گروه جنوبی) است.  زیرشاخه

در پیشگفتار از پیشینۀ پژوهش سخن  فمؤلّ 
بار در سال  است که نخستین گفته و یادآور شده

اقدام به پژوهش دربارۀ گویش اسکنانی  ١٣٨۵
ی پژوهش ها ای از واژه تر گزیده است. پیش کرده

هایی از  واژه«مذکور در فهرستی موضوعی با عنوان 
های گویشی  در بخش داده» گویش لکی اسکنانی

منتشر شد  ١٣٨٩در اسفند  شناسی گویشمجلۀ 
واژۀ پایه و برگزیده، از گویش  ۵٢۵که در آن 

صورت  است. کتاب پیِش رو اسکنانی آمده
 است که ١٣٨۵تر و نهایی پژوهش سال  کامل
 ٨٠واژه موضوعِی پایه و پربسامد و  ١١٠٠ حاوی

شود که با طراحی  جمله است. مؤلف یادآور می
های اّطالعاتی و ترسیم نمودار درختی و  جدول

های منطقه از اطناب در نگارش  الحاق نقشه
اطالعات جغرافیایی پرهیز کرده و دسترسی آسان 

های این پژوهش را برای خوانندگان  ها و داده به یافته
است. در مقّدمه نیز گویش اسکنانی و  م کردهفراه

اختصار معّرفی کرده و در ادامه روش  اسکنان را به
ها  است. گردآوری داده پژوهِش خود را توضیح داده

به روش میدانی است و مؤلف هنگاِم گردآوری 
است.  نامه نبوده ها، محدود و مقید به پرسش داده

معیار ترتیب الفبای فارسی  بههای کتاب  مدخل
نویسی  برابر آن واج گویشی در است و معادل

شود که در گزینش  است. مؤلف یادآور می شده
هایی را  نامه، عمومًا آن دسته از واژه های واژه مدخل
است که یا کامًال با فارسی معیار  چین کرده دست

تفاوت دارد یا تلفظ آنها متفاوت با فارسی معیار 
کلمات، تر تلفظ  است و برای ثبت دقیق

ها اندکی به آوانویسی گرایش داشته و  نویسی واج
سه مشخصۀ تکیه و کشش و همزۀ آغازین نیز نشان 

دهد که  است. در ادامه، مؤّلف توضیح می شده  داده
برای پیشگیری از تأثیر ترجمه در بازگویی 
جمالت، گویشور مختار بوده تا هر یک از 

ش جمالت را با همان ساخت و سبکی که در گوی
اسکنانی متداول است، بیان نماید. در پایان کتاب 

ضمیمۀ یک، در است:  نیز سه ضمیمه درج شده
ضمیمۀ دوم سه فهرست از  ، درداستانی طنز

های  در ضمیمۀ سوم برگهو های خاص  نام
 است.  گیر ذکر شده گر و پرسش مشّخصات پرسش

 کتاب موضوعات زیر را در بردارد: ۀنام واژه



های نشر تازه
٢١٩ ١٣های ایرانی  و گویش ها زبان
 های نشر تازه

 
های گیاهی،  و اندام انسان، گیاهان های بدن اندام

 های و حالت ها بیماری، جانورانهای  و اندام جانوران
خویشاوندی،  مزاجی، خانواده و اصطالحات

ها،  غذایی، مزه های ها، وعده ها و نوشیدنی خوردنی
ساختمان و اجزای ها، پوشاک، زیورآالت،  رنگ
 ها، طبیعت و پیشه ، ابزار و آالت،وسایل خانهآن، 

گیری، اعداد،  اندازهمحیط زیست، واحدهای 
  های رایج در این گویش. اوقات، صفات و سایر واژه

  عفت امانی
 

، فرهنگ زبان فارسی باستانموالیی، چنگیز، 
  صفحه. ۴٧۴، ١٣٩٩آوای خاور، تهران، 

زبان دربارۀ  مؤّلفکتاب حاضر دومین اثر 
 با عنوان فارسی باستان است. کتاب نخست او

(دستور زبان، گزیدۀ زبان فارسی باستان  راهنمای
های   در دو ویراست در سال نامه)  متون، واژه

در این  یمنتشر شد. اثر دیگر ١٣٨٧ و ١٣٨۴
های پارسی   نبشته نامۀ سنگ  واژه نام با حوزه
در تهران  ١٣٩٢در سال ، بشیر جمتألیف  ،باستان

  .است هچاپ رسید به
 ،شود که در آن  آغاز می فمؤلّ  پیشگفتار کتاب با

دهد و به معرفی   روش تدوین فرهنگ را توضیح می
این پژوهش پردازد.   می های مختلف کتاب بخش
 است: بخش نخست دو بخش تدوین شده در

های فارسی باستان،   فهرستی از لغات کتیبه شامل
و بخش . است های اعداد  نگارها و نشانه اندیشه
 های فارسی باستان  نامۀ تفصیلی کتیبه  واژهدوم به 

ارات ـاختصان، ـایـدر پاست.  هـاختصاص یافت
ها درج   ۀ واژهـامه و نمایـشناختی، کتابن  کتاب

  است. شده
مندرج های   فهرستی از واژه بخش نخست در
است که به  های فارسی باستان ارائه شده  در کتیبه

بر اساس مخارج  به شیوۀ مرسوم، الفبای میخی و
 نویسی و آوانویسی  و حرفحروف تنظیم شده 

های   در مورد صیغه است. لغت در مقابل آن آمده
نویسی و آوانویسی به ریشۀ   ، پس از حرففعلی

 است. نامه ارجاع شده  آنها در بخش واژه
تعبیر برخی،  یا به )Ideogram( نگارها  اندیشه
در انتهای این فهرست  )Logogramنگارها (  واژه
های   نشانه ، فهرستی ازاین بخش ادامۀاند. در   آمده

در کتیبۀ داریوش در  بیشترکه  شدهارائه  میخی اعداد
اند، سپس معادل رومی و موارد   کار رفته بیستون به
  است. ها ذکر شده  ها در کتیبه کاربرد آن

که پیکرۀ اصلی کتاب را تشکیل  بخش دوم
های فارسی   نامۀ تفصیلی کتیبه  به واژهدهد،   می

های فارسی   است. ستاِک واژه اختصاص یافتهباستان 
نامه را   صورت آوانگاری، مداخل واژه باستان به
دهد که براساس مخارج حروف تنظیم   تشکیل می

های   است. در این بخش، ریشۀ افعال، ستاک شده
اسم و صفت، ضمایر شخصی، موصولی و اشاره، 

اند.   حروف اضافه، حروف ربط و قیود بررسی شده
ها،   کاررفته در کتیبه های به مداخل، صورتذیل 
های صرفی برخی لغات، شواهد به همراه   شکل

ترجمۀ فارسی، توضیحات جامع دستوری، 
شناسی و نقد و بررسی آراء دانشمندان ارائه   ریشه
  است. شده

نامه و نمایۀ   شناختی، کتاب  اختصارات کتاب
نمایۀ  دهد.  ها، بخش پایانی کتاب را تشکیل می  واژه



٢٢٠ ١٣های ایرانی  و گویش ها زبان های نشر تازه
 های نشر تازه

 
های هندواروپایی، هندوایرانی،  کتاب، صورت

ایرانی باستان، اوستایی، مادی، سنسکریت، پهلوی 
اشکانی، فارسی میانه، بلخی، خوارزمی، سغدی، 
سکایی، آسی، تخاری، یونانی، التین، آلمانی 
باستان، آلمانی نو، اسالوی، انگلوساکسون، 

 توانیایی،انگلیسی، ایسلندی کهن، گوتی، لتونیایی و لی
آرامی، آشوری، بابلی، عیالمی، سومری، عبری و 

  است. را در خود جای داده   عربی
  زاده  جمیله حسن
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٢٢٢ ١٣های ایرانی  و گویش ها زبان اخبار
 اخبار

 
  ی ایرانیشناس المللی زبان نهمین کنفرانس بین

های نظری  ی که در حوزهشناسان برخط) با هدف گردآوری زبانصورت  این همایش (به
شناسی فرهنگستان علوم اتریش از  کنند، به میزبانی مؤسسۀ ایران های ایرانی پژوهش می زبان
برگزار شد. در چهارچوب همایش، انتشارات فرهنگستان علوم اتریش  ٢٠٢١اوت  ٢٠تا  ١٨
های مربوط به  نگاری شناسی، اسامی خاص ایرانی و تک را در رابطه با ایرانهای خود  تازه

  های ایرانی منتشر کرد.  دستور زبان
عنوان مقاله ارائه شد که عناوین برخی از آنها به شرح زیر  ٢۶در این همایش دوروزه، 

ورموری در پراچی و ا نظام تکیه «؛ 2(ژولین کرایدل) 1»متقدمبازسازی زبان پشتوی «است: 
دربارۀ «؛4(آرِتم تروفیموف) 3»های ایرانیو نقش آن در قرار دادن این دو زبان در خانوادۀ زبان

باستان  فارسی«؛ 6(ژوان بریِسنو ـ ویاللوبوس) tuvam ka haya«5باستان  عبارت فارسی
hucāra-«7 8»ساختار چندعاملی تکیه در گویش وخی در منطقۀ پامیر«مقامی)؛  (احمدرضا قائم 

حسین  (علی 10»در نظام فعلی بلوچی شرقی شدگی نرمبرخی پیامدهای «؛ 9(لیوبوف سیالنِتوا)
های معرفه در  نشانه«؛ 12(جراردو بارِبرا) 11»های جنوب شرقی ایران بشاگردی و زبان«  بیَرهیَمنی)؛

صرف فعل «(مرتضی طاهری َاردالی)؛ 13» وبختیاری، ایران های استان چهارمحال زبان
وجه تمنایی یا التزامی؟ نظام دووجهی در گویش آذربایجانی «یده فاطمه موسوی)؛ (س 14»دشتکی
  .16(دینارا ِاسِتپینا) 15»تالش

                                                            
1. “The reconstruction of Early New Pashto”  
2. Julian Kreidl 
3. “The accentual system of Parachi and Ormuri and its role for placing them among the 
Iranian languages” 
4. Artem Trofimov 
5 “On Old Persian tuvam ka haya “you, whoever…” 
6. Juan Briceño-Villalobos 
7. “Old Persian hucāra-” 
8. “Multielement structure of the Wakhi stress in Pamir region” 
9. Liubov Silanteva 
10. “Some consequences of lenition on the verb system of Eastern Balochi” 
11. “Bashkardi and the languages of Southeast Iran” 
12. Gerardo Barbera 
13. “Definiteness marking in the languages of Chahar Mahal va Bakhtiari Province, Iran” 
14. “Dashtaki verb inflection” 
15. “Optative or subjunctive? Two mood systems of Azerbaijani Talysh” 
16. Dinara Stepina 



اخبار
٢٢٣ ١٣های ایرانی  و گویش ها زبان
 اخبار

 
  های باستانی ایران فرهنگ و زبان المللی دوساالنۀ سومین همایش بین

 با »باستانی های زبان و فرهنگۀ دوساالن همایش« عنوان با هایی همایش ١٣٩۶ سال از
 از بردن بهره و یافتن آگاهی اندیشمندان، اندیشی هم ها، پژوهش آرا و ترین تازه ارائۀ هدف
 مهم دستاوردهای از یکی مذکور موارد بر عالوه. است شده برگزار استادان  مطالعات و نظرات
 برای آسان و منظم صورت جدید به مقاالت و اطالعات به دستیابی ها، همایش این

  . ستا بوده مندان عالقه و پژوهشگران
 باستانی های زبان و فرهنگ دوساالنۀ المللی بین همایش محورهای مطالعاتی سومین

 از پیش ایرانی شناسی، ادیان ایران مطالعات ایرانی، سیر های عبارت بودند از گویش ایران
 و میانه ایرانی و باستان ایرانی های واروپایی، زبان هندی و وایرانی هندی های اسالم، زبان

 های اسطوره و فرهنگ اسالم ، زبان، از پیش ایرانی های اسطوره و فرهنگ و، تاریخ،ن ایرانی
  باستان. ایران در غیرایرانی

زاده و  دبیر علمی این همایش دکتر زهره زرشناس و دبیران اجرایی دکتر سیروس نصراله
سی شنا در پژوهشکدۀ زبان ١۴٠٠بهمن  ۵و  ۴دکتر فرزانه گشتاسب بودند. این همایش در 

  فرهنگی برگزار شد. مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه
یم رضایی   مر

  



 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:شاز نویسندگان محترم درخواست می
 ای نویسندۀ آن باشد.همقاله باید حاصل پژوهش •
 مطلب ارسالی نباید در نشریۀ دیگری چاپ شده باشد. •
 کلمه باشد. ١٢٠تا  ١٠٠فارسی و انگلیسی حاوی  مقاله باید دارای پنج تا ده کلیدواژه و چکیدۀ •
شیوۀ نگارش فرهنگستان زبان و ادب فارسی مالک و راهنمای ویراستاری مطالب است، بهتر است نویسندگان  •

 محترم به منظور تسریع در کار این شیوه را اعمال فرمایند.
 تایپ شده باشد. Wordدر برنامۀ  A4هر مقاله باید روی کاغذ  •
 صورت آماده برای چاپ ارائه شود. ا و تصاویر باید بههنمودارها، 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  •

). اگر ارجاع بعدی به همان کتاب باشد: ١۶: ١٣٧٣نویسنده باشد: همو تاریخ: [جلد /] صفحه (مثًال: همو 
 شد: همانجا.همان: شمارۀ صفحه. اگر ارجاع بعدی دقیقًا همانند ارجاع قبلی با

 ذکر شود.» اتبی«اگر کتاب یا مقاله تاریخ نشر نداشته باشد، به جای سال نشر عبارت  •
 آید. می» و«اگر کتاب یا مقاله دو یا سه نویسنده داشته باشد، نام خانوادگی نویسندگان با حرف عطف  •
: نام خانوادگی نویسندۀ اگر کتاب یا مقاله بیش از سه نویسنده داشته باشد، ارجاع بدین صورت خواهد بود •

 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 •
 صورت زیر مرتب شود: منابع مقاله باید پس از ارجاعات و توضیحات به •

 یخ، نام کتاب، [به کوشش ... / ترجمۀ ... ، چ ... ، ... ج،] نام شهر.ای جدید: نام خانوادگی، نام، تارهکتاب
  ای قدیم: نام خانوادگی، نام، نام کتاب، [به کوشش ... / ترجمۀ ... ، چ ... ، ... ج،] نام شهر، تاریخ.هکتاب

  .. ـ ... .، نام کتاب/نام مجله، [س ... ، ش ... ،] ص .»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.
پس از تأیید مقاله، نویسندۀ مقاله موظف است ارجاعات دروِن متن و منابع پایان مقاله را در صورت عدم  •

 ۀ نهایی مقاله را به دفتر مجله ارسال کند.امه تنظیم و نسخنلذکر، مطابق این شیوهارعایت موارد فوق
توانند یك نسخه از آثار خود را برای معرفی  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
 آنها اقدام شود. معرفی

  جج
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Persian language. But in the old Tabari language and in some words in the 
dialects of Mazandaran, another phonetic evolution has occurred which has 
resulted in the production of vowels / ��/ or / ��/, such as “o/ur�j”, “š�”, “ou/o”, 
“o/ukatan”, “farsiyo” and “lu”. Of course, this is not the only change for this 
group of words in the Mazandarani language, and in some later words, this 
rule is not applicable. In this article, we intend to prove the existence of F� -
i a am� in Tabari language and its remnants in Mazandarani language with 
the historical linguistics approach and to clarify the rules that justify this 
phonetic evolution in Tabari language. We will also review the exceptions of 
the Tabari language, and refer to the rule that has replaced these evolutions. 
Finally, we will identify the evolution periods of the Tabari language by 
these findings. 
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Some Notices about the Persian Translation of the Quran of Quds 

Nima Asefi 
 
The linguistic features of Persian translation of the so-called Quran Quds 
show that it has been probably written in the region of Sistan. Its linguistic 
style strongly differs those found in early Judeo Persian texts. In fact this 
linguistic style resembles Middle Persian in many ways except in 
phonological transformations which are specific to the region in which it has 
been written. In the present article this old Persian translation of Quran is 
compared to Middle Persian language in functions and written form of 
propositions “ �� � � ”, adverb “��”. Indefinite pronouns, relative pronouns, 
and conjunctions. Also attention has been paid to some features of this text 
that show the influence of Farsi-Dari on the local Persian of the translator. 
These include the use of “���” instead of “��”. 
 
 

The Evolution of F� -i A am� or Voiced Bilabial Fricative 
Consonant Allomorph /�/ from the Old Tabari to the 

Mazandarani  

Mohammad Mirzai - Hamide Ebrahimi 
 
Sogdian, Parthian, Pahlavi, Manichaean Middle Persian and Bactrian can be 
mentioned among the Middle Iranian languages that have the voiced bilabial 
fricative allomorph /	/. The mentioned phoneme, which is also known as 
“F
 -i a am�”  by the old time grammarians, is recorded in the early Islamic 
texts as "�" ,"" and its corrupted form "�". But the noteworthy point is 
that the Sassanid Middle Persian language has no sign for this consonant in 
the Pahlavi script. For this reason, we can claim that what exists in the 
various forms of the Persian language, and especially in the subject under 
discussion in Tabari language , is the result of the evolution of the Tabari 
language itself in the new period and with a little tolerance, the ancestor of 
this language in the Middle Period. Despite what has been obtained from the 
early Islamic Persian texts and many articles that have been written about 
that , there is no mention of such consonant in the Tabari language. Words 
such as “safze” and “afrouj”, which are recorded in the old Tabari texts, 
clearly show this consonant in this language. We also know that the 
phoneme /	/ has not remained in new Iranian languages for a long time and 
has become evolved to the phonemes /p, b, v/ and /f/ in different types of 
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occurrence of it is complete from the narrator’s point of view. In this 
function, the past tense implies a modal concept. In this paper, examples of 
conditional constructs are quoted in which the past tense in the conditional 
answer sentence is used to indicate the concept of certainty and certitude. In 
some other conditional constructions, the past tense, along with the auxiliary 
verb baw�d, represents this modal concept. In comparative sentences, the 
past optative is used in the subordinate clause and indicates less doubt and 
more certainty. 
 
 

Takuk (Rhyton) in Shahnameh? 

Abolfazl Khatibi - Kavus Nedai 
 
In this mesr�� (half line) from the Shahnameh, “yeki bur-e torki cho guri be 
tan” (tr. [a large cup like] a Turkish red horse like an onager) in the end of 
the reign of Bahr�m, son of �rmazd the Sassanid king, there is a mention of 
a large cup of wine whose name has been corrupted as “bur-e torki”, “pur-e 
torki” “tur-e torki”. In this article, it is shown that behind these corrupted 
forms, the difficult word takuk (Pah. tak�k; Av. ga�-dana), meaning rhyton, 
is used to describe the cups in the form of animals such as horses and lions, 
etc. Presumably, the scribes had not known this word and simplified it in the 
above ways. In this paper, instead of the three corrupted forms, three 
suggestions have been proposed of which the third is more probable to be 
correct: “bur (b�r?) takuki” (rhyton in the form of a red horse), “zar takuki” 
(a golden rhyton) and “por takuki” (a rhyton  full of wine). 
 
 

Misleading Suffixes in Persian Language (The Unsaid Points 
about Morphology) 

Yadollah Mansouri 
 
This article deals with morphology in Persian language. Here, our data or 
words don’t have regular word-formation. On the other hand, we cannot 
easily analyze these words by studying the general linguistics; since, they are 
historical forms in Persian language. Therefore, we could analyze them only 
by a historical linguistics method. For example, the derivative forms of these 
words are followed by suffixes such as: -�r, -m�n, -s�r, -y�r. Due to the 
irregular analysis, we call these words ‘misleading suffixes’. 
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Mud or Gazelle? (An Approach to the Emendation of a Word in 
the 9th Book of D�nkard) 

Changiz Mowlaee 
 
According to the evidences of Iranian texts, the Farrah-i Kiani manifests 
itself in various forms such as eagle or hawk, ram or antelope, argali and 
zebra and accompanies the legal king of Iran. But it is strange that in the 9th 
book of D�nkard, in the mentioning data of the aberration of Kay K�vus due 
to the deception of the demon of anger and the gallop of the king to the edge 
of darkness, on the contrary to the above mentioned points, the Farrah-i 
Kiani appears as “mud” (with the spelling TYNA). This form is not only 
inconsistent with other manifestations of Farrah. But also is incompatible 
with the Iranian mentality on the nature of Farrah. On this occasion and also 
based on some other evidences, this written form seems to be a mistake in 
written form of TYBA, which refers to the �h�g “gazelle” as an ideogram in 
Pahlavi texts. By applying such an emendation, on one hand, D�nkard’s data 
on the material incarnation of Farrah-i Kiani will be aligned with the report 
of other texts and on the other hand, the contexts of this report will not have 
any contradiction with the Iranian mentality on the Farrah-i Kiani’s nature. 
 
 

The Modal Function of Past Tense in Middle Persian 

Ehsan Changizi 
 
In Middle Persian, various tools have been used to represent modal concepts. 
The past stem, or past participle, which represents the perfect aspect, is used 
in some sentences to denote something that will happen in the future, but the 
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