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 2 زبان و كتيبه

 راهنمای نگارش مقاله برای مجلۀ زبان و کتیبه
 

 معیارهای براساس واژه، 200 حداکثر و سطر 8تا 5) فارسی چکیده شامل ترتیب به مقاله
 بحث ،(اهداف ها،فرضیّه تحقیق، سؤال) مقدّمه ،(واژه 5حدّاکثر) هاواژه کلید ،(نویسی چکیده صحیح

 23 شدۀ تایپ A4 صفحة 20از بیش) بلندهای مقاله پذیرش از مجلّه. باشد گیرینتیجه و بررسی و
 .است معذور( واژه 7000 از بیش یا و سطری

 شده تایپ صورت به و ذکر نام نویسندۀ مسئول  نویسندگان مشخصات درج با مقاله فایل ارسال
 pdfو به صورت  word رنامةب در 13ب نازنین  قلم با

 کامل انگلیسی؛ نشانی و فارسی به نویسندگان از یک هر متناظر مؤسسة نام و علمی رتبة
 حتما ذکر شود. (الکترونیکی پست) نگارپیام نشانی و پستی نشانی: شامل مکاتبات دارعهده نویسنده

 خانوادگی نام اییالفب ترتیب براساس و مقاله پایان در متن، در استفاده مورد منابع
 شود: آورده زیر شرح به( نویسندگان)نویسنده
 مترجم، نام ،(ایرانیک) کتاب نام انتشار، تاریخ ،(نویسندگان/ نویسنده) نام خانوادگی، نام: کتاب

 .ناشر نام: نشر محلّ
 ، (گیومه داخل) مقاله عنوان انتشار، تاریخ ، (نویسندگان/ نویسنده) نام خانوادگی، نام: مقاله*
 .مقاله صفحات شمارۀ شماره، سال،/  دوره ، (ایرانیک) نشریّه نام

 داخل) مقاله عنوان انتشار، تاریخ ، (نویسندگان یا نویسنده) نام خانوادگی، نام: هامجموعه*
 شمارۀ ناشر، نام: نشر محلّ ،( ایرانیک) مقاالت مجموعه نام گردآورنده، یا ویراستار نام ، (گیومه

 .مقاله صفحات
 سایت در نظر تجدید زمان و تاریخ آخرین نویسنده، نام خانوادگی، نام: اینترنتی سایتهای*

 .ایرانیک صورت به اینترنتی سایت نشانی و نام ، (گیومه داخل) موضوع عنوان اینترنتی،
. شود نوشته( نظر مورد صفحة شمارۀ: انتشار سال مؤلّف، نام) پرانتز بین مقاله متن در ارجاعات

 به سطر 5 از بیش مستقیم قولهای نقل. شود عمل فارسی منابع همانند غیرفارسی، منابع ردمو در
 .شود درج طرف دو از( مترسانتی نیم) تورفتگی با متن از جدا صورت

 .بیاید صفحه پایین در کلمات التین معادل
 خط یک در هاآن شمارۀ ذکر با دقیقطوربه نمودارها، و هاجدول ها،شکل ها،عکس ارجاع محل

 .شود مشخص متن در مجزا
 هایمقاله مجموعه در یا و ارسال کشور از خارج یا داخل هایمجلّه از یکهیچ برای نباید مقاله
 .باشد شده چاپ هاهمایش

 .باشد نویسندگان/نویسنده پژوهش حاصل که پذیرد می را هاییمقاله مجلّه تنها
 مجلّه لزوم صورت در. شود نوشته فارسی ادب و زبان فرهنگستان نامةشیوه اساس بر باید مقاله

 است.  آزاد آن، محتوای تغییر بدون مقاله، ادبی ویراستاری در
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 1شناس و شاعربانوی زبان استاد بدرالزمان قریب
 

 جعفری دهقیحمود م
 

 های ما نشستمهر تو واژه واژه به جان

 رویمینهر مرگ ز خاطر دیگر به مُ
 

های اخالقی قریب و دقایق زندگی علمی و ارزش یاد استاد بدرالزماندربارۀ زنده
من با استاد مستقیم برخورد غیر  ایشان هرچه گفته شود کافی نیست. نخستین
ستانی در دانشگاه لندن یعنی های باقریب زمانی بود که دانشجوی فرهنگ و زبان

                                                            
نامة والدیمیر آبایف برگرفته و اقتباسی از مقالة استاد گرامی مقالة زندگی زبان و کتیبهدر شمارۀ پیشین نشریة . 1

طلبم. م. قلم افتاد. بدینوسیله از ایشان پوزش میو دوست و عزیزم پاول لوریه بود که متاسفانه نام ایشان از 

 جعفری دهقی



 6 زبان و كتيبه

ضر استاد سیمز ه در محهایی کسشرقیه قدیم بودم. یکی از دره السن ةمدرس
خواندم درس سغدی بود. همان موقع نخستین کتابی که برای مطالعه ویلیامز می
رم . به یاد داداستان تولد بودایعنی  ،عرفی شد کتاب خانم دکتر قریب بودبیشتر م

کرد و این همراه با احترام از ایشان یاد میای که آقای سیمز ویلیامز به گونه
نم قریب بر من گذاشت. ما با آقای سیمز ویلیامز نخستین تاثیری بود که خا

خواندیم و من عالوه بر آثار خود را می داستان تولد بودایا همان  وسنتره جاتکه
آقای ایلیا گرشویچ از  دستور زبان سغدیاستاد سیمز ویلیامز و کتاب معروف 

ایشان که  دکتری ةامنایانبردم. از جمله پت و آثار استاد قریب نیز بهره میمقاال
در باب تحلیل ساختار فعل در زبان سغدی بود و ایشان از آن در دانشگاه 

   SOAS ةصورت فتوکپی در کتابخانهنامه بلوانیا دفاع کرده بود. این پایانپنسی
کردیم. این همان کاری است که همین اواخر به موجود بود و ما از آن استفاده می

المعارف بزرگ اسالمی ب با همت مرکز دایرۀقت استاد قریپیشنهاد بنده و مواف
چاپ و منتشر شد. بنابراین، مقام علمی استاد از همان زمان در بیرون از کشور به 

 خوبی شناخته شده بود. 
اما در خود ایران هم استاد قریب به عنوان انسانی واال و دانشمندی توانا مورد 

اد سی زبان سغدی و در مقام استگذار کرهمگان بود. ایشان به عنوان بنیاناحترام 
کارهای علمی و تحقیقات تازه پیشگام بود و برای  ةدانشگاه تهران همواره در ارائ

شا به ای از خشایارتازه ةکتیب 1345حرف تازه داشت. در سال دانشجویان خود 
خط میخی و زبان فارسی باستان در شیراز کشف شد و استاد قریب برای نخستین 

قرائت ایشان از آن کتیبه بعدها در  ةدرستی خواند و ترجمه کرد. نتیجه بار آن را ب
 نشریات علمی ایران و خارج از ایران چاپ شد. 

استاد قریب نخستین کسی بود که فرهنگ جامعی برای زبان سغدی به فارسی 
ین فرهنگ را برای دانشمندان و انگلیسی تدوین کرد. ایشان دستنویس ا

شد. از جمله وقتی کرد و نظر آنها را جویا میال میشناس آن زمان ارسسغدی
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کارش را برای آقای سیمز ویلیامز ارسال کرد تحسین ایشان را برانگیخت و ایشان 
ی سیمز ویلیامز برای از این کار در کالس برای ما بسیار تعریف کرد. وقتی هم آقا

ام به دیدار ایشان استاد قریب با اشتیاق تم ،کتاب سال به ایران آمد ۀدریافت جایز
شتافت. استاد قریب یک بار هم برای مشورت دربارۀ این فرهنگ به کمبریج سفر 

چ که استادی کرد تا در این باره با آقای ایلیا گرشویچ رایزنی کند. آقای گرشوی
تندخو بود با نهایت محبت و احترام از ایشان استقبال  گیر و نسبتاًبسیار سخت

هایی نیز به ایشان ارائه کرد. استاد قریب اند و پیشنهادو کار ایشان را خو کرد
کرد. همین ی گرشویچ و سفر به کمبریج یاد میهمیشه از این برخورد خوب آقا

مراجع علمی  ایشان به عنوان یکی از مهمترین فرهنگ سغدیامر سبب شد که 
همه متخصصان  ۀاسی پذیرفته شود و مورد استفادنشدر سراسر جهان ایران

جهانی  ۀخوب به یاد دارم که وقتی در کنگرهای ایرانی قرار گیرد.نزبا
در وین سخنرانی کردند مورد تشویق همگان  2007شناسان اروپا در سال ایران

ه عنوان عضو قرار گرفتند به طوری که آقای فراگنر دبیر علمی همایش ایشان را ب
 ما بود.  ةسربلندی هم ةناسان اروپا معرفی کرد و این مایشافتخاری انجمن ایران

. پس از تحصیالت ش. در تهران به دنیا آمد 1308بدرالزمان قریب در سال 
زبان و ادبیات فارسی به  ةدر رشت 1332در سال  ،ژاندارک ةابتدایی در مدرس

محمد معین، دانشگاه تهران وارد شد و نزد استادانی چون ابراهیم پورداود، 
لری، حسین خطیبی، جالل همایی، صورتگر و صادق خانناتلپرویز اهلل صفا، ذبیح

با بورس دانشگاه پنسیلوانیا برای ادامه تحصیل  1338. در سال کیا تحصیل کرد
سغدی پرداخت. در  به آموختن زبان کا رفت و با پیشنهاد مارک درسدنبه امری

شناسی هند و اروپایی را آموخت. حتی نزد های سنسکریت و زبانهمین ایام زبان
سغدی، پارتی، رج کامرون ایالمی فراگرفت. در دانشگاه برکلی نزد استاد هنینگ ج

ه سرانجام ب .خواند را شناسی ایرانیتورفانی و دیگر مباحث زبان هفارسی میان
تحلیل ساختاری نظام دکتری خود با عنوان  ةنامراهنمایی استاد درسدن از پایان
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( از دانشگاه پنسیلوانیا 1344/1965دفاع کرد و در سال )  فعل در زبان سغدی
 .التحصیل شدفارغ

 
 :اما زندگی دکتر بدرالزمان قریب از زبان خود ایشان

ژاندارک شروع کردم چون پدر من کارمند  ةبتدایی را در مدرسا ۀمن دور
ت داشتم، به اقام پاریس در مدتی هم من و بود پاریس در  وزارت امورخارجه

ثبت نام « ژاندارک»ة آمدیم پدرم من را در مدرس تهران همین علت زمانی که به
ژاندارک  ةمدرس ةبرنام و در نتیجه من به دو زبان فارسی وفرانسوی تحصیل کردم.

فرانسه برای ما به ی و عصرها فارس به دروس  هابه این صورت بود که صبح
 ةدر مدرس« خانلرخانی»و « کیا»انم ای مانند خهای زبدهمعلم شد.تدریس می

نوز هم برای من شیرین است و ها هآن سالکردند که یادآوری اندارک تدریس میژ
ای هم به زبان ها این شد که عالوه بر زبان فارسی،تسلط نسبیآن سال ةنتیج

 های طبیعی،دوسال آخر بین رشته فرانسه پیدا کردم و این زبان را هم آموختم.
مند شدم و به ادبیات عالقه داًاما بع کردم ادبیات و ریاضی من طبیعی را انتخاب

 .ادبیات قبول شدم ۀصورت آزاد خواندم و کنکور دانشکدبه   این رشته را
ها وجود نداشت و چون هارشد در دانشگاع کارشناسیها مثل امروز مقطسالآن

کارشناسی شاگرد اول شدم توانستم بدون کنکور دانشجوی مقطع  ۀمن در دور
حصیالتم را ادامه دهم. در همان زمان بود که به دکترا شده و در این مقطع ت

مند شدم و به این فکر افتادم که بروم و ادبیات فارسی باستان و خط میخی عالقه
 .ایران قبل از اسالم را مطالعه کنم

همان زمان اعالم شد مدارک زیادی به زبان فارسی میانه در چین پیدا شده 
 ةصورت موقت به آمریکا بروم و ادامه است و این بود که به این فکر افتادم ب

های دانشگاه ا بگذرانم.جالمللی در آنم را به صورت بینتحصیالت و تحقیقات خود
آمریکا کنکور نداشت اما هر دانشجو برای ورود به دانشگاه باید یک آزمون ورودی 

 که سطح زبان انگلیسی من خیلی خوب نبود، در آزمون قبولگذراند و با اینرا می
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و وارد دانشگاه پنسیلوانیا شدم. البته بعد از آزمون ورودی از میان چند دانشگاه 
توانستم به انتخاب خودم یکی را انتخاب کنم و به این علت دانشگاه پنسیلوانیا می

ام شناسی مورد عالقهکه مولف همان کتاب زبان« کنت»ون را انتخاب کردم. چ
دوسال قبل « کنت»از ورود متوجه شدم که  کرد. اما بعدجا تدریس میبود، در آن

 .از ورود من به دانشگاه پنسیلوانیا فوت کرده است

انیا آمده بود، که بعد از کنت استاد دیگری برای تدریس به دانشگاه پنسیلو
 در و بود متخصص  باستانی ایرانی  های باستانی شرقی وزبان ةاتفاقا در رشت

 من اول سال. کردم شروع جدید استاد با یلوانیاپنس دانشگاه در را کارم من نتیجه
به ما  .. و ژاپنی نفر یک مانند دیگری افراد بعد سالهای در اما بودم شاگردش تنها

 .اضافه شدند

های آمریکا این است که دانشجو موظف به های دانشگاهیکی از خصوصیت
استادم من را طور بود و های زیادی است. برای من هم همینگذراندن تعداد واحد

بخوانم و « نسکریتس»های قدیمی، زبان ةبور کرد که به عنوان دانشجوی رشتمج
 بود و در« براون»نسکریت من معلم س .را بگذرانم های مربوط به آنتمام واحد
رت بعد از نسکریت را هم خواندم و در هر صوس های باستانی ایرانی،کنار زبان

 .شدمانس لیسفوق ةدوسال موفق به اخذ درج

خواست برای یک فرصت مطالعاتی به هند برود، اما بعد از مدتی استاد من می
های باستانی، که ایران باستان هم جزو تابستان قبل از آن برای یک دوره زبان

برای   کرد. از من هم خواست کهسخنرانی می میشیگان ها بود، باید در دانشگاهآن
یگان بروم. بعد از آن بود که تصمیم داشتم بخش فارسی همراهش به دانشگاه میش

بازگشت   هایم را در ایران ادامه دهم، اما کسی که مانعبه ایران بازگردم و برنامه
هایم را عوض کرد، برادرم بود. با مشورت وی در میشیگان ماندم و من شد و برنامه

ور وفسبا یک بورس به تحصیل خود در مقطع دکترا ادامه دادم. آن زمان پر
کلی آمده بود، که مدتی هم در کنار او تحصیل و از هنینگ به علت بیماری به بر
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 انزب مورد در را خود رساله او پیشنهاد به  او خیلی چیزها آموختم و بعد هم
ام کار کردم تا در نهایت توانستم ه دادم. من دوسال تمام روی رسالهادام« سغدی»
 .را تمام کنم آن

ای ن بازگردم، زیرا کاری که من انجام داده بودم و رشتهتصمیم گرفتم به ایرا
خورد و باید در کشورم به را که در آن به تحصیل پرداخته بودم به درد ایران می

بعد از ورودم به ایران برای چند دانشگاه پذیرش دادم که  .دادمکارم ادامه می
 به شیراز رفتم و دراولین دانشگاهی که قبول کرد، دانشگاه شیراز بود برای همین 

جا مشغول به تدریس شدم. چهار سال شیراز بودم، که در آن بین باز هم یک آن
سال برای یک فرصت مطالعاتی به هاروارد رفتم و بعد از آن که برگشتم دانشگاه 

 .جا به تدریس بپردازمتهران از من خواست در آن

چون  میلم نبود،مدت زمانی که در شیراز بودم از نظر تدریس شرایط باب 
کردم همگی در مقطع کارشناسی ها تدریس میدانشجوهایی که باید برای آن

های باستانی زبان ةلیسانس هم باز رشتی در مقطع فوقعمومی ادبیات بودند و حت
را وجود نداشت. اما اتفاقی که در مدت زمان اقامتم در آن شهر برایم افتاد و آن 

باستانی بود که به تازگی کشف شده  ةک کتیبدارم، ترجمه ییار دوست میبس
نصف بیشتر این کتیبه از بین  خشایارشاه و به خط میخی بود. کتیبه متعلق به.بود
اش را دیگری آن نصف از بین رفته ةفته بود و مجبور شدم با کمک کتیبر

 .بازخوانی کنم

ها های باستانی نسبت به آن ساله االن وضعیت تدریس و آموزش زبانالبت
بسیار بهتر شده است و سومین نسل از دانشجویان من مشغول به تدریس این 

شناسی همراه زبانة های باستانی با رشتزبان ةها هستند.چون رشتزبان در دانشگاه
 .است شده باستانی هایزبان رشتة همین امر باعث پیشرفت و توجه بیشتر به و

هایش انتخاب با تمام سختیاگر به گذشته بازگردم، باز هم همین راه را 
های زیادی کنم، چون برای کشورم راه جدیدی بود. درست است که سختیمی
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وجود نداشت. در  ای را به کشورم وارد کردم که تا قبل از آنکشیدم، اما رشته
شناسانی داشت که در این رشته هایی مثل ادبیات فارسی ،کارهمان زمان رشته

کرد. من به لیت بودند، اما این مرا راضی نمیبه فعادکترا داشته و مشغول  ةدرج
جدیدی را برای کشورم انجام دهم و با نوشتن  دنبال این بودم که حرکت مفید و

فرهنگ  خودم به کشورم کردم. ۀداکثر خدمت را در حد و اندازاین فرهنگ ح
 .ادای دین من به کشورم است سغدی

هستم  فرهنگ سغدیتاب کردن بخش جدیدی به کمن االن مشغول اضافه
چون بعد از آن که من این فرهنگ را نوشتم باز هم لغات جدیدی از زبان سغدی 

این کتاب کردن بخش جدیدی به و این روزها مشغول تدوین و اضافهخوانده شد 
آید البته این بخش داخل کتاب نمی .هستم که تمام این لغات جدید را در برگیرد

شود که زبان ه خواهد شد.از طرفی چندسالی میو مانند متممی به آن اضاف
های بلخ کشف شده است به نام زبان بلخی.این جدیدی در افغانستان و در نزدیکی

زبان به زبان سغدی بسیار شبیه است و من در تالش هستم که این زبان را تا 
 شناسیزبان جامعة  حدی که ممکن است به صورت فرهنگ کوچکی درآورم و به

  .نمک تقدیم
خودم  رم.اای دارد و بسیار بسیار به آن عالقه دشعر در زندگی من جایگاه ویژه

ام را کرم است که بتوانم اشعار پراکندهنویسم و این روزها در فهم گاهی شعر می
ای دارد و به ن جایگاه ویژهآوری کنم. از میان شعرا، فردوسی برای مهم جمع

)منبع: ده نگه داشته است من فردوسی زبان فارسی را زن ۀعقید
http://karbanoo.com) 

 

http://karbanoo.com/
http://karbanoo.com/
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 ست از:ت ابرخی آثار ایشان عبار

 ةمجل 1346، فرهنگ ایران باستاننشریه  -مقاله :خشایارشا ۀیافتتازه ۀکتیب -
 .انگلیسی() 1967ایرانیکا آنتیکوا،  ة،مجل1347ادبیات،  ۀدانشکد

 نشریه انجمن فرهنگ ایران باستان-مقاله :زبان سغدی طلسم باران به -
1348. 

، 1349، بنیاد فرهنگمجله -مقاله مآخذ و مدارک پیرامون سرزمین سغد: -
 .)انگلیسی(

، مجله دانشکده ادبیات-مقاله در زبان سغدی:ها قانون هم وزنی مصوت -
1355. 

 انسانیادبیات و علوم  ۀدانشکد ةمجل-مقاله  پهلوی در چین: ۀکشف کتیب -
 .1364دانشگاه تهران 

این کتاب به زبان انگلیسی در سال  :تحلیل ساختاری فعل در زبان سغدی -
 . منتشر شد 1965

این کتاب با همکاری دکتر یدا... ثمره ترجمه گردید و در  :های خاموشزبان  -
 منتشر شد. 1365سال 

، 1969یادنامة ژان دومنانس، -مقاله: مرز زبانی فارسی باستان و سغدی -

 .)انگلیسی(

 1371داستان تولد بودا به روایت سغدی است که در سال : وسنتره جاتکه -
 .منتشر شد

 1374انگلیسی در سال  -فارسی-این فرهنگ سغدی :فرهنگ زبان سغدی -
 منتشر شد. 

ینبرگ،  ة، یادنام4اکتاایرانیکا -مقاله :ایرانی باستان در سغدیهای ریشه -
1975. 
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تر این است که بدرالزمان قریب هم عاشق ون گفتم مهمآنچه تا کن ةاما از هم
لمی عمر کار ع ةنیت بود و به قول خودش همبود و هم شاعر. او عاشق علم و انسا

افزایم که افزون بر کار علمی، عمری نیز ایشان می ةکرد و من این نکته را به گفت
ان سرودم به دیگران دوستی و محبت کرد. برای همین در بیتی که به یاد ایش

 گفتم:    
 های ما نشستمِهر تو واژه واژه به جان

 روییدیگر به مُهر مرگ ز خاطر نم
اشعارشان را منتشر کنیم  ةن درخواست کردم اجازه دهند مجموعها از ایشابار

های ایشان را در خاتمه یکی از سروده کردند.ا ایشان از سر فروتنی موافقت نمیام
پرستی ایشان است و در وصف قهرمانان رد و میهنه نماد عشق به دانش و خک

ن به شعر و شاعری دارد به اند و نشان از تسلط ایشاحکیم توس سروده شاهنامه
 رسانم.عرض می

 هاای مهار چاو بایاد گاذر کانماز قله
 پااروازم ار بااه عرصااة ساایمرغ ره باارد

 ام فرّ ایزدیساتچون جام جم در آینه
 مچون کاوه پرچم از دل خونبار برکش
 رستم نیم که با پر سیمرغ چااره جاو
 گر نوشداروام نرساانی ز مهار دوسات
 آتشکده اسات ساینه و جاویاد آتشام

 ام که گم شده از دست ابار غامآن قطره
 گفتم چگونه بگذری از رهگذار عشاق
 گفتم هزار فتنه به راهت نهفتاه اسات
 گفتی که خاک زر شود از کیمیای عشق

 

 نمجان را به تیر آرش، پیاک سافر کا 
 سر تا به پای توشة ره، بال و پار کانم

 گار کانمدورش ز دست اهرمن حیلاه
 تا پای کاوه مهار فریادون خبار کانم

 ور کانمتیری به چشام حادثاه کیناه
 زین زخم آشنازده جاان را هادر کانم
 بااا گرماای نگاااه تااو اش تیزتاار کاانم
 ترسم به دیده آیم و نقش تو تار کانم
 گفتا سیاوشم دل و زاتاش گاذر کانم

 ام به پای خود این راه سر کانمکیخسرو
 آری به یمن همت، این خاک زر کانم

 

 قریب
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 اعتذار
والدیمیر  ةنامزندگی ةمقال زبان و کتیبه ةپیشین نشری ۀدر شمار

استاد گرامی و دوست و عزیزم پاول  ةآبایف برگرفته و اقتباسی از مقال
 لوریه بود که متاسفانه نام ایشان از قلم افتاد. 

 سردبیرطلبم. از ایشان پوزش میبدینوسیله 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

شناسی پنج نام جغرافیایی مربوط به منطقۀ ریشه

 تهران و ری
 

 اشرف صادقیعلی

 فرهنگستان زبان و ادب فارسی
 

 ـ اِوین1

نام روستایی در شمال غربی تهران که اکنون باه شاهر متصال شاده و زنادان 
ای است. یاقوت کلماهاین جاینام شدهبزرگی در آن ساخته شده که موجب شهرت 

ای از نواحی قصاران خاارج )ت تماام ضبط کرده و آن را نام قریه أذُونصورت را به
های البرز در شمال تهران که خود تهران هام جاز  نواحی شمال ری و جنوب کوه

، ذیل 180، ص 1، ج 1866)یاقوت است شود(، از نواحی ری دانستهآن شمرده می
بعض مثالب النواصب فای . در کتاب «(قصران»، ذیل 105، ص 4و ج  همین کلمه
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 555، نوشاتة عبادالجلیل قزوینای رازی کاه در ساال نقض بعض فضائح الروافض
و « کان»در ردیاف « ایاون»معروف است، از محلی باه ناام  نقضتألیف شده و به 

، مصاحح است که محاد  ارماویزاد کنونی( نام برده شدهفرّزاد یا فرح« )ت برزاد»
رازی، عبادالجلیل  ←)اسات احتمال آن را هماین اویان کناونی دانستهکتاب، به
. اولیااا اهلل آملاای در (14، پااانویس 460، ص 1331؛ چاااپ اول، 421، ص 1358

ری، که در قریة ادون واقاع « ادون»( از قلعة 764شده در سال )تألیف تاریخ رویان
ایان  756الدولاه اساکندر در ساال اللنوشتة آملی، ملک جاست. بهبوده، نام برده

. ظهیرالدین مرعشی ایان مطلاب (193ا192، ص 1348)آملی قلعه را ویران کرد 
شاده در ساال )تألیف تاریخ طبرستان و رویاان و مازنادرانرا به همین صورت در 

ق، ص  1850/1266؛ هماااو 80، ص 1333)مرعشااای اسااات ( نقااال کرده881
مرباوط  ایونو  ادونو  اذونشود که ، معلوم میشناختی. به دالیل زبان(115ا114

و  ادونتر ایان ناام و صورت قادیم اذونبه سه مرحلة تاریخی تلفظ این نام است. 
های جدیدتر آن است. عبدالجلیل قزوینی رازی، که در قرن ششام در صورت ایون

ماا است، ادست داده که در زمان او در ری متداول بودهزیسته، تلفظی را بهری می
تر تر این نام را ظاهراً از منبع یا منابع کتبی قادیمیاقوت در سدۀ هفتم تلفظ کهن
جاا گفتاه است. ایان نکتاه همیننقل کرده ایوناز قرن ششم یا از تلفظ موازی با 

رساد. ظااهراً تلفاظ ایان شاکلِ در یاقوت نادرست به نظر می أذُونشود که ضبط 
، تلفاظ وِناَدْاز زبان فارسی، باه « ذ»فتن تلفظ بوده که پس از بیرون ر وِناَذْکلمه 

باا تبادیل  اذوِناسات. تلفاظ زمان اولیا اهلل آملی در قرن هشتم، تحول پیدا کرده
اسات. شااید ایان دو درآمده ēwēn ایاوِنیاا  اَیوِنشکل ، بهē، یعنی «ی»به « ذ»

باه « ذ»اسات. تبادیل به موازات هم وجود داشته ایونو  ادون/  اذونتلفظ، یعنی 
 ← پااذیراسات، مانناد / در بسیاری از کلمات فارسی قدیم وجاود داشتهy« /ی»

 .مایندر ← ماذندر، و روی ← روذ، پاییر
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 ایوندانست و بنابراین، تلفظ  aδō/ūnاگر ضبط یاقوت درست باشد، باید آن را 
ا یا ewīn) اِوینباشد. در این صورت، تبدیل این شکل از کلمه به  ayō/ūnنیز باید 

evīnاذوندشواری قابل توجیه اسات، اماا اگار فارض کنایم ( به aδw/ven  تلفاظ
نیاز  ēw/venرا از آن مشاتق دانسات. صاورت  ēw/venتوان صاورت شده، میمی
در پهلاوی )فارسای  ēwēnبدل شده باشد.  ew/vinو بعداً به  ew/vēnتواند به می

نامیاده « آیاین»که روستایی رسد نظر میاست، اما بعید به« آیین»معنی میانه( به
 ēw/vēn-dādهای مردان ایران قبل از اسالم نامی به شاکل شده باشد. درمیان نام

تاوان . بنابراین، می(Gignoux 1986, p. 80)داد( وجود دارد آیین« )ت دادایوین»
احتمال داد که نام این قریه از نام شخصای باه ایان ناام گرفتاه شاده و در اصال 

اسات. بادل شده اِویانو سارانجام باه  ایوِنو  اِذوِنبوده که بعدها به  «داداِذوِن*»
هاای هاای فراوانای دارد. ایان تبادیل در نامدر زباان فارسای مثال eبه  ēتبدیل 

، از قارای ری، «اَسافیذن»شاود. یااقوت ذیال جغرافیایی منطقة ری نیز دیده می
 شود.نیز تلفظ می« اَسفِذن»گوید این نام می

نام ایان محال را در  (505ا501، ص 2[، ج 1356]ت  2536)مان حسین کری
اسات. وی جزو روستاهای قصران خارج و ری آورده و دربارۀ آن به بحاث پرداخته

از  اذوندهاد کاه کناد احتماال میوگو میگفات« ی»باه « ذ»آنجا که از تبدیل 
لی کاه مشابهت کاام»گرفته شده باشد. به تعبیر خود او،  آیینصورت اصلی کلمة 

است ا دارد  اَذوینو  اَذوینکا که به قول اهل فن،  آیینبا ریشة کلمة  اذونکلمة 
)و شاید بود که خود همان کلمه باشد( این احتمال را مؤیدی دیگر در این تبادیل 

 .(504)همان، ص « تواند بود
فعاالً بار ماا  اویانریشه و اشتقاق ناام »نویسد: منوچهر ستوده دربارۀ اوین می

است. در اوین تاا اماروز « گالبی»به معنی  ایوال است. در زبان روسی کلمة مجهو
ای موجاود آید. شاید میاان ایان دو کلماه رابطاهعمل میهای خوبی بههم گالبی

اسات، ناه « بیاد»به معنای  iva. در زبان روسی (119، ص 1371)ستوده « باشد
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ک روستای قدیمی ایرانی ثانیاً چه ارتباطی میان یک کلمة روسی و نام ی«. گالبی»
 تواند وجود داشته باشد؟می

 

 ـ بومهن2

سابقاً دهی از دهستان سیاهرود، در بخش اَفجة استان تهران و اکناون شاهری 
فرهناگ در کیلومتری تهاران، بار سار راه دماوناد. 40جز  شهرستان پردیس، در 

اسات. نیاز ضابط شاده هنادبوماین نام به شاکل  (37، ص 1)ج  جغرافیایی ایران
های سوم و چهارم هجری در ذکر مسافت ری تا طبرساتان از نویسان سدهجغرافی
از ری تا برزیان یاک مرحلاة »نویسد: اند. اصطخری مینام برده نامهندنام محلی به

ای، از اسک تاا کوچک، از برزیان تا نامهند مرحلة بزرگی، از نامهند تا اسک مرحله
های این کلمه در بدل. نسخه(214، ص 1927خری )اصط...« ای بلور )پلور( مرحله

)حارف اول « باامهز»)حارف اول بادون نقطاه(، « بامهند»این چاپ چنین است: 
در ترجمة فارسی «. تاتهند»، و در کتاب ادریسی «نامهین»، «ماهید»بدون نقطه(، 

. در (174، ص 1347)اصاطخری اسات آمده« ماامهن»شکل اصطخری این نام به
اسات ضابط شده« نامهیاد»و « نامهند»حوقل این نام به دو صورت نهای ابنسخه
ضابط « نامهناد»نیاز آن را  العالماشکال. جیهانی در (384، ص 1939حوقل )ابن
و در حاشاایه « بااامِهر». مقدساای در مااتن (149، ص 1368)جیهااانی اساات کرده
، 1. یااقوت نیاز در جلاد (372، ص 1906)مقدسای دارد « یامهناد»و « نامهند»

ای از ری بر سر راه طبرستان ذکار کارده آورده و آن را قریه« بامهِر» 481صفحة 
اسات. که فاصلة آن تا ری یک مرحله اسات. ظااهراً وی از مقدسای پیاروی کرده

است و بامهناد هماین باومهن  بامهندتصحیف  نامهندمینورسکی معتقد است که 
نابع قادیم ایان ناام را . ازآنجاکه غالب م(10، ص 1964)مینورسکی کنونی است 

تاوان اناد، نمیاست ضابط کرده« ن»یا ضبط مشابهی که حرف اول آن « نامهند»
شاده در متاون جغرافیاایی های ضبطتلفظ امروزی کلمه را مالک بازسازی صورت
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بوده که ابتدا به  نامهندقدیم قرار داد. به نظر نگارنده، ظاهراً تلفظ اصلی این کلمه 
)تلفاظ کناونی( تبادیل  باومهنو نهایتااً باه  باامهنعاد باه و در مرحلاة ب مامهن
مساتقیماً باه  نامهنتوان منتفی دانست که است. البته این احتمال را هم نمیشده
است. ریشاه ظاهراً در جایی ضبط نشده مامهنتبدیل شده باشد، زیرا شکل  بامهن

 و معنی این نام معلوم نیست.
 

 ـ جاجرود3

گیرد و باه شرق تهران که از قلة البرز سرچشمه میکیلومتری 20نام رودی در 
شود. این رودخانه از غرب به شرق جااری اسات و جاادّۀ جلگة ورامین سرازیر می

کناد. شاهر آن را قطاع میتهران ا هراز ا آمل و جادّۀ تهران ا فیروزکاوه ا قائم
نوشتة  گذرد. بهای و روستایی است که این رود از آن میجاجرود همچنین نام دره

اسات و ، از قرای لواسان، گرفتاه شده«جائِج»اعتمادالسلطنه، نام این رود از نام ده 
. (1875و  1872، ص 4، ج 1368)اعتمادالسالطنه اسات بوده« رودجائجاه»اصالً 

تاریخ طبرستان و رویاان و ترین جایی که نام این رودخانه در آن آمده ظاهراً قدیم
باه آن  (1875)همانجاا، ص ست و اعتمادالسالطنه ظهیرالدین مرعشی ا مازندران

 فرهنگ جغرافیایی ایراندر  جائج. (314، ص 1850مرعشی  ←)است اشاره کرده
و پساوند  جااضبط شده و معنی آن معلوم نیست. شااید مرکاب از  جائیجشکل به

باشد که در زبان مازنادرانی  کیجامخفف کلمة  جاباشد. ممکن است  ئیج نسبتِ ا
اسات. « رودخاناة دختار»معادل  رودجائیجاست. در این صورت « دختر»به معنی 
( باه کلماه euphonicمصوتی است که برای آسانی تلفاظ ) جاجِروددر  e-مصوت 

شک در اینجا نام روستا مقدم بر نام رود اسات و ایان اشاتقاق است. بیاضافه شده
ساتای منساوب باه رو»معنی تواند پذیرفتنی باشد، مگر اینکه ناام روساتا باهنمی
باشد. این نکته را نیز بایاد افازود کاه جااجرود از روساتای جاائیج عباور « دختر
 گذرد.کند، بلکه رودخانة کند است که از آنجا مینمی
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 ـ کرج۴

کیلومتری غرب تهران و دیگری 40کرج نام دو شهر است، یکی کرج کنونی در 
دُلَاف )یاا ابودُلَاف، شااعر ابی های اولیّة بعد از اسالم به نام کرجشهری که در سده

عرب و از سرداران مأمون و معتصم( مشهور بوده و در محل کنونی قصابة آساتانه 
اسات کاه  Karag*است. این ناام معارّب کیلومتری جنوب اراک قرار داشته36در 

ساخته  ag-و پسوند مکان « ساختن»و « کردن»به معنی  karقاعدتاً باید از ریشة 
میشه در این موارد صفت مفعولی این فعل همراه با کلمة دیگاری شده باشد، اما ه

، دساتگرداست، مانند رفتهکار میگرفته بهکه قبل از آن و ندرتاً بعد از آن قرار می
)گردفرامرز کنونی در کرمان(. شااید جاز  دوم ناام روساتای  کردفرامرز، و راهگرد

س معتقاد لِارْباشاد. آیْ ( در قم نیز بن مضارع همین فعالJam-kar-ānجمکران )
است که نام چند شهر در عراق و نیز در غرب  خکَرْصورت دیگری از  کرجاست که 
 رسد.نظر می، اما این توجیه بسیار دور به(Eilers 1982, S. 36)است ایران بوده

ناام  کارهاسات. تبادیل شده کَرَهپایانی در فارسی به  gپهلوی با حذف  کَرَگ*
ویژه در خراسان و کرمان و فاارس، اسات و غالبااً ر ایران، بهروستاهای متعددی د

در ایرانشاهر،  گینکرهدر فیروزآباد،  کویهکرهجز  اول یک اسم مرکّب است، مانند 
در شایراز، و  تابیکرهدر کازرون،  کرهکرهدر بوشهر،  موچیکرهدر سنندج،  گِلکره
 کرهساکنان کرج شهر خود را نویسد: نیز می« کرج»در شیراز. یاقوت ذیل  بسکره
اسات. ماثالً کار رفتهباه کارهشکل به کرجهای قدیم نیز نامند. در برخی کتابمی

جا کارج ابودلاف را ... هماه بعض مثالب النواصبعبدالجلیل رازی )قرن ششم( در 
، و 301، 278، 23، ص 1358رازی  ←)اساات نامیده کاارۀ ابودلاافو گاااهی  کااره

 .(516ا216، ص 1347 اصطخری ←غیره و نیز، 
، روساتایی در جناوب اراک، کَرَهارودغیرملفوظ است، اما در نام  کرههای آخر 
دیگاری در رشات  رودکارهکه در شود، درحالیشکل ملفوظ تلفظ میاین حرف به

غیرملفوظ است. اصطخری و یاقوت از کرج دیگری در ناحیاة روذ راوَر در نزدیکای 
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برد که ظاهراً همان روستایی است که اماروز ام میهمدان، میان همدان و نهاوند، ن
کیلومتری شمال بخش صاحنه از شهرساتان کرمانشااهان 19هم به همین نام در 

 قرار دارد و جز  دهستان دینَوَر است.
مخفاف  کارجیاا  کاره، ترجماة تااریخ قامالزم به یادآوری است که به نوشتة 

معلاوم  باوهین. (23، ص 1313)قمای است « خرمنگاه کرج»به معنی  کرهبوهین
 ای است.نیست چه کلمه

 

 ـ ورامین5

حَوقَل و یاقوت و مستوفی این کیلومتری جنوب شرقی تهران. ابن42شهری در 
، 1347؛ هماو 379، ص 1939حوقال )ابناناد شهر را به همین صورت ذکر کرده

. یااقوت از (59و  56، ص 1336، ذیل همین نام؛ مساتوفی 4؛ یاقوت، ج 121ص 
، که سکنة آن شیعه هستند، نیز «وَرام»نام ل عمرانی از محلی در نزدیکی ری بهقو

نویساد: می برهاان قااطعاست، زیرا مؤلف  ورامینظاهراً همان  وراماست. نام برده
)ص مساتوفی «. ورام ... نام شهری باشد از ملک ری که به وراماین اشاتهار دارد»

تواناد مؤیاد گفتاة است که میره کردهنیز به شیعه بودن ساکنان ورامین اشا (59
در نزدیکای  وهاراواناسفندیار نیز از محلی به نام باشد. ابن برهانیاقوت و صاحب 

اسافندیار )ابنباشاد  ورامایناست که به احتماال قاوی، بایاد هماین ری نام برده
، ورام. بنابراین، به احتماال زیااد، (63، ص 1371، به نقل کزازی 252، ص 1320
دارد، گرفتاه شاده  وهارام، که در پهلوی شاکل بهرامباید از نام  وهراوانو  ورامین

هست کاه نیازار پهنااوری دارد و « بهرام»نام ای بهباشد. قبل از قرچَک نیز منطقه
است. اهالی معتقدند کاه بهارام گاور در آهن بهرام در آنجا احدا  شدهایستگاه راه

کیلومتری ورامین نیاز دژ بازرگ 90، در است. در داخل کویراین نیزار ناپدید شده
عباسای در آنجاا سااخته سارای شاهویرانی به نام قصر بهرام وجود دارد که کاروان

ساعید وزیاری،  تااریخ وراماین، باه نقال از 63، ص 1371کزّازی  ←)است شده
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. این احتمال وجود دارد که ورامین، ، با برخی اضافات از این نگارنده(3، ص 1358
( به اضافة پسوند بهرام)ت شکل پهلوی  وهرامشدۀ ، صورت کوتاهورامالً از که احتما
( گرفته شده نه به بهرام گور، بلکه باه بهارام چاوبین منساوب ēn-)ت  ئیننسبتِ ا

است. یکی از روستاهای دهستان باشد که اهل ری و از خاندان معروف مهران بوده
که احتماالً باا  (423[، ص 1356]ت  2536)کریمان نام دارد  ورامنهغار غربی نیز 

 ورامین یک اصل دارد.
و مساتوفی « وَراوی»یااقوت، ذیال  ←)نام قادیم شاهر مشاکین )پیشاکین( 

( باوده و اکناون ویاران اسات 1که مرکز ایالت مشکین )پیشاکین (94، ص 1336
کیلومتری شمال غربای 12های این شهرک امروز در است. ویرانهضبط شده وراوی
و  اوراماینشاهر آن را کنونی )خیاو سابق( قرار دارد و اهاالی مشکینشهر مشکین
. باه نوشاتة سااعدی (72، ص 1354)سااعدی خوانند ، میوُرامین، ظاهراً ورامین
 1004، کاه در زینةالمجالسمجدالدین حسینی متخلص به مجدی در  جا()همان

 1262)حساینی اسات ضابط کرده ورامایهجری قمری تألیف شده، ایان ناام را 
( گرفتاه شاده، اماا بهارام) وهارام. احتماالً این نام نیز از (474هجری قمری، ص 
 .شناسیمبهرامی که او را نمی
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بندی برخی از وندهای زایا در کاربرد و طبقه

 های ایراننامکده
 

 مجید طامه

 لمی فرهنگستان زبان و ادب فارسیعضو هیئت ع
 

 چکیده

های هر سرزمینی هستند. نامها یا نام مناطق مسکونی بخشی از جاینامکده
ها مطابق با قواعد و اصولی است که در هر زبانی ها مانند دیگر واژهنامساختار کده
کرد. توان آنها را به دو دستة ساده یا بسیط و پیچیده تقسیم رو، میهست. ازاین

های مشتق که از دستة پیچیده هستند از طریق افزودن یک وند به یک نامکده
شوند. مرکب باشد، ساخته میاتواند ساده، مشتق، مرکب و یا مشتقپایه، که می

ای وجود دارد که های ایرانی وندهای ویژهها و گویشدر زبان فارسی و دیگر زبان
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ستان در روند، مانند پسوند اکار میها بهمناطور کدهدر ساخت اسم مکان و همین
بر این وندهای خاص، و... . اما عالوه« بلوچستان»، «کردستان»هایی مانند نامکده

است که کارکرد اصلی کار رفتههای ایران بهناموندهای دیگری نیز در ساخت کده
ی آنها ساخت اسم مکان نیست. در این مقاله به بررسی و مطالعة وندهای

پردازیم که کارکرد اصلی آنها ساخت اسم مکان نیست اما در ساخت می
شده در این مقاله، صرفاً اختصاص اند. وندهای بررسیکار رفتههای ایران بهنامکده

های رایج ها و گویشبه زبان فارسی ندارد، بلکه به ضرورت شواهدی از دیگر زبان
 است.در ایران نیز ذکر شده

 سازنامنام، صرف، وندهای جایشناسی، کدهنامجای: هاکلیدواژه

 

 . مقدمه1
های کنند. واژهها را به دو دستة ساده و پیچیده تقسیم میطور کلی واژهبه

اند و امکان هایی هستند که فقط از یک تکواژ تشکیل شدهساده یا بسیط، واژه
، «باغ»، مانند دار یا نقشمند ممکن نیستتر معنیتجزیة آنها به عناصر کوچک

مرکّب اهای پیچیده به سه دستة اصلی مشتق، مرکّب، و مشتقواژه«. گل»، «نرم»
ای است که با افزودن یک وند به یک پایه ساخته شوند. مشتق واژهتقسیم می

ای است که از مرّکب واژه«. بلوچستان»، «مهربان»، «بهاران»شود، مانند می
، «سرافرهنگ»، «خانهکتاب»شود، مانند خته میترکیب دو یا چند واژۀ مستقل سا

ای است که در ساخت آن هر دو فرایند مرّکب واژهامشتق«. سرادارکاروان»
، «کدخدامنشانه»، «فروشیکتاب»است، مانند کار رفتهاشتقاق و ترکیب به

 (.484-483، 120، 62: 1395)طباطبایی، « کفشدوزک»

شود، اصطالحاً، اشتقاق مشتق ساخته می فرایندی را که در طی آن یک واژۀ
ای تازه یک وند اشتقاقی به یک پایه نامند. در این فرایند برای ساخت واژهمی

شود. بنابراین در هر واژۀ مشتقی شاهد حضور یک وند اشتقاقی و یک افزوده می
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تواند بسیط یا پیچیده باشد صورت پایه هستیم. در فرایند اشتقاق صورت پایه می
های واژگانی تعلق داشته باشد. واژۀ حاصل از فرایند اشتقاق به هریک از مقولهو 

 های واژگانیتواند به مقولهکار رفته میبه وندی که در ساخت آن بهنیز بسته
روند کار میهای مشتق بهمتفاوت تعلق داشته باشد. وندهایی را که در ساخت واژه

. ویژگی اصلی این وندها ساخت واژۀ جدید نامندمی« وندهای اشتقاقی»اصطالحاً 
های موجود زبان است. شمار وندهای اشتقاقی در زبان فارسی نسبتاً زیاد از واژه

طور (. به580های واژگانی متفاوت را دارند )همان: است و امکان اتصال با مقوله
ن میان کنند. در ایکلی وندها را به سه دستة پیشوند، پسوند، و میانوند تقسیم می

تر است، هرچند های ایرانی استفاده از پسوندها رایجدر زبان فارسی و عموم زبان
وکم معمول است. معموالً هر وندی امکان اتصال با استفاده از پیشوندها نیز بیش

های پایه نیز های واژگانی خاصی را دارد و واژۀ حاصل از اتصال آنها با واژهمقوله
اند. البته در این میان برخی از اژگانی با واژۀ پایه متفاوتلحاظ معنایی و گاه وبه

که برای ساختن « ستان»وندها صرفاً یک کاربرد خاص یا ویژه دارند، مانند پسوند 
نام و ساختن جای«( هنرستان»، «بیمارستان»طور عموم )مانند اسم مکان به

 رود.کار میبه«( عربستان»، «کردستان»طور خصوص )مانند به

های ایرانی وندهایی وجود دارد که طور دیگر زباندر زبان فارسی و همین
ترین کاربرد آنها ساخت اسم مکان است. در این میان بسیاری از آنها در مهم

روند. البته وندهایی نیز وجود دارد که در ساخت کار میها نیز بهنامساخت کده
روند. در کار میها بهنامکدهشود و فقط در ساخت های عام دیده نمیاسم مکان

های ایران دیده نامکوشیم ضمن معرفی وندهایی که در ساخت کدهاین مقاله می
بندی صرفی و معنایی برخی از آنها بپردازیم که کابرد اصلی آنها شود به طبقهمی

چیز دیگری است. درواقع، تمرکز اصلی این مقاله بر وندهایی است که کارکرد 
 روند. کار میها بهناماخت اسم مکان نیست اما در ساخت کدهاصلی آنها س
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کار ای است که برای نامیدن مکان یا موقعیت جغرافیایی خاصی بهنام واژهجای
( موقعیت 1نام، سه ویژگی مهم وجود دارد: رود. در هر نام جغرافیایی یا جایمی

طور کلی براساس ی. به( ساختار و مفهوم زبان3( پیشینة تاریخی، 2جغرافیایی، 
 1هانام( کده1کنند: ها تقسیم میها را به این دستهنامنوع و گونة جغرافیایی، جای

هایی نامیا جای 2هانام( آب2هایی که به مناطق مسکونی اشاره دارند. نامیا جای
، «رود»رود، مانند کار میکه برای نامیدن عوارض جغرافیایی مرتبط با آب به

هایی که برای نامیدن پستی و نامیا جای 3هانام( شیب3و... . « دریا»، «چشمه»
و... )رفاهی « دشت»، «تپه»، «کوه»رود، مانند کار میهای زمین بهبلندی

علمی را که به بررسی (. 185: 1388؛ احدیان و بختیاری، 98: 1393علمداری، 
پردازد، شناسی میویژه زبانههای جغرافیایی از دیدگاه تاریخی، جغرافیایی و بنام

توان به دو دستة ها را مینامطور کلی جایبهنامند. می 4شناسیناماصطالحاً، جای
های بسیطی هستند نشان آن واژههای بینامجای تقسیم کرد. دارنشان و نشانبی

ا و... . ام« تپه»، «دشت»کوه، »کنند، مانند طور طبیعی بر مکانی داللت میکه به
گیرد وندها صورت میها، از رهگذر افزودن وندها و شبهنامداری در جاینشان

های مهم مطالعاتی در علم یکی از حوزه(. 152-151: 1388)فرشیدورد، 
های است. از میان سازه 5سازنامهای جایشناسی بررسی عناصر یا سازهنامجای
 پردازیم.ا میساز در این مقاله صرفاً به برخی از وندهنامجای

 

 . پیشینۀ پژوهش2

                                                            
1. oykonyms 

2. hydronyms 

3. Uronyms  

4. toponomy 

5. topoformants 
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های ایران سابقة طوالنی دارد، اما نامطور کلی جایها و بهنامتحقیق دربارۀ کده
شناختی است و در آنها کمتر باه های ریشهبیشتر این تحقیقات معطوف به بررسی

گامااان مطالعااات اساات. ازجملااه پیشهااا توجااه شدهنامساااخت زبااانی جای
ر ایااران احمااد کسااروی بااود کااه غالباااً در حااین مطالعااات شناساای دنامجای
اسات سااز نیاز اشااره کردهنامشناختی به بررسی و تحلیل پساوندهای جایریشه

هاای نامای به جای(. ازمیان دانشمندان غربی نیز آیلرز توجه ویژه1352)کسروی، 
خاالل آن اسات کاه در ایرانی داشته و در این باره کتابی مختصر نیز منتشر کرده

سااز نامهای جایشناختی برخی از وندها و ساازههای تاریخی و ریشهبر بحثعالوه
ای ضامن اشااره باه (. مینورسکی نیز در مقالهEilers, 1987است )را معرفی کرده
شناسی در ایران و لزوم تدوین منبعی معتبر در این باره، باه برخای نامکلیات جای

ان و آذربایجان اشاره کرده و به بررسی اصل و نساب های منطقة کردستناماز جای
(. ازجملاه مطالعاات ارزشامند دیگار درباارۀ Minorsky, 1957است )آنها پرداخته

؛ 1371اشارف صاادقی )های اساتاد علیسااز نوشاتهنامها و ونادهای جاینامجای
طور کلی به وندهای سااخت اسام مکاان و در ( است که در برخی از آنها به1384

ها اشااره نامطور خاص به برخی از ونادهای فعاال در سااخت کادهبرخی دیگر به
طور خاص و ویژه به یک یا چند وند اسم است. در برخی از آثار پراکنده نیز بهکرده
هاای مارتبط باا آن وناد شارح داده اسات و برخای از ویژگیساز اشاره شدهمکان
سااز در های مرکّب و مشتق مکانژهنگاهی بر وا»است. ازجملة این آثار است: شده

بررسی شابکة »(، 1395)کربالئی صادق و گلفام، « شناختیفارسی: رویکرد صرف 
(. 1395)رضایی و رفیعای، « با رویکردی شناختی "گاها"ساز معنایی پسوند مکان
هاای نامبررسی ساختار صرفی جای»ای با نام ( در مقاله1389همچنین، احدیان )

اسات کاه در سااز پرداختهنامباه مطالعاة برخای از ونادهای جای« استان همدان
های استان همدان رواج دارند. آسادوریان نیز در چناد مقالاة کوتااهی کاه نامکده

ساز و ریشه و ناماست به چند نمونه از وندهای جایهای ایران نوشتهنامدربارۀ جای
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(. باه ضارورت بحاث در Assadoorian, 2006; 2008اسات )تبار آنها اشاره کرده
شناسی و دستور زبان در هنگام بحث دربارۀ وندهای های حوزۀ زبانبرخی از کتاب

اسات. سااز نیاز اشااره شدهنامفعال در ساخت اسم مکان به برخی از وندهای جای
(. همچناین، کشاانی 1388(، فرشیدورد )1394ازجملة این آثار است: طباطبایی )

هایی که دربارۀ ونادهای ( در کتاب1386فرشیدورد ) ( و1377(، هاجری )1371)
اند. اما ساز اشاره کردهناماند به برخی از وندهای جایها فارسی نوشتهرایج در زبان

های ایاران اشااره نامسااز در کادهنامیک از این آثار به همة ونادهای جایدر هیچ
اسات. ا داده نشدهای هام بارای آنهابنادیگوناه طبقهاست و درنتیجاه هیچنشده

ساازی کاه در فارسای رایاج نیسات و کااربرد نامگذشته از این، به ونادهای جای
است. همچنین، در هنگاام بحاث درباارۀ کاارکرد ای نشدهگویشی دارد هیچ اشاره

ها ناماصلی وندها هیچ ذکری از کارکردی که برخی از این ونادها در سااخت کاده
 است.دارند به میان نیامده

 

 وش پژوهش. ر3
فرهنگ جغرافیایی های این تحقیق غالباً مجلدات کتاب برای گردآوری داده

گردآوردۀ های ایران فرهنگ آبادی( و 1332-1328آرا )تألیف حسینعلی رزم ایران
بندی است. اما در تقسیمسازمان جغرافیایی نیروهای مسلح استفاده شده

که وزارت کشور برای ایران لحاظ  ای رابندیهای ایران تقسیمجغرافیایی استان
هایی مانند بندی که برپایة شاخصایم. در این تقسیمکرده مبنا قرار داده

جواری، جغرافیا و اشتراکات فرهنگی و اجتماعی نواحی مورد مطالعه است، هم
 (.1)نک: جدول  استکشور ایران به پنج منطقة بزرگ تقسیم شده
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 های آنهاایران و استانگانۀ . مناطق پنج1جدول شمارۀ 
 

 هانام استان نام مناطق

 البرز، تهران، قزوین، سمنان، گلستان، مازندران، قم منطقة یک

اصفهان، فارس، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، هرمزگان، کهگیلویه  منطقة دو
 و بویراحمد

آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، زنجان، گیالن،  منطقة سه
 نکردستا

 کرمانشاه، ایالم، لرستان، همدان، مرکزی، خوزستان منطقة چهار

خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، کرمان، یزد،  منطقة پنج
 سیستان و بلوچستان

 

 های پژوهش و بحث و بررسی. یافته۴
مرکّب ایاران اهای مشتق و مشتقنامشده، در کدههای گردآوریبه دادهباتوجه
کار صااورت پسااوند بااهصااورت پیشااوند و غالباااً بهناادرت بهی متعااددی، بهوناادها
کم در دو شاود کاه دساتاست. البته این تعداد فقط شاامل آن ونادهایی میرفته

منطقة این تحقیق شاهدی داشته است. بنابراین وندهایی که صرفاً در یک منطقاه 
برای آن وجاود نادارد  یا ناحیة خاص کاربرد دارد و در دیگر مناطق ایران شاهدی

های ایاران ناماست. پرکاربردترین پسوندهایی که در ساخت کدهکنار گذاشته شده
 اند به قرار زیر است:کار رفتهبه

جند، جرد، اجان، اجار، اج، ابر، ابان، ابار، ااور، اانه، اان، اات، اآباد، اا
قند/ قان، اق، اشَن، استان، اسیر، اسر، اسار، ازار، ادر، ادان، اچی، اجین، اا
گین، گه، اگرد، اگر، اگاه، اگان، اکند، اکالیه، اکُال، اکده، اکان، اک، اغند، اا
وند، ور، اوان، اوار، او، الیق، الُق/ الِق/ الی، الو، الق، االر، الَر/ االن، االخ، اا
ئیه )برای اطالعات بیشتر دربارۀ ایان یه/ اینه، این، ایان، ات، ایاوئیه، اه، ای، اا

 (. 1398وندها، نک: طامه، 
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که مشخص است از میان این پسوندها برخی درواقع یکسان هستند چنان 
هایی را که سابقة کاربرد و فقط صورت آوایی آنها متفاوت است. در اینجا آن نمونه

ها زیاد است و گاه گونة ثاانوی صاورت معارب نامکده آنها طوالنی و بسامد آنها در
گرد( و جرد و اگان، اجان و اایم )مانند اصورت جداگانه آوردهگونة اصلی است، به

آن مواردی را که بسامد کمتری دارناد و فقاط در برخای از منااطق ایاران دیاده 
کم در تلفاظ هاا دساتلق/ الیق...( یاا صارفاً تفااوت آنالر، الر/ اشوند )مانند امی

ایم. همچنین برخی جا ذکر کردهغند( یکاقند/ امروزی در امالی آنهاست )مانند ا
ینه که شمار آورد )مانند اتوان حاصل ترکیب دو وند مجزا بهاز این پسوندها را می

های هرروی، در هنگام بررسی این پسوندها، صاورتین و اه است(. بهترکیبی از ا
 ایم.ر ذیل یک عنوان آوردهمشابه را د

طور ساز باهنامگانه این تحقیق همة پسوندهای جایدر هیچ یک از مناطق پنج
است. در این میان در منطقة پنج بیشاترین تعاداد و در منااطق کار نرفتهکامل به

هاا گااه بسایار است. البته ایان تفاوتکار رفتهیک و دو کمترین تعداد پسوندها به
گاناه از ایان پساوندها تاوان گفات در هماة منااطق پنجتقریبااً میناچیز است و 

شود. نکتة دیگر که باید باه آن توجاه کنایم ایان اسات کاه کمابیش استفاده می
بسامد و میزان استفاده از این پساوندها نیاز در منااطق گونااگون ایاران یکساان 

دیگار نیست، یعنی ممکن است پسوندی در یک منطقه بسایار زایاا و در منطقاة 
کاربرد باشد. همچنین در داخل یک منطقه نیز استفاده از پسوندهای متفااوت کم

الزاماً به یک اندازه نیست و ممکن است پسوندی فقط در یک استان از آن منطقاة 
 های آن منطقه کاربردی نداشته باشد. مورد نظر رواج داشته باشد و در دیگر استان

ساز بسیار زیاد است و پرداختن به هماة نامی جایدلیل آنکه تعداد پسوندهابه
های آنها از حد و اندازۀ این مقاله فراتر است، در این مقالاه آن پساوندهایی ویژگی

های متفااوت بادانها اسات و در نوشاته را که کاربرد اصلی آنها ساخت اسم مکاان
ساز نگذاریم. ازجملة این پسوندهای اسم مکااست کنار میوکم پرداخته شدهبیش
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گاه/ کده، اک، اشن، استان، اسیر، اسر، اسار، ازار، ادان، ابار، اآباد، ااست: ا
ئیه )برای اطالع از کم و کیف و کااربرد برخای از ایان یه/ االن، ای، االخ، اگه، اا

ماناده را (. در ادامه پسوندهای باقی1352؛ کسروی، 1371پسوندها، نک: صادقی، 
کنیم. برای بررسی این پساوندها و نحاوۀ ش صرفی و معنایی بررسی میدر دو بخ

شااان هااای پایهکاربردشااان آنهااا را برپایااة دو مقولااة کلاای صاارفی و معنااایی واژه
های متفاوت ایم. برپایة مقولة صرفی امکان همنشینی آنها با مقولهبندی کردهطبقه

ها را یز امکان پیوستن این ساازهایم و برپایة حوزۀ معنایی نواژگانی را بررسی کرده
 ایم.های معنایی متفاوتی که واژۀ پایه به آن تعلق دارد بررسی کردهبا حوزه

 

 های پایهبندی برپایۀ مقولۀ صرفی واژه. طبقه۴-1
شود، امکان پیوناد ساز بررسی مینامآنچه در این بخش دربارۀ پسوندهای جای

های تازه است. به بیان نامها یا کدهساخت واژههای متفاوت واژگانی و آنها با مقوله
پردازیم که هرکدام از این ونادها در سااخت دیگر، در این بخش به این مطلب می

ای را دارناد. ازآنجاکاه بروناداد یاا های واژگانیها امکان اتصال به چه مقولهنامکده
یاه همیشاه اسام های پاساز به واژهنامهمان واژۀ حاصل از اتصال پسوندهای جای

هاست البتاه گااهی ایان تغییار ناماست، تغییر مقولة واژگانی امری حتمی در کده
های یک مقولاة اصالی روی دهاد، بارای مثاال در مقوله ممکن است در زیرمقوله

که اسم مکاان « دشت»است تا واژۀ سبب شده« اوییه»پسوند « دشتوییه»نام کده
که زیرمقولة اسم مکان است تبدیل شود. در  دارنام نشاننشان است به یک کدهبی

ها نامشان چیز دیگری است اما در سااخت کادهادامه وندهایی را که کارکرد اصلی
 کنیم.اند به ترتیب حروف الفبای فارسی بررسی میکار رفتهنیز به

های جمع در زبان عربی اسات کاه بارای : این پسوند در اصل از نشانه«اتـ»

ای که با های عربیرود. اسمکار میتبار در فارسی نیز بههای عربیجمع بستن واژه
کنند. گاهی این نشاانه شوند غالباً بر غیرجاندار داللت میاین تکواژ جمع بسته می
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کند، برای مثاال در کلماة ای مرکّب از اعضای وابسته به هم داللت میبر مجموعه
(. 184: 1395)طباطباایی،  اسات« های آنشایر و وابساته»باه معنای « لبنیات»

کند. ایان بنابراین در کارکرد اصلی این پسوند بر نوع و دسته و مجموعه داللت می
هایی کاه بار یاک مجموعاه داللات نامکارکرد اخیر این پسوند در ساختمان کاده

ها بسایار کام اسات. نامشاود. البتاه تعاداد ایان گوناه کادهکنند نیز دیده میمی
هاای شده با این پسوند غالباً باه معنای یاک مجموعاه از مکانهای ساختهنامکده
سااخته شاده شاناخته « ااات»جوار است که تحت یک عناوان کلای کاه باا هم
ها کاه هاا و دهساتانشوند. بناابراین، ایان پساوند غالبااً بارای نامیادن بخشمی

 که شاامل« اشکورات»رود، مانند کار میای از چند ده یا بخش هستند بهمجموعه
هایی از سه شهرستان رامسر، رودسر و املش است. ایان پساوند در سااخت بخش
در سااخت « اایات»شاود. همچناین، پساوند ها فقط به اسامی افزوده مینامکده
نسابت « یاتاا»دانست. صورت « اتا»ها را باید گونة دیگری برای پسوند نامکده
شاده باا های ساختهنامکاده ها بسامد کمتاری دارد. ازجملاهنامدر کده« اتا»به 

)نااام کنااونی « اصااطهبانات»اساات: « یاتااا»و صااورت دیگاار آن « اتااا»پسااوند 
در « باویرات»آبااد، در حاجی« باغات»در بیرجند، « القورات»استهبان( در فارس، 

در شوشااتر، « شااجرات»در جیرفاات، « حاجااات»در بوشااهر، « جااالالت»بوشااهر، 
در « محاالت»در کاشان، « کویرات»ر گیالن، د« فومنات» در لردگان،« صالحات»

در « فارساایات»در خوزسااتان، « خضااریات»در آبیااک، « بشاااریات»مرکاازی، 
 در اهواز، و... .« منصوریات»خوزستان، 

اسات، « اه»و « انا»: هرچند این پسوند در اصل ترکیبی از دو پسوند «انهـ»

ز نسابت باه دو پساوند آید و کااربردی متماایشمار میامروزه پسوندی مستقل به
عمدتاً برای سااخت صافت از اسام و « انها»دارد. در فارسی پسوند « اه»و « انا»

، «خرداناهبی»شده با این پسوند است: های ساختهرود. ازجملة واژهکار میصفت به
رود، مانناد کار مای، و... . گااه نیاز در سااخت اسام باه«کودکاناه»، «سرسختانه»
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های نام(. در کده83-82: 1395و... )طباطبایی، « شاگردانه»، «بیعانه»، «صبحانه»
عنوان پساوند ایران شواهدی، هرچند بسیار انادک، بارای کااربرد ایان پساوند باه

ها این پسوند هام باه اساامی و هام باه نامساز وجود دارد. در ساخت کدهنامجای
پساوند اسات: شاده باا ایان های ساختهنامشاود. ازجملاه کادهصفات افازوده می

در « شِاکَرانه»در اصافهان، « سُهرانه»در کالت، « سنگانه»در فارسان، « سپیدانه»
 در دیواندره، و... .« گُالنه»در قروه، « گرگانه»بیرجند، 

معنی در اصل به« مرزبان»و « شهربان»هایی مانند این پسوند در واژه«: بانـ»

دارناده، »معنی باه« پاسابان»و « نمهربا»هایی مانند و در واژه« نگهدار، محافظ»
هایی کاه نااظر باه یاک شاغل است. این پسوند عموماً برای سااخت اسام« حامل

و... )صاادقی، « آسایابان»، «کشاتیبان»، «باغباان»رود، مانناد کار مایهستند باه
کار های ایااران نیااز ایاان پسااوند بااهنام(. امااا در ساااختار کااده40-41/ 5: 1371
هرحال، اند. بهها عموماً نام مشاغل بودهنامبیشتر موارد این کدهاست. البته در رفته

تاوان در آیناد، کاارکرد ایان وناد را میشمار مینام بهها کدهکه این واژهازآنجایی
های ها به این مقولهنامشمار آورد. این پسوند در کدهساز بهنامهایی جایچنین واژه

در الرسااتان، « سااایبان»در بوشااهر، « باااندرّه»شااود: اساام واژگااانی افاازوده می
در لرساتان. « کبودباان»در کوهدشات، « باانرنگین»در مرناد؛ صافت « بانگله»

دانست که در برخی دیگر از « ابان»توان صورت دیگر پسوند را می« اوان»پسوند 
است. اما در ساخت « بانا»لحاظ کاربرد شبیه پسوند شود، و بهها ظاهر مینامکده
در « هفتاوان»شاود، مانناد بر اسم و صفت به اعداد نیز متصال میها عالوهنامکده

 سلماس. 

است و به اسام اشایا، این پسوند از زبان ترکی وارد زبان فارسی شده«: چیـ»

ساازد کاه بار معاانی هایی میپیونادد و عمومااً اساماسم مکان و اسم معنای می
طور کلی این پسوند در اتصاال کند. بهفروشنده یا تولیدکنندۀ یک ماده، داللت می

ویژه در تواند بر شغل و پیشه داللات کناد و ایان کاارکرد باهبا اسامی متفاوت می
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شاده باا ایان شاود. ازجملاه اساامی ساختهپیوند با نام ابزارها و حیوانات دیده می
، «تفنگچاای»، «رسااتورانچی»، «دسااتمالچی»، «توتااونچی»پسااوند هسااتند: 

: 1395؛ طباطبااایی، 18-17/ 1: 1370، و... )صااادقی، «کارچیشاا»، «ادبیاااتچی»
دلیل آنکاه در زباان است، باه(. این پسوند هرچند از زبان ترکی اخذه شده87-88

شاود ها نیز دیده مینامفارسی کامالً جا افتاده است استفاده از آن در ساخت جای
شاده های ساختهنامجای روکار رفته و ازاینهای فارسی و هم ترکی بهو هم با واژه

رساد کاارکرد نظر میزبان اختصااص نادارد. باهبا این پسوند لزوماً به مناطق ترک
اسات تاا از آن در مفهوم شغل و پیشه که در این پساوند وجاود دارد سابب شده

ها باا ایان نامها نیاز اساتفاده شاود. ایان پساوند در سااخت کادهنامساخت کاده
در شبسااتر، « تااوپچی»همنشااینی دارد: اساام ماننااد های واژگااانی امکااان مقولااه

در آذربایجاان شارقی، « قاشاقچی»در بابل، « سنگچی»در فالورجان، « دشتچی»
« آباادچی»در اصفهان؛ صفت مانناد « کاروانچی»در آذربایجان غربی، « قوشچی»

 در خلخال.« کبودچی»در مازندران، « چیاخته»در چادگان، 

دهای پرکاربرد در زبان فارسی است که در اصال این وند ازجمله پسون«: گرـ»

، «دادگار»رود، مانناد کار مایبرای ساخت اسم یا صفتی که معنی فاعلی دارد باه
شده با این پسوند که معنی فاعلی دارند داللت بر برخی از اسامی ساخته«. بازیگر»

-12/ 1: 1370)نک: صاادقی، « گرکوزه»، «آهنگر»کنند، مانند شغل یا پیشه می
ها نیز این پسوند در ترکیب با یک اسام ذات در اصال بار شاغل و نام(. در کده15

های ناماساات. در کاادهکار رفتهنام بااهعنوان کاادهکنااد کااه بااهپیشااه داللاات می
آیناد همنشاین شامار میهاایی کاه اسام بهشده این پسوند فقاط باا واژهبررسی
در « زینگار»آبیاک و اهار،  در« زرگار»در میرجااوه، « رودگار»است، مانناد شده

 خراسان رضوی.

: این پسوند که در اصل تکواژ جمع در زبان ترکی است دارای دو صورت «لرـ»

بار آنکاه در ترکای نشاانة جماع اسات، در است. این پسوند عالوه« الرا»و « لرا»
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رود. البتاه در سااخت کار مایها نیاز باهنامزبان ایران در ساخت کدهمناطق ترک
های فارسای های ترکی امکان افزوده شدن به واژهبر واژهها این پسوند عالوهامنکده

شاود یاا ها به آنها افازوده مینامای که این پسوند در کدههای پایهرا نیز دارد. واژه
« الربااغ»شده با این پسوند است: های ساختهناماسم هستند یا صفت. ازجمله کده

، در ورزقان، «الرحاجی»در گنبدکاووس، « لرپشه»ان، در قوچ« لربیگ»در کلیبر، 
« لرقلعاه»در قزوین، « لرشیخ»در همدان، « لرساربان»در چاراویماق، « لرخواجه»

 در اهر، و... . « لرگُل»در گلستان، « کورلر»در ارومیه، « کُردلر»در نقده، 

های نامدر کاده: این پسوند نیز از زمرۀ پسوندهای ترکی است و بیشتر «لِقـ»

رود. کار مایهاای ترکای باهشود و غالباً هم با واژهزبان ایران دیده میمناطق ترک
هام در « لَقاا»و « لُقا»، «الیق»های با صورت« لِقا»بر صورت این پسوند عالوه

است. کابرد اصلی این پسوند در اصال بارای سااخت صافت و کار رفتهها بهنامکده
طور محادود در زباان ترکای ها نیز این پسوند باهنامساخت کدهاسم است. اما در 

نام رسااند، ماثالً در کادهرود و به نوعی معنی کثر  و فراوانی پایه را میکار میبه
به معنی جایی که در آن کاه زیاد است و به عبارت دیگار باه معنای « لیقسامان»
، «شاکارگاه»معنی اَولَاق باههایی مانند ناماست یا در جایاستفاده شده« کاهدان»

های آن، نااک: )باارای کاااربرد ایاان پسااوند و صااورت« زارنمااک»معنی توزلَااق بااه
تاوان گفات از ایان پساوند در سااخت رفتاه، میهم(. روی63: 1388استرآبادی، 

ها غالبااً نامشود. این پسوند در ساخت کدهها معنی مطلق مکان مستفاد مینامکده
شااده بااا ایاان پسااوند و های ساختهنامود. ازجملااه کاادهشاابااه اسااامی متصاال می

در راز و « لِقبااغ»در آذربایجاان غربای، « آرپاالیق»های متفاوت آن است: صورت
قان»در اردبیاال، « دیولَااق»در خلخااال، « چنااارلَق»جاارگالن،  در ساااوه، « لیقسااُ

در « مزارلااق»در چاراویماااق، « قیزلِااق»، در درگااز، «قُزلُااق»در ساااوه، « قااارلُق»
 در گلستان، و... .« لِقیاساق»بجنورد، 
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از پسوندهای زایای زبان ترکای اسات و مفهاوم معیات و « لوا»: پسوند «لوـ»

هاای های معماول و نامو صفت بر ساخت اسمرساند. عالوهدارندگی و نسبت را می
دارد. ها نیز در ایران کاربرد نامخانوادگی در زبان ترکی، این پسوند در ساخت کده

زباان ایاران دیاده ها عمادتاً در منااطق ترکناماستفاده از این پسوند نیز در کاده
های فارسای نیاز امکاان پیوناد های ترکی، این پسوند با واژهبر واژهشود. عالوهمی

دارد و در این زمینه برای آن محدودیتی وجود ندارد. این پسوند امکان اتصاال باا 
های نامو معنی، صفات و اعداد را دارد. ازجملاه کاده انواع اسامی عام، خاص، ذات

در قاازوین، « لااوآالداغ»در اردبیاال، « آزادلااو»شااده بااا ایاان پسااوند اساات: ساخته
در « لوچوپاان»دژ، در شاهین« لوعقرب»در تبریز، « لوباران»در اردبیل، « لواینان»

در « لوچیچااک»در خااداآفرین، « لوحساان»در ساامیرم، « چهااارلو»ساالماس، 
در همادان، « لاوعرب»در میاناه، « شاهیدلو»در همادان، « لوسااریج»شهر، اسالم

 در مراغه، و... . « لویونجه»در کنگان، « لومیان»

« لواا»: این پسوند نیز ازجمله پسوندهای ترکی اسات و مانناد پساوند «لیـ»

پساوند  رسااند و کااربرد آن تقریبااً مشاابهمعنای دارندگی، معیت و نسبت را می
ها هام نامهای معمول زبان، از این پسوند در ساخت کادهبر واژهاست. عالوه« لوا»

شده با ایان های ساختهنامزبان ایران کدهشود و عمدتاً در مناطق ترکاستفاده می
زایاایی « لواا»ها این پسوند نسبت به پساوند نامپسوند وجود دارد. در ساخت کده

رود. این پساوند نیاز در سااخت کار میم با اسامی ذات بهکمتری دارد و عمدتاً ه
شاود. ازجملاه های فارسی افازوده میهای ترکی و هم به واژهها هم به واژهنامکده
در خراساان شامالی، « لیتاوت»شده باا ایان پساوند هساتند: های ساختهنامکده
 و... .  در سرخس،« گنبدلی»در نمین، « لیقره»در قوچان، « لی )شور(سنگ»

شاود و : این پسوند در فارسی به اسم و صفت و ستاک حاال افازوده می«وـ»

سازد که معانی متفاوتی مانند تحقیر، تصغیر و گااه فااعلی دارد، معموالً صفت می
بر ساخت صفت، (. عالوه105: 1395)طباطبایی، « زائو»، «اخمو»، «شپشو»مانند 
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است، بناابراین کار رفتهها بهنامساخت کدهدر برخی از مناطق ایران این پسوند در 
است و معناای تحقیرآمیاز نادارد و ها این پسوند اسم ساختهکم در این واژهدست

تاوان داد کاه در برخای از رساند. البته این احتماال را هام مینوعی نسبت را می
بیشاتر باشد. این پسوند « وئیها»یافتة پسوند صورت کاهش« وا»ها پسوند نامکده

ویژه استان کرمان و توابع آن رواج دارد. در های مناطق جنوبی ایران بهنامدر جای
در « بیادو»های واژگانی امکان اتصال دارد: اسام ها این پسوند به این مقولهنامکده

در خراسان رضاوی؛ « گنجو»در سراوان، « دشتو»در بندرعباس، « چاهو»جیرفت، 
 در کنگان.« شیرینو»در بندرعباس، « ندوبل»در مینودشت، « سرخو»صفت 

معنی دارناده اسات و عمومااً باه اسام افازوده : این پسوند در اصال باه«وَرـ»

، «ناامور»توان اشااره کارد: ها میسازد. برای مثال به این واژهشود و صفت میمی
: 1395؛ طباطبااایی، 10: 1372، و... )صااادقی، «ورشااعله»، «دانشااور»، «هناارور»

ها نامها نیز کمابیش کااربرد دارد، اماا در کادهنامین پسوند در ساخت کده(. ا106
در رشات، « ورآیناه»هاسات: نامآید. ازجملاة ایان کدهشمار میبرونداد آن اسم به

در « ورور/ نیماهنیم»در کرمانشاه، « دینور»در بابل، « ورپهنه»در نوشهر، « انارور»
نیاز ظااهر « ااور»صورت گاهی به« اور». پسوند در تنکابن، و... « کنارور»نوشهر، 

پساوند »رود. کار میها نیز بهنامهای معمول در زبان در کدهبر اسمشود و عالوهمی
رود. ازجملاة ایان کار مایها هام باا اسام و هام باا صافت باهنامدر کاده« اورا»

در فیروزکاوه.  «آورناام»در کرمانشااه، « کنگاور»در جلفا، « پهناور»هاست: نامکده
لحاظ و ریشاه است و به« ورا»نیز در واقع صورت دیگر برای پسوند « وارا»پسوند 

و تبار با آن مشترک است. این پسوند هم غالبااً باه اسام و گااهی صافت متصال 
نام نیز سازد که بر شباهت داللت دارد. در ساخت کدهشود و صفت یا قیدی میمی

رساند و به اسام و صافت افازوده شباهت به پایه را میعموماً معنی « وارا»پسوند 
در « وارسوسان»شاده باا ایان پساوند اسات: های ساختهنامشود. ازجمله کادهمی

نیز ممکن است « ابَر»در خراسان. پسوند « سبزوار»در جغتای، « آزادوار»دامغان، 
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صاورت « براا»باشاد. البتاه ممکان اسات کاه « ورا»صورت دیگری برای پسوند 
در « براا»هام باشاد. پساوند « پهناه»معنی باه« بار»شدۀ واژۀ قاموسی دستوری

های نامشود. ازجمله کادهها بسامد اندکی دارد و به اسم و صفت متصل مینامکده
« برگیالن»در همدان، « برپهنه»در کرج، « آزادبر»شده با این پسوند است: ساخته

 در روانسر.

هاای ایرانای باساتان و میاناه معنای دارنادگی را : این پسوند در زبان«وندـ»

است. در فارسی ایان پساوند چنادان ساختهرسانده و در اصل از اسم صفت میمی
و... « کاکاوند»، «فوالدوند»ها مثل صورت منجمد در برخی از کلمهزایا نیست و به

و « پسوند»، «پیشوند»ای مانند های تازههای اخیر واژهشود. البته در دههدیده می
تنهایی مانناد یاک اند. حتی در زبان فارسی این تکواژ بهرا با آن ساخته« میانوند»

(. اماا ایان 107: 1395رود )طباطباایی، کار مایباه« وناد»واژۀ مستقل در کلمة 
بار معنای دارنادگی معنای پسوند در برخی از مناطق ایران هنوز زایا است و عالوه

های ایرانی این پسوند نامرو در برخی از کدهد. ازاینرسانانتساب و نسبت را هم می
شاود وضوح قابل رویت است. این پسوند بیشتر به نام اشخاص و اقوام متصل میبه

 نامعنوان کادهسازد و همین صورت صفتی در کارکرد ثانویه باهو صفت نسبت می
و « الوناد»، «نهاوند»تر مانند های قدیمینامرود. البته این پسوند در کدهکار میبه

های هر پنج منطقة این تحقیق غیره ارتباطی با نام اقوام ندارد. این پسوند در داده
هرروی، در شاود. باههای منطقاة چهاار دیاده مینامرایج است اما بیشتر در کاده

در « شالیلوند»است: اسم های واژگانی همنشین شدهها با این مقولهنامساخت کده
در کرمانشاه. صورت دیگر این پسوند « ریزوند»در طالقان؛ صفت « ندمیناو»مراغه، 

هایی ماننااد ناماساات و در کااده« اااوند»اساات کااه کاااربردش هماننااد « ااااوند»
در « روشاناوند»در تهران، « دماوند»در ساوه، « انجیالوند»در اصفهان، « اشکاوند»

 شود.گناباد، و... دیده می
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در اصل پسوندی باوده کاه « ویها»یا « ه/ اوییهوئیا»: پسوند «ویهـوئیه/ ـ»

اسات و خاود بازمانادۀ رفتهکار میباه« شیرویه»های تحبیبی مانند در ساخت نام
(. اما ظاهراً پس از آنکه نام برخی 7: 1386فارسی میانه است )صادقی،  ōy-پسوند 

د بارای های اشخاص برگرفتاه شاد ایان پساونگونه نامها از ایناز روستاها و مکان
ها رواج یافات. نامهای دیگر هم افزوده شد و در ساخت کدهها به پایهنامیدن مکان

نام به مفهومی توان نوعی نسبت درنظر گرفت یعنی آن کدهمعنی این پسوند را می
(. در 615: 1384شاود )صاادقی، کند نسابت داده میکه پایة آن بر آن صدق می

رود و هم با اساامی عاام. کار میاسامی خاص به ها این پسوند هم بانامساخت کده
بر اسامی، امکان اتصال این پسوند به صفات نیز وجاود دارد. ایان پساوند در عالوه
های نامهای استان کرمان بسیار زایاتر از دیگر نقاط ایران است. ازجمله کدهنامکده

در بافات،  «آهوئیاه»در زرناد، « خیزوییاهآب»شده باا ایان پساوند اسات: ساخته
در « بیدوئیاه»در میباد، « بفروئیاه»در الرستان، « بختیارویه»در یزد، « ببروئیه»

در « دهویااه»در رفساانجان، « خیسااوییه»در جیرفاات، « تاریکوییااه»بردساایر، 
در نیریاز، « سابزویه»در رفسانجان، « زهروییه»در کرمان، « روغنوئیه»استهبان، 

در جیرفاات، و... . « کُناروییااه» در یاازد،« شااورویه»در ساایرجان، « ساانجدوییه»
ویژه ها باهنامکاه در برخای از کاده« واا»که گفتایم، ممکان اسات پساوند چنان
« ویهااوئیه/ ا»یافتة پسوند شود صورت کاهشهای استان کرمان دیده مینامکده
 باشد.

این پسوند در زبان فارسی بسیار زایاست و به عناصر متفاوت دساتوری «: ـه»

فارسای  /ag-/لحاظ درزماانی بازمانادۀ پساوند شود. این پسوند بهفزوده تواند امی
هاا نیاز کااربرد نامبر کاربردهای عام، این پسوند در سااخت جایمیانه است. عالوه

کار شاده در ایان پاژوهش باههای پانج منطقاة بررسینامفراوانی دارد و در کاده
شاود کاه اسم مکاانی سااخته می است. با افزودن این پسوند به اسم، معموالً،رفته

، و... «خراباه»، «ویراناه»، «کناره»، «کرانه»، «میانه»پیرامون پایه قرار دارد، مانند 
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های ها این پساوند باا ایان مقولاهنام(. در ساختمان کده107: 1395)طباطبایی، 
در ساانندج، « چناااره»در بروجاارد، « اَنگُشااته»واژگااانی امکااان پیونااد دارد: اساام 

« شاوره»در سااوجبالغ، « سرخه»در فارس، « آباده»در سردشت؛ صفت  «دشته»
هاای جالاب ایان در یازد. از ویژگی« مبارکاه»در خوروبیابانک، « گرمه»در ایالم، 

هاای مشاتق را باه ها این است که امکاان اتصاال باا واژهنامپسوند در ساخت کده
کاررفتاه خاود وناد هاای مشاتق حتای وناد باهفراوانی دارد. در برخی از این واژه

ستان و اه( )با دو پسوند ا« بیدستانه»هاست نامساز است. ازجملة این کدهنامجای
)باا دو « کوهسااره»)با دو پسوند اجرد و اه( در آشاتیان، « دستجرده»در ازنا، 
 )با دو پسوند استان و اه( در ارومیه. « گُلستانه»سار و اه( در اردبیل، پسوند ا

وند در فارسی برای ساختن صفت نسبی از اسم ذات، و صافت : این پس«ینـ»

شاود معماوالً بار رود. صفاتی که با این پساوند سااخته میکار میاز اسم معنی به
هااای کننااد. ازجملااه واژهجاانس، یااا دارناادگی، نساابت و کثاارت پایااه داللاات می

، «ینرنگا»، «سیمین»، «آهنین»توانیم به شده با این پسوند در فارسی میساخته
(. ایان 117: 1395؛ طباطباایی، 21: 1372و... اشااره کنایم )صاادقی، « خونین»

های نامسااخت کاده بر نقش معمولی کاه در سااخت صافات دارد درپسوند عالوه
ها معنی نسبت و وجود داشتن مصداق پایه نامرود و در این کدهکار میایران نیز به

ها این پسوند هم به اساامی و هام باه امنرساند. در ساخت کدهدر آن مکان را می
« پلنگاین»شده با این پسوند هستند: های ساختهنامپیوندد. ازجمله کدهصفات می
در کردساتان، « خُشاکین»در فارساان، « چوبین»در خواف، « بهدادین»در سنقر، 

در « گارگین»در جیرفات، « کاوهین»در سااوه، « قرمزین»در دماوند، « خورین»
« نمکین»در همدان، « مبارکین»در قزوین، « ماهین»در بافت، « ینگوهر»بیجار، 

یافتة آن صاورت گساترش« ینا»بر پسوند در ابهر، و... . عالوه« نورین»در قزوین، 
است نیز باا بساامدی کمتار « اه»و « ینا»که ترکیبی از دو پسوند « ینها»یعنی 

شده باا های ساختهناممله کدهها رواج دارد. ازجنامدر کده« ینا»نسبت به پسوند 
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در « دشاتینه»در باروجن، « چرمیناه»در دماوند، « آردینه»است: « ینها»پسوند 
 در سقز.« نمدینه»در میناب، « گچینه»در بردسکن، « زنگینه»لردگان، 

 

 های پایهبندی برپایۀ حوزۀ معنایی واژه. طبقه۴-2
لحاظ های دیگر باهبا واژهشده را در این بخش امکان همنشینی وندهای بررسی

های معنایی ها حوزهنامایم. به بیان دیگر اینکه در ساخت کدهمعنایی بررسی کرده
ای تعلاق پیوندند باه چاه طبقاه و دساتهای که این وندها به آنها میهای پایهواژه

 دارد. 

کاه غالبااً بارای جماع « یاتاا»: این پسوند و صورت ثانوی آن یعنای «اتـ»

ها بسامد چنادانی نامرود در ساخت کدهکار میهای عربی در فارسی بهلمهبستن ک
هاای معناایی رود که به این حوزهکار میای بههای پایهرفته با واژههمندارد و روی

در « جاالالت»در اصافهان، « طهمورثاات»های خاص و نام اقاوام: تعلق دارند: نام
« شاجرات»در خوزستان؛ گیاهاان:  «فارسیات»در خوزستان، « خضریات»بوشهر، 

 در کاشان.« کویرات»در شوشتر؛ طبیعت: 

های ایران بسیار محادود اسات، نام: ازآنجاکه کاربرد این پسوند در کده«انهـ»

شود نیاز نااچیز ای که این پسوند به آنها اضافه میهای پایههای معنایی واژهحوزه
هایی که ایان پساوند توان برای واژههای معنایی را میطور کلی این حوزهاست. به

در « گُالناه»در قاروه؛ گیاهاان: « گرگانه»شود ذکر کرد: جانوران: بدانها اضافه می
در ارومیاه؛ « سیالنه»در کالت، « سنگانه»های طبیعی: دیواندره؛ طبیعت و پدیده

 در اصفهان.« سُهرانه»ها: واژهرنگ

ای متصل های پایهبه واژه« وانا»این پسوند و صورت دیگر آن یعنی «: بانـ»

در مرناد، « ساگبان»های معنایی تعلاق دارناد: جاانوران شود که به این حوزهمی
در نااایین؛ « خاااروان»در ساابزوار، « توتبااان»در محااالت؛ گیاهااان « نخجیااروان»

در الرستان؛ « زَروان»در ثال  باباجانی؛ مواد طبیعی « خوربان»های طبیعی پدیده
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در ارومیاه. تقریبااً در بیشاتر « کشاتیبان»در الرساتان، « ساایبان»رها اشیا و ابزا
شاهدها این پساوند در اصال نااظر بار مفهاوم شاغل و پیشاه اسات کاه اساامی 

 اند.کار رفتهنام نیز بهعنوان کدهشده با آن بهساخته

هاای معناایی ها این پسوند امکان اتصاال باا حوزهنامدر ساخت کده«: چیـ»

اش یعنای ا دارد و دلیل آن هم این است که این پسوند در کارکرد اصلیمتفاوتی ر
اسات. در های ناظر بر پیشه امکان پیوند با مفااهیم متفااوت را داشتهساختن واژه
هاای معناایی تعلاق هایی که باه ایان حوزهها نیز این پسوند با واژهنامساخت کده
در « قوشاچی»در تاکساتان،  «طویاوقچی»اسات: ناام جاانوران کار رفتهدارند باه
در ایذه؛ اشیا « لیموچی»در نایین، « گُلچی»در اصفهان؛ گیاهان « مارچی»قزوین، 

« چایقلیچ»در آذربایجان شرقی، « قاشقچی»در هشترود، « چراغچی»و ابزارآالت 
در بابال، « سانگچی»در کوهدشات، « آبچای»در میانه؛ طبیعت و ماواد طبیعای: 

 در خلخال.« کبودچی»در همدان، « بویاقچی»ها واژهدر تکاب؛ رنگ« گوگردچی»

ها ایان پساوند فقاط باا اساامی انادکی همنشاین نامدر ساخت کاده«: گرـ»

شده با این پساوند نااظر بار یاک شاغل و پیشاه های ساختهنامشود. غالباً کدهمی
ناوع توانناد یاا از ها اسامی پایاه مینامهستند و یا معنی فاعلی دارند. در این کده

در قوچان، یا اسم معنی مانند « چیتگر»در آبیک و اهر، « زرگر»ذات باشند، مانند 
در « داوُدگر»ان، در نهاوند( و یا اسم خاص مانند )با دو پسوند اگر و ا« میانگران»

 ابهر. 

هاای هایی که به این حوزهبا واژه« الرا»: این پسوند و صورت ثانوی آن «ـلر»

در کلیبار، « پیرلار»رود: انساان و مناصاب انساانی: به کار میمعنایی تعلق دارند 
در « کُردلر»در گنبدکاووس، « عطالر»در قزوین، « لرشیخ»در ترکمن، « لرخواجه»

هاا: واژهدر اهار؛ رنگ« لرگُال»در گنبدکاووس؛ گیاهان: « لرپشه»ارومیه؛ جانوران: 
در اهار. « الرمیادان»نقاده،  در« لرقلعاه»های معمااری: در اردبیل؛ سازه« لرقره»

ها کاربرد اصلی ایان پساوند کاه بارای نامکه مشخص است در همة این کدهچنان
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ها به مکانی اشاره ناموضوح پیداست و درواقع در کدهرود بهکار میساخت جمع به
 شود.دارد که مفهوم اسم پایه در آن به فراوانی یافت می

های ایاران نامبساامد زیاادی در سااخت کادهکه این پسوند : ازآنجایی«لِقـ»

و « لقا»های پایة این پسوند نیز محدود است. پسوند های معنایی واژهندارد، حوزه
پیونادد کاه باه ایان هاایی میهای ایاران باه واژهنامهای مشابه آن در کدهصورت
 در خراساان« لُقخاان»های معنایی تعلق دارناد: انساان و مناصاب انساانی: حوزه

اساات(؛ گیاهااان: « شااکار»معنی در ساالماس )او بااه« اولَااق»شاامالی؛ جااانوران: 
در سااوه « لیقسُاقان»اسات(، « جو»معنی در آذربایجان غربی )آرپا به« آرپالیق»

معنی در چاراویمااق )قیاز باه« قیزلِاق»واژه: اسات(؛ رناگ« پیاز»معنی )سُقان به
معنی در ساوه )قار باه« قارلُق»های طبیعی: است(؛ طبیعت و پدیده« سرخ، قرمز»
رود و کار ماینشان نیز بههای بیاست(. همچنین، این پسوند با اسم مکان« برف»
در « مزارلَاق»در اراک، « لَاقده»آید، مانناد شمار مینوعی در این مواقع تهی بهبه

 بجنورد.

کار هبه کارکرد اصلی این پسوند که برای انتسااب و دارنادگی با: باتوجه«لوـ»

های زیادی را دارد کاه ها این پسوند امکان اتصال با واژهنامرود، در ساخت کدهمی
ای کاه هاای پایاههای معنایی واژههای معنایی گوناگون تعلق دارند. حوزهبه حوزه

های خاص، نام اقاوام و مناصاب اند از: نامشود، عبارتاین پسوند به آنها متصل می
در اهار، « لوخلیفاه»در خدابناده، « پیغمبرلو»بودرآهنگ، در ک« طاهرلو»انسانی: 

در همادان و ارومیاه، « لاوعرب»زهرا، در باویین« لوصاادق»در گرمی، « شاعرلو»
دژ؛ در شااهین« لوعقرب»آباد، در پارس« لوپلنگ»در شیروان؛ جانوران: « لوخلج»

در قزوین؛ طبیعات و « چنارلو»در مراغه، « لوبادام»در اردبیل، « انجیرلو»گیاهان: 
های نامدر فالورجاان؛ ناام کاده« لودشت»در تبریز، « لوباران»های طبیعی: پدیده

 در چاراویماق.« لوقم»در ابهر، « لوخراسان»مشهور: 
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است، در « لوا»لحاظ کاربرد اصلی همانند پسوند : هرچند این پسوند به«لیـ»

هاای باا حوزه« لوا»بب نسبت به پسوند ها چندان زایا نیست و به همین سنامکده
هاایی کاه ایان دو های معناایی واژههرروی، حوزهرود. بهکار میمعنایی کمتری به

شوند بسیار باه یکادیگر شابیه هساتند. ایان پساوند در پسوند به آنها متصل می
های معناایی تعلاق پیوندد که به این حوزهای میهای پایهها به واژهنامساخت کده

در اهار؛ « سایّدلی»در قوچاان، « داودلای»های خاص و مناصب انسانی: ارند: نامد
در قزوین، « بیدلی»در کالله؛ گیاهان: « لیگاومیش»در بابل، « لیپلنگ»جانوران: 

، «در کاللااه« لیچشاامه»های طبیعاای: در کاللااه؛ طبیعاات و پدیااده« چنااارلی»
 در گنبدکاووس.« لیداش»

رسااند و باه ها معنی کلی انتساب یا نسابت را مینامه: این پسوند در کد«وـ»

طور بااالقوه امکااان اتصااال دارد. هااای معنااایی زیااادی بااههمااین ساابب بااا حوزه
های معنایی تعلاق دارناد: شود که به این حوزههایی افزوده میرفته به واژههمروی
در « کفتارو»در نهبنادان، « زاغاو»در کرماان؛ جاانوران « عسکرو»های خاص نام

در طبس؛ صفات ناظر بر طعام و « سنجدو»در نیریز، « چنارو»دشتستان؛ گیاهان 
در جاساک؛ « ریگاو»در کنگان؛ مواد طبیعای « شیرینو»در زاهدان، « شورو»مزه 

در بناادرعباس؛ « گااودو»در سااراوان، « دشااتو»های طبیعاای: طبیعاات و عارضااه
اشایا و ابازارآالت  در بنادرعباس؛« سایاهو»در مینودشات، « سارخو»ها واژهرنگ
 در کرمان.« چراغو»در بستک، « تشتو»

در « براا»و « واراا»، «اورا»های دیگر آن یعنی و صورت« ورا»: پسوند «ورـ»

هاای معناایی مارتبط باا ها بسامد زیادی ندارناد و باه هماین دلیال حوزهنامکده
کلای در سااخت طور شوند نیز اندک است. بهای که به آن متصل میهای پایهواژه
ای که امکان اتصال با این پسوند را دارناد های پایههای معنایی واژهها حوزهنامکده

در « ورانشااه»در رشات، « ورپیشاه»عبارت اسات از: انساان و مناصاب انساانی: 
در نوشاهر، « اناارور»در ری؛ گیاهاان: « عماادآور»در الهیجان، « برصالح»قزوین، 
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« روداور»در فارس، « بادبر»های طبیعی: طبیعت و پدیدهدر دامغان؛ « وارسوسن»
در کاشاان، « برزنجاان»های مشهور: نامدر گیالن؛ نام کده« طالبر»در تویسرکان، 

 در روانسر. « برگیالن»در ورامین، « ورزواره»

: ازآنجاکه این پسوند در زبان فارسی چندان زایا نیسات و در کاارکرد «وندـ»

های معناایی انادکی امکاان همنشاینی دارد، باه اساتثنای حوزه اصلی خود نیز با
رفته این پسوند و صاورت هممنطقة چهار در دیگر مناطق چندان رواج ندارد. روی

های معناایی تعلاق شوند که به این حوزههایی متصل میبه واژه« اوندا»ثانوی آن 
در « جلیلوناد»ه، در کرمانشاا« احمدوناد»های خاص و مناصب انساانی: دارند: نام
در پلاادختر؛ جااانوران: « کُلیونااد»در کوهدشاات، « وناادرئیس»آباد غاارب، اسااالم

در ایااالم، « دارونااد»در الیگااودرز؛ گیاهااان: « وناادگلّه»در چاارداول، « شاایراوند»
در خراسان رضاوی؛ اشایا و « زَروند»در مراغه؛ طبیعت و مواد طبیعی: « شلیلوند»

   باباجانی. در ثال« وندآیینه»ابزارآالت 

نام معنای کلای انتسااب و نسابت را : ایان پساوند در کاده«ویهـوئیه/ ـ»

هاای معناایی متفااوت تعلاق دارناد امکاان هایی کاه باه حوزهرساند و با واژهمی
ای که این پسوند باه آنهاا افازوده های پایههای معنایی واژههمنشینی دارد. حوزه

در الرساتان، « بختیارویاه»صاب انساانی: شود از این قارار اسات: انساان و منامی
در بافاات، « آهوئیااه»در اساافراین؛ جااانوران: « شاایرویه»در بافاات، « پیروییااه»
در بافاات؛ گیاهااان: « گرگوییااه»در کرمااان، « بلبلوییااه»در یاازد، « ببروئیااه»
در کرماان؛ طبیعات و « چناروئیاه»در جیرفات، « اناروئیه»در بافت، « امرودوییه»

در شاهر « بادوئیاه»در رودباار جناوب، « ساردوییهآب»طبیعی: های مواد و پدیده
در جیرفات، « سانگوییه»آبااد، در جاجی« دشاتوییه»در زرناد، « برفوییه»بابک، 

 در یزد.« سیاهوییه»در نیریز، « سبزویه»ها: واژهدر بافت؛ رنگ« کوهوییه»

های ولاهدر فارسای دارد و باا مق« اه»دلیل زایایی فراوانی که پسوند : به«ـه»

ها نیز این پسوند کاربرد نامرود، در ساخت کدهکار میمتفاوت واژگانی و معنایی به
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ها نامهای معنایی متفاوتی امکان اتصاال دارد. در کادهنسبتاً زیادی دارد و با حوزه
کناد در آن مکاان این پسوند معموالً نشانة آن است که آنچه پایه بر آن صدق می

یعنی جایی که گرما در آن زیاد است « گرمه»نام مثال در کدهشود، برای یافت می
یعناای جااایی کااه در آن درخاات انجیاار وجااود دارد. « انجیااره»نام یااا در کااده

اناد هاای معناییای که متعلق به این حوزههای پایهرفته، این پسوند با واژههمروی
در ثاال  « نهسالما»در بااخرز، « توراناه»هاای خااص: امکان همنشینی دارد: نام

در « باداماه»در انادیکا؛ گیاهاان: « گرگاه»در قزوین، « پلنگه»باباجانی؛ جانوران: 
در سامیرم؛ « کماناه»در ایاالم، « زنجیاره»در قم؛ اشیا و ابزارهاا: « جوزه»داراب، 

در « گرماااه»شاااهر، در فریدون« زمساااتانه»های طبیعااای: طبیعااات و پدیاااده
در سامنان. همچناین، ایان « سرخه»نایین،  در« زرده»ها: واژهخوروبیابانک؛ رنگ

نام تاازه دارد، های جغرافیایی مشهور را برای ساخت کدهپسوند امکان اتصال با نام
 در صحنه.« گیالنه»در نهبندان، « شیرازه»مانند 

یافتة آن یعنای : ازآنجاکه نقش اصلی ایان پساوند و صاورت گساترش«ینـ»

رو کاربرد آن بالقوه گسترده است و ازایانساختن صفت از اسم است حوزۀ « ینها»
های معنایی متفااوت تعلاق دارناد افازوده ای که به حوزههای پایهتواند به واژهمی

رفته باا همها آن زایایی اصلی را ندارد و روینامشود. اما این پسوند در ساخت کده
دارناد: جاانوران: های معنایی تعلاق رود که به این حوزهکار میای بههای پایهواژه
در فارسااان، « چااوبین»در بیجااار؛ گیاهااان: » گاارگین»در ساانقر، « پلنگااین»
در الیگااودرز؛ طبیعاات و « گندمینااه»در آوج، « چوبینااه»در قاازوین، « کنگاارین»

در « خاکیناه»، «در قازوین« نمکاین»در جیرفات، « کوهین»های طبیعی: پدیده
در بانه، « سورین»ها: واژهره؛ رنگدر دیواند« زرینه»در لردگان، « دشتینه»قزوین، 

 در ساوه.« قرمزین»
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 گیری. نتیجه5
در این مقاله پانزده پسوند متفاوت بررسی شد که کارکرد اصلی آنها چیزی جز 

گردید که این پساوندها در کناار نقاش اصالی  ساخت اسم مکان است و مشخص
پساوندها در سااخت  ها نیز زایا هستند. کارکرد اخیار ایاننامخود در ساخت کده

نوعی مرتبط با کارکرد اصالی آنهاسات. کاارکرد اصالی ایان پساوندها ها بهنامکده
عموماً ناظر بر انتسااب و نسابت اسات و باه دلیال کااربرد زیااد ایان ویژگای در 

اناد. ها را نیاز یافتهناممرور این پسوندها امکان استفاده در ساخت کدهمشتقات، به
ها گاه معنی فراوانای و کثار  باه خاود نامنسبت در کدههمین ویژگی انتساب و 

گرفته و نشانة آن است که مصداق پایه به فراوانی در آن مکان موجود است. یکای 
های این پسوندها در کارکرد اصلی اشاره به شغل و پیشه است و در دیگر از ویژگی

ژگای در سااخت باه هماین وی اناد. باتوجاهکار رفتهاین کاربرد بسیار پربسامد باه
نکتاة دیگار «. بانا»و « چیا»اند، مانند پسوند ها نیز استفادۀ فراوان یافتهنامکده

ها مطابق با نامدربارۀ این پسوندها آن است که کاربرد برخی از آنها در ساخت کده
شاود، اماا در برخای های معمول زبان هم دیده میهمان قواعدی است که در واژه

اند کاه در کار رفتههای واژگانی و معنایی بهها این پسوندها با مقولهنامدیگر از کده
و « یناا»های معمول زبان شاهدی برای آنها وجود ندارد. مثالً پسوند ساخت واژه

کار های خاص و اقوام بهها با نامنامدر ساخت کده« ینها»یافتة آن صورت گسترش
هاا خااص ول زبان نیز این پسوند با نامهای معمکه در ساخت واژهاست چناننرفته
هاای ها ایان پساوندها باا واژهناماست. از سوی دیگر، گاه نیاز در کادهکار نرفتهبه

هاای معماول زباان چناین کااربردی بارای آن است که در واژهکار رفتهای بهپایه
پساوند « طهمورثاات»و « جاالالت»های نامپسوند وجود ندارد، برای مثال در کده

ها نیز عمدتاً ناماست. این پسوندها در ساخت کدهبه اسم خاص متصل شده« اتا»
شوند. البته در بخش اساامی اتصاال ایان ونادها باه به اسامی و صفات متصل می

هاای معماول متفااوت های خاص بسیار پرکاربرد است و از این جهات باا واژهنام
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این پسوندها امکان افزوده شدن  ها ندرتاًنامهستند. نکتة دیگر آنکه در ساخت کده
های جالاب توجاه ایان یکی دیگر از ویژگی«. هفتوان»به اعداد را نیز دارند، مانند 
هاای ها این است که امکان افزوده شادن باه ناام مکاننامپسوندها در ساخت کده

همچناین، «. بارگیالن»، «لاوقم»، «شیرازه»جغرافیایی مشهور را نیز دارند، مانند 
های مشاتقی را ها امکاان اتصاال باه پایاهناماز این پسوندها در ساخت کده برخی

کاه درواقاع مرکاب از « کوهساره»آید، مانند شمار میدارند که خود اسم مکان به
 است.« اه»سار( و پسوند )کوه + ا« کوهسار»پایة مشتق
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 چند یادداشت از حاشیۀ تاریخ سیستان
 

 مقامیسید احمد رضا قائم
 دانشگاه تهران

 

 چکیده
در متون قدیم فارسی نکات مبهمی هسات کاه در تعلیقاات مصاححان یاا در 

اند. بعضی نیاز هناوز بار جاا هساتند. بعضای از ایان های دیگران رفع شدهنوشته
یادداشت سعی شده بعضی مساائل  اند. در این چندمبهمات در شمار مسائل لغوی

که برای مصحح آن محل اشکال یاا مابهم باوده حال  تاریخ سیستانلغوی کتاب 
شود. در یادداشت آخر بحث اجماالً به فرایندی کشیده که نویسنده به آن تعجایم 

 گوید )و آن ضد تعریب است( و از بعضی مصادیق آن به اختصار یاد شده است.می

، مباحث لغاوی، تصاحیح، تعریاب، تعجایم، خ سیستانتاری های کلیدی:واژه

 کسرۀاضافه.
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شاود ممکان اسات در این چند یادداشت که از حاشیة نسخة شخصی نقل می
ای باشد. ایان چناد مطلاب مرحاوم برای محققان متون قدیم فارسی اندک تازگی

بهار را با اشکال مواجه کرده یا در شرح آنها به ظن خود متوسل شده اسات، ولای 
کن است خود آن مرحوم در جای دیگر یا محققاان دیگار در الباالی صافحات مم

تر این اشکاالت را رفع کرده باشند و نویساندۀ حاضار ها و مقاالت خود پیشکتاب
های شخصی بود، جساتجویی اطالع باشد. اما چون مقصود نقل یادداشتاز آنها بی

ی اسات از یاک یادداشات اقتباسا از این جهت در منابع فرعی نشد. یادداشت اوّل
های بعادی هار یاک ناظرناد بار نکاات کوچاک زاده. یادداشتمرحوم داود منشی

 از نویسندۀ این سطور. تاریخ سیستاندستوری و لغوی در کتاب 
در وصف طاهر پسار امیار خلاف صافّاری  تاریخ سیستاناز  345. در صفحة 1

رمِ رستم دستان برآماد و و امیر طاهر که شیرباریک خوانند ماند، دبکُ»آمده است: 
عالم همه از او رنگ گرفت، دوراه بُست بگرفت و دوراه قااین و یکاراه کرماان ... و 
مردی شد که هماه جهاان خبار او بشاد از ماردی و مردمای و ماروّت و خارد و 

شیرباریک لقبای »گفته است که تاریخ سیستان مرحوم بهار در حواشی « سخاوت.
و در « باود. خواندند از مردمی و شجاعت کاه او را بود که طاهر پسر خلف را بدان

باشد، یعنای « ماند»است و باید صحیح « مانند»گفته است که اصل « ماند»مورد 
گفتاه اسات کاه « دبکارم»دیگر پسران خلف مردند و طاهر باقی ماند و در ماورد 

در لفاظ عاوام گُارم گاردن، »درسات اسات و « و به گُرمِ»اصل این است و ظاهراً 
 «ه گردنِ کلفت، را گویند.خاص

« شیرساوار»را به  شیرباریک( Monchi-Zadeh, 1990: 66زاده )مرحوم منشی
، «مانناد دیگارُم رساتم دساتان»معنا کرده و ادامة عبارت را چنین خوانده است: 

را مقایسه کنید با همین دیگرُم و گفته است که « مانند رستم دستان ثانی»یعنی 
باه کاار « ثاانی»در این متن به معنای  دیگر. ة المتعلّمینهدایدر  سدیگرُملفظ و 
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مرا دختاری اسات کاه (: »52رفته است و مرحوم بهار خود به آن توجه داده )ص 
 «نیست. دیگرامروز تا شرق و غرب او را 

و نیز کسرۀ اضاافه « که»موصول است به معنای  īgو گاه  ī. در فارسی میانه 2
اندک متروک شده است. بعضای شاواهد ی اندکاست. نقش دستوری اوّل در فارس

ای کاه باه کتابات در اندک از این کاربرد را محقّقان در فارسی، به صاورت کساره
-ای مستقل بعضی شواهد را جماعاند. آقای دکتر صادقی در مقالهآمده، یافتهنمی

ترین متون نثر زبان قدیم(.اندک شواهدی نیز در کتاب 1395است )صادقی، آورده
هدایاة ، تااریخ بلعمایدانشمند فقید ژیلبار الزار آماده اسات، از جملاه از  رسیِفا

آن درفاش »، مانناد خوانادن، مخصوصااً هماراه باا فعال حدودالعالمو المتعلّمین 
« عجیب»(. بهار خود متوجه .Lazard, 1963: 490f« )کاویان خوانند گودرز را داد

کط( که در ترجمة طباری بودن این ساخت دستوری شده بوده و گفته است )ص 
تااریخ  388)یعنی بلعمی( نیز چنین استعمالی هست. اما شااهدی کاه از صافحة 

ای از آن در تأیید این مطلب آمده قادری مشاوش اسات و ظااهراً کلماه سیستان
در »بهار همچنین گفته است که « پس ایشان بشدند تا بمختاران خوانند.»افتاده: 

 شهرهای ایارانو عبارتی از رسالة « عده موجود استعبارات پهلوی هم عیناً این قا
اندر گرگان شهرستان دهساتان خوانناد نرساهِ اشاکانان »را به شاهد آورده است: 

در ماتن پهلاوی یاا ماتن مصاحّح  شهرستانواقع آن است که بعد از کلمة « کرد.
هست و این مانع از قبول گفتة بهار است. مع هذا منشأ این سااخت  īموجود یک 

باید در چنین عباراتی جست و این نیز از فضیلت آن مرحوم است کاه توانساته را 
قارآن اصل مطلب را به یک معنا دریابد. الزار بعدها شواهدی از قرآن معاروف باه 

(. در آن ترجمه از قرآن شواهدِ این 152-151: 1382هم یافته است )الزار، قدس 
معنای متعارفی فارسی شمرد. دیگار  توان بهکاربرد بسیار است، امّا آن متن را نمی
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روبرتو اسکارچیا نیز گفته است که شواهدی از این کاربرد را در دانشمند فقید جان
 1(.Scarcia, 1966: 283یافته است )نامة درویش محمّد خان غازی صفت

توان یافت. بعضی از این در تاریخ سیستان نیز ظاهراً شواهدی از این کاربرد می
در داخل قلّاب به ماتن « که»کنیم )آنجا که در این عبارات یک ل میشواهد را نق

 2ظاهراً زائد است(.« که»اضافه شده، این 
وکاال   ]ناد[او را به خالفات نشااند ]که[و کنیت عمر ابوحفص بود، آن روز  .أ

 (.122خویش جمع کرد )ص 
نشستن ابوالعباس السّفاح به خالفت و بیعتِ بومسلم کرد و ساپاه وی )ص  .ب

613.)3 
خوارج ]که[ از جهت حمزه اینجا بودند و ساالر ایشاان بوعقیال انادر  ]ز[با .ج

 (.171شوال سنة خمس و تسعین و مایه حرب کردند )ص
غارت کردن او نیمی درق را و باز فروختن او نیمی درق را به پاانزده هازار  .د

 4(.389بستدند در مدّتی خُجاره )ص  ]که[دینار 
پرساتیم و گویند که ماا خادایمی 5ایشان»ت: کتاب آمده اس 93. در صفحة 3

این آتشخانه را که داریم و خرشید را که داریم نه بدان داریام کاه گاوئیم ایان را 
مرحاوم « پرستیم، امّا به جایگاه آن داریم که شما محراب داریاد و خاناة مکّاه.می

                                                            
 ر نیست.آن کتاب در دسترس نویسندۀ حاض . 1

یکی دو شاهد از این شواهد را  1398های باستانی در اردیبهشت نویسنده در مجمع دوساالنة فرهنگ و زبان .2

 ذکر کرده است.

 شاهد از آقای میثم محمدی. .3

آورده است. عبارت آن قدری مشوّش است،  تاریخ سیستان 215اسکارچیا نیز )همان جا( یک شاهد از صفحة  .4

کبر بود و به قلعة بست محصور بود، فرصت یافت  پس اندراین میانه پسر زنبیل»گفتة او درست است: ولی احتماالً 

ایم )رجوع شود به ای کردهرا احتماالً چه باید خواند اشاره« کبر»در جای دیگر دربارۀ اینکه این «. و بگریخت

ستبرد ویراستاران در امان نمانده است(. این ؛ بدبختانه آن نوشته از ددائرۀ المعارف بزرگ اسالمیدر  رتبیلمدخل 

 هم آمده است. تاریخ سیستان نام در جای دیگر 

 یعنی زردشتیان. .5
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م خرشید معلوم نشد چیست. شاید خانه و محلّی ه»بهار در حاشیه گفته است که 
اند و بعید نیست که خرابات شعرا مربوط باه هماین برای پرستش خورشید داشته

این سخن درباارۀ خورآبااد را بهاار در جاای «. معنی بوده و در اصل خورآباد باشد
در ایان عباارت « خرشاید»دانیم که نادرست است. امّاا دیگر هم بازگفته، ولی می

یاا خورشاید یاا مااه. ظااهراً  معنای روشنی دارد: قبلة زردشتیان یاا آتاش اسات
 نیز در اینجا به معنای حرمت داشتن و رعایت کردن و مانند آن است.« داشتن»

از بزرگی درجاات و علام بادان جایگااه »... کتاب آمده است:  18. در صفحة 4
برسید که خویشتن را به صادهزار دیناار بازخریاد ز ماوالی خاویش. گفتناد کاه 

چیازی کاذا، ظااهراً »ر در حاشیه نوشته اسات: مرحوم بها« خیری، خط نخواهی؟
 یعنی آزادی، بخیری.« خیری»متن به همان صورت درست است. .« خط
(. 7-6)صاص  شاهر ایارانمذکور است هم شهر ایران. در تاریخ سیستان هم 5
باه  شااهنامهظااهراً منحصار اسات باه شهر ایران تعبیر معروف است و شهر ایران

ر ما مؤلف کتااب تااریخ سیساتان باه باه پیاروی از واسطة محدودیت وزن. به نظ
ای اسات آشانایی مؤلاف را باا را به کاار بارده اسات و قریناه شاهنامه شهر ایران

 شاهنامة فردوسی، گرچه این سخن مخالفانی دارد. 
آمده و این را « کوشک»در معنای  کوشهو چند موضع دیگر  326. در صفحة 6

ده است. این کلمه را باید به گاف اول خواند نه بهار در حاشیه و در مقدمه تذکر دا
 پهلوی است.  گوشگعربی معرب  جوسقکاف. 
دیگر سی روز مایگان بخشیده بود هر »، در شرح عبارت 267. بهار در صفحة 7

روزمایگان در لغات و اشاعار دیاده نشاد، لایکن »، گفته است که ...«روز کاری را 
 روزمایکاانمار اسات، چاه گویاد سای روزشا روزمایگاانمعلوم است که ماراد از 

با این معنی که گفتیم  مایکانبخشیده بود )یعنی تقسیم کرده( هر روز کاری را، و 
با کاف عربی به معنای شامار و حسااب  مادیکانتطبیق دارد، زیر در لغت پهلوی 

باه معنای  روزمااهو غیره ... و نیز این لغات را جماع  مادیکان شترنگآمده مانند 
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مانند این سخن را بهاار در مقدماه ...« توان گرفت ریخ روز و ماه هم میتقویم و تا
و پیداسات کاه «( به معنی تقویم و شامار روز و مااه روزمایگان)»نیز تکرار کرده 

را لغت مرکب به شمار آورده اسات. آن مرحاوم دچاار تکلاف شاده « روزمایگان»
و ایان « سی روزِ مایگان»ی خواند، یعن روزبه  مایگاناست. عبارت را باید به اضافة 

هاای پهلوی به معنای ماه، مااه ماهیگانمایگان برابر است با «. سی روزِ ماه»یعنی 
فارسای، و  ماهیااناوستایی، و در لفاظ صاورتی اسات از  -māhyaسال، دخیل از 

 رایگاان. چناین اسات شایگان(است به šāhīgān) شاهیگانتحول آن مانند تحول 
 به معنای بخشنده را نباید به جد گرفت(. راداز )وجه اشتقاق لفظ اخیر 

کتاب، مرحوم بهار در توضیح نام عبداهلل بن محمّاد،  184. در حاشیة صفحة 8
ظاهراً عبدوس از اساامی »حاکم بُست که به عبدوس معروف بوده، گفته است که 

این سخن به احتمال قوی درسات ...«. بوعبداهللمخفّف  بعبدلیمخفّفه است، مانند 
آید. اگر چنین باشد، به ظنّ هم همین بر میتاریخ سیستان است و از عبارت خود 

است کاه در  ušیا  ūšیا  ōšنویسندۀ این سطور این پسوند معرّب پسوند تحبیبی 
-25: 1397فارسی و پهلوی مستعمل بوده است )دربارۀ این پسوند رک. صاادقی، 

و عَبادُش در فارسای، مگار در پهلاوی  Māhušیا  Māhūšیا  Māhōš(، مانند 26
دانیم که تعریب شاین باه ساین تری برای آن پیدا شود. میآنکه اصل دیگر دقیق

 نیز احتماالً از همان شمار است. عبدوسو این  سابورو  شاپوررایج است مانند 
شمریم و دربارۀ ضدّ فرایند تبدیل شین به ساین و بعضای موقع را غنیمت می

آوریم تا درآینده به تفصیل بیشاتر درباارۀ اختصار می فرایندهای مشابه مطلبی به
فارسای یاا « چ»آن بحث کنیم یا دیگران در این باره بحث کنند. همان طاور کاه 

، یا شین شطرنجو  جصّهای سامی به شین یا صاد بدل شده، مانند ایرانی در زبان
نیز صاادق  فارسی و ایرانی در عربی به سین بدل شده )و این در مورد زبان یونانی

ها در اثر همگاونی بادل و یک صامت انسدادی در آن زبان nاست(، یا توالی آوایی 
تر آن، تر بگوییم، صورت قدیم)درستwādrangبه دو انسدادی شده، مانند تبدیل 
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wātrang به )uttrugā  های ساامی و اُترجّ(، در الفاظ دخیل از زبان ترنج)در عربی
نی نیز عکس آن تبدیل گااه اتّفااق افتااده اسات. تبادیل های ایراو یونانی در زبان

( از ایان شامار چلیباا)یاا احتمااالً چلیپا به صلیبا ، تبدیل شنبهو  شنبدبه  شبّت
چناد شااهد از ایان دسات شااهنامه های خاص دخیل از یوناانی در است. در نام

است کاه تحریاف و در عاین حاال تحاوّل ناام برانوش هست. مهمترین این نامها 
عربای سارجیُس یا  سرجیوسبرابر با سرگش باشد.  والریانوسمپراتور مشهور روم ا
( هام نیااطوس) نیااطوشو طیناوش ، قیدروش( است، و سرگیُسیا  سرگیوس)ت

اناد شده باوده خداینامهاصل یونانی یا التینی دارند و بی واسطه یا به واسطه وارد 
 ر نام(.، ذیل ه1379)دربارۀ این نامها رک. رستگار فسایی، 

عربای اسات و ساخنان عجیبای کاه  شموشفارسی نیز صورت معجّم  چموش
 اعتبار است.اند بیدربارۀ اشتقاق آن گفته

و صاورت گاازَر لغت دیگری که عکس یکی از آن تحوّالت در آن اتّفاق افتااده 
در آرامای یاا  qaṣṣār(ā)، دخیال از رختشاویاست باه معناای  گازُرجدیدتر آن 

عربی کاه  قصّارهای آن زبان و همریشه با با آن در یکی از لهجهصورتی خویشاوند 
بعداً به  čبوده است و این  čکند در زمانی صامت دوم آن در زبان پهلوی معلوم می

z  شود نه زا . از این جا بایاد بدل می« چ»بدل شده است، چون در تعجیم صاد به
ده است. از ایان لغات یاک ای متقدم وارد پهلوی شدریافت که این کلمه در دوره

هاای هاای ساامی در زبااناستنباط دیگر نیز گویا باید کرد و آن اینکه قاف زباان
تر ایرانی ممکن است به گاف بدل شده باشد نه به کاف، مگر آن که صورت قدیمی

مصدّر به کاف بوده باشد. نمونة تبدیل قاف آرامی به کااف پهلاوی و فارسای  گازر
 1در پهلوی نیز شاهد دارد. کشیشاست.  کشیشه آرامی ب ʼqšyšتبدیل 

                                                            
 .Shaked, 2005اند؛ رک. از این کلمات آرامی، چند محقّق، از جمله شائول شاکد، یاد کرده .1
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، نیز شااید صاورت اخیار اصایل قیسو  کیشدر بین دو نام جزیرۀ کیش، یعنی 
همچنان که کاف و گاف فارسی در تعریب باه قااف  1صورت معجّم آن. کیشباشد و 

هاای زباان kتاوان باا تبادیل عکس آن نیز ممکن است. ایان را مای بدل شده است،
( 2عربای قیرو  قاربه  kērósو  karósالً یونانی، به قاف عربی )مانند تبدیل اروپایی، مث

 های اروپایی مقایسه کرد که امروز هم رایج است.و تبدیل قاف عربی به کاف در زبان
اینکه کاف و گاف فارسی در عربی به قاف بدل شده باه سابب اخاتالف تلفّاظ 

ها )مانناد ی قاف در بعضی لهجههای مختلف عربی بوده است. در عربقاف در لهجه
، قایسشاده اسات. تلفّاظ واک تلفّظ میگاف فارسی( واکدار و در بعضی دیگر بی

همان جزیرۀ کیش، نیز در عربی یکسان نبوده است. در تلفّظ اعراب بدوی جناوب 
هاای حرف اوّل این نام گاف بوده است و از همین جاست کاه در بعضای سافرنامه

(. امّا تلفّاظ باه Goitein, 1954: 247ضبط شده است ) Guessاروپایی به صورت 
در  Qasو  Quessواک نیز حتماً وجود داشته و از اینجاست صورتی مانند قاف بی

                                                            
قیس را صورت فارسی نام کیش حموی هر دو نام الاقل از قرن ششم هجری در کنار هم استعمال داشته. یاقوت  .1

اند، احتماالً ساختگی است. در مورد شمرده است. این که نام آن را مأخوذ از نام قیس بن عماره، امیر عرب، دانسته

 اسناد قدیم دربارۀ این جزیره و نام آن رک.
Streck, 1927; Wilson, 1928: 95-100; Goitein, 1954: 247. 

( آمده 62ابن خردادبه )به تصحیح دخویه، ص مسالک و الممالکهمداستان نیستند( در  ها)نسخهکیس اینکه نام 

گوید قیس را پیش از تسلّط بنی عبد ( است که می114)ص فارسنامه ناقض سخن کسانی مانند ابن بلخی در 

دائرۀ المعارف مدخل اند. امّا آنچه مورد استناد محقّقانی  مانند ادوارد زاخاو است )رک. همان گفتهنمیقیس قیس 
نشینان فارس همین جزیرۀ کیش بوده احتماالً درست نیست. از هفت و مراجع دیگر آن( که از جمله اسقف اسالم

نشین فارس، شش شهر در مرکز فارسند: اصطخر و دارابگرد و کازرون و اردشیرخرّه و بیشابور و مساکن اسقف

د جای ثابتی نبوده است(. کیش نیز احتماالً شهری است در کردان )مساکن کردان به دلیل کوچروی اینان الب

ترجمة فارسی(،  92در خود فارس هست )صفحة  کیشاصطخری ذکری از یک مسالک و ممالک همان حوالی. در 

های اصل و ترجمه در اینجا مشوش است.مورد استناد محققانی مانند گوییدی و زاخاو و اشترک یک شهر اما نسخه

Qiš  متن سریانی که ژان باپتیست شابو تصحیح و به فرانسوی ترجمه کرده است)است در یکChabot, 1902: 

کش، شهر معروف ماورا  النهر،  Qišآمده، این « کیش»در ذیل مدخل  دانشنامة ایرانیکا(. به خالف آنچه در 322

 نیست، چون نام آن در متن در کنار ریواردشیر و بیشاپور و اردشیرخره آمده است.

 نیست به خالف مشهور. قارممال  قیر .2
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و  کایسهای پرتغالیان و هلندیان قرون شانزدهم و هفدهم میالدی )صورت نوشته
د تلفّاظ های اروپایی البهای نوشتهنیز در متون قدیم هست، ولی این صورت کاس

هاا در بعضی از همین نوشته Quecheکنند، قس صورت همان عصر را منتقل می
(. فاارغ از Streck, 1927هاا رک. که نقل تلفّظ فارسی است؛ درباارۀ ایان صاورت

کدام اصل است )و نویسندۀ حاضر هناوز در ایان  قیسو  کیشاینکه میان دو نام 
اف و تعجیم قااف عربای باه کااف باره مردّد است( تعریب کاف و گاف فارسی به ق

 (.1385فارسی امری مسلّم است )در مورد هر دو و شواهد آنها، رک. صادقی، 
امّا تبدیل قاف عربی به کاف فارسی )شواهد در مقالاة صاادقی( داللات بار آن 

های عربی وارد فارسی شاده کاه قااف را مانناد قارّا  دارد که این قاف از آن لهجه
اند. تلفّظ دیگر این حرف که مانند گاف فارسای باوده کردهیواک تلفّظ مامروز بی

هم از همان قرون نخستین بعد از اسالم شاهد دارد و احتماالً منحصار باه اعاراب 
 (.Blanc, 1966بدوی نیز نبوده است )در این باره رک. مقالة بالن و منابع او: 

ایام و تی کاردهدربارۀ تعجیم در بعضی متون متأخّر پهلوی در جای دیگر اشارا
کنیم تا تصاوری یاد می شهرهای ایراندر ادامه از چند شاهد آن در رسالة پهلوی 

های آوایی آن در ذهن ایجاد شود، امّا بحاث درباارۀ کلّیات مساأله و از نوع تبدیل
شواهد بیشتر این فرایند و تاریخ آنها نیازمند مجالی موسّع و تتبّعی وسیع در کال 

 مُسارگان 2:هاای ایارانشاهرچند نام معجّام در رساالة  1ت.تاریخ زبان فارسی اس

                                                            
دهیم که بعضی جوانب مسأله را به خوبی شکافته های آقای دکتر صادقی رجوع میتا پیش از آن تتبع به بعضی نوشته. 1

الذکر دربارۀ قاف، رجوع شود به تکوین زبان کنیم(. عالوه بر مقالة سابقها در بخش منابع ذکری نمیاست )از این نوشته

 .85-84، ش گزارش میرا ؛ تُبّان(، در بحث از لغت 1389) 3نویسی، ش و بعد؛ فرهنگ 118، ص فارسی

 nāmīgاین متن در زمان متأخری تدوین شده است. مثالً توجه شود به این که صفت شهر بلخ در این متن  .2

مکن است و چون است. اما چنین تصحیفی فقط در خط فارسی و عربی م bāmīgاست و این پیداست که مصحّف 

های زردشتیان عربی بوده باشد، امکان دیگر را باید در نظر داشت و اگر چنین باشد و بعید است که منبع نوشته

آید. اینکه مرحوم تفضلی تر میمنبع مدونان این متن در بعضی فقرات فارسی بوده باشد، تاریخ تدوین متن عقب

( 298، 296، 291: 1398نون و واو در این متن سخن گفته )تفضلی، در تعلیقات خود بر این متن از تصحیف با  و 

 کند.فقط از این جهت معنا پیدا می
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(Musragān در برابر) گزیرگیا  جزیرگ(، 29)بند مُسرقان (G/Jazīrag در برابر )
یاا  گلوتاگریاش(، 33)بناد مدیناه( در برابر Madīnag) مدینگ(،32)بند  جزیره
( در Aškar) اشاکر(، 47)بند  رأس الجالوت( در برابر Rēš-galūtag) جلوتگریش
هاای جاماساپ (، و موارد دیگر )به کتاب55در خوزستان )بند  )مُکرم( عسکربرابر 

 آسانا و مارکوارت و مقالة تفضلی در بخش منابع رجوع شود(.
 

 منابع
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 ایرانشهر آرمانی در متون فارسی میانه
 

 محمود جعفری دهقی
 المعارف بزرگ اسالمیایرهدانشگاه تهران / مرکز د

 

 چکیده
متون فارسی میاناه باه دو  نام ایرانشهر را به عنوان وطن و سرزمین ایرانیان در

که بنابر متاون فارسای میاناه و  جستجو کرد: یکی ایرانشهر تاریخی توانگونه می
آن را معاین کارد. نیاولی در  حدود و ثغورای توان تا اندازهدیگر منابع تاریخی می

های خود به تفصیل به ایرانشهر تاریخی پرداخته اسات. دیگاری ایرانشاهر هشپژو
هاای ای آرمانی نیاز در اساطورهن از دیرباز ایرانشهر را به گونهآرمانی است. ایرانیا

دهد که الگوی های ایرانی نشان میسطورهخود شکل داده بودند. بنابراین، بررسی ا
وف داشاته اسات. براسااس یان را به خود معطاایرانشهر آرمانی از دیرباز ذهن ایران
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ها، نمونة عالی و الگوی ایرانشهر در عالم میناوی ترسایم شاده باود و این اسطوره
الگاوی ( بنا شده برگرفته از کهانgētīgīgآنچه در جهان مادی یا عالم گیتیگیگ )

تاوان هایی از اینگونه آرمانشهرها را البته ماین در جهان مینوی بوده است. نمونهآ
ور جمکرد، کاخ مهر بر فراز هرا و بسیاری دیگر از این دسات در کنگدز آسمانی و 

 آرمانشهرها جستجو کرد. 

 

 مقدمه
رسد که نام ایرانشهر به عنوان وطان و سارزمین ایرانیاان در متاون به نظر می

فارسی میانه به دو گونه قابل جستجو باشد: یکی ایرانشهر تاریخی است کاه بناابر 
تاوان تاا حادی حادود و ثغاور آن را سی میانه و دیگر منابع تاریخی میارمتون ف

معین کرد. این نام بنابر نظر هرتسفلد، عناوانی اسات کاه هخامنشایان باه شاکل 
*aryānām xšaθra-  1947برای شاهنشاهی هخامنشی به کار بردند )هرتسافلد :

ژه اردشایر یکام ویاه(  هرچند نیولی آن را عنوانی سیاسی در عهد ساسانی، ب669
(. براین اساس، دست کم از سدۀ 177: 1989م.( دانسته است )نیولی  224-240)

بارای سااکنین  "انآریا"یکم پیش از میالد به این سو با توجه به کااربرد عناوان 
شاود. خی در میان اقوام ایرانی دیاده مایهایی از نوعی وحدت تاریایرانشهر، نشانه

ای ایرانی و انیرانی تحت لوای فرماانروایی اشاکانی هاین عنوان برای همة سرزمین
 رفت.ر میبه کا

ا، ایرانشاهر پس از یورش اسکندر و قتل دار اردشیر بابکان کارنامةبنابر گزارش 
 خدایی تقسیم شد.به دویست و چهل کرده

pad kārnāmag ī ardaxšīr ī pābagān ēdōn nibišt 
ēstād kū pas az marg ī alaksandar ī hrōmāyīg 
ērānšahr 240 kadag-xwadāy būd. (Karnamag, 
I.1). 
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کنند. گزارشی دیگر مبنای نیز تایید می نامهارداویرافو  بندهشاین گزارش را 
هاای بسایاری از ساوی فرمانروایی اردشیر بابکان مقاوماتبر آن است که در آغاز 

 ها )سرخدایان( ایرانشهر صورت گرفت: شاهک

pas az ān ardaxšīr ō kustag kustag šud ud was 
kārezār ud ōzanišn abāg sarxwadāyān ī ērānšahr 
kard. (Karnamag, XV. 22). 

در عهد شاپور یکم ساسانی مرزهای جغرافیای سیاسای ایرانشاهر تاا حادودی 
شد و هر منطقه ( تقسیم میkust)ایرانشهر به چهار ناحیه یا کوست مشخص بود. 

 پارس، خوزساتان، کرماان و سیساتان در ناحیاة . مثالًشامل شهرهای معینی بود
شامال؛  ستان، ری و چند شهر دیگار در ناحیاةجنوب؛ آذربایجان، ارمنستان، طبر

ان در ناحیاه غارب خراسان و مرو در شرق و میشان و آسورستان )عراق( و بالساگ
 شد و شاهری باه آندگرگونی میچه گاه این شهرها دستخوش جای داشتند. اگر

، جلد سوم، قسمت دوم، ص تاریخ کمبریج)گشت افزوده یا از آن کاسته می نواحی
شهرساتانهای (. همچنین تفصیل شهرهای ایرانشهر در متن کوچاک پهلاوی 151

 (.2002؛ دریایی 1368آمده است )تفضلی  ایرانشهر
ای آرماانی ن از دیرباز ایرانشهر را باه گوناهدیگری ایرانشهر آرمانی است. ایرانیا

هاای ایرانای طورههای خود شکل داده بودند. بناابراین، بررسای اسار اسطورهنیز د
وف دهد که الگوی ایرانشهر آرمانی از دیرباز ذهن ایرانیان را به خود معطانشان می

ها، نمونة عالی و الگوی ایرانشهر در عالم میناوی داشته است. براساس این اسطوره
گیتیگیاگ بناا شاده برگرفتاه از  المترسیم شده بود و آنچه در جهان مادی یاا عا

هاایی از اینگوناه آرمانشاهرها را مینوی بوده است. نموناه الگوی آن در جهانکهن
توان در کنگدز آسمانی و ور جمکرد، کاخ مهر بر فراز هرا و بسیاری دیگر البته می

 (.1390از این دست آرمانشهرها جستجو کرد )جعفری دهقی 
تاوان غاز پیدایش تا فرشکرد و فرجاام ماییری از آآنچه در باب ایرانشهر اساط

سه هزارۀ  در گزارش شده است. بر این اساس، ایرانشهر بندهشویژه در ت، بهدریاف
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پتیاارگی باود. ساه هازارۀ دوم آفارینش ماادی هرمازد و نخست به مینویی و بی
اهریمن صورت گرفت. اما در آغاز هزارۀ نخست از شاش هازار ساال دوم، یاورش 

ن به جهان مزدایی صاورت گرفات؛ در هماین هازاره هوشانگ و تهماور ، اهریم
، دادگایفرنبا گروهی از دیوان را کشتند؛ در پایان هزاره، دیوان جام را ببریدناد )

 (.18بخش 

ضحاک هزار سال به بادی پادشااهی کارد؛ سارانجام فریادون  در هزارۀ دوم:

فریدون کشاور را میاان سالم و   هزارۀ سوم:ضحاک را در بند کرد )همانجا(. در 

کاین ایارج را تور و ایرج به سه بخش نمود؛ ایرج را کشتند؛ مناوچهر زاده شاد و 
خواست؛ افراسیاب آماد و مناوچهر و پساران او را بشکسات. ساپس، ایرانشاهر از 
افراسیاب ستانده شد؛ افراسیاب دوبااره باه ایرانشاهر تاخات و بااران را از آن بااز 
داشت؛ زاب تهماسبان آمد و افراسیاب را بسپوخت و باران آورد )نوبارانی(؛ در پای 

هی قباد؛ شاهی کاووس و قتل اشنر اتفاق افتاد. در آن، یورش دوبارۀ افراسیاب؛ شا
گااو بدچشام؛ بازگشات -همین هزاره، عروج کااووس و سارنگونی او؛ آمادن زیان

افراسیاب و تبعید ایرانیان به ترکستان؛ آمدن رستم از سیستان؛ شکست افراسیاب 
دوبااره ایرانشهر را آباد کرد. کاارزار  و تبعید او به ترکستان روی داد. رستم مجدداً

افراسیاب و پناه سیاوش به او؛ قتل سیاوش؛ قتل افراسیاب به دسات کای خسارو 
پسر سیاوش؛ رفتن کی خسرو به کنگدژ و سپردن شاهی به لهراسب وقاایعی باود 

سالة گشتاسب باه پایاان تاد. این هزاره با اتمام شاهی سیکه در این مدت اتفاق اف
 رسید.

ی گشتاسب با دین او آغاز شد. ساپس با ظهور زردشت و همراه هزارۀ چهارم

کارزار با ارجاسب؛ شاهی بهمن پسر اسفندیار و ویرانای ایرانشاهر؛ شااهی هماای، 
و تقسیم ایرانشاهر باه  دختر بهمن؛ دارای دارایان؛ یورش اسکندر از روم؛ قتل دارا

کتااف( و دفاع خدایی؛ اردشایر و رواج دیان مزدیسانا؛ شااپور )ذواالچندین کرده
بارانی شاش (؛ شاهی پیروز پسر یزدگرد و بی141دادگی، ص ان )فرنب یورش تازی

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%A8%D8%BA_%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1
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ساله؛ یورش خوشنواز هفتاالن و قتل پیروز و گروگانگیری قباد و خواهر او؛ شااهی 
قباد و ظهور مزدک بامدادان؛ فرمانروایی انوشیروان و قتل مزدک؛ دفع هیونان باه 

اهی تازیاان در ایرانشاهر روی پادشاشاهی یزدگرد و یورش تازیان و دُشایرانشهر؛ 
 شود.بینی میچون آمدن شاه بهرام ورجاوند پیشداد. از این پس وقایعی هم

با آمدن اوشیدر آغاز خواهد شد. در عهاد او تنگای و خشکساالی  هزارۀ پنجم

بکاهد. در پایان این هزاره ملکوس دیو بیایاد و بااران ساهمگین ملکوساان بباارد؛ 

ماه است؛ نابودی خرفساتران و شود: این هزارۀ اوشیدرآغاز  هزارۀ ششمسرانجام 

رهایی ضحاک از بند؛ و ظهور سوشیانس در پایان این هزاره روی خواهد داد. ساام 
 (.142دادگی، ص ا بیوراسب را به گرز بزند )فرنب را برخیزانند ت

 

 در باب شهرهای ایرانشهر 

فصـل در  نادهشب، شهرساتانهای ایرانشاهرافزون بر رساله کاوچکی باه ناام 

 شهرهای مشهور ایرانشهر و سکونتگاه کیاان تصاویری آرماانی از دربارۀ شانزدهم

این اساس، شهرهای ایرانشهر عبارتند  دهد. برایرانشهر و شهرهای آن به دست می
از: ایرانویج، دشت سوری، مرو، هری، کابل، مهناه، خناین )ساکونتگاه گرگانیاان(، 

مه که آذربایجان است، چخاره، ور چهاارگوش ارمن، هیرمند سیستان، ری سه تخ
اهاریمن و دیاوان بار ایان  که دنباوند است، هندوستان، و اودای ارنگ. اما همواره

کاه  کنند. در آغاز این فصل آمادهند و در نابودی ایرانشهر تالش میتازشهرها می
 آمدند باه ساببشد همة مردم در ایرانویج گرد میاگر مینوی کشورها آفریده نمی

 خوشی آنجا. )فرنب  دادگی، بخش شانزدهم(.  

Abar šahrīhā ī nāmīg az ērān-šahr ud mān ī 
kayān: pad dēn gōwēd kū agar man nē dād hād 
mēnōg ī būm ud deh, harwisp mardōm be ō ērān-
wēz šud hēnd xwašīh ī ānōh rāy. 
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دائیتی در کنار آن رود وهدر میان جهان واقع است و  بنابر این گزارش، ایرانویج
 است: 

Panjum gāw ī ēk-dād brēhēnīd andar ērān-wēz 
pad mayānag ī gēhān pad bār ī rōd ī weh dāitī… 
(Bundahišn, II)  

ایرانیان،  بندهشای در خونیرس است. بنابر گزارش اما جایگاه ایرانشهر اسطوره
این اند. اند که در خونیرس ساکنان ایرانشهر از پشت هوشنگ و گوزگیعنی مردم

 اند.دو نیز از مشی و مشیانه بوده

Šaš sardag pad xwanirah mānd hēnd. Az ān šaš 
sardag juxt-ē mard Hōšang ud zan Guzak nām, 
u-š ērānagān az-iš būd hēnd. (Bundahišn, XIV. 
34).  

کناد در نای متصال مایشاهرهای ایرایگری که ایرانشهر را به آرماند اما اشارۀ
 26، فصال میناوی خارد؛ 1بند  49فصل  روایت پهلویبرخی متون پهلوی چون )

 ( آمده که دربارۀ کنگدز است:  58بند 
سیاوش کنگدز را بار سار دیاوان سااخت؛ کنگادز تاا "

ین آماد و در آمدن کیخسرو متحرک بود در توران باه زما
خسرو کی دارد،سیاوشکرد ایستاد، همة تورانیان را نگاه می

آن نشاند، پشوتن باه کماک سااکنان  مردمان ایرانی را در
آن بااه ایرانشااهر آیااد و دشاامن از  یکصااد و پنجاااه تاان از

 ."ایرانشهر بزند و خدای دین بر تخت نشیند
 

 ایرانشهر جایگاه آسایش و امنیت است
سالگی رساید، ... چون زردشت به سن سی"دهد که: گزارش می وجرکرد دینی

خاواهم باا هماة خویشاان و ادوگران مایاز ساتمگری دهخادایان و جافرمود که 

بروم تا آسایش  ایرانشهر پیوستگان و زنان به یک باره، به فرمان سروش، به سوی
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تر بود. به خشنودی تر و پذیرفتنیینم. سخن زردشت به نظر من شایستهو امنیت ب
انشهر رفتیم. چاون و موافقت، همراه همة خویشان و زنان و پیوستگان به سوی ایر

بانان نپذیرفتند کاه ماا را از . که چون دریایی بود آمدیم، کشتیپیش آبی بزرگ ..
، هر دو دست بااال آب عبور دهند. برای رهایی از آن سختی، زردشت پیش اورمزد

تار از مااه و . در همان زمان منظر روشنی، روشناندیشی نماز بردداشت و به کامل
زمین فرود آمد و جهان را روشن کرد و آوازی مینواناه آماد  ستاره از آسمان تا به

 ای سپیتمان زردشات، عالقاة بسایار تاو را خاواهم، در برابار آن ساختی باا"که 
. پس زردشات باه سابب نیرومنادی و "بیم باش!خویشاوندان از آب دریا برو و بی

اره گشات پ پیروزگری به پیشوایی رفت و ما نیز از پس او عبور کردیم. آب دریا دو

رسایدیم.  ایرانشهر و پل پهنی نمودار شد. در روز انیران در آخر ماه سپندارمد به

باناان بار اثار ایان معجازه د. بر آن جشن شادی کردیم. پس کشاتیجشن فرّخ بو
 سخت پشیمان شدند.

 

 فرمانروایان ایرانشهر
 مبنی بر آن است که: فرمانروایان ایرانشهر ویژگی سروش دینکرد ششمگزارش 

 کنند. او عمل می اهالیی دارند و به فرمان

awēšān ke srōs-ahlāy stī (?) hēnd ke pad framān 
ī ohrmazd rawēnd ud pad ērān šahr xwadāy 
hēnd, pad framān ī ohrmazd hān ēstād bawēd ke 
pad dastwarīh āgāhīh ī pad mānθr-spand menēd 
ud gōwēd ud kunēd, srōš¬ahlāy rāy az [B465] 
abastag gyāg-ē paydāg ku-š stī (?) ēn ham-
barišnīh ī kārān ud ham-paygānšnīh 
sūdōmandān. ēn pad xwadāyān šāyēd…" (DK.VI, 
E38e). 

اناد اهالیی دارند کساانی –آنان که هستی )؟( سروش "
اند. کنند و فرمانروای ایرانشهرکه به فرمان هرمزد رفتار می
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و دانش  سنت بنابرهرمزد ایستاده است که کسی به فرمان 
کالم مقدس بیاندیشد، بگوید و عمل کند. هساتی ساروش 

پیداسات کاه: همراهای ساپاه و پیکاار  اوساتااهالیی را از 
همراه با ساودمندان )کاه( باه وسایلة خادایان و ساروران 

    "ممکن است.
یاد شده اسات.  جای متون پهلوی از فرمانروایان ایرانشهرافزون بر این، در جای

براین اساس، پس از آفرینش مشی و مشیانه، هوشنگ، تهمور ، جم و ضحاک در 
انشاهر آماد زنگیاان گریختناد ایرانشهر فرمانروایی کردناد. چاون فریادون باه ایر

(؛ سپس فریدون ایرانشهر را به ایرج داد. آنگاه منوچهر سالم 84دادگی، ص )فرنب 
آباد کرد؛ سپس افراسیاب به هنگام شاهی، آتش و تور را شکست داد و ایرانشهر را 
رانی آورد، (؛ زاب تهماسبان نوباا92دادگی، ص کرکوی را به سیستان نشاند )فرنب 

 .خسرو آمدندسپس قباد، کاووس و کی
ه منظور از میاان باردن بادکاری ؛ ب3، بند 1: فصل  5 دینکردلهراسب به قول 

یرانشااهر بااه یااان آنااان، آنهااا را از ااسااراییل و دیااو پرسااتی گااران )آنهااا( و زبناای
 المقدس رومی فرستاد.بیت

abar agārēnīdan ī abārōn-dādīh ud wad-kunišnīh 
ī Banī-Srāyīl ud grān dēw-*yazišnīh ud zyān ī 
azišān ud fristādan ī dahibed Kay Luhrāsp az 
ērān-šahr abāg Bōxt-Narsēh ō Harōn Bitā Makdis 
(DK V. 1-3)   

لهراسااب باارای نااابودی باادقانونی و باادکاری کاای"
و زیاانی را کاه از آناان  اسرائیل و دیو پرساتی گرانبااربنی

ایرانشهر همراه بخات نرسای باه  شد(، آنان را از)ناشی می
 . "المقدس رومی فرستادبیت

(، بهمان 17بند  یادگار زریراندر ادامه، در این دوره، گشتاسب )نیز بنگرید به: 
ن، اسااکندر )بنگریااد بااه: یار، همااای دختاار بهماان، دارای دارایاااپساار اساافند
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به بعاد(، و گروهای از سارخدایان تاا شااهی  3: فصل یک، بندهای نامهارداویراف
 (.140دادگی، ص انشینان او روی کار آمدند )فرنب اردشیر بابکان و ج

ud pas gizistag gannāg mēnōg [ī] druwand 
gumān kardan ī mardōmān pad ēn dēn rāy ān 
gizistag *aleksandar ī *hrōmāyīg ī muzrāyīg-
mānišn wiyābānēnīd *ud pad garān sezd ud 
*nibard ud *wišēg ō ērān-šahr *frēstīd (AWN. 1. 
3).  

 بارانگیختنسپس گجسته گناگ مینوی دروند به منظور "
ن دین، آن گجسته اسکندر رومای تردید مردم نسبت به ای

ن را گمراه کرد و با ستم بسیار و نبارد و بیمااری نشیمصر
 . )نک. پایین تر(.    "به ایرانشهر فرستاد

 

 فرّه ایرانشهر 
 بنابر باور ایرانیان ایرانشهر آرمانی از فرّه ایزدی برخوردار بود:

agar yazadān ud xwarrah ī ērānšahr ō ayārīh ī 
amā rasēd ud be bōxtēm, ō nēkīh ud xūbīh 
rasēm, ēdōn kunēm kū az tō farroxtar andar 
gēhān kas nē bawēd. (Kārnāmag, III. 11).  

اگر یزدان و فرّه ایرانشهر به یاری ما رسد و نجاات یاابیم، "
به نیکی و خوبی رسیم، ایدون کنیم که از تو کسی فرختار 

 ."در جهان نباشد

 

 ایزدان حامی ایرانشهر بودند
مده که افراسایاب آب را از ایرانشاهر بازداشات. بارای آ های زادسپرمگزیدهدر 

ای باا ، ایزدبانوی زمین، به شکل دوشیزهبازآوردن آب و حل این مشکل، سپندارمد
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ای پرشکوه به خانة منوچهر وارد شد. افراسیاب دلباختة سپندارمد شد و از او جامه
ایرانشاهر  خواستگاری کرد. سپندارمد نخسات افراسایاب را واداشات تاا آب را باه

بازآورد و چون مطمئن شد که خطر از ایرانشهر رفع شده دوباره به زمین فرو رفت 
 (.7-4، بندهای 4، فصل زادسپرمهای گزیده)

 

 خرد و دانایی در ایرانشهر
شاهریار بازرگ هنادیان، بارای آزماودن خارد و "آمده که گزارش شطرنج در 

شده از زمرد و نزده مهرۀ ساخته... یک جفت شطرنج با شا دانایی مردمان ایرانشهر
. ایرانیاان راز آن را "شده از یاقوت سرخ باه ایرانشاهر فرساتادشانزده مهرۀ ساخته

باه خارد و  گشودند. اما هندیان نتوانستند رمز بازی نیواردشیر را دریابند. سرانجام
 (.  گزارش شطرنجبردند. )دانایی ایرانشهریان پی

ایرانشهر از تعالیم دین مزدیسنی، دانش کااملی  ..."آمده که  دینکرد چهارمدر 
 ,DKM) "اناد، پیاروی کاردستان برای کل اقلیم خاونیرس آوردهکه خردمندان با

تاخت و دانایان آن را بکشت )مقدماة (. بعدها اسکندر به ایرانشهر 413.21-414.1
در اشاتند چنانکاه (.فرزانگان ایرانشهر در زمان شاپور نیاز شاهرت دنامهارداویراف

خواسااتند دیاان مزدیساانا را رد کننااد پیااروز شاادند جاادال بااا کسااانی کااه ماای
 (.93تا  80بندهای  وزارشکندگمانیگ)

 

 دین در ایرانشهر
پرساد کاه ری ترسا از آذرفرنب  فرخازادان مایخت مابُ کتاب پنجم دینکرددر 

هاا چرا ایزد، دین را فقط به ایرانشهر فرستاد و دیگر مردمان رابه آموزش دیاوان ر
کرد؟ و پاسخی که داده شده چنین است: آفریدگار اورمزد این دین را نه فقاط در 

 :ایرانشهر بلکه به همه جهان ... فرستاد

ud čim yazd dēn ēwāz ō ērān šahr [B 356] frēstīd 
uš abārīg pad āmōg ī dēwān be hišt? ud abārīgān 
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yazd pad arzānīg nē dārēd ayāb-iš nimūdan nē 
tuwān? 

dādār Ohrmazd ēn dēn nē ēwāz [B 360] ō [S 11] 
Ērānšahr bē ō hamāg gēhān ud har sarādag 
frēstīd ud andar hamāg gēhān kū abēzagīhā kū 
gumēzagīhā rawāg kard ēstēd mēnōgīhā pad 
čihrīg dānāgīh ud rāst-menišnīh ud rāst-gōwišnīh 
ud gētīgīhā pad rāst-kunišnīh. (DKV.23.14; 24.14) 

   

 ها و گزندها به ایرانشهریورش

Abar wizand ī hazārag hazārag ō ērān-šahr mad: 
Gōwēd pad dēn kū ka ganāg-mēnōg andar 
dwārist pad bun ī nazdist hazārag ī andar 
gumēzišnīg gāw ud Gayōmart būd hēnd. … 

هزاره هزاره به ایرانشهر آمد. در  دربارۀ گزندی است که بندهش فصل هجدهم 
اره این گزارش نخست باه یاورش اهاریمن در آغااز نخساتین هازارۀ آمیازش اشا

کنناد. ضاحاک و دیوان جم را باا اره باه دو نایم مایشود. در پایان این هزاره می
زند. سپس گوید که  افراسیاب آفت دیگری است که به ایرانشهر میپادشاهی بد او 

پسران او )فرش و نوذر( را بشکست. سپس، ایرانشهر از افراسایاب آمد و منوچهر و 
ستانده شد؛ افراسیاب دوباره به ایرانشهر تاخات و بااران را از آن بااز داشات؛ زاب 
تهماسبان آماد و افراسایاب را بساپوخت و بااران آورد )نوباارانی(؛ یاورش دوباارۀ 

د ایرانیااان بااه گاااو بدچشاام؛ بازگشات افراساایاب و تبعیاا-افراسایاب؛ آماادن زیاان
ترکستان. یورش خوشنواز هفتاالن و قتل پیروز؛ هجوم هیونان به ایرانشهر؛ شااهی 

هاای ان در ایرانشهر. با این همه یاورشیزدگرد و یورش تازیان؛ دش پادشاهی تازی
دیگری نیز به ایرانشهر صورت گرفت کاه سابب شاد حکمای باه عناوان دفااع از 

سای کاه از ایرانشاهر دفااع دین صادر شود: کایرانشهر بدین شرح از سوی عالمان 
 (.10بند  17، فصل روایت پهلویارزان است )نکند مرگ
 دهد که: گزارش می نامهارداویرافرش اسکندر به ایرانشهر دربارۀ یو
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ud pas gizistag gannāg mēnōg [ī] druwand 
gumān kardan ī mardōmān pad ēn dēn rāy ān 
gizistag *aleksandar ī *hrōmāyīg ī muzrāyīg-
mānišn wiyābānēnīd *ud pad garān sezd ud 
*nibard ud *wišēg ō ērān-šahr *frēstīd (AWN. 1. 
3). 

ud čand dastwarān ud dādwarān ud hērbadān ud 
mowbadān ud dēn-burdārān ud abzārōmandān 
ud dānāgān ī ērān-šahr rāy be kušt ud mehān ud 
*kadag-xwadāyān ī ērān-šahr ēk abāg did kēn ud 
an-āštīh ō mayān abgand ud xwad škast [ud] ō 
dušox dwārist (AWN. 1. 7).  ud pas az ān 
mardōmān ī ērān-šahr ēk abāg did āšōb ud 
pahikār būd … (AWN. 1. 8).   

مینوی دروند به منظاور بارانگیختن سپس گجسته گناگ"
ن دین، آن گجسته اسکندر رومای ت به ایتردید مردم نسب

نشین را گمراه کرد و با ستم بسیار و نبارد و بیمااری مصر
داوران و هیربادان و بسی دستوران و  ،"یرانشهر فرستادبه ا

برداران و ابزارمندان و دانایاان ایرانشاهر را و موبدان و دین
بکشاات و میااان بزرگااان و کدخاادایان ایرانشااهر کینااه و 

د و خود شکسته شد و به دوزخ افکنده شد، و اختالف افکن
پس از آن مردمان ایرانشهر با یکادیگر در آشاوب و پیکاار 

 .   "بودند....

 

 های آشفتگی در ایرانشهرنشانه
اناد. در ا برخی متون فارسای میاناه برشامردههای آشفتگی در ایرانشهر رنشانه

 گوید: دینکرد هفتم 

ud abar daxšag ī rasišn ī wišuftārān xwadāyīh ī 
ērānšahr ud ēn abēnām būdan ī dēn ēn-iz gōwēd 
kū "ēg ka fradom daxšag ahlaw zarduxšt rasēd ī 
rēšīdār ī deh ēg kēn-zadārtar ud anāmurzīdārtar ī 
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deh bawēd sāstār; ud pad-iz ān rēšēnd mān pad 
ān wīs ud pad ān zand ud pad ān deh pad ān 
harwisp-iz deh (DK VII. 7-29).  

آشاوبگران شاهریاری ایرانشاهر و  بارۀ نشانة رسایدنو در"
که: آنگاه کاه نخساتین  نام بودن دین، این را نیز گویندبی

رسد، ای زردشت پارساا! آنگااه کشور فراز  کنندۀنشانة تباه
تارین ماردم فرماانروا باشاند و بادان ترین و خشنورکینه

روستا، شهر و کشاور و هماة  ه،سبب آسیب رسانند خانواد
 (. 29بند  7)فصل  "ها را ...سرزمین

 که متنی آخرالزمانی است گزارش دردناکی از فرجام ایرانشاهر زند بهمن یسن
 دهد:در پایان هزارۀ زردشت به دست می

guft-iš zardušt kū dādār ī gēhān ī astōmand, 
mēnōg ī abzōnīg, daxšg ī sadōzmān ī dahom čē 
bawēd?  "guft-iš ohrmazd kū, spitāmān zardušt, 
rōšn kunēm. daxšag ī hazārag ī tō sar bawēd. ān 
ī nidom āwām rasēd. ēk-sad ēwēnag, ud hazār 
ēwēnag, ud bēwar ēwēnag dēwān ī wizard- wars 
ī xēšm-tōhmag az kustag ī xwarāsān, ān ī nidom 
tōhmag ō ērānšahr dwārēnd. ul-grift-drafš hēnd, 
syā zēn barēnd ud wars wizārd ō pušt dārēnd ud 
nidom-bandag ud nērōg kār-zanišn weš hēnd". 

زردشت گفت که: ای دادار جهان مادی! میناوی افزونای! "
گفات کاه ای زردشات  نشان سدۀ دهم چه باشد؟ اورمازد

کنم.  رۀ تو باشد، روشنهایی که در سر هزاسپیتمان! نشانه
ار گوناه و بیاور هزترین زمان، یکصد گونه، یکدر آن پست

ترین نژادها سد. پستتخمه برموی خشمگونه دیوان گشاده
اناد، ایرانشهر تازناد، درفاش برافراشاته از سوی خراسان به

و سالح سیاه حمل کنند و ماوی گشااده باه پشات دارناد 



 78 زبان و كتيبه

ن، )زند بهمن یس "اندبیشتر بندگان خورد و پست و خشن
4.4   .) 

و در جای دیگر گویاد: آن هنگاام کاه هازارۀ تاو باه سار رساد، ای زردشات 
زناد بهمان ) "سپیتمان! همة شهرهای ایرانشهر به سم اسب ایشان ویران شاود....

 (8/5، یسن
و از آن ناحیاه "هاای ظهاور بهارام ورجاوناد گویاد: و در جای دیگر در نشاانه

ر و ساپاه شامار پدشاخوارگر از لشاکبایا درفش آراسته و سپاه بسایار و کودکی ب
 (.10/7، زند بهمن یسن) "ایرانشهر به پیدایی آید...

 

 برآیند سخن 
توان چناین اساتنباط کارد کاه های متون فارسی میانه میاز مجموعة گزارش

ایرانشهر سرزمین آرمانی ایرانیان بود. آفرینش هرمزد در آنجا صورت گرفت. از فرۀ 
پایگاه خرد و دانش ایرانیاان باود. اماا دراثار فرماانروایی باد ایزدی برخوردار بود. 

شد. این دوران سرانجام به سار  فرمانروایان، در دوران آمیختگی، به ویرانی کشانده
 رسد و روزگار بهبودی و پیروزی هرمزدی در ایرانشهر فراخواهد رسید. می
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های ایران گویش زبان یونانی با برخورد آوایی

 باستان و زبان ایالمی
 

 علیرضا محمدی

 

 چکیده
 فاالت هاایگاویش و هاازبان اروپاییو  هند زبان میالد، از پیش هزاره آغاز از
-Indo] اروپاایی و هناد هاایزباان .است قرارداده خود تاثیر تحت تسخ را ایران

European languages] ژرمنای و هناد هایزبان که [Indogermanisch ] نیاز 
 سیساتم ایان در که اندبرده بهره زبانی خاص صرفی سیستم یک از اندشده نامیده
 شاده صارف دستوری بصورت آوایی عناصر بیشتر و هاصفت اسامی، افعال، صرفی
 ایان از باستان دوره کاتبان که دهدمی نشان باستان دوره هایمتون مقایسه .است
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 بصاورت را زباان یاک واژگان و اسامی تا اندکرده استفاده ترجمه در تصرفی قابلی
 هماین مشخصاا .کنناد ترجمه دیگر زبان به حرف به حرف نیز و الفبایی هجایی،
 واژگاان خطاا، کمترین با باستان دوره نکاتبا که است شده باعث ترجمه سیستم
 هاا،زبان کثرت بخاطر بعدها البته. کنند ترجمه دیگر زبانی یک به زبانی از اسمیرا
ساپرده  فراموشی بوته به ترجمه سیستم ها، اینزبان صرفی سیستم شدن محدود
 .است شده

 متعادد هاایگاویش وجاود بخااطر کاه الزامآ باید به ایان نکتاه تاکیاد کارد
 باساتان، ایاران هاایزبان نیز و( آتیکوایونی گویش مثل) باستان یونان هایباندرز
 هاایگاویش مثال برای. است گرفته قرار هاگویش تاثیر تحت ترجمه سیستم این
 و( شمالشارقی) اوساتایی ،(جناوبغربی) پارسای هایگویش باستان، ایران در مهم
 بخااطر. اسات رسایده دساتب آثاری هاگویش این از و هستند( شمالغربی) مادی
 قرار هاالشعاع گویش تحت ترجمه سیستم این مواقع برخی ها،گویش همین تنوع
. شودمی سخت ترجمه سیستم این در گویش نوع تشخیص و شناسایی و گیردمی

 از نامیکی) hU-vα-xštrα بصورت باستان فارسی زبان در Κυα-ξάρης واژه چنانکه
 ایان یونانیان که دهدمی نشان نگارش طرز این عنیی. است شده نوشته( انماد شاه
 ترجماه ونانی زبانی به( مادی یافرم) اصلی رویفرم از و گویش دیگر روی از را واژه
 . اندکرده

 باستان ایران ریشه شناسی و آواهای واژگان برای تحقیق مرجع بهترین مسلمآ
 ماتن، یک از نسخه سه هاکتیبه دراین .هستند باستان فارسی زبانه سه هایکتیبه

 نگاارش( آکاادی) باابلی امیاو ایال باساتان، پارسای متفااوتِ میخای خاط سه با
 آوایای است. افزون بر این در روش تحقیق و برای نشان دادن نحاوه انعکااسشده

آثاار شارق  عمادتآ بایاد امیدر متون زبان یوناانی، باستان و ایل ایران هایگویش
ه، روالندکنت، والتر هینتس، ماانفرد ماایرهوفر، تولوم انبار شناسانی چون کریستی
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ایلیا گرشویچ، الدیسالوزگوستا، امیل بنونسایت، رودیگار اشامیت، یالمارفریساک، 
 روبرت بیک، فیلیپ هویسه و غیره مبنای تحقیق قرار میگرفت. 

دوره زماانی کالسایک یوناان باساتان مرجاع  و نیز ضرورت ایجاب میکرد کاه
دو کتاب؛ پارسایان اثاری از  یرد. برای نیل به این منظوراین پژوهش قرار گ زمانی

 اندآیسخولوس و نیزکتاب تاریخ از هرودتکه در دو دورهزمانی متفاوت نگارش شده
منبع مستقیم این تحقیق قرار گرفت. البته سایر آثار و ادوار یوناانی همانناد دوره 

 ایان مقالاه در تفاسیر، ینباا اند.زمانی کوینه یونانینیز در این تحقیق مد نظر بوده
 و های ایران باساتانگویش واژگان ریشه شناسی و اتیمولوژی که شده است سعی
ایالمای باه  باستان و زباان های ایرانگویش گزارش آوایی نامها و اسامی نحوه نیز

شاود. کاه ایان  تصویرکشایده باه هجاایی و برگردان الفبایی ازطریق زبان یونانی،
الفبایی و هجایی است کاه باه گماان  ترجمه سیستم نوع خود گویای یک ترجمه،

 رایج بوده است.  یونانی و ایرانی کاتبان بین
 

 مقدمه
تقسیم  3و هلنی 2، کالسیک1آرخائیک ۀباستان به سه دور  ی در دورۀزبان یونان
 شاودکالسیک شروع مای دورۀ آرخائیک، دورۀ پس از در یونان باستان شده است.

( است. .م. ق 500) یونانیان با ایران هایجنگ اول با آغاز دور که این تاریخ مقارن
 است. مطابق باا تااریخ مکتاوب، دورۀ کالسیک قرن سوم قبل از میالد اتمام دورۀ

هخامنشیان طلوع، و با افاول  یونان باستان با آغاز کار فرمانروایی طالیی کالسیک
هاای سایک، گاویشتااریخی کال ۀدر دور مشخصاً کند.این شاهنشاهی غروب می

و یاا  4هندواروپاییهای زبانایران باستان و زبان یونانی هنوز از اصل خویش ا که 

                                                            
1. Archaic 

2. Classical 

3. Hellenistic 

4. Indo-European languages 
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اند ا چندان فاصله نگرفته بودند. بدین سابب نامهاا و نیز نامیده شده 1هندوژرمنی
های باستان، به هنگام ترجمه از زبانی به زبانی دیگر با روش های دورۀاسامی زبان

که به سبب تنوع گاویش در خاود اندهای آوایی خاص ترجمه شدهزبانی و سیستم
نه )پارسای، پاارتی و ماادی( در گاهای سهزبان یونانی و نیز به سبب وجود گویش

هاای آوایای باه ساختی تاریخی ایران باستان، امروزه این متادها و سیساتم دورۀ
 شوند. تشخیص داده می

زبان یوناانی دارای دساتگاه صارف های ایران باستان و باستان گویش در دورۀ
ها صرف شده است. بدین اند و تمامی اجزا و عناصر آوایی این زبانبودهو فعل  اسم

سبب در ایران باستان و زبان یونانی، برای یک فرم آوایی دست کم چندین حالات 
اساامی،  ته باشاد. روشان اسات کاه هنگاام ترجماةصرفی و ساختاری وجود داش

دین امالی مختلف ثبت و نگاارش ان در متون زبان یونانی با چنواژگان ایران باست
این تنوع آوایی، تعدد امالیی واژگان ایران باستان در متون یونانی  اند. مشخصاًشده

های ایران باستان در متون یونانی را را بیشتر کرده و شناخت آوایی واژگان گویش
 کند.   سخت می

ای باوده ی در آغاز عصر کالسیک، زبان زندهمنیز شایان ذکر است که زبان ایال 
امنشایان که ایان زباان در زماان هخاست و برای خود گویشورانی داشت تا جایی

 زباناةهاای ساهزبان، یکی از ارکان زبانی کتیباه این کتابت هم شده است و اساساً
 ی از واژگان ایران باستان مستقیماًبرخهمچنین، شود. پارسی باستان محسوب می

زباان یوناانی  ،اند. در هار حاالمی به زبان یونانی برگردانده شدهز طریق زبان ایالا
حارف  21، ایالمی نو (.Barth) 48، اوستا  36الفبا، زبان پارسی باستان  24دارای 

آوایای   باستان به یکدیگر، این خال های دورۀاند که هنگام ترجمه زبانو الفبا بوده
تغییار سیساتم نگاارش ها، از طریق تغییر آوایای و انو کمبود الفبایی برخی از زب

عی بر این است که تاا حاد ممکان پذیر شده است. در این مبحث سالفبایی امکان

                                                            
1. Indogermanisch 
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صورت الفبایی( با ساه گاویش ایاران باساتان ه برخورد آوایی زبان یونانی )ب نحوۀ
ر ایان د کشیده شاود. کاه ضارورتاً پارسی، پارتی، ماد و نیز زبان ایالمی به تصویر

 بررسی باید به نکات زیر دقت کرد: 

های ایران باستان در متون زبان یونانی باا ساه و واژگان گویش نامها. اسامی، 1

 اند:یی زیر به زبان یونانی گزارش شدهفرم آوا

صار پایش از فرم آوایی کهن: این فرم از واژگاان، باه فارم کهان و باه ع الف(

Φρᾱ =واژه  کالسیک تعلق دارند مثالً ́τηρ ایاران باساتان معادل فرم کهان واژۀ= 

brᾱtαr-  یونانی است. اما واژۀ Βραδακης  ایران  فرمی است که بعدها از روی واژۀ
 در متون یونانی نگارش شده است. -brᾱtαr باستان

فارسای  م آوایای غیار مساتقیم: بخاش دوم واژۀفرم آوایی مستقیم و فار ب(

گارش شده است. ن οςῖ-ια-ρεᾱΔصورت هب در زبان یونانی uh-αv-αyαrᾱDباستان 
 اُخاوس ا Ὦχοςصاورت هر زباان یوناانی باو د vαhαukα و همین بخش در واژۀ

اماا  شوند.است. این واژگان در زبان یونانی فرم مستقیم محسوب می شده گزارش
نگارش شاده  xštrα-vα-Uhصورت هپارسی باستان بهای زبان یبهای که در کتواژه

نوشااته شااده اساات. روشاان اساات کااه  Κυα-ξάρηςصااورت هی باادر یوناااناساات 
صاورت غیرمساتقیم و از روی ههووخشتره یکی از پادشاهان ماد است و این واژه ب

 گویش مادی به یونانی ترجمه شده است.

هاا و جاای اساامی و شخصایتهفرم آوایی معادل: در این ناوع گازارش با ت(

( Ζεύςمعاادل یوناانی آن )همانناد ( از Aurαmαzdᾱخدایان ایران باستان )مثال: 
 (. که در اینجا عمدۀ بحاث بار روی ترجماة740آیسخولوس: استفاده شده است )

فرم مستقیم و فرم و غیر مستقیم واژگان متمرکز است و در صورت لزوم فرم کهن 
 این واژگان نیز ارایه شده است. 

اناد در ارتباط باودهی گویشی که با آن . یونانیان واژگان ایران باستان را از رو2

  در واژۀ uh-vαاند. بارای مثاال یونانیاان فارم آوایای به زبان یونانی گزارش کرده
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uh-vα-rαyαᾱDصورت هرا بοςῖ-ια-ρεᾱΔ که هماین فارم اند در حالینگارش کرده
گازارش شاده  χοςὮصاورت هیونانی بازبان ر و د vαhαukα در واژۀ uh-vαآوایی 

متون ایران باستان به زبان یوناانی، باه ناوع گاویش است. همچنین هنگام ترجمه 
باین  های یونان باساتان، خصوصااًیونانی نیز باید توجه کرد. زیراکه در بین گویش

کاه ایان اخاتالف  آتیک نیز اختالف آوایای وجاود داردهای یونانی ایونی و گویش
 کند.   گویش تنوع امالیی واژگان را بیشتر می

های ایران باساتان، نیان به هنگام ترجمه نامهای گویش. در برخی موارد، یونا3

اردشایر ا  Artαxšαçαاند. چنانکه فرم ایرانی اهایی را در زبان خود اضافه کردهآو
. پیشتر باید به این نکتاه استگزارش شده  Ἀρταξέρξηςصورت هدر زبان یونانی ب

 + ξ = γترکیب:  )و از نامیده شده است Ligatureدر یونانی  ξدقت کرد که نویسه 

σ, κ + σ, χ + σ ایران های آوایی رایج بین گویش آید( که طبق قاعدۀدست میهب
  ξنویساةایران باساتان در زباان یوناانی باا  xšآوایی  باستان و زبان یونانی، خوشة

 نگارش شده است. 
اردشایر ا  Artα-xšα-çαصاورت هواژه یا نام اردشیر در فرم فارسی باساتان با

( x)و یا  xšآوایی  است که در فرم ایران باستان خوشة شده است. مشخصنگاشته 
های ایرانی به زبان یوناانی بار تکرار شده است. اما فرمی که از روی گویشتنها یک

Ἀρτα-ξ-έρ-ξ-ης برگردانده شده است در آن نویساه ξ  .دو باار تکارار شاده اسات
کاه در فارم کهان ه است )یاا اینیعنی در زبان یونانی واجی به این واژه افزوده شد

ر هار صاورت، در زباان باره تکرار شده اسات!(  ددو xšآوایی  ایران باستان، خوشة
 ,β + σ, π + σاناد )نامیده شده 1ترکیبی نویسة اصطالحاً ψ,  ξهای یونانی نویسه

φ + σ = ψفبااای یونااانی از ترکیااب دیگاار (. چنانکااه مشااخص اساات ایاان دو ال

 شوند. انی با یکدیگر ساخته میهای زبان یوننویسه

                                                            
1. Ligature 
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هاای پارسای، اوساتایی و های ایران باساتان، گاویش. سه گویش اصلی زبان4
الفبای معاین و بافات آوایای  ها دارای حروفمادی هستند. هر کدام از این گویش
 ŋاا - ә  δا  γهای آوایی و اوستایی نویسه مشخصی هستند. برای مثال الفباها و

پارسی باستان  نویسة کار نرفته است. و یا اینکه الفبا و یاهتان بدر زبان فارسی باس
ç  است. در اینجا واژگان ایران باستان باا توجاه  نداشتهنیز در گویش اوستا کاربرد

به این نکات آوایی و نیز ساختار فرهنگی در ساه گاروه فارسای باساتان )گاویش 
، و ماادی )گاویش (تیگویش شمال شرقی ا پار) جنوب غربی ا پارسی(، اوستایی

 اند. بندی شدهشمال غربی( دسته
پارسای باساتان یعنای پارسای، ایالمای و  زبانةهای سهخاطر اینکه کتیبهه. ب5

آکادی مرجع خوبی برای این تحقیق هستند لذا برخی از واژگان ایالمی مربوط به 
زباان اند. ذکر این نکته ضروریسات کاه در این مختصر گنجانده شدهبحث نیز در 

 ی مختلف نگارش شده است. که قاعادتاًایالمی یک واژه با چندین امال  و فرم آوای
هاای ایاران یکی از فرمهای واژگان ایالمی مطابق با یکی از فرمهای آوایی گاویش

که در این مقوله، هر کدام از واژگان ایالمای کاه مطاابق باا یکای از  باستان است
ایران اند ذیل همان گویش ران باستان بودههای ایخصوصیات آوایی و زبانی گویش

های پارسی باستان و اوستا در گویش qاند. برای مثال واج بندی شدهباستان دسته
 qکار نرفته است لذا در نمودارهای پایین واژگانی زبان ایالمای کاه در آنهاا واج هب
تااریخی  اند. البتاه پیشاینةبندی شدهر ذیل گویش مادی دستهکار رفته است دهب

 . بندی دخیل بوده استواژگان نیز در این تقسیم
زبان ایالمی در برخی موارد فراتار  u به این نکته نیز دقت کرد که واکة . باید6

شاده اسات  mαآوایی  ه و با گسترش آوایی تبدیل به خوشةاز یک واکه عمل کرد
ت اماا ایان شده اس vαهای ایران باستان تبدیل به که این خوشه آوایی در گویش

های ایران باستان آوایی در ترکیب آوایی دوباره فرم آوایی خاصی در گویش خوشة
 پیدا کرده است. 
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اسات ترکیب شده mαدوباره با فرم آوایی گسترش یافته  uواکه  فراکه هنگامی
های ایران باستان به تناسب دستگاه آوایی خود واجی را به ایان هر کدام از گویش

که در اینجا از این واج با نام واج افزوده یاا واج فزوناه  اندضافه کردهآوایی ا ترکیب
مهم ایان اسات کاه ایان سیساتم آوایای در زباان یوناانی نیاز  شود. نکتةیاد می

و  u شکل گسترش آوایای فراواکاةنمودار زیر در  سیستماتیک گزارش شده است.
بااره فرمهاای رکیب دو، افزایش واکة افزوده، و نیز تmαآوایی  خوشة تبدیل آن به

های ایران باساتان و زباان یوناانی نشاان داده گسترش یافته با یکدیگر، در گویش
 : شده است

 

Elam > Avesta Old persian Old Median 
Late 

Median 
Greek 

►  u > u u u u υ 
 

►  u > mα > vα vα vα vα v > ο/υ/ω 
h ̮αr-ri-mα >  Hαrαivα   Ἄρειοι 

 

►  u + mα > xvα hvα kvα svα χοα/κυα/χω 
 > xve-i-u hve-i-u kve-i-u sve-i-u Σμε 

mα-rα-iš-mi-iš 
● 

> 
x v 

ᾱirizәm U-vᾱ-rαzmī   Χω-ρασμίη 

Kαm-mα-αd-
dα 

>  Gαu-mᾱ-tα ● Kαm > Kαu  Σμέρδις 

 

►  mα + u > vαxα vαhα vαkα vαsα ο/υ/ω-χ 

 > vαxe-i-u vαhe-i-u vαke-i-u vαse-i-u  

mα-ú-uk-qα >  Vαhαukα   Ὦχος 

 
های ایران باستان و نیز در زبان ایالمی سعی براین بوده اسات تاا باا در گویش

هاا نشاان داده شاود. بادین افزایش واج فزونه تعلق یک واژه به هرکدام از گاویش
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و حتای  ه این ترکیاب آوایای ایجااد شاده اساتترتیب یک قانون آوایی در ترجم
مای نیاز حاذف شاده اسات. در اصل ایال mαیا  uاز دو ترکیب برخی مواقع یکی 

و در   irizәm-ᾱv xدر گاویش اوساتایی  rαzmī-ᾱv-Uپارسی باساتان  چنانکه واژۀ
 واژهکه در فارم زباان ایالمای ایان نوشته است در حالی Χω-ρασμίηزبان یونانی 

 ه است. نگارش شد  mα-rα-iš-mi-išصورتهب ( وu)بدون  mαآوایی  خوشةتنها با 
و هار کادام از  اسات داشاتهفارم آوایای  چندباستان، یک واژه  یعنی در دورۀ

خاود ایان ها با افزایش واج فزونه، به تناسب امکانات آوایی گویش ها و گویشزبان
( بوده است u =اند. البته واج فزونه در اصل یک فراواکه )فرم آوایی را نگارش کرده

ماال در یاک گاویش وجاود و این احت ده استکه با گسترش آوایی تبدیل واج ش
-Uتبدیل به واج نگردد چنانکه این واکه در گویش پارسی باستان  u دارد که واکة

vᾱ-rαzmī  به واج تبدیل نشاده اسات اماا ایان واکاه در هماان واژه و در گاویش
افه شادن و یاا شده است. یعنای امکاان اضا  irizәmᾱv xاوستایی تبدیل به واج و 

 ها وجود داشته است. زبان که در همةحذف فرا وا
بدین ترتیب این سیستم آوایی مبین نکات مبهم آوایای و گویشای نیاز اسات. 

 یاک واژۀ Gαu-mᾱ-tαپارسای باساتان  واژۀدهد این روند آوایی نشان می چنانکه
پارسای باساتان شاده  وارد(  k > gاز فرم مادی کهن )با تبادیل است که  1قرضی

نیست بلکه این واژه، دیگر فارم  2قرضی ۀژیک وا ترجمة ρδιςέΣμ است و نیز واژۀ
است که در زبان یوناانی، از روی فارم اصالی باه  این واژه و یا فرم مادی آن آوایی

گازارش و  یر تحوالت آوایی و نحوۀدر نمودارهای زشده است.  گزارشزبان یونانی 
در متون یونانی نشان های ایران باستان و زبان ایالمی انعکاس آوایی اسامی گویش

 داده شده است:  
 
 

                                                            
1. loanword 

2. loan translation 
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های ایران باستان و زبان ایالمی در متون یونانیانعکاس آوایی واژگان گویش  

Gr. < O.Ir. Greek Avesta Old Persian 
O.Median / 

L.M. 

Gr. < El. A 

α < α Παρθίᾱ  Pαrθαvα  

 < a   pαr-tu-mα  

α < α / ә Ἀρσάμης αr- (*әr-)- Aršᾱmα  

 < ι   ir-šα-um-mα  

α < α Ἀρταξέρξης  Artαxšαçα  

 < ι   
ir-tαk-šα-αš-

ša 
 

► α < ᾱ Ἀναΐτις  Anᾱhitᾱ  

 < α   α-nα-ḫi-ud-dα  

► ᾱ < α Κᾱρικοί  Kαrkα  

 < u    kur-qα-αp 

α < ә Σαρατος sαrәd   

α < h Δάαι  Dαhα-  

 < α   dα-α-an  

ἁ < hα = ἁ = hα = hα  

► α < hα Ἀχαιμένης  Ηαxᾱmαniš  

 < hα    
hα-αk-qα-
mαn-nu-iš 

► α < hα Ἀγβάτανα = Hdt. 
Hα  ͫ  

gmαtᾱnα 
 

ε < α Ἐκβάτανα = Aesch. Gr. ε  <  Ir. α  

 < α   αg-mα-dα-nα  

► α < hαo/u Ἀμύργιοι hαo- hαumαvαrgα  

 < u    u-mu-mαr-qα 

► α < hu Ἄτοσσα hutαοsᾱ hutαuθᾱ-nᾱ Part. Xwdws 

 < u   ú-du-sa-na  

αβ < αv/αu Φορ-γαβακης  pouru-gαv/u  
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 < αurvα Αβροα-γος αurvα-   

αι < αē Καινα-ξαρτος  Kαēnᾱ-xšαθrα-  

   Βαιορ-ασπος bαēvαr-αspα   

αο < αu Γαος  Gαuos  

 < αο/v  gαo-, gαv-   

►  αρ < αir/αr Αριτη αiryα- αryα-  

 <  Ἀριαράμνης  Ariyᾱrαmnα  

 < h ̮ar   
h ̮ar-ri-i̯a-ra-um-

na 
 

►          
αρ 

< * әr/αr Ἀρσάμης (*әr-), αr- Aršᾱmα  

 < ir   ir-šα-um-mα  

αυ < αv(α) Αυναμος αvαnә-mnα   

Vowel prosthesis  (in Greek) افزایش واکه در زبان یونانی 
αν < Ø + n = ἀνήρ = nαr- = nαr-  

 <  
Ἀλέξ-

ανδρος 
   

αρ < Ø + r = Ἀράξης = rαŋhα   

Change the Prefix (in O.Ir.) تغییر پیشوند در ایران باستان 

Ø-α-Ø < h+α+m Ἀγβάτανα  
Hα m 

gmαtᾱnα 
 

 < Ø-α-Ø   αg-mα-dα-nα  

Consonant prosthesis (in El.) افزایش واج در زبان ایالمی   
αρ < αr Ἀρμενίᾱ  Arminiyα  

 < hαr   h ̮αr-mi-nu-i̯α  

αρ < αr Ἀραβίᾱ  Arαbᾱyα  

 < hαr   h ̮αr-bα-i̯α  

Procope/Apheresis - beginning consonants (in Gr.) حذف واج آغازی در یونانی   

αρ  hαr Ἄρειοι  Hαrαivα  

  hαr   
h ̮a-ri-i̭a, h ̮ar-ri-

mα 
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Β 

β < b Ξοβας xšαob-   

β < v Βαδας vᾱtα-   

► βα < bα Βαγα-πάτης GAv.  bαgα- Bαgα-pᾱtα  

► βα < pα Μεγα-βάτης LAv.    bαγα- Bαgα-pᾱtα  

 < bα   ba-kα-bα-dα  

βι < vi Βιστης  vištα-, Vištᾱspα  

βωρ < vouru Βωρ-νων 
Vouru-
nәmαh 

  

Γ 

γ < γ/g Βαγης GAv.  bαgα Bαgα-  

 <  Βαγιος LAv.    bαγα   

γ < γ/g Μάργος  Mαrgu-  

 < k   mar-ku-iš  

γ < γ/g Τίγρις (tiγri) Tigrᾱ  

 < g   ti-ig-rα Akk. di-iq-lat 

 <     
di-iq-lat = 

dijlah 

γ < k Ιρ-γανος * αiryα-kᾱnα   

γ < z = γόνος = zαnα = zαnα  

γδ < xt Βαγδ-οχος 
bαxtα-
vαŋhαv 

  

Guttural Consonants (Assimilation in Gr.): Gr. γγ > Ο.Ir. ng  واجهای گلویی
 )همگونی در یونانی(:

αγγ < αng * ἄγγαρος  * αngαrᾱ-  

Agma:   Gr. Ø  < O.Ir.  ŋ 

Ø < ŋ Αζαριων hαzαŋrα   

Δ 

δ < δ 
Αμω-

σπαδος 
αmα-spᾱδα   

δ < t Ραδαμσαδιος frαtәmα-   
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šᾱtαy 

► δ < δ Χοδιακος xαoδα-   

► δ < ǰ Χοδιακος hu-ǰyᾱ   

► ζ < δ Χοζιακος xαoδα-   

► ζ < ǰ Χοζιακος hu-ǰyᾱ   

δ < d Μαδακος   mαdα 

► δ < t Βραδακης brᾱtαr- brᾱtαr-  
► τ < t = Φρᾱ́τηρ = brᾱtαr- = brᾱtαr-  

δ = τ <  Μιθρα-δάτης    
 <  Μεθρο-τάδης    

δη < dα Δηϊόκης  Dαhy(α)ukα  

 < dα   
da-α-hi-ú-uk-

kα 
 

 < da    
da-α-ya-uk-

qα 

 < te    te-yα-u-qα 

Procope/Apheresis - Syllables in beginning (in Op.) حذف هجای آغازی در پارسی  
 باستان

δο- < 
dә + 
mᾱ 

= δόμος 
= GAv. 
dәmᾱnα 

  

 < 
Ø + 
mᾱ 

  = mᾱniyα  

Consonant prosthesis (in LAv.) وافزایش واج در اوستای ن   

 < n + mᾱ  
= LAv.  
nmᾱnα 

  

Phonological change  (in O.Ir. and Gr.) تغییر واج در گویشهای ایران باستان و  
 زبان یونانی

δ < d/z Δάραψα  
Riv. in 

Dᾱrᾱvkirt 
 

ζ < d/z Ζαρίσπα in: 
Ζαριάσπαν 

  

Syncope (in Gr. and OIr.) & Phonological change  (in Gr.) یانی و حذف واکه م
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 تغییر واج
δρ <  Δραγγήνη = Polybius  Schwund st. 

δρ <  Δραγγιᾱνή = strabo  Schwund st. 

ζαρ < zr Ζαράγγαι = Arrian Zrα n kα Schwund st. 

σαρ <  Σαράγγαι = Hdt.   

 < sir    sir-ra-an-qa 

Ε 

ε < α Ἰντα-φέρνης  Vi n dα-fαrnαh  

 < α   
mi-in-da-par-

na 
 

ε < α Μεγάβυζος  Bαgαbuxšα  

 < α    
bα-qα-bu-uk-

šα 

ε < ᾱ Περσίᾱ  Pᾱrsα-  

 < α   pαr-sin  

ε < αē Μεγις Mαēγα-   

ε < αy Αβρο-ζεος αurvα-zαyα   

ε < vә/vα = ἔργω = vәrәzә̄nα = vαrdαnα  

 <   LAv. vαrәzᾱnα   

ε < yα Αλεξαρθος αiryα-xšαθrα-   

ει < i 
[Ρ]αδαμειστο

ς 
frαtәmα-miždα   

► ει < iy(α) λειμανος 
(f)riyα-
mαnαh 

(f)ri- (f)ri- 

► ει < īy(α)  (f)rīyα-mᾱnα   

► ει < ī Εισ-γουδιος īš-gαoiδyα-   

► ευ < α Εὔξεινος    

α < α Ἀξεινος (αχšαēnα) αχšαinα 
Arrian: 

Ἀκεσίνου 

► ευ < (h)u Εὐφρᾱ́της  (h)u-frᾱtu  

 < ú   ú-ip-rα-tu iš  
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Vowel prosthesis  (in Gr.) افزایش واکه در زبان یونانی 

ε < Ø = ἐρυθρός  
= *O.Ir.  rudrα 

/rúαd 
= * O.In. 
rudhirά 

Ζ 

ζ < δ Φαζιους pαiδyα-   

ζ < ǰ Ουαχω-ζακος vαŋhαv-ǰyᾱ-   

ζ < s Καρζοαζος 
Kәrәsαvαzdαh

- 
  

ζ < š Οξαρ-δωζις  xšαθrα-dαοš-  

ζ < t Ινσαζαγος vīsαiti-   

ζ < zd Καρζοαζος 
Kәrәsαvαzdαh

- 
  

ζ < z Ιεζδ-ραδος yαzαtα-rᾱδα-   

► ζευ < = yαο = ζεῦγος = yαog   

► ζυ < = yu = ζυγόν  = yū ̆g  

Η 

η < α = μᾱ́τηρ = mᾱtαr = mᾱtαr  

η < αē Σηνηκας sαēnα-   

η < αy Ξη-γοδις 
xšαyα-
gαoiδyα 

  

►  η = 
ι 

< i / α Φη(ι)δανακος pitαr,  pαtαr Pitαr-  

►  α < Ø = πατήρ = ptαr 
pt = schwund 

st.  

η < yα 
Αρση-
ουαχος 

әrәšyα-
vαŋhαv 

αršyα-  

► ηλ < αir/αr Ηλμανος αiryαmαn- αryα- 
Pahl.trans. 

ērmαn 

► ηρ < αir/αr Ηρακας αiryα- αryα-  

► ιρ < αir/αr Ιραμ-βουστος 
αiryαnα-
bαošα- 

αryα-  

► αρ < αir/αr Ἀριαράμνης αiryα- Ariyᾱrαmnα  

  h ̮ar   
h ̮ar-ri-i̯a-ra-um-

na 
 

Procope/Apheresis  - beginning consonants (in Gr.) حذف واج آغازی در زبان  



 96 زبان و كتيبه

 یونانی
Ø + 
ομ 

< 
h + 
αm 

Ομ-
ρασμακος 

hαmα-
rαsmαn- 

  

Consonant prosthesis – with Augment (in Gr.) افزایش واج آغازی از طریق فزونه در  
 یونانی

►(*h) < Ø Ῥάγης  Rαgᾱ  

 < Ø    rαk-qα-αn 

►(*h) < Ø Ῥωξάνης rαοxšnα(ᾱ)   

Vowel prosthesis – with Augment (in Gr.) افزایش واکه آغازی از طریق فزونه در  
 یونانی

►(*A) < Ø Ἀλέξ-ανδρος  * rαxš- 
* O.In. 
rάkṣαti 

Θ 

θ < θ 
Ραθα-
γωσος 

frαθαh- 
gaoša 

  

θ < č / c Ἀσπαθίνης -činαh * (αsα)cαnαh Aspα-cαnαh 

 < z    αš-bα-zα-nα 

► θ/τ < č / c Θiρθαγος čiθrα- ciçα-  

► θ/τ < č / c 
Τισσα-
φέρνης 

* čiθrα-x 
vαrәnαh 

* ciçα-fαrnαh * ti- 

► θ/τ < č / c Τείσπης  Cišpi * ti- 

 < s̞   s̞i-iš-pi-iš  

► θ/τ < č / c 
Τριτανταίχμη

ς 
čiθrα- Ciçα n -tαxmα  

 < s̞   
s̞i-iš-ša-an-tak-

ma 
 

 <  Τρι(= n.3)+ ti 
či+ θri(= 
num.3) 

ci+ çi (= num. 
3) 

 

►θ/τ/φ < θ Φούρτων Θrαē-tαonα Mp.Frētūn  

 <  
=Τρις-

μέγιστος 
  

F.Justi: pag. 
513 

θ < t Σπιθαμης Spitαmα   

θ < d = ἀποθήκη  = αpαdᾱnα  
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θυ < dv/duv = θύρᾱ = dvαr = duvαrα 
dv = 

Schwund st. 

Consonant metathesis (in Gr.)قلب واج در زبان یونانی 
ρθ < θr/ç Πουρθαιος puθrα- puçα-  

 <  
Φαρνοξαρθο

ς 
 fαrnαh-xšαθrα  

Ι 

ε < i Ἀρμενίᾱ  Arminiyα  

 < i   h ̬αr-mi-nu-ι̭α  

► ι = ε < i Μιθρα-δάτης Miθrα- 
Miθrα- / * 

miҫα- 
* Mit(h)rα 

► ι = ε < i Μεθρο-τάδης    

► ι = ει < i = í Σειμεικος  simα-  

► ι = ει < i = ī Τειρανης  * tīrα-  

►ι = ῐ < i Μιτρεῦς    

►ι = ῐ < i Μίθρων    

ι/α < i / α Πιδεις, Πιδος pitαr, pαtαr pitαr- . 

 < Ø = πατήρ = ptαr 
pt = schwund 

st 
 

► ι < i(yα) Φλιμανακος friyα-mαnαh- fri- fri- 

► ι < ī(yα)  frīyα-mᾱnα- fri- fri- 

ι < i Βιδακης  Vid-  

ι < i Σπιθαμης Spitαmα-   

ι < ә Σαδιμανος sαtәm-   

► ια < yα Ιαζαδ-(αγος) yαzαtα- yα-  

► ιε < yα Ιεζδ-αγος yαzαtα- yα-  

► 
ιαυα 

< yαvα Ιαυακος 
yαvα(yαokαrš

) 
yα-  

► ια < yα Ἰαξάρτης   
Mp.* yαxšα-

αrtα 

 < yα  yαdᾱ- Conj. yαdᾱ- Conj. pAr.* i̯ad+ᾱ 

► (h) 
α 

< yα 
= ἅζεται 
Verb. 

= yαzαite 
Verb. 

= yαd- Verb. pIΕ.* i ̯aĝ 
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► ια < yα Ἰάονες  yαunα  

 < yα   yα-u-nα-ip  

 < iα   (i)- i̯α-u-nα  

► ιω < * yu Ἴωνες  * yu- 
Mp.    

yūnᾱnᾱyῑk 

 < iu   i-u-nu-yα-ip  

ιε < yα Αρθιεμμανος αrαθyα-   

Procope/Apheresis - beginning consonants (in Gr.) حذف واج آغازی در زبان  
 یونانی

Ø-ι-ν-δ < hi-nd 
Ἰνδικός / 
Ἰνδός 

hindαv / 
hәndαv 

Hi n du El. hi-in-du-iš 

Ø-ι-ν-σ < vī-s/θ Ινσαζαγος Vīsαiti- Viθα-  

Ø-ι-ν-τ < vi-nd Ἰνταφέρνης  Vi n dαfαrnαh  

 < mi-in-d   
mi-in-da-par-

na 
 

Elision - Consonant in the Middle (in Gr.)حذف واج میانی در زبان یونانی 

ι ( ΐ ) < hi Ἀναΐτις  Anᾱhitᾱ  

 < hi   α-nα-ḫi-ud-dα  

Κ 

κ < k Καρσασ Kәrәsα- Kαršiptαr-  

κ < k 
Καππαδοκί

ᾱ 
 Kαtpαtukα  

 < q    
qα-αt-bα-du-

qα 

κ < s = ἄκμων = αsmαn = αsmαn  

κ < s/θ = μήκ-ιστος 
= mαs-ištα   

adj. 
= mαθ-ištα 

adj. 
 

κ < x Βάκτρα  Bᾱxtri  

 < k   ba-ak-ši-iš  

κο < gαo-v Κο-φαρνος 
* gαo-x v 
αrәnαh 

* gαν-fαrnαh  

► κυα < 
hu/kv 

α 
Κυα-ξάρης x v α- hU-vα-xštrα k v α- / s v α- 
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 < u→mα   
mα-αk-iš-tαr-

rα 
Akk. ú-mα-ku-

iš-tαr 
► γω < 

Gαu-
vα 

Γω-βρ-ύ-ης  Gαu-bαr-uvα  

 < 
kαm-
mα 

  kam-bar-ma  

= κτ < = xš = κτῆμα = xšαy = xšᾱ(y)  

Λ 
λ < n Αρσαλιων * αršαn-   

► λε < ryα Αλε-ξαρθος αiryα-xšαθrα   

► λει < rī Λειμανος f-rīyαmᾱnα   
► λι < ri/rī φλιμανακος friyα-mαnαh fri- fri- 
► λι < ri/rī φλιμανακος frīyα-mᾱnα fri- fri- 

► λι < ry φλιανος fryᾱnα-   

► λο < rα Θυλο-γανος  θūrα-gαn-  

Phonological change (in Gr.)تغییر واج در زبان یونانی 
λ < r θυλο-γανος  θūrα-gαn-  

λ < r = λευκός = rαočαh = rαucαh  

λ < n Λαβύνητος  Nαbunαitα  

 < n   na-bu-ni-da  

Μ 

► μ < m Μορδος 
mαrәtα, 
mαšyα 

Mαrtiyα Adj. = man 

► β < m = Βροτός = mәrәtα = Mαrtα 
Ptc as Adj. = 

dead 

μ < m Μιθραδάτης Miθrα- 
Miθrα- / * 

miҫα- 
* Mit(h)rα 

 <  Μεθροτάδης    

 < m  mi-ut-ra-iš mi-iš-ša mi-tur-rα-bα-
da 

► μα/η < mα Μαδακος   Mαdα- 

 < mα Μηδία  Mαdα-  
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 < mα    mα-da 

► μῆ < mᾱ Pl. Μῆδοι  Adj. Mᾱdα-  

μ < xm Ταμυρα  tαxmα-  

► μα < bα Μαγα-δάτης Bαγō-dᾱtα * Bαg(α)-dᾱtα  

 < bα   
ba-αk-dα-ud-

dα 
ba-qα-dα-αd-

dα 

► βα < bα Βαγα-πάτης bαγα- Bαgα-pᾱtα  
► με < bα Μεγα-βάτης bαγα- Bαgα-pᾱtα  

 < bα   ba-kα-bα-dα  

► με < bα Μεγά-βυζος  Βαgα-buxšα  

 < bα    
ba-qα-bu-uk-

šα 

► μα < mα Μάγος  mαgu  
 < mα   ma-ku-iš  

Phonological change (in Gr.)تغییر واج در زبان یونانی 
μ < n Ιραμ-βουστος αiryαnα-bαošα   

Phonological change (in El.)تغییر واج در زبان ایالمی 
μ < m Καμβῡ́σης  Kα m būjiyα-  

 < n   kan-bu-s̞i-i̯a  

Ν 
ν < n Ηλμανος αiryαmαn-   

► ναβ < nαv Ναβαζος nαvᾱzα-   

► ναυ < nαv Ναυακ(ος nαvα-   

Phonological change (in Gr.) تغییر واج در زبان یونانی 
ν < m Βωρ-νων Vouru-nәmαh   

Ξ 
ξ < xš Κυαξάρης  hUvαxštrα  

 < k-iš   
mα-αk-iš-tαr-

rα  
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ξ < xš Αλε-ξαρθος αiryα-xšαθrα   

► ξσ/σ < xš Καραξστος  -αxšαtα  

► ξσ/σ < xš Καραστος  -αxšαtα  

Consonant prosthesis (in Gr.) افزایش واج در زبان یونانی   

ξ + ξ < 
xš + 
Øç 

Ἀρταξέρξης -xšαθrα Artαxšαçα * š + š = ç 

 <  ξερ + ξης  xšα + Ø + çα  

 < kš+ Øš   ir-tak-ša-aš-šα  

ξ + ξ < 
xš + 
Øš 

ξέρξης  Xšαyᾱršαn  

 <  ξερ + ξης  
Xšαyᾱr + Ø + 

šαn 
 

 < kš+ Øš   ik-še-ir-iš-šα  

Ο 
ο < α Θυλο-γανος  θūrα-gαn-  

►  ο < αo Γοσων gαošα   

►  ω < αo Γωσακος gαošα-   

ο < αo/αv Κο-φαρνος gαo, gαv- gαv-fαrnαh * kαv(α)- 

ο < αv Αδοης αδαvαy   

ο < ᾱ 
Οαροζ-
βαλακος 

vαrᾱzα-   

ο < 
ә / * 

α 
Ορσιο-μιχος 

әrәšyα / 
Aršyα 

Aršyα  

ο < hα Ομ-ρασμακος 
hαmα-

rαsmαn- 
  

►  ο < hu Ὀξάθρης  huxšαθrα  

►  ο < u/hu Ὀστάνας uštᾱnα hu- huštᾱnα 

 < ú  ú-iš-da-nα   

►    
ου 

< u/hu Οὔστανος uštᾱnα hu-  

 < hu   hu-iš-da-nα  

►    
ουα 

< vә/vα 
Ουαρζ-
βαλος 

vәrәz- vαrᾱzα-  
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►ουα < 
vαŋhα

v 
Ουα-χωζακος vαŋhαv-ǰyᾱ- vαhu-  

►οχo
α 

< voh-vα Οχοαρζανος voh-vαrәz- vαhu-  

►    
οχω 

< 
vαŋhα

v 
Οχωζιακος vαŋhαv-ǰyᾱ vαhu-  

ο < ο Ραοδ-μηος  rαοd-  

ο < ō Σοζιρ-σαυος 
sōiδiš-
(sαvαh) 

  

ο < οu 
Φορ-γαβ-

ακης 
 pourugαv-  

ο < u Μαρδόνιος  Mαrduniyα  

 < u   mar-du-nu-i̯a  

ο < u Σογδιᾱνή  Sugdα-  

 < u    šu-uq-da 

ο < u Ὀτάνης  Utᾱnα  

 < hu   h ̬u-ud-dα-na  

► ο(α) < v(α) Οχοαρζανος vohvαrәz-   

► ο < v ο Οχοαρζανος vohvαrәz-   

ο < vα Βαιορ-ασπος 
bαēvαr-
αspα- 

  

ο < vα Οχωζιακος vαŋhαv-ǰyᾱ vαhu-  

► ου < αο Εισ-γουδιος īš-gαoiδyα   

► ουα < bα Ουαγ[α]σις bαγα-, bαgα- bαgα-  

►  ουα < vα 
Ουαραζακο

ς 
vαrᾱzα-   

► ου < u Χουναρος hunαrα-vαnt   

Vowel prosthesis  (in Greek) افزایش واکه در زبان یونانی 
ον < n = ὄνομα = nᾱmαn = nᾱmαn  

Consonant prosthesis = O  (in Gr.) افزایش واج در زبان یونانی   

ο < Ø Οξαρ-δωζις xšαθrα-dαoš- xšαθrα- 
* Gr.o < Ir. hu 

← u 

Π 
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π < p ‛ϒστάσπης  Vištᾱspα * Kuštᾱspα 

 < b   
mi-iš-dα-aš-

bα 
Akk. uš-tα-as-

pα 

πα < pᾱ Πατεισχορεῖς  Pᾱtiš- hu-vαri  

 < bα    
bα-ut-ti-iš-
mαr-ri-iš 

παρ < pairi 
Παρ-

σπανακος 
pairi-   

πιδ=φιδ < pi(α)t πιδος = φιδας pitαr, ptαr pitαr  

 <  = πατήρ pitαr,  pαtαr 
pt = schwund 

st. 
 

Procope/Apheresis - beginning consonants (in Gr.) حذف واج آغازی در زبان  
 یونانی

π < sp Παγας spαkα-   

Assimilation (in Gr.) ππ < tp همگون سازی در زبان یونانی 

ππ < tp 
Καππαδοκί

ᾱ 
 Kαtpαtukα  

 < tb    
qα-αt-bα-du-

qα 

Ρ 

ρ < h Ζαβαρ-γος  zαvαh-gαv-  

ρ < r Σαρατος sαrәd-   

ρ < ri 
Παρ-σπαν-

ακος 
pαiri-(sogh. 

spn) 
  

ρ < š Σοζιρ-σαυος sōiδiš-sαvαh   

Consonant metathesis (in Gr.)قلب واج در زبان یونانی 

ργ < gr/γρ Ασπ-ουργος 
αspα-

ugrα/uγrα 
* αsα-ugrα  

► ρθ < θr/ç Αλε-ξαρθος αiryα-xšαθrα- αryα-xšαçα  

► ρτ < θr/ç Φουρτας puθrα- puçα-  

ρτ < rt/rd Ἀρταξέρξης  Artαxšαçα 
Ardαxšα-çα / 

θrα 

 < r-t   
ir-tak-ša-aš-

šα 
 

ρχ < xr Σορχακος suxrα- θuxrα-  
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 < uk-kur  du-uk-kur-ra   

 < uk-r   šu-uk-ra 
Akk. su-uḫ-

ra-’ 

Procope/Apheresis - beginning consonants (in Gr.) حذف واج آغازی در زبان  
 یونانی

Ø + ρα < f-rα Ραδα-μασις 
frαtәmα-
mαsαn 

frαtαmα-  

 <  
Ραθα-
γωσος 

frαθαh- 
gaoša 

  

Consonant prosthesis - with Augment (in Gr.) افزایش واج آغازی ا از طریق فزونه  
 در یونانی

(h) ρ < Ø + r ‛Ράγης  Rαgᾱ  

 < Ø + r    rαk-qα-αn 

(h) ρ < Ø + r ‛Ρωξάνης Rαoxšnα   

Syncope - Vowel in the middle (in Gr.) یحذف واکه میانی در زبان یونان  

ρθ < rαθ Αρθιεμμανος αrαθyα-  Schwund st. 

Phonological change (in O.Ir. languages) تغییر واج در زبانهای ایران باستان 
► ρ < n/r Χορ-οπάστης xvαn- hvαr-upαstᾱ-  

Σ 

σ < ç Σοῦσα  Çūšᾱ  

 < š   šu-ša-an  

σ < h Αυασιος αvαh-   

σ < j Καμβῡ́σης  Kα m būjiyα-  

 < s̞   kan-bu-s̞i-i̯a  

σ < s Μασας mαs-   

σ < š Μαισης mαēšα   

σ < š Ἀρσάκης  Aršαkα  

σ < t Μησακος mαēt-   

σ < θ Σατταγυδίᾱ  Θαtαgu-  

 < s   sa-ad-da-ku-  
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iš 

σμε < Gαu Σμέρδις   Gαu-mᾱ-tα 

 <     
OM. kvα/kαu 

+ mα 

 <  σμέ < svα   
LM. svα/sαu + 

mα 

 < kαm(u)    
kαm-mα-αd-

dα 

► σ/ξσ < xš Καρα-ξστος  -αxšαtα  

► σ/ξ < xš Καρα-ξτος  -αxšαtα  

► σ/ξσ < xš Καρα-στος  -αxšαtα  

σ < z Αὐρο-μάσδης αhurō-mazdα̊̄ Aurαmαzdᾱ  

 <    
α h urα h 
mαzdᾱh 

 

σ <  Ὠρο-μάσδης    

 < s   u-rα-mαs-dα  

σ < z Χωρασμίη x v ᾱirizәm Uvᾱrαzmī  

 < š   mα-rα-iš-mi-iš  

σ < ž Ραδα-μειστος frαtәmα-miždα   

►σα-υ < sy 
Σαυαγασκο

ς 
syᾱvα-   

►σε-α < sy Σεαυαγος syᾱvα-   

►σι-ω < sy Σιωμαχος Syᾱmαkα-   

σσ < θ/ç 
Τισσα-
φέρνης 

* čiθrα-x 
vαrәnαh 

* ciçα-fαrnαh  

σφ < sp 
Ασφωρ-
ουγος 

αspα-bᾱrα- αsα-bᾱrα-  

Procope/Apheresis -beginning consonants (in Gr.& El.) حذف واج آغازی در زبان  
 یونانی  و ایالمی

Ø + 
σα 

< xšα Σατράπης xšαθrαpᾱ(vαn) xšαçαpᾱ(vαn)  

 < šά  šά-ut-ra[ba]   

Procope/Apheresis - beginning vowels (in Gr.) نیحذف واکه آغازی در یونا   
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Ø + σ < αs Σαγαρτίᾱ  Asαgαrtα  

 < αš   αš-šα-kar-ti-i̯α  

Elision - Consonant in the Middle (in Gr.)حذف واج میانی در زبان یونانی 
σ + Ø < sp Σάρδεις  Spαrdα  

 < šp   iš-par-da  

Syncope - Vowel in the Middle (in Gr.)حذف واکه میانی در زبان یونانی 

σκ < sαk 
= Σκυθίᾱ 

(θης) 
 = Sαkα- Schwund St. 

 < sα-ak    sα-ak-qa 

Syncope & Phonological change  (in Gr.) حذف واکه میانی و تغییر واج در زبان
 یونانی

σαρ <  Σαράγγαι = Hdt.   

ζαρ < zr Ζαράγγαι = Arrian Zrα n kα Schwund St. 

δρ <  Δραγγήνη = Polibus  Schwund St. 

δρ <  Δραγγιᾱνή = strabo  Schwund St. 

 < sir    sir-ra-an-qa 

Phonological change تغییر واج 

σ/κ < ç Σοῦσα 
Gemol  = 

Κισσία 
Çūšᾱ  

σ/κ <  Κισσία Hdt. ≠ Σοῦσα   

 < š   šu-ša-an  

σ < s/θ Σορχακος suxrα- θuxrα-  

 < d  du-uk-kur-ra   

 < š   šu-uk-ra 
Akk. su-uḫ-

ra-’ 

Τ 

τ < d Σαρατος sαrәd-   

τ < t Βιστης  
vištα, 

Vištᾱspα 
 

τ < t Ουστανος uštᾱnαvαnt-   
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►  τ/θ < č / c Τείσπης (*čiš-) Cišpi * ti- 

 < s̞   s̞i-iš-pi-iš  

►  τ/θ < θ /ç 
Τρι-

τανταίχμης 
čiθrα- Ciçα n -tαxmα  

 <  Τρι(= n.3)+ti 
či+ θri(= 
num.3) 

ci+ çi (= 
num.3) 

 

 < š-ša   
s̞i-iš-ša-an-tak-

ma 
 

►  φ < θr φούρτων Θrαē-tαonα   

 <   * Thrα- Pehl. Frētūn  

Phonological change (in O. Ir.) تغییر واج در ایران باستان 
τρ < θr / ç Σατράπης xšαθrαpᾱ(vαn) xšαçαpᾱ(vαn)  

 < t-r  šά-ut-ra[ba]   

Υ 

υ < hu ‛ϒστάνης  hu-stᾱnα hu-štᾱnα 

 < ú/hu   ú-iš-dα-nα 
and: hu-iš-dα-

nα 

ὑ < hu = ὑ-(γιής)  = hu  
υ < v Αυασιος αvαh-   

υ < v ναῦς  nᾱv-  

υ /o < u-u κῦρος   Ku-u-r ͧ -u-š 

υ /o < u κόρος    

 < u    ku- rαš 

υ /o < u→v Ὀρόντης αurvαnt- * αrvαntα 
and: * 

αruṷαnt 

υ /o < u→v Ὀρύντας αurvαnt- * αrvαntα 
and: * 

αruṷαnt 

υ < ū Θυλο-γανος  θūrα-gαn-  

υ < v (α) Βαγδο-σαυος bαxtα-sαvαh   

υ < v (α) Μαρδ-αυος mαrәta-αvαh   

►  υδ < vid ‛ϒδάρνης  Vidαrnα  

 < mi-t   mi-tαr-nα  
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►  υσ < viš ‛ϒστάσπης  Vištᾱspα * Kuštᾱspα 

 < mi-iš   
mi-iš-dα-aš-

bα 
Akk. uš-tα-as-

pα 

►  βισ < viš Βιστης  vištα, Vištᾱspα  

 <  
u → m →  v 

→ β 
   

Phonetic extensions & Phonetic changes - vowel  U  گسترش و تغییر آوایی ا
 واکه

►  υ < 
u → 
vα 

‛ϒρκανίᾱ  Vαrkᾱnα  

 < 
u → 
mi 

   
mi-ir-qα-nu-i̯α-

ip 

►  υ < u → vi ‛ϒστάσπης  Vištᾱspα * Kuštᾱspα 

 < 
u → 
mi 

  mi-iš-dα-αš-bα 
Akk. uš-tα-αs-

pα 

 

► χω < hu-vα Ἀρα-χω-σίᾱ χ u-vα Hαrα- hu-vα-ti  

 < u-mα   
hαr-rα-u-mα-ti-

iš 
 

 < x-uvα Χω-ρασμίη x v ᾱirizәm U-vᾱ-rαzmī  

 < Ø - mα   mα-rα-iš-mi-iš  

► ωχ < vα-hα Ὦχος   Vα-hα-ukα 

 < mα- u    mα-ú-uk-qα 

 < ú-u ú-u → Ὦ   ú-uk-qα 

► ωξ < vα-xu 
Ὦξος = 
Oxus 

Vαxšα(u)-   

► ωχ < vαŋhu 
Ὦχος = 
Ochus 

Vαŋhvī- Vαhu-  

 

► ω < u/vαh Ὠρομάσδης  Mp. ’whrmzd Paz. Hōrmezd 

► αυ < αhu/αu Αὐρομάσδης αhurō-mazdα̊̄ Aurαmαzdᾱ  

 < u   u-rα-mαs-dα  

► α < hu Ἄτοσσα hutαοsᾱ * hutαuθᾱ-nᾱ Part. xwdws 
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 < ú   ú-du-sa-na  

► α < hαo/u Ἀμύργιοι hαomα- hαumαvαrgα  

 < u    u-mu-mαr-qα 

 

►  → < u → u → xu- xvα u → hu- hvα 
O.M.  u → ku- 

kvα 

►  → < u →   
L.M. u → su- 

svα 
 
 

►  i-α < vα-hu Δᾱρε-ια-ῖος  Dᾱrαyα-vα-hu Vαhαukα = 
Ὦχος 

►  Ø < mα-u (Δᾱρε-Ø-ῖος)  dα-ri-i̯α-mα-u-iš  

► kυ/o < ku Κῦρος  
Loanword: 

kūru- 
Ku-u-r ͧ -u-š 

 <     
Kī-

kwᾱn/kvα=hv
α 

 < αχα/ve Κόρος *Axαš-wēroš   

 <   
xu > α-xu > 

αxα 
ma > vα > ve > 

we 
 

 < ku    ku-rαš 

► kυα < hu/kvα Κυα-ξάρης  hU-vα-xštrα Κυα = kvα 

 < mα    
mα-αk-iš-tαr-

rα 

► σμε < Gαu Σμέρδις  
Lword:Gαumᾱt

α kvα - kαu 

 <  σμέ < svα x + mα = xvα h + mα = hvα 
OM. k + mα = 

kvα 

 <     
LM. s + mα = 

svα 

 < kαm/u    
kαm-mα-αd-

dα 

► γω < Gαu Γω-βρ-ύ-ης  
Lword: 

Gαubαruvα 
 

 < kαm/u    kαm-bαr-mα 

ο < vα Ἄρειοι  Hαrαivα  

 < mα   h ̮a-ri-i̭a,  h ̮αr-ri-  
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mα 

► χο < hu-vα Πατεισχορεῖς  Pᾱtiš- hu-vα-ri  

 < mα(r)    
bα-ut-ti-iš-
mαr-ri-iš 

► χω < x-uvα Χω-ρασμίη x v ᾱirizәm U-vᾱ-rαzmī  

 < mα   mα-rα-iš-mi-iš  

► ω < vα-hu Ὠ-μίσης  Vα-hu-misα  

 < mα-u   mα-u-mi-iš-šα  

Consonant prosthesis - with Augment (in Gr.) افزایش واج ا از طریق فزونه در  
 یونانی

(h) υ < Ø ‛ϒρκανίᾱ  Vαrkᾱnα  

 < Ø    
mi-ir-qα-nu-i̯α-

ip 

Procope/Apheresis - beginning consonants (in Gr.) ونانیحذف واج آغازی در ی   

Ø-ι-ν-σ < vī-s/θ Ινσαζαγος Vīsαiti- Viθα-  

Ø-ι-ν-τ < vi-nd Ἰνταφέρνης  Vi n dαfαrnαh  

 < mi-in-d   
mi-in-da-par-

na 
 

Elision - Consonant in the Middle (in Gr.)حذف واج میانی در زبان یونانی 

Ø < v/w 
Ασπα-

μιθαρης 
αspα-miθwαrα 

αsα + 
miθrα/miҫα- 

- Mit(h)rα- 

Φ 

►  φ < b = Φρᾱ́τηρ = brᾱtαr- = brᾱtαr-  

►  β < b Βραδακης brᾱtαr- brᾱtαr-  

φ < p/Ø 
Ασφωρ-
ουγος 

αspα-bᾱrα- αsα-bᾱrα-  

φ < θr φούρτων Θrαē-tαonα   

 <   * Thrα- Pehl. Frētūn  

φ < f Χο-φρασμος  hu-frᾱšmαy  

φ < f Φραόρτης  Frαvαrti  

 < p   pir-ru-mar-ti-iš  
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φ < x v/f φαρνος x vαrәnαh fαrnαh  

φιδ = 
πιδ 

< pi(α)t πιδος = φιδας pitαr,  pαtαr pitαr  

 <  = πατήρ = ptαr 
pt = schwund 

st. 
 

φορ < pouru Φοριαυος pouru-   

φουρτ < puθr/ç φουρτας puθrα- puçα-  

φουρ- < Θrα- Φούρτων Θrαē-tαonα Mp. Frētūn  

X 

χ < ŋh Ναμ-ουχος 
nᾱmαn-
vαŋhαv 

  

χ < h Οχοαρζανος vohvαrәz-   

χ < k Σιωμαχος syᾱmαkα-   

χα < xα Ἀχαιμένης  Hαxᾱmαniš  

 < k-qα    
hα-αk-qα-
mαn-nu-iš 

χο < hu-vα Πατεισχορεῖς  Pᾱtiš- hu-vα-ri  

 < mα(r)    
bα-ut-ti-iš-
mαr-ri-iš 

► χο < hu/χαο Χοζιακος xαοδα- hu-ǰyᾱ  

 <  Χοδιος xαoδα-   

► χο < hu-hvα Χοάσπης xvα- hvαspα kvα-, svα- 

 < ú-mα   
hu/Hαo-
srαvαh 

ú-mαš-bα 

► χο < x vα Χοδαινος x vαdαēnα h vα-  

► χου < xu-hu Χουναρος xu- hunαrα-vαnt  

► χω < x vα Χωδαρζος xvα-dәrәzrα hvα-  

Ψ 

ψ/σπ < sp Αψαχος αspα-kα- αsα- αspα-kα 

ψ/σπ < sp Ασπ-ουργος 
αspα-

ugrα/uγrα- 
* αsα-ugrα-  

 <  Ἄσπα-κος    

 < αš-bα  άš-bα-(qα)  άš-bα-αk-qα 
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ψ/σφ < sp Ασφωρουγος αspαbᾱrα- αsαbᾱrα-  

Ω 

ω < αο/ αu Ιωδας yαoδα yαudα n t  

ω < ᾱ Σιωμαχος Syᾱmαkα   

ω < ә Βωρ-νων 
Vouru-
nәmαh 

  

ω < οu / o u Βωρ-νων 
Vouru-
nәmαh 

  

ω < v α Ὦχος  Vα(hα)ukα  

 < u ú-u → Ὦ   ú-uk-qα 

ω < vα + u Ὦχος  Vαhαukα  

 < mα+ u    mα-ú-uk-qα 

ω < 
vα + 
hu 

Ὠμίσης  Vα h umisα  

 < mα+ u   ma-u-mi-iš-ša  

► ωξ < 
vα + 
xu 

Ὦξος = 
Oxus 

Vαxšα-   

► ωχ < 
vα + 
hu 

Ὦχος = 
Ochus 

Vαŋhvī-   

(χ)ω < x vα Χωδαρζος xvα-dәrәzrα hvα-  

Ϝ (Digamma) 
ϝε < vα = ϝέργον = vαrәz = vαrd  
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 سرایی در ایران باختریسرچشمۀ زبانی حماسه
 

 آرش اکبری مفاخر
 مرکز دائرۀالمعارف بزرگ اسالمی

 

 چکیده
دساتة فهلاوی، دری،  5های مناطق غربی ایران را به ه زبانمقفع و آذرخور ابن

اند. فهلوی زباان غارب ایاران، پارسای زباان پارسی، خوزی و سریانی تقسیم کرده
تارین اثار مارتبط باا موبدان و علما و دری زبان دربار پادشاهان باوده اسات. مهم

شهمردان در  است. بنا بر گزارش شاهنامة پیروزانسرایی در ایران باختری حماسه
پیروزان این اثر را از زبان پهلوی به پارسی دری ترجمه کرده، در  نامة عالئینزهت

اصاطالح پهلاوی،  3عین حال که به زبان پارسی نیز تسلط داشته اسات. کااربرد 
پارسی و پارسی دری در گزارش شهمردان دقیقاً همان اصطالحاتی است کاه ابان 
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گانه را فخرالدین اسعد گرگاانی نیاز صطالحات سهاند. این امقفع و آذرخوره آورده
با همین دقت به کار برده است؛ بنابراین پیروزان معلام متنای را  ویس و رامیندر 

های آن در غرب ایاران باه پارسای دری ها و گویشاز زبان پارتی یا یکی از شاخه
وده ترجمه کرده و متن اصلی وی به زباان پاارتی و یادگااری از دوران اشاکانی با

که ساپهر زماانی تااریخ اسااطیری ایاران از  شاهنامة پیروزاناست. ساختار متنی 
کیومر  تا بهمن اا یعنی آغاز پادشاهی ایران تا پایان دوران هخامنشای ااا را در 

پاارتی باوده و در روزگاار  شااهنامة پیاروزانبر دارد، تأییدی است بر اینکه منبع 
ثر که نشانی از تاریخ ساسانی در آن دیاده اشکانی تنظیم و تألیف شده است. این ا

های پارتی در گاذر از دورۀ ساساانی باه دوران پاس از شود، به وسیلة خانداننمی
اسالم منتقل و در غرب ایران به دو زباان فارسای و گاورانی ترجماه شاده اسات. 
مجموعة شاهنامة گورانی نیز حاصل انتقال ادبیات پارتی به زبان گورانی در ایاران 

 ختری است.با

سرایی، ایران باختری، شاهنامة پیروزان، شاهنامة گورانی، حماسه: هاکلیدواژه

 فهلوی، پارسی، دری.

 

 مقدمه
ترین گزارش دربارۀ زبان منااطق غربای ایاران باه نقال از ابان مقفاع )د کهن
اساات. اباان مقفااع ق( آمااده  385اباان ناادیم )د ح الفهرساات  در کتاااب 1ق(142
دستة فهلوی، دری، پارسی، خاوزی و  5رایج در روزگار خود را به های ایرانی زبان

گوید: فهلوی منسوب است به فهله کاه کند و دربارۀ فهلوی میسریانی تقسیم می
دومین گازارش  2نام پنج شهر است: اصفهان، ری، همدان، ماه نهاوند و آذربایجان.

                                                            
 .65، ص سراییفردوسی و شاهنامه ← «ابن مقفع»نژاد، رضا، انزابینک : . 1

 .22، ترجمة فارسی، ص 15، چ تجدد، ص 32-31چ فؤاد سیّد، ص . 2
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التنبیه علی کتاب  در 1نقل قولی از زردشت بن آذرخوره، معروف به محمد متوکلی
ق( اسات. آذرخاوره نیاز  360-280به نقل از حمزۀ اصافهانی ) حدو  التصحیف

 5هاای ایرانای را باه های رایج دوران خود را بررسی و همانند ابن مقفع زبانزبان
نویسد: فهلوی کاه دستة فهلوی، دری، فارسی، خوزی و سریانی تقسیم کرده و می

گویند و این زبان منسوب است به فهله سخن میپادشاهان در مجالس خود به آن 
خاوارزمی  2شهر است: اصفهان، ری، همدان، ماه نهاوند و آذربایجاان. 5و فهله نام 

و ابن عبدالحق  4ق( 626-574بدون ذکر نام حمزه و یاقوت حموی ) 3ق( 375)د 
 اند.گزارش حمزۀ اصفهانی را در آثار خود آورده 5ق( 739بغدادی )د 
رساند یاا به این دو گزارش اا که احتمااالً باه سرچشامة واحادی میبا توجه 

یاابیم در اسات ااا درمیآذرخوره گزارش ابان مقفاع را باا دقات بیشاتری آورده 
رساد، در های نخست اسالمی کاه پیشاینة آن باه پایاان دوران ساساانی میسده

هاای ز زبانشهرهای غربی و شمال غربی ایران زبانی به نام فهلوی رایج و متفاوت ا
است. این زبان به دری )زبان دربار پادشاهان( و فارسی )زبان موبدان و علما( بوده 
است. عالوه رفته طور ویژه و خصوصی در دربار و بزمها و مجالس شاهان به کار می

دانانی چون ابن خردادبه، مقدسی، ابن بر گسترۀ شهرهای فهله در گزارش جغرافی
شهر یاد شده ماسبذان، صیمره، قم، ماه الکوفه )دیناور(،  5بر فقیه و بیرونی عالوه 

نامی است که در  7فهله 6است. کرمانشان )کرمانشاهان( و قزوین به آن افزوده شده

                                                            
ق( مسلمان و  247-232زیست. وی ظاهراً در زمان متوکل )خالفت: ابوجعفر زراتشت موبد متوکلی در دربار عباسیان می. 1

 (.405، یاد 429، ص 2، یاد 89، ص تاریخ ساسانیان به همین سبب متوکلی خوانده شد. )شهبازی، مقدمه و تعلیقات بر

 .24-23، ص التنبیه علی حدو  التصحیفحمزۀ بن الحسن االصفهانی، . 2

 .114، ص العلوم مفاتیح. 3

 .281، ص 4ج البلدان،  معجم. 4

 .1048، ص 3ج مراصد اإلطالع علی اسما  األمکنة، . 5

پارتیان و گردآوری »؛ پورشریعتی، 181-171، ص باباطاهرنامه ←« تاریخچة فهلوی»اذکایی، پرویز، نک : . 6

 بب . 117، ص نامهایران، «های مرجعشاهنامه

 pahlavفارسی میانه: . 7
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اواخر دوران اشکانی برای سرزمین ماد و در متون پس از اسالم به معنای اولیة آن 
سی پهلوی/ پهلاوانی بار زباان شنااست. از دیدگاه زبانبه کار رفته « پارتی»یعنی 

. از 1گیردهای غربی، مرکزی و شمالی ایران را در بر میپارتی داللت دارد و گویش
تارین مهام 2توان تا گیالن گساترش داد.شناختی سرزمین فهله را مینظرگاه زبان

های غربی ایران به نام فهلوی در غرب ایران اشعاری به گویش آثار بازمانده از زبان
و ظااهراً  3ق( 331ترین نمونة آن از ابوالعباس نهاونادی )د ویات است که کهنفهل

 5 ۀهای باباطااهر )سادترین آنها دوبیتیشدهاما شناخته 4به گویش نهاوندی است.
ق( اساات کااه بااا زبااان گااورانی پیوناادی تنگاتنااگ دارد. ساارایندگان فهلویااات 

وایل عصر اساالمی و اصاول و دهندۀ سنت شفاهی پارتی و خنیاگران بعد در اادامه
شادن کشاور که بر اثر چیرگی اعاراب و اساالمی 5مبانی شعر ایرانی میانه هستند

 6ای در کار آنان ایجاد نشد.وقفه
نکتة مهم آن است که آثار آیینی فرقة اهل حق که اشعار هجایی آنان با ساز و 

گردد ااا یشده و پیشاینة آن باه سادۀ دوم و ساوم هجاری باازمآواز خوانده می
همچنین آثار حماسی غرب ایران اا که از راه سنت سینه به سینه تا امروز منتقل 
شده و در وزن هجایی به این زبان است. به هرروی زباان، فرهناگ و ادب گاورانی 

                                                            
 ؛79 -74، ص گیری زبان فارسیشکل، «پهلوی، پارسی، دری»؛ الزار، 11-7، ص تکوین زبان فارسیصادقی، نک : . 1

2. Tafazzoli, “Fahlavīyāt” → Encyclopaedia Iranica, IX/ 158,       120ترجمة فارسی، ص  

نک : ؛ نیز 300، ص 1، ج مجمع الفرسسروری کاشانی، نک : ؛ نیز 54، ص 2، ج مجمل فصیحیفصیح خوافی، . 3

یادوارۀ دکتر  ←« مالحظاتی دربارۀ زبان کهن آذربایجان»، ریاحی، محمدامین، «رودکی و رباعی»شفیعی کدکنی، 
 .1935-1928، 2339-2335، ص 4 ، جمحمود افشار

4. Tafazzoli, ibid,       120ترجمة فارسی، ص  

ق سروده شده و تقریباً به گونة فارسی درآمده، اما برخی از ویژگیهای زبان  4اگر چه این دوبیتی در اوایل سدۀ 

 شود.در آن دیده می وس، ها، ار هاگورانی از جمله کاربرد واژگان 

میرا  ادبی ؛ زرشناس، 45-44، ص دو گفتار دربارۀ خنیاگری و موسیقی ایران، «ن پارتیگوسا»بویس، نک : . 5
 . نیز: 64-62، ص شعر در ایران پیش از اسالم؛ ابوالقاسمی، 51-48، ص روایی در ایران باستان

 ,121Tafazzoli, ibidترجمة فارسی، ص 

 .91، همان، ص «پهلوی، پارسی، دری»الزار، . 6
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های برجساتة آن هاای دوران پاارتی اسات. از نموناهدر غرب ایران بازماندۀ سنت
اسات. گنجیناة  یادگار زریراند که روایتی از اشاره کر رزمنامة کنیزکتوان به می

هاای نااب و ادب حماسی باه زباان گاورانی بسایار غنای و پرباار اسات و روایات
سارایی شارق ایاران وجاود های اصیلی در خود دارد که در سانت حماسهداستان

در  ،ندارد، از جمله دو داستان رستم و زناون، و رساتم و زردهناگ. عاالوه بار آن
ن زبان طبری به عنوان زبانی ادبی رایج و آثاری باه ایان زباان باه شمال غرب ایرا

همچنین زبان دیلمی به عنوان زبان درسی در سمنان آماوزش  1است.وجود آمده 
هاای ادبای وجاود ؛ بنابراین در غرب و شمال غرب ایران زبان 2شده استداده می

 .استها به وجود آمده نداشته و آثار ادبی نابی به این زبا
 

 شاهنامۀ پیروزان    
و آثاار مشاابه آن  شاهنامة پیروزانسرایی در ایران باختری بنیاد اصلی حماسه

چیزی در دست نیست، تنها  شاهنامة پیروزاناست. از آنجا که غیر از خالصة بوده 
منبع مطالعاتی همین خالصة گویا و کامل است. این خالصه از دو جهت ساختار و 

شهمردان از دو کتاب با موضوع تاریخ اساطیری ا داستانی ارد. زبان اهمیت ویژه د
که مطالبی درباارۀ  سرودنامة پهلویبرد. نخست کتاب ایران به زبان پهلوی نام می

برآنناد کاه ایان کتااب باه یکای از  4و صاادقی 3و تفضالی فرامرز و رستم داشته
علام اسات کاه است. کتاب دوم منباع اثار پیاروزان مهای غرب ایران بوده گویش

شامل تاریخ اساطیری ا داستانی ایران از کیومر  تا بهمن و به زبان پهلاوی باوده 

                                                            
به زبان  نامهمرزبان؛ دربارۀ تألیف اصلی 26-9، ص متون طبری، «میرا  مکتوب زبان طبری»، برجیاننک : . 1

؛ روشن، مقدمه 15-14، ص 3، ج شناسیسبک، ص ز؛ بهار، محمدتقی، نامهمرزبانقزوینی، مقدمه بر نک : طبری، 

 . 14-12چهارده؛ برجیان، همان، ص  -، ص یازده روضة العقولبر 

 .95ص الزار، همان، . 2

 .269-268، ص تاریخ ادبیات ایرانتفضلی، . 3

 .44، ص زبانشناسی، «چند فهلوی»صادقی، . 4
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های حماسی ترین ویژگی این کتاب که آن را از تمام آثار دربارۀ داستاناست. مهم
و حتای  شاهنامه ابومنصوری، شاهنامة ابوالمویدیایران تا روزگار خود اا از جملة 

های متفاوت های بسیار و روایتکند، وجود داستانمایز میفردوسی اا مت شاهنامة
 است.دربارۀ رستم است که در منابع مشابه و همسان به آن اشاره نشده 

 

 ساختار شاهنامه پیروزان 
 یادکرد کیومر   -
 ضحاک و ماران -
 آرش کمانگیر -
 زال و سیمرغ -
 های کودکی رستمداستان -

 پیل در کودکیکشتن ژنده -
 خواهی برای نیای خود و گرفتن دژونخ -
 آوردن کیقباد و نشاندن او به پادشاهی -

 رفتن رستم به همدان در پی کیقباد -
 آمدن قلون به دستور افراسیاب بر سر راه رستم -
 خواب دیدن کیقباد -
 دیدار ناآگاهانة رستم و قباد و شناختن یکدیگر  -
 قلون آمدن رستم و کیقباد به شهر و برخورد با -
 دادن اومبارزۀ رستم با قلون و شکست  -

 سال( 100پادشاهی کیقباد ) -
 جنگ رستم با افراسیاب و ربودن وی از روی زین -

 سال( 150پادشاهی کیکاوس ) -
 قصة دیو سپید -
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 گرفتاری کاوس و کور شدن وی -
 شدن دیو سپید به دست رستمکشته  -
 آزادی کاوس -

 خواهران کیکاوسازدواج رستم با یکی از  -
 داستان رستم و سهراب -
 خواهی سیاوشکین -

 رفتن گیو به ترکستان برای آوردن کیخسرو -   
 سالة گیو در توراناقامت هفت  -
 ازدواج گیو با زنی ناشناس )دایة کیخسرو( -
 کردن اسب سیاوش به دست کیخسروزین  -
 کردن گوش پیران به دست گیو سوراخ -
هماراه فارنگیس و دایاه باه ایاران و خسرو آمدن گیو و کی -

 گذشتن از جیحون
مخالفت طوس و آغش وهادان از آمدن کیخسرو به شاهر و  -

 مخالفت با جانشینی او
 آمدن کیخسرو به شهر در میان استقبال بزرگان -

 گرفتن کیخسرو با فرزندان کیکاوس برای جانشینی کشتی -
 مخالفت دوبارۀ طوس با جانشینی کیخسرو -

 داستان دژ دیوان -
 شکست طوس و سه پسر کاوس -
 همراهی رستم، گودرز و گیو با کیخسرو در فتح دژ -

 سال(  60پادشاهی کیخسرو ) -
 اخبار فرامرز -

 راندن افراسیاب و مدد خواستن از پادشاهان دیگر سپاه -
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 سوی هندوستان رفتن فرامرز به -
 وی شدننبرد فرامرز با حیجاو هندی و کشته  -
 بردن به کوهشکست فرامرز از رای، شاه بزرگ هند و پناه  -
 آمدن رستم به یاری فرامرز -
 دست فرامرزاسیر شدن رای به  -
 تصرف هندوستان به دست فرامرز و بازگشت وی به ایران -

 اخبار لهراسب  -
 سوی خزران و شروان رفتن لهراسب به -
 هاگرفتن جانب دربند و دیگر سرزمین -

 اخبار آغش وهادان -
 رفتن آغش و گستهم به نبرد شیده در بخارا و سمرقند -
 کشیدن بخارابه آتش -
 شیده و کرسیوز از آغش و گستهم شکست -
 بازگشت آغش به فرمان کیخسرو -
 فراخواندن آغش از سوی افراسیاب -
 تیرگی روابط آغش و کیخسرو -
 کیخسروآمدن کیخسرو به نبرد افراسیاب و درماندگی  -
 آمدن رستم به یاری کیخسرو و گریختن افراسیاب -
 پیروزی کیخسرو -

 گرفتن افراسیاب -
 سالة رستم از یافتن افراسیاب ناکامی هفت -
 بازگشت رستم به ایران  -
 آگاهی رستم در میانة راه از آزار رساندن چند تن از ترکان -
 راهنمایی رستم توسط هوم برای یافتن افراسیاب -
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سااتگیری افراساایاب، کرساایوز و تناای چنااد از د -
 نزد کیخسرو بزرگان تورانی از سوی رستم و آوردن به

 دستور کیخسرو به رستم برای کشتن افراسیاب -
 دست رستمشدن کرسیوز به  کشته -
 خودداری رستم از کشتن افراسیاب -
 دست کیخسرو شدن افراسیاب به کشته -

 هی گیری کیخسرو از پادشاکناره -
 دادن پادشاهی به لهراسب  -

 سال(  120پادشاهی لهراسب ) -
 پادشاهی گشتاسپ -

 دژبه بندکشیدن اسفندیار در گنبدان -
 زادۀ افراسیاب، به ایرانتاختن ارجاسب، فرزند -
 داستان رستم و اسفندیار -

 یادکرد بهمن -
 یادکرد همای -

  تا بهمان را در بار دارد. از کیومر شاهنامة پیروزانساختار کلی سپهر زمانی 
ا  اسااطیریاین ساختار برابر است با ساختار کلای روایتهاای اوساتایی از تااریخ 

 .2و متون پهلوی 1اوستاداستانی ایران باستان در 
 

                                                            
، چ پورداود؛ یشتهانک : یشت و زامیاد یشت،  یشت، ارتیشت، رام یشت، فروردین  یشت، تیر یشت، گوش آبان. 1

 ، چ موالیی.یشت فروردین، چ موالیی؛ یشتآبان 

 ؛ دینکرد، 3-1بند  ،26، بخش مینوی خرد. 2
I/ 434-438= 5/ 1-2, II/ 591-599=7 /0 /1-43, II/ 802 ff=9/ 14-15, 20-22, II/ 688-690=8/ 

13. 



 124 زبان و كتيبه

 زبان شاهنامۀ پیروزان
تاوان باه فراهم شاده، می شاهنامة پیروزاناکنون که زمینه برای بررسی زبان 

ود شهمردان از به کار بردن زبان پهلوی برای این اثر این پرسش پرداخت که مقص
 چه بوده و چه پیوندی میان ساختار محتوایی اثر پیروزان و زبان آن وجود دارد؟ 

اهلل روحه معلمای داشات و الدوله قدّس الملک فرامرز بن عال و شمس

بود  نیک دانستی و او را پیروزان معلم گفتندی، فرموده پهلویو  پارسی

کرد و از آن کتابت بادین کتابات نقل همی پارسی دریبه  پهلویاز تا 

  1آورد.بازهمی
شدۀ پارتی به کاار به احتمال قوی پهلوی در اینجا به همان معنای شناخته    

هاای ادبای ای از این زبان یا یکی از زبانرفته و مقصود  از آن زبان پارتی یا شاخه
 بل فهام نباوده و باه ناچاار نیازمنادخوبی قاغرب ایران است که در آن روزگار به 

آنکاه ابهاامی های فارسی دری و دری اا بیاست و به گونه ترجمه به فارسی بوده
ایان نگارش در ماورد  2اسات.رفتاه در کاربرد آن وجود داشته باشد اا به کار می

تواند مصداق داشته باشد، چنان که سرودنامة پهلوی به یکی هم می ویس و رامین
باه زباان  3است. در این رویکرد به ناماة پیاران ویساه های غرب ایران بودهز زبانا

پهلوی نیز اشاره شده که اا با توجه به یک بیت باقیمانده از آن به زبان فهلوی ااا 
، 4های غرب ایران باوده اسات. همچناین وجاود کتااب شاروین دشاتبیاز گویش

 طعی است.ها قداستانی پهلوانی ا عاشقانه به این گویش
هدف شهمردان از تأکید بر زبان پارسی دری متمایز کاردن زباان پارسای      

دری از پارسی یعنی فارسی میانه و پهلوی ساسانی و ماراد وی از کااربرد پهلاوی 

                                                            
 .342، ص نامة عالئینزهتشهمردان، . 1

 .74، همان، ص «پهلوی، پارسی، دری»الزار، . 2

 .45-44؛ صادقی، همان، ص 269-268تفضلی، همان، ص . 3

، ص یادنامة دکتر احمد تفضلی، «نامة شروین دشتبیشروینان یا عشق»؛ صادقی، 276-274تفضلی، همان، ص . 4

233-243. 
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های شامال و غارب ها و گویشهم زبان پهلوانی یا همان پارتی بوده که برای زبان

و  پهلـویپیاروزان »ان به ایان نکتاه کاه است. اشارۀ شهمردایران کاربرد داشته 

گواهی بر کهنگی و عدم کاربرد این دو زبان در آن روزگار « نیک دانستنی پارسی

است. با توجه به موقعیت مکانی زندگی شهمردان در مناطق غربی ایران، آشانایی 
 سرودنامةهای این منطقه منطقی و پذیرفتنی و استفادۀ وی از کتاب وی با گویش

دلیلی برای تأیید این فرض اسات. از ساوی دیگار بسایار بعیاد اسات کاه  پهلوی
از آنجا که  1شهمردان با زبان پهلوی ساسانی )ت فارسی میانه( آشنایی داشته باشد.

شااهمردان فااردی دانشاامند و اهاال مطالعااه بااوده، پااذیرفتنی اساات کااه وی بااا 
روال را در  هاای ایرانای آشانایی داشاته و هماانبندی ابن مقفاع از زباانتقسیم
است؛ یعنی پهلوی به معنای پارتی، پارسی به معناای های خود به کار برده نوشته

اسات کاه شاهمردان فارسی میانه و پارسی دری به معنای دری. نکتاة دیگار آن 
هنگام اشاره به کتابها و آثاری باا پیشاینة دوران ساساانی از اصاطالح پارسایان و 

واند معادلی بارای اصاطالح پارسای در تقسایم تکه می 2استفرس استفاده کرده 
 بندی ابن مقفع )فارسی میانه/ پهلوی ساسانی( باشد.

های رایج در غارب ایاران نیاز همانناد رویکرد فخرالدین اسعد گرگانی به زبان

 فارسی، پهلویزبان  3از  ویس و رامینشهمردان است. اسعد گرگانی در مقدمة 

بندی اصطالح بیاانگر آشانایی وی باا تقسایم 3 است. کاربرد ایننام برده  دریو 

زبانهای ایرانی بر پایة دیدگاه ابن مقفع است که در آثار آن روزگار بازتاب داشته و 
بیاان  3اسات. وی در مقدماة کتااباسعد گرگانی به دقات از آن اساتفاده کارده 

اند؛ ردهمرد دانا آن را گرد آو 6داستانی بسیار نیکو است که  ویس و رامینکند: می
 است، اما:ماند و نیکوتر از آن ندیده داستانی که به بوستانی خرم می

                                                            
 .45، ص زبانشناسی، «چند فهلوی»صادقی، . 1

 .243، 24، ص نامة عالیینزهتشهمردان، . 2

 .52-50، 35-34، ب 30-28چ تودوا و گواخاریا، ص . 3
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 باشااد زبااانش                 پهلــویولاایکن  
 

 نداند هرکاه برخواناد بیاانش 
 

 

 نه هرکس آن زبان نیکو بخواند         
  

 وگر خواند همی معنای بداناد 
 

 

 
پهلوی را بیاموزند و آنگااه اداماه  خوانند تا زبانبه گفتة وی این داستان را می

 دهد:می
 کنون این داساتان ویاس و راماین       

 

 بگفتناااد آن ساااخندانان پیشاااین 
 

ــی هناار در  گفااتن نمودنااد   فارس
 

 اسااتاد بودنااد فارســیکجااا در  
 

 بپیوسااتند از ایاان سااان داسااتانی         
 

 در او لفاااظ غریاااب از هااار زباااانی 
 

 
 ویس و راماینیابیم که این دو روایت از نی درمیبا توجه به سخنان اسعد گرگا

دان تاوان خوانادن آنهاا را خوانده و زبااندارای زبانی کهنه بوده و تنها افراد درس
توان دریافت که اسعد گرگانی دو روایت از ویس و رامین در اند؛ بنابراین میداشته

اربرد دو دست داشته، اما مشکل اصلی آن است کاه مقصاود اساعد گرگاانی از کا
، 1است؟ در این باره بحثهای مفصلی وجاود دارد اصطالح پهلوی و فارسی چه بوده

تواند معنای پهلوی و فارسی را روشن کند، اشارۀ اسعد گرگاانی ای که میاما نکته
به اصطالح دری در کنار پهلوی و فارسای اسات. وی در ساتایش خواجاه ابونصار 

 زبان دری، تازی و ترکی مسلط است:  3است که وی بر منصور بن محمد آورده 
 چااو نثاار هاار زبااانش خوشااتر آیااد         

 

 بااه نظاام آن زبااان معجااز نمایااد 
 

 و تااااازی و ترکاااای بگویااااد            دری
 

 2به الفاظی کاه زناگ از دل بشاوید 
 

 
دانی ممادوح خاویش به هرروی اسعد گرگانی در ساتایش هنار شااعر و زباان

های آن روزگار دانسته، اما از پهلاوی و مسلط به زبان سنگ تمام گذاشته و وی را
                                                            

 .120-111ن، ص ، هما«سرچشمة فارسی ویس و رامین»الزار، . 1

 .24-23، ب 17چ تودوا و گواخاریا، ص . 2
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است؛ زیارا در آن زماان ایان دو اصاطالح ناشاناخته باوده و فارسی سخن نگفته 
رو هستیم که بار دو زباان مارده اند؛ به عبارتی با دو اصطالح روبهکاربردی نداشته

، زباان دری تر آنکه مقصود اساعد گرگاانی از فارسایاند. نکتة مهمشدهاطالق می
برد. دیگر نیست؛ که اگر چنین بود حتماً در ستایش از خواجه فارسی را به کار می

آنکه در توصیف روایت فارسی به الفاظ غریب از هر زبانی در آن اشاره کرده کاه از 
است. این توصیف یادآور متنی منثور فصاحت و بالغت و معنا بهرۀ چندانی نداشته 

و واژگاان  1ی میانه )ت پهلوی ساسانی( و سرشار از هزوارشو پیچیده به زبان فارس
 ناشناختة پهلوی است. 

توان به این دریافت رسید که اسعد گرگاانی باه بندی کلی میدر یک جمع    
دسترسی داشته است: روایتی به زبان پهلوی کاه برابار  ویس و رامیندو روایت از 

های غارب ایاران کاه یا یکی از زبانهای آن و است با زبان پارتی یا یکی از شاخه
همان اصطالح فهله در گزارش ابن مقفع است و دیگری روایتی به زبان فارسی که 
برابر است با زبان پهلوی ساسانی یا فارسی میانه با به کار باردن هازوارش کاه باا 
اصطالح فارسی در گزارش ابن مقفع همسان است. این دو زبان در روزگاار اساعد 

اند و وی برای زبان رایج روزگاار خاود از آن اصاطالح هایی مرده بودهنگرگانی زبا

است که همان اصطالح دری در گازارش ابان مقفاع اسات. از استفاده کرده دری 

آنجا که زبان فارسی )ت فارسی میانه( زبان موبدان بوده، باه احتماال قاوی اساعد 
لوی/ پاارتی( را باه زباان گرگانی با این زبان آشنایی نداشته و روایت پهلوی )ت فه

پارسی دری ترجمه کرده است؛ یعنی همان کاری که پیروزان معلم در ترجمة اثار 
 است.  پهلوی )ت فهلوی/ پارتی( به پارسی دری انجام داده 

 

 

                                                            
شده، اما معادل پهلوی آنها خوانده واژگان آرامی به کار رفته در متون پهلوی که به خط پهلوی نوشته می. 1

 (.61-60، ص زبان پهلویاست )آموزگار و تفضلی،  شدهمی
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 های ایران باختریپیوند ساختاری و زبانی حماسه

تاوان از اسات و نمایاگر چه از کتاب پیروزان حتی یک جمله هم باقی نمانده 
شناختی به آن استناد کرد، اما ساختار متنی آن شاید بتواند هویت زبانی نظر زبان

و  سکیسارانو همچنین کتاب  شاهنامة پیروزانآن را پدیدار سازد. ساختار متنی 
به طور خالصه عبارت است از: تااریخ اسااطیری ا داساتانی  شاهنامة ابوالمویدی

هاای رساتم کاه همراه با حضور گستردۀ داستانایران باستان از کیومر  تا بهمن 
تفاوت  4است. این ساختار متنی داده ها را تشکیل میبخش بسیار مهم این کتاب
 بنیادی با آثار پهلوی دارد:

ای به هیچ اشارهاوستا ، به پیروی از دینکرددر متون بنیادی پهلوی از جمله   -
 1رستم و خاندان وی نیست.

هایی بسایار جزیای باه تنها اشااره 2بندهشنلوی از جمله در دیگر متون په  -
هام اداماه  4و این روند در متون فارسی زردشتی 3رستم و خانوادۀ وی شده

تواند از تاأثیرات دورۀ اساالمی بار متاون ها میاست. البته این اشارهداشته 
 پهلوی نیز باشد.

 ابان المعاارفر کتاب های آنها دها با توجه به خالصهدر برخی از خداینامه  -

 است.، نامی از رستم نیامده 6حمزۀ اصفهانیالملوک سنی و کتاب  5قیبه

                                                            
 .ed. Geldner; ed، اوستا)نک : یان نیامده است ی موجود سخنی از نام رستم و خانوادۀ وی به ماوستادر . 1

Darmesteterدینکرد  کتاب هشتم و نهم(. با توجه به ، نیز، چ دوستخواه(II/ 677-935 ) نیز که خالصة

 است. ای به رستم نشدهی دوران ساسانی و داستانهای اساطیری را در بر دارند، اشارهاوستا

، 105، 92-91ه . ؛ دستنویس د. 234، 213، ص 2دستنویس ت. د.  ؛201، 183-182، ص 1دستنویس ت. د. . 2

 ed Pakzad, 33: 8-12, 35: 51؛ 152، 140، چ بهار، ص بندهشننک : نیز 

 .132، ص در کوی آرشان، «های گورانیرستم در حماسه»اکبری مفاخر، نک : . 3

 .213-210، ص 2، ج رمزدیارروایات داراب ه؛ 174-173، برگ، ص 2روایات زردشتی و ...، ج  جُنگ. 4

 .372-362، ص المعارفابن قتیبه،  . 5

تنظیم شده  خداینامهترجمه یا تألیف بر پایة  8در روایت حمزۀ اصفهانی از تاریخ اساطیری ایران که بر اساس . 6

 (.133، 37، 62-5، 7، ترجمة فارسی، ص 44-8ای به نام رستم نیست )ص (، هیچ اشاره10-9...، ص  تاریخ سنی)
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، 2تااریخ طباری، 1بندهشان ها با توجه به خالصة آنها دردر برخی خداینامه  -
رستم نقشی بیش از ماجرای داستان هامااوران  4نهایة االرب، 3تاریخ بلعمی

 5است. و پرورش سیاوخش نداشته
ا توجه به این دالیل استوار متنی و همچنین احتمال آشنایی شاهمردان حال ب

هاای منااطق غربای ایاران، با کاربرد اصالح پهلوی به معنای زبان پارتی و گاویش
تواند اثری به زبان پهلوی )ت فارسی میانه/ پهلاوی ساساانی( نمی شاهنامة پیروزان

 بلخای شاهنامة ابوالمؤیدمنبع  و 6سکیسرانتواند دربارۀ باشد. این دالیل متنی می
ویژه آنکه بخش بسیار مهمی از این آثار که مرباوط باه باشد؛ به نیز مصداق داشته

های رستم، خانوادۀ رستم و فرزندانش اسات، در سااختار متاون پهلاوی و داستان
درخت آساوریک گنجد، اما در دو اثر شاخص به زبان پارتی یعنی ها نمیخداینامه

ها متونی مربوط به زبان پارتی ( که اصل داستان28)بند  یادگار زریران( و 71)بند 
 است.  و دوران اشکانی هستند، نام رستم آمده

ای از دوران ساسانی در این متون بیانگر آن اسات نکتة دیگر آنکه نبودن نشانه
های دوران ساساانی و اند. در روایتکه این آثار پیش از دوران ساسانی تنظیم شده

میناوی و  دینکارداست؛ چناان کاه در اسالمی نیز همین چهارچوب رعایت شده 
اند ااا چهاارچوب تااریخ اا کاه در دوران ساساانی و اساالمی تنظایم شاده خرد

است؛ بناابراین بدون دخل و تصرف تنظیم شده  اوستااساطیری ایران به پیروی از 
توای تاریخی متون پیش از اند و محآثار یادشده در آغاز دوران اشکانی تنظیم شده

                                                            
  ;152ed Pakzad, 33: 8-12, 35: 51-140، چ بهار، ص بندهشن. 1

 .485-420، ص 2، ترجمة فارسی، ج 568-504طبری، چ ابراهیم، ص . 2

 .437، ص 1،  ج تاریخنامه؛ بلعمی، 423-422، ص تاریخ بلعمی،. 3

 .229ص  ،...«بازشناسی، تحقیق و ترجمة »فر، ، به نقل از بهرام چوبین. شیبانی367ص . 4

 .29، ص نامة ایران باستان، «از شاهنامه تا خداینامه»، 494، ص سراییفردوسی و شاهنامه ←« رستم»خالقی، . 5

داند که احتماالً با توجه به ساختار و را  الفارسیة االولی )فارسی قدیم( می سکیسرانمسعودی زبان کتاب . 6

؛ 19-18، ص تکوین زبان فارسیصادقی، نک : در این باره  محتوای کتاب، زبان آن فهلوی )ت پارتی( بوده است.

 .95-92، ص گیری زبان فارسیشکلالزار، 
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آغاز دوران اشکانی بسته شده است. بسته شدن یک متن به این معنای اسات کاه 
اند. این متون در دوران اشکانی گردآورندگان و کاتبان چیزی بر پایان متن نیفزوده

اناد. هرچناد در دوران ساساانی ایان آثاار و ساسانی مراحل کمال خود را پیموده
هاای ، اماا در واقاع روایاتهای بزرگ پارتی روایی داشاتهندانرازگونه در میان خا

در پایان  اوستااند؛ مثالً محتوای تاریخی مکتوب آنها سینه به سینه گسترش یافته
دوران کیانی )ت پایان دوران هخامنشی( بسته شده و چیزی به پایاان ایان تااریخ 

ن آثاار باه زباان افزوده نشده است. موبدان دوران ساساانی و حتای مترجماان ایا
 اند.فارسی زردشتی پس از اسالم نیز این روند را ادامه داده و چیزی به آن نیفزوده

های رستم نیز تا پایان دوران کیانی را در بر دارناد. ایان آثار مربوط به داستان
گیری این آثار باه دوران اشاکانی، زباان روند بیانگر آن است که بنیاد اصلی شکل

رسد که در روزگار ساساانی در ی آن از راه نوشتاری و گفتاری میهاپارتی و شاخه
های رایج های پارتی ادامه یافته و پس از اسالم به زبان فارسی و دیگر زبانخاندان

تارین گاواه ایان توانناد مهاماند. متون نقالی که میدر ایران ترجمه و منتقل شده
هستند. اگار چاه در بخشاهای  سنت ادبی حماسی باشند، بازماندۀ منثور این آثار

هایی کوچک و بزرگ صاورت گرفتاه اسات، اماا درونی متون نقالی دخل و تصرف
پذیرند. بازماندۀ منظوم این آثاار تقریباً همة آنها در انتهای دوران کیانی، پایان می

ای در ایان مجموعاه هاای ویاژههای حماسی گورانی هستند که داستاننیز روایت
شود، اما تقریباً تمام آنها نیاز تاا اواخار دوران کیاانی باه پایاان ها دیده میروایت
های رستم با این عظمت و آید که چرا داستانرسند. حال این پرسش پیش میمی

ها( بازتاااب شااهرت در متااون پهلااوی دوران ساسااانی )متااون دیناای و خداینامااه
و  اوساتاساساانی  توان گفت: منبع معیار موبدان و دبیاراناند؟ در پاسخ مینیافته

هاای پهلاوانی را باه تاریخ دوران ساسانی بوده و آنان تااریخ اشاکانیان و داساتان
اند. از سوی دیگر ممکن اسات موبادان و دبیاران ساساانی از شناختهرسمیت نمی

 اند. این آثار به گونة مکتوب اطالع نداشته
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را قباول  پرسش دیگر این است که اگار موبادان و دبیاران ساساانی ایان آثاار
اند، پس چگونه این متون از دست آنان جان سالم باه در بارده و باه دور از نداشته

تاوان گفات: اند. در پاسخ این پرسش نیز میچشم موبدان و دبیران گسترش یافته
هاای بازرگ پاارتی گردآورنادگان اصالی سانت از آنجا که پس از اساالم خانادان

های پارتی روزگار ساساانی دار در خاندانشه، این سنت ری1اندنویسی بودهشاهنامه
ها دست به دسات شاده و از به دلیل ترس از دولت مرکزی پنهانی در این خاندان

است. این رازوارگی باعاث شاده ها گسترش یافته های شفاهی در انجمنراه روایت
تا این آثار در روزگار ساسانی به دور از چشم موبادان محفاوظ ماناده و باه دوران 
پس از اسالم منتقل شوند. این شیوۀ رازگونه در کتابات و انتقاال اشاعار آیینای و 

و گوینادۀ « راز»است، تا آنجا که این اشاعار را حماسی زبان گورانی نیز رایج بوده 
رازخوان( نامیده و اصطالح راز و اشعار رازواره را بارای داساتان « )ت رازویژ»آن را 

و « افساانه»باه معناای رازه ، «داساتان»به معنای  زیراو راز اند. بردهبه کار می

بزرگان، شاعران، راویان و همچناین  2کاربرد دارد.« شرح و تفسیر»به معنای  راژه

به شاما آورده « راز»ساکنان این مناطق این آثار را اا چه آیینی و چه حماسی اا 
د ماورد اعتمااد زبانان و محافل آیینای و بارای افاراو آنها را فقط در حلقة گورانی

ها و اشعار اهل حق که با تنبور این رویکرد هنوز هم در مورد آهنگ 3اند.خواندهمی
 4شود، مصداق دارد.خوانده و نواخته می

دربارۀ رازوارگی زبان و محتوای آثار غرب ایران به زبان فهله )ت پارتی( گازارش 
الس پادشااهان باوده، گویند: زبان فهله زبان مجحمزۀ اصفهانی و خوارزمی که می

های تواند تأییدی بر رازوارگی این زبان و متاون و داساتاندرخور توجه است و می

                                                            
 بب . 134ص  نامه،ایران، «های مرجعپارتیان و گردآوری شاهنامه»پورشریعنی، . 1

 .341-339، ص ژارهه. 2

 نویس.پی 106... ، ص  حماسة ملی ایران درسلطانی، . 3

 .281-280، ص از دیرباز تا کنون تنبورنژاد، عالی. 4



 132 زبان و كتيبه

داران فرهناگ ایاران ااا میارا  1آن است. همچنین فردوسی و نظاامی، دهقاناان
های حماسی و پهلوانی اا را گزارشگر رازهای نهفته و پنهان باستان و راویان سنت

 اند:خوانده
 سخنگوی دهقان چه گفات نگر تا -

 

 2کااه راز دل از دیاادگان درنهفاات 
 

 ببین این شگفتی که دهقان چه گفت -
 

 3بدانگااه کااه بگشاااد راز از نهفاات 
 

 کن رازهااااای نهفااااتگاااازارش -
  

 4ز تاااریخ دهقااان چنااین بازگفاات 
 

 

ها را به زبان ویژۀ خود که شاید تا طبیعتاً خنیاگران و سرودخوانان این داستان
خوانده و در بیان ویژه دربار شاهان محلی میای هم نامفهوم بوده در دربار بهازهاند

ای نموناه ویس و رامیناند. پرداختهسرودها و اشعار خود به شرح و تفصیل نیز می
اند، اماا از این زبان در غرب ایران است که مردم از فهمیدن و درک آن ناتوان بوده

ایی داشته و فخرالدین اسعد گرگاانی باه درخواسات پادشاه روزگار با داستان آشن
های حماسای در آورده است. این رازوارگی دربارۀ روایتوی آن را به شعر دری در

های رزمنامة کنیازک، است؛ مثالً از داستان های رستم باقی ماندهبرخی از داستان
رانای های ایرستم و زنون، و رستم و زردهناگ کاه از آثاار بسایار اصایل حماساه

های اصایلی را در خاود حفاظ هستند و بنیادهاای هخامنشای و اشاکانی و نکتاه
شاود. باا برافتاادن اند، هیچ نام و نشانی در متون حماسی و نقالی دیاده نمیکرده

هایی در امر تبلیا   تااریخ و فرهناگ پاارتی، آثاار ساسانیان و فراهم آمدن آزادی
 اند.ویسی و بازسرایی شدهپارتی به زبان فارسی و ... ترجمه یا بازن

                                                            
 Tafazzoli, “Dehqān”, Encyclopaedia، 90-63، ص جامعة ساسانیتفضلی، نک : دربارۀ دهقانان . 1

Iranica, VII/ 223-225 ، نبرد دو زبان: نقش دهقانان »؛ فتوحی رودمعجنی، 155-148ترجمة فارسی، ص

 .44-23، ص گنامایران ،«ایرانی در جدال دیرپای پارسی با عربی

گونة ( به 806/ 128/ 1( و مسکو )968/ 99/ 1، مصرع دوم این بیت در چاپهای مول )932/ 147/ 1، شاهنامه. 2

 است.« که راز دل آن دید کو دل نهفت»

 .517/ 170/ 6، شاهنامه. 3

 . 1106، ب 59، ص شرفنامهنظامی گنجوی، . 4
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با توجه به سپهر زمانی کیومر  تا بهمن و محتوای پهلوانی با محوریات نقاش 
شااهنامة و  سکیساران، کتااب شاهنامة پیروزاناثر شاخص  3اش رستم و خانواده

سارایی پاارتی در گیرند که در دو شااخة حماسهدر این دسته قرار می ابوالمؤیدی
اند. گذشته از ایان متاون برجساتة ادبای آثاار واج داشتهایران باختری و خاوری ر

هاای رساتم و فرزنادان وی دیگری نیز وجود داشته که به طور ویاژه باه داساتان
از این دسته بوده که در مناطق شرقی  1اثر آزادسرواخبار رستم اند. کتاب پرداخته

نوادگان وی های مستقلی دربارۀ رستم و است. همچنین داستانایران رواج داشته 
از جمله فرامرز، سهراب، برزو، جهانگیر، جهاانبخش، بانوگشساپ و ... کاه همگای 

هاای پاارتی داشاته و احتمااالً در اواخار دوران ساساانی در زمارۀ ریشه در سنت
اند که پس از اسالم گسترش یافته و به عنوان آثار مستقل های رازواره بودهداستان

تاوان در متاون نقاالی د. سیر گسترش این آثار را میانشدهادبی به نثر خوانده می
اند. از دید. البته برخی از این آثار به دست شاعران به اثاری منظاوم تبادیل شاده

های پهلوانی و نیاز جامعه به حماسه باعاث گساترش سویی عالقة مردم به داستان
ش پهلاوانی است، اما از آنجا که گساترش نگارروزافزون آثار پارتی در جامعه بوده 

بار پایاة  شااهنامة ابومنصاوریخطری برای نگارش شااهی باوده، گردآورنادگان 
اند و باا برقاراری تعاادل به یک نگرش بینابینی شاهی ا پهلوانی رسایده خداینامه

هاای معاروف رساتم و همچناین میان جایگاه شاه و پهلوان به بسیاری از داستان
م از جمله گرشاسپ و فرامرز ااا کاه های مربوط به نیاکان و فرزندان رستداستان

اند تا نگارش پهلاوانی بار شااهی پیش از زمان آنان مشهور بوده اا را حذف کرده
 برتری نداشته باشد.

دیگر نکتة مهم آنان برای گزینش پهلوان یا داستان، داشتن انگیزۀ شاهی باوده 
یادون است؛ مثالً گرشاسپ که در خدمت ضحاک بوده، در به پادشاهی نشستن فر

                                                            
، نامة ایران باستان، «از شاهنامه تا خداینامه»، 495-494 ، صسراییفردوسی و شاهنامه ←« رستم»خالقی، . 1

 .82-77، ص سراییفردوسی و شاهنامه ←« آزادسرو»؛ خطیبی، ابوالفضل، 33-31ص 
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و  ابوالمؤیدی شاهنامةهای وی در یا آغش وهادان که داستان 1استنقشی نداشته 
هم وجود داشته، به دلیل مخالفت باا کیخسارو باه کلای حاذف  شاهنامة پیروزان

های شاهی را به روایت شاهنامة ابومنصوریشده است. از سوی دیگر گردآورندگان 
اند؛ مثالً تردیدی نیست کاه ها پیراستهاصل خود برگردانده و از تحریفات و افزوده

و  2شااهنامة ابوالمؤیادینقش رستم در داستان دژ بهمن و گرفتاری افراسیاب در 
 6بندهشانو  5دینکارد، 4اوستاها در با توجه به اصل این داستان 3پیروزان شاهنامة

 این گردآورندگان یا از روایت اصلی اساتفاده کارده و یاا ایان 7افزودۀ بعدی است.
شااهنامة تاوان دریافات کاه گردآورنادگان اناد؛ بناابراین میهاا را زدودهافزودگی

هاای رساتم، داساتان ، داستاننامهخدایمنبع بنیادی  4با استفاده از  ابومنصوری
اند کاه بار پایاة نگارش روایتی مادر طراحی کرده 8اسکندر و داستان یزدگرد سوم
 بود.شاهی ا پهلوانی فراهم آمده 

ق فراهم شده بود اا ممکن اسات  346این روایت مادر اا که در سال اگر چه 
باشاد های دیگری از آن فراهم آماده مورد تأیید همة گردآورندگان نبوده و روایت

که در دو رویکرد شاهی و پهلوانی با هم متفاوت بوده و تا زمان رسیدن باه دسات 
ند. نموناة باارز ایان اهاایی شادهفردوسی و ثعالبی دستخوش تحوالت و افزودگای

همچنین یکی از  9است. خداینامههای مختلف چندروایتی از یک متن مادر، روایت
است که چند روایت مختلاف از  تاریخ بلعمی، شاهنامة ابومنصوریمتون معاصر با 
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 2ها داستان مستقل بهارام چوبیناهتا آنجا که در یکی از این روایت 1آن وجود دارد
 شااهنامة ابومنصاوریتوان به دو روایت شاهی و پهلوانی از می قرار دارد؛ از این رو

 باور داشت.

هاای پهلاوانی و هدف این روایت کامال کاردن روایات روایت پهلوانی:

هاای شااخص است؛ از این رو داساتان داستانی با محوریت نقش رستم بوده
ر خان رستم، رستم و سهراب، بیژن و منیژه که دمربوط به رستم مانند هفت

روایت مادر و روایت ثعالبی نبوده و روایت شاهی نیز به آنها توجه نداشته، از 
سوی افرادی پیش از فردوسی و یا خود فردوسی به روایت مادر افزوده شده 

 است. 

های شاهی و تاریخی هدف این روایت کامل کردن روایت روایت شاهی:

است؛ ن ترجمة آن بودهاز سوی افرادی پیش از ثعالبی یا خود ثعالبی در زما
مثالً در روایت ثعالبی داستان آرش کمانگیر باه دلیال فرماانبرداری محاض 
آرش از شاه به متن افزوده شاده و از ساوی دیگار تااریخ اشاکانیان کاه در 

نگاارانی چاون ان نقص تاریخی به پیروی از تااریخنبوده، برای جبرخداینامه 
 3است.شده طبری، ابن خردادبه و ... به متن افزوده 
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 گیری دو روایت پهلوانی و شاهی از شاهنامۀ ابومنصوریشکل

 شاهنامۀ ابومنصوری

 
 
 

 روایت شاهی      روایت پهلوانی
↓                                                                                                                    
↓ 
 ستانهای رستم            + برخی دیگر از دا

 + برخی دیگر از داستانهای شاهی و تاریخ اشکانیان
↓                                                                                                                    
↓ 

                                                   شاهنامة فردوسی                                  
 غررالسیر ثعالبی

 
خان رستم، و بیژن و منیژه را باه های هفتپس این دیدگاه که ثعالبی داستان

حاذف کارده، شااهنامة ابومنصاوری دلیل تاریخی نبودن یا رویکارد اسااطیری از 
اساتان احتماالً درست نیست؛ زیرا اگر ثعالبی بیژن و منیژه را حذف کارده، بایاد د

خاان رساتم را باه سابب عادم کارد یاا اگار هفتزال و رودابه را هام حاذف می
خان اسافندیار را نیاز دقیقااً باه هماین باورپذیری حذف کرده، باید داستان هفت

اسات. گذشاته از آن ثعاالبی باا کاه چناین نکارده کرد، در حالی دلیل حذف می
ان در روایت ماادر و روایات در خان رستم آشنا بوده، اما از آنجا که این داستهفت

 است. دسترس وی نبوده، آن را در کتاب خود نیاورده
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 دریافت
های پاس از آن دوران از دسات دادن دورۀ شکست ایرانیاان از اعاراب و ساده

های ایرانی میانه و گسترش زباان عربای باوده رونق شدن زبانشکوه باستانی و بی
کردن شکوه گذشتة هایی برای زندهالشهای سوم و چهارم هجری تاست. در سده

هاا اسات. در ایان دوران سرایی یکی از ایان تاالشایران صورت گرفته که حماسه
ظاهراً در شرق و غرب ایران رقابتی تنگاتنگ برای انتقال و ترجمة آثار مارتبط باه 

هاای زناده در جریاان باوده اسات. بناا بار های مرده به زبانادب حماسی از زبان
همردان یکی از این آثار ترجمة متنی از زبان پهلوی به پارسای دری باه گزارش ش

 بردار شده است.نام شاهنامة پیروزاندست پیروزان معلم است که به 
ا توجه به استفادۀ شهمردان از اصطالح پارسی در کنار دو اصاطالح پهلاوی و ب

مناطق غربای های بندی ابن مقفع و آذرخوره اا که زبانپارسی دری وی با تقسیم
اناد ااا دستة فهلوی، دری، پارسی، خاوزی و ساریانی تقسایم کرده 5ایران را به 

آشنایی داشته و این اصطالحات را با دقت باه کاار بارده اسات. بناابراین مقصاود 
شهمردان از پهلوی، همان فهلوی؛ زبان ویژۀ مناطق غرب ایران است که ریشاه در 

را از این زبان به زباان پارسای دری رایاج در زبان پارتی دارد و پیروزان متن خود 
سدۀ چهارم ترجمه کرده است. در عین حال وی به زبان پارسی که زبان موبدان و 

از  ویس و راماینعلما بوده نیز تسلط داشته است. فخرالدین اسعد گرگانی نیز در 
اصطالح پهلوی، فارسی و دری در کنار هم نام برده است که از نظر وی پهلاوی  3

و فارسی دو زبان مرده و نامفهوم و دری در کنار تازی و ترکی زباان رایاج روزگاار 
 بوده است.

نیز تأییدی بر پارتی بودن زبان منبع آن اسات.  شاهنامة پیروزانساختار متنی 
این ساختار عبارت است از تاریخ اساطیری ایران از کیومر  تا بهمان کاه از آغااز 

دورۀ هخامنشیان را در بر دارد. این سپهر زماانی در  تاریخ اساطیری ایران تا پایان
توان تاألیف آن دوران اشکانی طراحی شده و به دوران ساسانی نپرداخته است؛ می
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را به دوران اشکانی منسوب کرد که در گذر از دوران ساساانی باه پاس از اساالم 
گاورانی رسیده و به طور مستقیم یا غیر مستقیم از زبان پارتی باه فارسای دری و 

شناسای باه وسایلة ترجمه شده است. بنابراین با توجه به کاربرد اصاطالحات زبان
توان گفت: سرچشامة زباانی ادب حماسای در ایاران شهمردان و ساختار متن می

رسد که پس از اسالم به زبان فارسی و گورانی ترجماه شاده باختری به پارتی می
سی ایران در سپهر زمانی کیاومر  ای ارزشمند از ادب حمااست و امروزه مجموعه

 تا بهمن به زبان گورانی در ایران باختری است.
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Western dialects (Herati variety of Persian, Tati).1 The former 

are characterized by the following factors: 

1) The origin of the third-person singular pronominal 

enclitic -i cannot be traced back to the personal or demonstrative 

pronoun used in the respective dialect/language; 

2) Etymologically, the enclitic can be related to Avestan hē, 

hōi <  *hai. 

The second group has the following characteristics: 

1) The third-person singular pronominal enclitic is originally 

the demonstrative/personal pronoun i(n);  

2) Given the fact that it is more typical of South-Western 

dialects to use forms which generally agree with Old Persian 

lines of development, it is highly unlikely that the pronominal 

enclitic -i employed in some of them may go back to Avestan hē. 

Thus, it is reasonable to conclude that -i in Eastern and North-

Western Iranian dialects and the pronominal enclitic of the 

South-Western dialects considered above, despite the fact that 

the latter may phonetically be identical to the former, have 

different origins.         
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1 In other Khorasani Persian varieties, demonstrative/personal pronoun -i < in can 

also be used enclitically, cf. Birjandi: nιsfäy sär-i “half of his head” (Ivanow 1928, 

257). But this phenomenon occurs occasionally there and is not as common as in 

Herati. It would be tempting to also add Bandari spoken in Southern Iran to these 

dialects, because its third-person singular pronominal enclitic -i might well be 

related to its demonstrative/personal pronoun i: ü xod-i/xod-uš  “he himself” (cf. 

Herati: u xod-i having the same meaning), šüv-i/šüv-eš “her husband” (Pelevin 1998, 

113, 114). However, the issue requires further study.  
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respectively, none of which bears resemblance to the -i marker).1  

In Vakhani, Ishkashimi and Yazghulami, the marker is used 

occasionally (in Yazghulami it occurs as -ay).2  

In J. I. Edelman’s opinion, the origin of -i in Pamiri languages 

is most likely related to the Old Iranian enclitic singular 

demonstrative pronoun in the genitive and dative cases *hai (cf. 

Avestan hē, šē). R. L. Tsabolov traces back the origin of -i in 

Kurdish also to the same enclitic demonstrative pronoun 

(Edelman 19871, 325, Tsabolov 1978, 26).3  

The phonetic similarity between the above enclitic marker -i 

in North-Western and Pamiri languages, on the one hand, and the 

third-person singular pronominal enclitic -hi or -i in some 

Middle Iranian Eastern group languages, on the other hand, is 

striking. This concerns Khoresmian, Khotanese Saka and 

Bactrian. Cf. Khoresmian: i vasiyat-hi “his will/testament”, yā 

pucā-hi  “his beard” (Freiman 1951, 46, 113);4 Khotanese Saka: 

ttarandar-i “his body”, vät-i “towards him” (Herzenberg 1965, 

91), etc. Scholars trace back the origin of this pronominal 

enclitic -i also to the Ancient Iranian  *hai  (Avestan hē, hōi) 

(Bogolyubov 1962, 11, 14, Freiman 1951, 55, 78, Steblin-

Kamenskij 1981, 344). In Old Persian, the pronominal enclitic is 

not known to have occurred as hē (the corresponding form is 

šaiy) (Bartholomae 1904, 1721, 1726, Rastorgueva 1978, 38, 

Rastorgueva, and Edelman 2007, 324).  

Consequently, the Iranian dialects/languages in which the 

third-person singular pronominal enclitic occurs as -i (with some 

slightly different variants) can be divided into two groups: the 

larger that consists of various Eastern and North-Western 

languages/dialects, and the smaller comprising certain South-

                                                            
1 See Pakhalina 1966, 33, 43-45, also Edelman 1976, 85. 

2 See Pakhalina 1975, 77, Pakhalina 1987, 525, Edelman 19872, 394-396. 

3 See also Sokolov 1964, 254, Rastorgueva 1978, 38. 

4 Transcription slightly changed. 
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dut-ei véreide ōhē ábürmē “her daughter is sitting before her and 

weeping” (-ei is a pronominal enclitic, cf. nö “this”, nūn “that; 

he”) (Zhukovski 1888, 2, 7).1 

In some dialects, the same enclitic expresses the person and 

the number of the subject in sentences with verb forms derived 

from preterite stems (in Kurdish applies to transitional verbs 

only): 

1) Kurdish: (Sulaimani) girt-î  “he seized” (Yusupova 1985, 

99), (Mukri) kuräkä žьn-i dit “the boy saw the woman” (Pireyko 

1964, 13).  

2) Baluchi: dušmān-ī dāt-ī  “he rebuked her”, jista na kúrt-ī  

“he could not run away” (Sokolov 1956, 71, 86-87).2 

3) Dialect of the village of Abyan: vāt-i “he said” (Lecoq 

1974, 56). 

4) Dialect of the village of Khur and that of Mihrijan: ew 

ikerd-i “he did” (Ivanow 1929, 51-52), etc.3  

A similar situation is observed in some Pamiri languages4 of 

the Shugnan-Rushan group: (Rushani dialect) mu-yi qīwt (Faizov 

1966, 60) “he summoned me” (here and below -i is the enclitic 

singular third-person marker5 totally distinct and different from 

demonstrative/personal pronouns of three degrees of remoteness: 

yim, yid, yā6), (Shugnani dialect) “yu-yi piršt (Edelman 1980, 

73) “he sneezed”, (Bartangi dialect) zōxt-i (Sokolova 1963, 77)7 

“he took”, (Sarykoli dialect) yы-yi buxt “he sent” (-i is the above 

marker, yы is third-person singular pronoun and demonstrative 

pronoun of the furthest degree of remoteness, cf. yad, yam, 

demonstrative pronouns of the two other degrees of remoteness 

                                                            
1 The original Cyrillic transcription is changed to Latin.  

2 Transcription slightly changed. 

3 For more information see also Pireyko 1975, 290-292. 

4 The Pamiri languages belong to Eastern Iranian languages. 

5 See Edelman 1980, 73. 

6 See Faizov 1966, 64. 

7 Here and below transcription is slightly modified. 
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y-u (u “he”) “his brother”, psé-y-u “his son”, etc. (Lazard 1974, 

83, Grünberg 19631, 84). However, in some other Iranian 

dialects, the origin of the third-person singular pronominal 

enclitic which is phonetically identical to the one described 

above (-i) is not related,  at least on the synchronic level, to the 

personal or demonstrative pronoun of the respective 

dialect/language. This concerns primarily a great number of 

north-western Iranian dialects (including isolated ones): 

1) Baluchi: pa čīnka zináy-ī “for what price would you buy 

it?” (-ī – third-person singular pronominal enclitic, cf. 

personal/demonstrative pronouns: eš, e “this; he”, ā “that; he”) 

(Sokolov 1956, 70-71).1 

2) Kurdish: (Sorani) dayk-î2 “his mother” (-î is a pronominal 

enclitic, cf. em “this”, ew “that; he”) (Kurdoyev 1978, 100, 109-

111); (Sulaimani) Besê ziman-î bestra  “Beseh became 

dumbfounded (lit.: Beseh, her tongue was tied up)” (-î3 is a 

pronominal enclitic, cf. em, ew “this, that; he) (Yusupova 1985, 

53, 57, 116), etc.; (dialect of the village of Kalun-Abdu) hun 

mäkuš, gunâh-i čä?  “don’t kill him, what is his fault?” (-i  is a 

pronominal enclitic, cf. hä “this”, hun “that; he”) (Mann 1909, 

135, 140-141). 

3) Dialect of the village of Abyan:4 guš-i “his ear” (-i  is a 

pronominal enclitic, cf. nēn “this”, nūn “that”, hā “he”) (Lecoq 

1974, 54, 56).  

4) Dialect of the village of Kohrud: šeš rūgā pǘr-ei 

bazeinōdā “it is six days since she has given birth to her son”, 

                                                            
1Transcription slightly changed. 

2 Here and below the enclitic is separated from the noun by a hyphen including the 

cases where it is not separated in the transcription of the original source from which 

the example is borrowed. 

3 Precisely -î(y). 

4 Abyan and Kohrud are villages situated near the city of Kashan. Khur and 

Mihrijan mentioned below are located in central Iran. The dialects of these villages 

exhibit some north-western traits.   
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person singular pronominal enclitic with a plural antecedent in 

the Kabuli dialect: ar-sêš gir âmad “all the three of them got 

caught” (Farhâdi 1955, 54).1   

The existence of the phonetic variants with a more open 

articulation of the vowel: -ệ/-ê; -ênâ  can be explained by the 

influence of “n” since -i is originally in. In Herati, the nazal 

consonant [n] often leads to a more open realization of the 

preceding vowel [i] or [e], cf. êngeč corresponding to in gašt 

“this time”.2 

A similar situation is observed in the Tati dialects of the 

Caucasus in which third-person singular pronominal enclitics 

have originated from demonstrative/personal pronouns: bælÿq di 

ki kar i pís-ÿ “the fish saw that things (lit.: his things) were not 

going well for him” (Grünberg 19632, 39).3 That the enclitic here 

is originally the respective personal pronoun is confirmed not 

only by the fact that the former is phonetically identical to the 

latter but also by an analogy with other pronominal enclitics in 

Tati varieties in which all enclitic pronouns are related to 

respective personal pronouns: mænæ kitáb mæn, tÿræ kitáb tÿ, 

kitáb i, (northern dialects) kitáb yu,4 kitáb yÿ; kitáb mun, kitáb 

šmun, kitáb šun “my, your, his/her, our, your, their book”. Cf. 

personal pronouns: mæn, tÿ, i, (northern dialects) u, ÿ; (i)mu(n), 

(i)šmu(n), (i)šun; demonstrative: i(n), u(n) (Grünberg 19632, 38-

39, 41, Grünberg, and Davydova 1982, 257). 

The enclitic use of personal (and demonstrative) pronouns is 

not a rare phenomenon in Iranian dialects of the south-western 

type. Cf. the Sistani variety of Persian (including the dialect 

spoken in Serakhs): sar-n-a (-n < on “this; he”) “his head”, bré-
                                                            
1 Translation mine. 

2 For more information see Ioannesyan 2009, 3. 

3 Here and below examples are presented in the original transcription of the sources 

cited.  

4 Grünberg considers the [y] sound before the pronominal enclitic a remnant of the 

original ezafe (Grünberg 19632, 39). 
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3. The third-person plural pronominal enclitic -inâ/-ino1/-

ênâ  leaves no room for doubt that it is derived by attaching 

plural suffix -(h)â to demonstrative/personal pronoun in: inji 

zaminâ-inâ nâkâr mun “their lands remained untilled here”. Cf. 

the respective non-enclitic personal pronoun derived upon the 

same pattern: inâ hamə witamin migän witamin dârə, digə ni-yε, 

dâktar sayιb? “all of them are said to have vitamins, right, Mr. 

doctor?”. 

4. A gradual transformation of non-enclitic demonstrative / 

personal pronouns to pronominal enclitics can be observed 

within the same sentence, in which the pronoun is still joined to 

the preceding word by the ezafe like a non-enclitic pronoun in 

the attributive function, but the use of the third-person singular 

form for the plural, so typical of colloquial speech with respect 

to the third-person pronominal enclitics in Afghanistan, makes 

the pronoun resemble the enclitic: ami sawârkârâ bâlê asp-e xo, 

nεyzε bəm dast-e-in-ε “These horsemen on horseback with spears 

in their hands” (lit.: in his hand).2 Cf. a similar use of the third-
                                                            
1 In Herati, the [â] sound can change to [o] or [u] not only before the nazal 

consonants but also after them, cf. mor which corresponds to literary Persian mâr 

“snake”. 

2 The transformation of the third-person non-enclitic pronouns into pronominal 

enclitics could have been accelerated by the common use of the attributive word-

combinations in which the attribute expressed by a demonstrative/personal pronoun 

is joined to the noun by the preposition az that can be preceded by the ezafe: zanâ-ye 

az i “his wives”. A gradual transition from such combinations to the enclitic use of 

pronouns which is observed occasionally within the same sentence appears quite 

simple: pust-eŭ… a taraf-e šarwali… migirä pust-e az u “its (sheep’s) skin is taken 

by the town council”, am ar čiz-i ke bəm gir-e az i bιyâyε mida bə baččâ xod, bəm 

kalunâ, bâ âxundâ, bâ mollââ “he gives whatever he can obtain (lit.: whatever 

comes to his hand) to his children, to the elderly, to the clergy, to mullahs”, cf. bara 

unji kâr konε tâ yak čiz bə gir-i bιâyε “let him go there and work so that he may earn 

something” (lit.: so that something may come to his hand). However, the described 

attributive combinations cannot fully account for the origin of these third-person 

pronominal enclitics because such word-combinations are equally common to the 

Kabuli and other dialects of Afghan Persian where the changing of the third-person 

or demonstrative pronouns into enclitics does not occur.    
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3) Subjective: yak asp-e mə bə zamin xor, bəm sar sang ke 

berasid-i bə zamin xor “one of my horses fell to the ground, as 

soon as it approached a stone it fell to the ground”. 

The above pronominal enclitic in Herati is originally the 

personal (= demonstrative) pronoun in. The latter is used 

enclitically like the other third-person singular pronoun u and 

substantivated plural demonstrative pronoun inâ < inhâ. These 

pronouns employed as enclitics have fully replaced in Herati the 

third-person pronominal enclitics -eš/-aš and -ešân used in 

literary Persian and other dialects of the Persian—Afghan 

Persian—Tajiki linguistic continuum.1 

That the Herati pronominal enclitic -i (occurring also as -ệ/-ê) 

has originated from the demonstrative/personal pronoun in is 

proved by the following factors: 

1. The existence of another third-person singular pronominal 

enclitic which has similarly originated from a 

demonstrative/personal pronoun u: -u (also occurring as -ŭ/-ŏ/-

ιŭ/-eŏ): i simorġ did ke jujâhâ-yŭ2 ġarġar mikašε “This Simurgh3 

saw that her nestlings were crying”. 

2. The occurrence of the [n] consonant sound between the 

enclitic and the third-person singular present copula which can 

be seen as a restoration of the historic [n] of the 

demonstrative/personal pronoun in: âkem xod-i ni-yε, ġamândân 

ba jâ-in-ε  “the governor himself is not there, the commandant is 

in his place”, arče ke as az xod-in-ε  “whatever things there are, 

they are all his” (lit.: they are all his own). 

                                                            
1 The use of the third-person pronominal enclitics -eš/-aš in Herati in former times is 

attested by an 11th century treatise: “Tabaqat of Sufiya” consisting of utterances of 

A. Ansari, the outstanding mystic and commentator of the Qur’an, whose language 

reflects some traits of the old Herati dialect (Ivanow 1923, 33-34). 

2 The [y] sound occurs before the enclitic in order to eliminate the hiatus between 

the two vowels.  

3 Simurgh is the name of a fabulous bird. 
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A remarkable feature of some Western Iranian languages and 

dialects is the third-person singular pronominal enclitic -i. In the 

Herati dialect of Persian, it corresponds to -eš/-aš of literary 

Persian in all its grammatical functions:1  

1) Attributive: göučarun vârxatâ šod, rang-i parid “the 

shepherd was confused, he turned pale” (lit.: his color 

disappeared);  

2) Objective: i šâ Abbâsi xêli ġar-i gerιf  “this shah ‘Abbas 

was seized with severe anger” (lit.: this shah ‘Abbas, severe 

anger seized him); 

                                                            
1 The present author has done a special study on the Herati dialect which has 

resulted in a series of publications including monographic. 
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Judeo-Zarġānī dialect (JZD) as reflected in the Hap ̄ṭārāh of ...  47 

their populations which recorded by accounts from recent 

centuries, mostly from the 18th century onwards. For instance, 

Amnon Netzer noted some Jewish settlements around Šīrāz 

including Jahrom, Nowbandegān, Zarġān, Dārāb, Kāzerun, Lār, 

Dayyer & Firuz-Ābād (Nēṣer, 1973, p. 132). 

In recent years, most of these Jewish communities left smaller 

districts to greater cities and also in the past century from Iran to 

other countries and due to this kind of emigrations, the works 

made by them also have transferred from one country to another 

one; for instance, nowadays there is no Jewish soul and no 

Jewish work remained in Zarġān. Knowing that most of the 

remained Zarġānī Jews left Zarġān to Šīrāz and Tehrān and then 

made ʿa ̆lîyyâ lāʾāreṣ till 1960. 
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Encyclopedia Judaica, 2nd Ed., Vol.15, p 783. 

 

C. It’s also noteworthy that in recent years a third emigration 

has occurred from the eastern parts of Iraq to the west of Iran 

and based on historical and linguistic evidence, some Jewish 

Neo-Aramaic speakers who lived or live in the west of Iran 

especially in Kurdistan are Iraqi Jewish communities who settled 

there. 

 

7. Appendix II: The Jewish presence in Fārs province and 

Zarġān 

Fārs province, located in the south of Iran, from a long period 

has had many Jewish souls who lived there for a long time which 

presumably can be traced back to the period of the Achaemenid 

era and among its settlements, Šīrāz had the most populations 

ever. As well as Šīrāz, some other districts in this province had 
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9 In the fourth year of Hezekiah's reign, which was the seventh 

year of the reign of Hoshea son of Elah over Israel, Shalmaneser 

king of Assyria marched against Samaria and besieged it. 10 And 

at the end of three years, the Assyrians captured it. So, Samaria 

was captured in the sixth year of Hezekiah, which was the ninth 

year of Hoshea king of Israel. 11 The king of Assyria exiled the 

Israelites to Assyria and settled them in Halah, in Gozan by the 

Habor River, and in the cities of the Medes (2 Kings 18: 9-11 - 

Berean Study Bible). 

These Jewish communities were the ancestors of Iranian Jews 

who were and are settled in the west and north parts of Iran or 

maybe even in Afghanistan and Tajikistan. 

B. The second great emigration occurs in the Achaemenid era 

and especially after the Babylonian captivity which well 

described by the Bible, when Nebuchadnezzar II (ZD 

/Boġdolna:s/), King of the Neo-Babylonian Empire made the 

Jewish community exiled from Jerusalem to Babylonia. In ~ 539 

BC Cyrus the Great captured Babylon and gave permission to 

exiled communities to return to their homeland. Some of them 

returned to Jerusalem but some of them remained in Babylon or 

went to other cities of the Achaemenid empire, both in the reign 

of Cyrus the Great and also his succeeders like Artaxerxes I 

some of them went to the south and central parts of Iran. 

Based on these two different mentioning given by the Bible, 

one can assume that the longest date can be given about the 

Jewish community of Šīrāz and subsequently that of Zarġān, 

can’t be longer than the second period. 
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The mentioned features illustrate the first attempt to recognize 

the extinct JZD through the texts and also stands as an evidence 

for another Jewish Dialects in Fārs province alongside with the 

Judeo-Šīrāzī from the post-Mongol period. 

JZD, as reflected in the HZ, had many common features and 

characteristics with ZD but they are not completely identical. 

The HZ occasionally shows some different Phonological, 

Syntactic, Lexical and Grammatical features, sometimes in 

common with other scholarly JP texts and sometimes not. 

 

6. Appendix I: The Jewish presence in the Iranian plateau 

The Iranian Jewish community, better known as Kalimī or Jūd 

(with a variance as JZD Jīd Pl. Jīdā), have lived in Iran (both 

culturally and geographically) for more than 2000 years. They 

have also traveled from Iran to other countries, for instance, 

some works in JP i.e., their language which they understood 

well, have been found among Kaifeng Jewish community in 

China in the east, as well as some documents belonged to them 

in the Cairo Genizah in Egypt in the west. 

A. Due to the lack of satisfactory evidence until now, it is not 

easy to provide a specific date for the presence of Jews on the 

Iranian plateau. But according to the semi-historical narrations 

given by the Bible, and specifically 2 Kings 17: 6 and 2 Kings 

18: 9-11, where it is narrating that Assyrian kings (for instance 

Shalmaneser V in ~ 722 BC) exiled the Jewish community and 

settled them in some cities including the cities of the Medes. It’s 

the first great mention of such emigration to Iranian plateau: 

6 In the ninth year of the reign of Hoshea, the king of Assyria 

captured Samaria and carried away the Israelites to Assyria, 

where he settled them in Halah, in Gozan by the Habor River, 

and in the cities of the Medes (2 Kings 17: 6 - Berean Study 

Bible). 
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(Hassandoust, 2014, p. 1053 Ent.1896) corresponding to MP 

Ayādgār ī Jāmāspīg 16 : 13 būm-čandag with Pazand 

equeilvalent as būm-čandīn (Agostini, 2013, p. 77 & 189) as 

well as toponym of Būmahen from *būmi-maθana- *√manθ 

“agiter, secouer” (Benveniste, 1964, pp. 307-309). 

JZD čendeše < *čandišnag < MP čandišn- + -ag from *√čat 

“to tremble, shake” (Cheung, 2007, p. 36 & 37). 

XXXI. The rest dialectical vocabularies: Although the HZ is a 

kind of scholarly translation by a learned translator, but in some 

cases, he used some local vocabularies or the local form of the 

words. P4a ת כרדם֜זַּפ  /zaft kerdam/ which means “I hid” vs. ZD 

zaf < Arabic ḍabṭ, P99a באלאי בון /bāloy bun/ “on the roof” vs. 

Persian bālāy-e bām, P99a ולגת /va laqat/ “and kick” vs. Persian 

lagad, P25b פרי  tā 'urā/ תא אורא בגורם čaparī/ “quickly”, P26a/ צֹּ

buǰuram/ “So I seek him.” vs. Persian beǰuyam, P23a ונה דאן ֜כ

 ,xune-dān yisrāel/ “Israel's household” vs. Persian xāndān/ ישראל

P41a אמבאר /ambār/ “storeroom”, P100a אס֜באס כ  /bās-xās/ 

“interpellation” vs. Persian bāz-xāst, P68a תידן֞אפ  /oftidan/ “They 

falled.” vs. Persian oftādand, P56b בודרסאדה ֜פ  /fersāde bud/ “he 

has sent.” vs. Persian ferestāde, P128a מי באסת /mi-bāst./ “It 

should” vs. Persian mi-bāyest, P9a ובגרוזד /va bugruzad/ “and he 

escapes” & P34b בגרוזנד /bugruzand/ “They escape.”, P9a 

 va/ והמסאדה hamsādegun/ “neighbeours”, P34b/ המסאדגון

hamsāde/ “and neighbeours” & דוזידסת /dozzidast/ “He has 

stolen.” vs. P9b דזדידנד /dozdidand/ “They stole.”. 

 

5. Conclusion 

The HZ written and produced by Jews in a place and time like 

Zarġān during the past centuries, where non-Jews and especially 

Muslims didn’t make works or at least their works doesn’t reflect 

their local understanding from the texts as well as their 

dialectical features. 
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XXIX. Verb tanǰīdan “to drink”: This verb is attested in Judeo-

Kāšānī & Judeo-Eṣfahānī as well as Judeo-Šīrāzī (Borjian, 2020, 

pp. 409-410) and in the HZ is attested as P117a ומי תנגידן /o-mi-

tanǰīdan/ “and they were drinking”, P57b מי תנגיד /mi-tanǰīd/ “he 

was drinking.” wherein some cases, the HZ used verb nušīdan 

“to drink” as P118a בנושים /lets drink/, too1. 

XXX. New words: P8a רא֜רד ת֜אסם וב  /esm o bord or bard -(e) 

torā/ “Your reputation (literaly “name and loftiness” (Cf. Per. 

esm o rasm “fame; reputation”), P108b נדשהי וזלז אהד ֜להי כזמין צֹּ

רסתאד֜פ  /zamīn čendešeyy o zelzeley xāhad ferestād/ “Earth will 

send a tremblor & earthquake.” which some lines latter in the 

same page thus interpreted: נדידה וריזה ריזה כ אהד גרדיד֜בר הם צֹּ  /bar 

ham čendide o rize rize xāhad gardid/ “It will be trembled and 

chopped.”. 

 /bord/ or /bard/ “loftiness”: As an hapax, this noun is not 

attested in ZD and in other Iranian dialects with final /d/2. 

JZD bord/bard < NSW *burd < MSW *bṛdā nom. of *bṛdant 

from *√barz “to make high” (Cheung, 2007, p. 12 & 13). 

 /čendeše/ “shudder”: As in P108b, in some cases of MP 

corpus, the earth and čandēdan as a verb are attested, for instance 

in MP Ardā Wirāz-nāmag 53 : 2 … ī-m pad ēd dāšt kū haft 

kišwar zamīg čandēnd “… (so that) I supposed that the earth of 

the seven countries trembled.” (Gignoux, 1984, p. 99). In some 

Iranian dialects some words from the same root can be found, for 

instance Āštiyānī zemin-čanda, Āmore'i zami-čenda 

                                                            

1 ZD has tenǰe as well as čenǰe “plant shoot” (Malekzāde M. Ǧ., 2001, p. 79), which 

may be derived from Iranian root θanǰ (the root for tanǰīdan) but from two different 

sources; despite Malekzāde’s hypothesis which says tenǰe changed to čenǰe with t → 

č (also ZD čelondan vs. telondan “to squeeze”, čos vs. tos “fart”, čapīdan vs. 

tapīdan “collapse”). 

2 For detailed work on its different derivations in Iranian languages and dialects, See 

(Filippone, 2015). 
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“praise” and II. Antonym: P97a רמאןָ֜לאו ופ  /lāw o farmān/ 

“prohibition & commandment”1. 

XXVI. Persian-Hebrew/Aramaic compounds: P1b ובי אסורי /va 

bi ʾāsu ̂rî/ “and innocentness (?)”, P125b כאר רשע ועוון  /rešāʿ- o 

ʿāwôn-kʾr/ “wickedness & iniquity doer” as well as P125b  בד ועון

 .”bad- o ʿāwôn-kʾr/ “wickedness & iniquity doer/ כאר

XXVII. Causative verbs: Numourus causative verbs in thee HZ 

have dialectical form and their fianl /-ān(ī)dan/ changed to /-

on(ī)dan/. P120b & P121b צכונד /čekond/ “He dribbled (it).”, 

P125a נרסונדי /naresondī/ “You didn't deliver (it).”, P128a  מי

זרונד֜ג  /migzarond/ “he was passing.”, P2a ושונדן  /gošondan/ ג 

“They opened (it).”, P068a באז דארוניד אורא /bāz dāronid 'u-rā/ 

“He prevented him/her.”, P62a ביאמוזוני מרא /biāmuzuni marā/ 

“You should teach me.” & וסוזונד אורא /va-sozond 'u-rā / “and he 

burned him/her.”. 

XXVIII. The pluperfect/past perfect tense of budan ‘to be’: In 

P3a ְלף בודה בודם ֜טֵּ  /telf bude budam/, the HZ used bude budam 

for the past perfect of budan ‘to be’ which in Persian simply is 

shortened as budam ‘I had been’2. 

                                                                                                                                            
see https://www.nli.org.il/en/manuscripts/NNL_YBZ000302068/ and the signs by 

two different witnesses who wrote the same word in the bottom of the Ketubā, one 

 .”ha-sāhir/ “the little/ הסאהיר ha-sāʿir/ and another one/ הצעיר

1 Regards synonyms, it’s expected from a Persian speaker to use the Persian word in 

the second part of the conjunction because it stands as a definable word for the first 

one. Such a usages in HZ (i.e., first Persian, then Hebrew) shows the priority of the 

Hebrew terms instead of Persian in JZD. 

2 This form of pluperfect of budan ‘to be’ is attested in corpus of Persian littrature, 

too. ʿAṭṭār of Neyšābūr, great poet of 12th century in his works: 

 ... بوده بودمدتی در انتظارش 

 نامه، بخش سی و نهمعطار، مصیبت ~

 ... بوده بودندبسی در داغ هجران 

 عطار، خسرونامه ~

He had been waiting for him for a 

while… 

~ ʿAṭṭār of Neyšābūr, Muṣībat-Nāma 

They had been in separation for a long 

time... 
~ ʿAṭṭār of Neyšābūr, Xosrow-Nāma 
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strength of my hands”1, P11b ופסוול כ֜אהי שדן /va pāsul xāhī-

šodan/ “and you will become a gentile.” vs. xāhī-šodan or mi-

šawī.2 Using additional /ā/ to the imperative verb in P2a 

אכונידא֜ובאכ  /va bāḵākonidā/ “and You should cry.” vs. P4a 

ונידאכ֜בכ  /bāḵākonid/. To express the direct object and as an 

equivalent for Hebrew ֶאת, the HZ used both אזמר P  חכם בוריד

 hokm borid par'o be-setordan azmar/ פרעה בסתורדן אזמר נאם אישאן

nām išān/ for ְמחֹות ֶאת ֶשֶמם ה ל  ְרעֹּ ֶבר פַּ  And Parʿōh ordered to“ ד 

wipe their name out.” as well as מר P36a ן מר פסראן ישראל ֜ומילה כ

 va milā kon mar pesarān Yisrāel doyyom bār/ for/ דיום באר

Yəhôšuaʿ 5 : 2 ושוב מול את בני ישראל “Make circumcise again the 

children of Israel the second time.” 

XXIV. Verbal noun: In MP, there are some nouns ending either 

in -išn or lesser -išt as verbal nouns which their endings changed 

to -eš/-ešt in Persian and its dialects (Saʿādat, 2012, pp. 102-

106). ZD has many verbal nouns ending with -ešt whose 

frequency is more than other dialects and HZ also attested -ešt as 

a suffix to the present tense stem including P62a סר זנשת /sar-

zanešt/ “blame”, P85b ארשת֜גז  /gozārešt/ “report”, P9a אראיישת 

/ārāyešt/ “makeup”3 as well as an -t ending to make a noun in 

P26b תי֜ראה ושכאפ  /rāh o šekāftī/ “a way and outlet” vs. ZD eškaft 

“cave”. 

XXV. Persian-Hebrew/Aramaic Conjunctions: I. Synonyms: 

P128a בד וצער /bad o ṣaʿar/ “wickedness”, P127a שווק וחשק /šowq 

o ḥēšeq/ “enthusiasm”4, P117b שכר והודאה /šokr o ho ̂dāʾâ/ 

                                                            
1 MP pādyāwand 

2 The HZ doesn’t show JZD completely. for instance, according to interview with 

non-Jewish natives, in JZD they called a gentile as pāθirak which HZ attested as 

P11b פסוול & P12a פסול /pāsul/. 

3 See (Paper, 1967, p. 60) 

4 For the second word there is another possibility which it comes from ʿēšq, as it is 

common in ZD as well as Judeo-Šīrāzī to use /ḥ/ or /h/ instead of /ʿ/. For instance, 
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XIX. Islamic terms: P1b רוזי חלאל /rūzi ḥalāl/ “lawful 

sustenance” vs. kāše ̄r, P10b ב  ,wājeb/ “duty” vs. miṣwâ/ḥôḇâ/ ואג 

P120a ושהיד /va šahīd/ “and martyr” vs. qāḏôš. 

XX. Hebrew/Aramaic terms + Persian verbs: P8b שיא ֜ק

תנד֜גרפ  /qāšəyā gereftand/ “They made difficulties.”, P9a  ובטלון

va baṭlun šəḇûʿa/ שבועה נשדה באשד ̂ našode bāšad./ “And may 

his/her swear doesn't abjured.”, P9b דוכתובה וקידושין מי כרדנ  /va 

ketubā o qidušin mi-kardand/ “And they were making the 

marriage contract and sanctification.”, P9b בסיאר בושת פנים דאשת 

/besyār bo ̂šeṯ pānîm dāšt/ “He felt very shamefacedness.”, P117a 

va ḥănukkaṯ hammizbe/ וחנוכת המזבח כרדן ̄aḥ kardan/ “And they 

made the altar consecration.” 

XXI. The influence of Aramaic Targums on HZ: Although 

the HZ tried to give the Hebrew text of the Tanaḵ, the influence 

of the Aramaic Targums (Onkelos and Jonathan) is tracable on 

the verses. In P128b it says ז תפסיר ֜ון ובאין לפאונקלוס ויונתן הם המצנ

 onqelos o yunātān ham hamčenon o be in lafz tafsir o/ ומעני כרדנד

ma:ni kardand/ “Onkelos and Jonathan interpreted and translated 

the same and with this word, too.”. In the beginning of the 

ha ṭāraṯ haḥōḏeš (Yəḥezqēl 45 : 18), P24b instead of Hebrew 

ָני יהוה  corresponding to Targum Jonathan on ,יוי אלוהים it used ,ֲאדֹּ

Ezekiel ים  .ְיָי ֱאֹלה 

XXII. Invented words: P23a נשינאיאן בר זמין /nešināyān bar 

zamīn/ “sittings on the earth” vs. nešinandegān & 

nešastandegān, P50a המגי תון זנדה הסתידאן /hamegi tun zende 

hastīdān/ “Yours all are alive.”1, P71b ריזידה /rizide/ “abscised” 

vs. rixte, P124 דין סכתי /din-saxtī/ “religious problem/question”2. 

XXIII. Archaic forms/words and Scholarly translation: P56a 

 dar pādyāwandi-ye dastān to/ “in the/ דר פאדייאוונדי דסתאן מן

                                                            
1 HZ used a 3PL verb hastīd + plural ending ān in translation of ים כְֻּלֶכם י   חַּ

2 It was used after Aramaic שייאיק  and Hebrew ספקותי synonyms. 
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XIII. Changing /nn/ to /nd/: P76b בסנד /be-send/ “years old” 

rather than be-sen(n) (Cf. ZD ǰend rather than ǰen(n) “demon”, 

ZD ǰahandam rather than ǰahannam “hell”.). 

XIV. Changing /r/ to /l/: P84b ובלג /va balg/ “and leaf” vs. 

P71b ברג /barg/, P114a ליז  pāč(e)-līz/ “involved” rather than/ פא צֹּ

pāče-rīz1. 

XV. /ān/ <> /un/ : Though in some cases, the HZ has the 

normal changing /ān/ to /un/ : P9a דשון֞כ  /xodšun/ “themselves”, 

P21a בירון כרד /birun kard/ “He destroyed.”,  P57a דאמון /dāmun/ 

“skirt” but in some cases, may be due to the hypercorrection, the 

writer tried to give a bookish form by changing /un/ to /ān/ of the 

words which originally have /un/ endings: P20b & P120b  דר

 dar andarān/ “inside” rather than dar andarun, P121a-b/ אנדראן

 birān/ “outside” rather than birun, and finally some cases/ ביראן

have both bookish and dialectic forms: P1b ון֜באוסתכ  /be-

ost(o)xun/ vs. P3b אן֜אסתכ  /ost(o)xān/ “bone”, P27b אני֜ותיפ  /o 

tīfānī/ “stormy” & תיפ֜אן /tifān/ vs. P28a  טופ֜אן /tufān/ “storm”.2 

XVI. /ā/ to /u/: P2a פונם֗צ  /čupunom/ “my shepherd”, P3a כדום 

/kodom/ “which one?” 

XVII. <hy> for /ey/: P2a המסאדהי /hamsādey/ “neighbeourness”, 

P2a דוזידהי /dozzidey/ “You stole.”, P28b בדהין /bedeyn/ “You 

give.”, P123b המהי /hamey/ “all”. 

XVIII. Final clipping: As a morphological matter, in the 

inflection of the third plural verbs, usually the final <-d> has 

missed. For instance, ודידן   /va-didan/ instead of ודידנד /va-didand/ 

‘and they saw’ alongside many other instances. 

                                                            
1 This adjective is very rarely used in Persian and the only source which I could find 

was Dehḵodā who described it as “to be and to make involved from walking the 

path” (Dehḵodā, 2011, p. 537a) and is understandable through its next adjective with 

a Conjunction as תאר֜וגרפ  /va gereftār/ “and involved”. 

2 For more information See (Ṣādeqī, 2001, pp. 77-101). 
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VII. Metathesis: Metathesis is a common feature in Zarġānī 

dialect (Malekzāde S. , 2011, p. 79) and occasionally reflected in 

HZ. P1b ֜טלף  /telf/ instead of ṭefl “children”, P2a עם  /va-ja:m/  וג 

instead of va-jam(') “to gather”. 

VIII. Nouns with z & d: At least, the traces of two different 

dialects (Sothern & Northern) are traceable in Zarġān; Plus to 

HZ P59a (adverb) רוז֜פ  & P41a (Preverb) רוז אוורדנד֜פ  /furuz */ 

“They landed (it).” in comparison to furud in ZD, there are more 

instances like: pazom vs. padom “congestion”1, xedmat vs. 

xezmat “service”2. 

IX. Lenition: The softening of b to v, which according to 

Borjian is prevalent in JŠ (Borjian, 2020, p. 9), is common in 

JZD, too: P115b לאווה /lāve/ “lamentation”, P116a ואז וגשודה 

/vāz-o-gošude/ “opened”, P117a בר֜א כ֜ו  /vā-ḵabar/ “aware”, P44a 

 be-asirī o be-varde/ “to/ באסירי ובוורדה contract/, P57a/ קוואלה

slavery”. 

X. (De)voicing x & q: The devoicing /q/ to /x/ attested in 

P116a ציראת֜תכ  /taxsirāt/ “faults” despite voicing /x/ to /q/ in P3a 

רסקי֜פ  /farsaqī/ “parasang”. 

XI. (De)voicing /d/ & /t/: In some cases, the final /d/ changed 

to /t/, P3b כארת /kārt/ “knife”, P14a דיהאת /dehāt/ “May he give.”, 

and surprisingly /t/ to /d/, P41b בצרקד /be-ṣerqad/ “steal”. 

XII. Excrescence of /r/: P76b ה  ”dast-pārče/ “excited/ דסת פארצֹּ

rather than dast pāče (Cf. ZD gorǰe rathe than goǰe “tomato”)3. 

                                                            
1 MP padām “mask for the mouth, worn by a celebrating priest”. For more 

information see (Bāqerī, 1985). 

2 Some words in ZD are very rare in the Fārs province but can be found in the 

languages of western Iran; for instance, as Ela Filippone pointed out the hendiadys 

words of bašn are sporadically found in Fārs i.e. Širāz & Zarqān which are not in 

use in other dialects of the Fārs province (Filippone, 2015, p. 345 + F.66). 

3 For a historical survey on this linguistic matter and its historical background, See 

(Ṣādeqī, 2005). 
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To represent the غ /ġ/ in /ġolām/, it used both ג <g> and ק <q> 

and this word is written either as P4a ג֜לאם or ק֜לאם in the same 

page1. 

IV. Acronyms and Abbreviations: Although most of the 

known texts in the early Judeo-Persian corpus, doesn’t include 

the acronyms and abbreviations which is a very common feature 

in the Hebrew literature, the HZ like many other religious Jewish 

texts, written in Hebrew or Aramaic, used either Acronyms 

ים) ּצור  בֹות) and Abbreviations (ק  י תֵּ  including: P1b & P117b (ָראשֵּ

ים for ממ"ה ְמָלכ  י הַּ ְלכֵּ  ה"עה king of the kings of kings”, P2a“ ֶמֶלְך מַּ

for ָשלֹום ָקדֹוש ָברוְך  for הקב"ה peace be upon him”, P117b“ ָהֲעָליו הַּ הַּ

ְבָרָכה for ז"ל the Holy One, blessed be He”, P8b“ הוא ְכָרם ל   may“ ז 

their memory be for blessing”, as well as "מ instead of מוללא 

‘Jewish priest’. 

From the notes by Aḇrāhām melammed on the MS, it is 

plausible that use of the acronyms and abbreviations were 

common in Zarġānī literature. 

V. Syntax: The Persian translation of the HZ reflects the 

impression of the Hebrew or Aramaic language on the word 

order; for instance ת שלמה֜גפ  (VS) instead of ֜תגפ שלמה  (SV) 

maybe reflects the Hebrew  ה ֹּאֶמר ְשֹלמֹּ י ר  or Aramaic (VS) וַּ ֲאמַּ וַּ

ה  .(VS) ְשֹלמֹּ

VI. Arameo-Hebrew: In some instances, as it is common in 

other texts from Zarġān, Aramaic and Hebrew phrases written by 

Zarġānī scholars are mixed with each other. For instance, in the 

Aramaic passage written by Aḇrāhām Melammed, he used a 

Hebrew root in an Aramaic form for “I purchased it” where he 

wrote  ָיה ית  ּה qənîṯîhā/ instead of/ ְקנ  ְנתַּ  zəḇantah/ (Zion/ ְזבַּ

Melamed, 2005, p. 158). 

                                                            
1 Just like the name of Zarġān which is attested either as אן֜זרג  or אן  .זרק 
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: 14 

83b hap̄ṭāraṯ šaḥări ̂ṯ šel yôm hakkippûri ̂m 
Yəšaʿyāhû 58 : 

7 

86b hap̄ṭāraṯ mi ̂nəḥâ šel yo ̂m hakkippûri ̂m Yônâ 1 : 1 

91b hap̄ṭāraṯ yôm rišo ̂n šel sukko ̂ṯ Zəḵarya ̂ 14 : 3 

101a hap̄ṭāraṯ yôm še ̄nî šel sukkôṯ 
1 Məlāḵîm 7 : 

51 

106a 
hap̄ṭāraṯ šabbaṯ wəḥôl hammo ̂ʿēḏ šel 

sukkôṯ 

Yəḥezqēl 38 : 

18 

113a hap̄ṭāraṯ yôm šel šəmi ̂nî ʿăṣereṯ 
1 Məlāḵîm 8 : 

66 

131 & 

133 
Persian greetings in Hebrew script  

132 & 

134 

Persian religious distiches in Hebrew 

script. 

Two pages (4 Folios) which seems to 

be separated from other MS. 

 

 

4. Linguistic features:  

I. As it is very common in MSS from Zarġān, they used a sign 

like gēre ̄š to represent the same letters with different 

pronunciations; for instance: 

 ג צ פ כ

 /gošud/ גשוד /sahrā/ צחרא /pesar/ פסר /kār/ כאר

וד֜כ  /xod/ ֜תגפ  /goft/ וב֜צ  /čūb/ ול֜משג  /mašġūl/ 

II. The HZ used ג <g> instead of various phonemes in Persian 

by using a gēre ̄š and a dot below the ג <g>; for instance: 

III.  

 ג ֜ג ֜ג   ג  

נג  /gošud/ גשוד /ġolām/ לאם֜ג /hič/ ֜היג   /jang/ ג 



Quarterly Journal of Language and Inscription 34 

7b hap̄ṭāraṯ māḥār ḥo ̄ḏeš 
1 Šəmûʾēl 20 : 

18 

13b hap̄ṭāraṯ šəqālîm 
2 Məlāḵîm 12 

: 5 

17b hap̄ṭāraṯ zāḵôr 
1 Šəmûʾēl 15 : 

5 

23a hap̄ṭāraṯ p ̄āra ̂ 
Yəḥezqēl 36 : 

17 

24b hap̄ṭāraṯ haḥo ̄ḏeš 
Yəḥezqēl 45 : 

18 

32a hap̄ṭāraṯ šabbaṯ haggāḏôl Malʾāḵî 3 : 4 

35b hap̄ṭāraṯ yôm rišo ̂n šel pesaḥ Yəhôšuaʿ 5 :2 

40a hap̄ṭāraṯ yôm še ̄nî šel pesaḥ 
2 Məlāḵîm 23 

: 1 

46a 
hap̄ṭāraṯ šabbāṯ wəḥôl hammo ̂ʿēḏ šel 

pesaḥ 

Yəḥezqēl 37 : 

1 

51b hap̄ṭāraṯ yôm šəḇi ̂ʿi ̂ šel pesaḥ 
2 Šəmûʾēl 22 : 

44 

55a hap̄ṭāraṯ šəmi ̂nî šel pesaḥ 
Yəšaʿyāhû 10 : 

32 

59b hap̄ṭāraṯ yôm rišo ̂n šel šāḇu ̂ʿôṯ Yəḥezqēl 1 : 1 

65a hap̄ṭāraṯ yôm še ̄nî šel šāḇu ̂ʿôṯ 
ḥăḇaqqûq 3 : 

11 

71a hap̄ṭāraṯ tišʿâ bəʾāḇ 
Yirməyāhû 8 : 

13 

74a hap̄ṭāraṯ yôm rišo ̂n šel rōš haššāna ̂ 
1 Šəmûʾēl 1 : 

27 

79b hap̄ṭāraṯ yôm še ̄nî šel rōš haššāna ̂ Yirməyāhû 31 
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majesty M(ullah) Baxšī, of Zarġān, end well.] 

 

In P5a the word כון is a problematic word which seems to be 

ן וֵּ  1 without any pronoun as it is expected and(3sg. of piʿlel) כַּ

maybe reflects the Persian sāxt “(he) made.”. If this is true, then 

it means the HZ was written in Hebrew year 5664 (=1903 – 1904 

CE) by Mullah Māšī2 Sānī and then Aḇrāhām melammed son of 

Mullah Baxšī3 purchased it from him. 

The HZ comprises the following texts seems most likely an 

anthology or commentary for teaching or speech rather than a 

full translation for reading at Synagogues. Usually, each 

hap̄ṭārāh starts with the starting verse of the mentioned book of 

the prophets, then followed by translation, stories and 

commentaries. Accordingly, the HZ includes these contents: 

 

 

Pages Title 
The starting 

verse 

3a Unknown text (starting page)  

                                                            

1 Corresponding to Hebrew ן  .1. was set up, was established; 2“ (3sg. of puʿal) הוכַּ

was prepared, was made ready.” (Klein, 1987, p. 272c). 

2 Maybe a local form of Māšîaḥ which according to my knowledge rarely used as a 

Personal name. 

3 The complete name of the owner of this MS who seems to be a learned Zarġāni 

Jewish Mullah, is Aḇrāhām melammed son of Abbā Ḥilqîyāh. In a MS 

(https://www.nli.org.il/en/manuscripts/NNL_ALEPH000136441/) which is a copy of 

the known ʿĀruḵ by Nāṯān ben yəḥîʾēl, in some pages is written: 

P526b: בכשי אנשי זרגאן ֗צעיר אברהם מלמד בן ה"כ ה"כ אבא חלקיה דמחקרי מ  “the little 

Aḇrāhām melammed son of his majesty Abbā Ḥilqîyāh who was known as M(ullah) 

Baxšī (for) people of Zarġān”. 

P49b:  בכשי ס"ט אחד מאנשי ישרלא זרגאן ֗מ ה"כ אברהם מלמד בן ה"כאין ספר ערוך אז מאל צעיר  

“This book of ʿĀruḵ (is) of the peoperty of little Aḇrāhām melammed son of his 

majesty M(ullah) Baxšī, end well, one of the Israelite (of) Zarġān”. 

https://www.nli.org.il/en/manuscripts/NNL_ALEPH000136441/
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beginning as well as the end has missed, and subsequently, it 

doesn't include a presumable colophon on the end but in the 

following pages, such words are written as marginal annotations: 

 

 

P5a  אנא עבדא זעירא קניתיה בימי חורפי בכל עמלי מיד מ" מאשי סאני

 כון שנת תרסד ל)בה("ע

 צעיר אברהם מלמד בן הכ" הכ" מ" בכשי סט" זרגאני
Aramaic [I’m the little servant (of YHWH), purchased it in 

the days of autumn with all my toil from M(ullah) Māšī 

Sānī prepared (it in the) year 5664 (=1903 - 1904) (of 

the creation) of the world.] 
Hebrew [The little, Aḇrāhām melammed son of his majesty 

M(ullah) Baxšī, end well, of Zarġān.”] 

P13b  אנא עבדא זעירא צעיר אברהם מלמד בן ה"כ ה"כ מ בכשי אחד

 אן֜מישרלא זרג
Aramaic [I’m the little servant (of YHWH)], Hebrew [(The) 

little, Aḇrāhām melammed son of his majesty M(ullah) 

Baxšī, one of the Israel (of) Zarġān.] 

P17b אני ס"ט֜שי זרג֜בכ֜ אנא עבדא זעירא צעיר אברהם מלמד בן ה"כ מ 
Aramaic [I’m the little servant (of YHWH)], Hebrew [(The) 

little, Aḇrāhām melammed son of his majesty M(ullah) 

Baxšī, of Zarġān, end well.] 

P24b שי זרגאני ס"ט֜צעיר אברהם מלמד בן ה"כ מ בכ 
Hebrew [(The) little, Aḇrāhām melammed son of his 

majesty M(ullah) Baxšī, of Zarġān, end well.] 

P112b ט"אני ס֜שי זרג֜בכ֜ אנא עבדא זעירא צעיר אברהם מ 
Aramaic [I’m the little servant (of YHWH)], Hebrew [(The) 

little, Aḇrāhām, M(ullah) Baxšī of Zarġān, end well.] 

P106a ט"שי זרגאני ס֜בכ֜ מ" צעיר אברהם מלמד בן הכ 
Hebrew [(The) little, Aḇrāhām melammed son of his 
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2. What is the hafṭarah? 

The hap̄ṭārāhs (=hap̄ṭārot) are some selective portions from 

the books of the prophets (nəḇîʾîm) which is read following the 

Torah reading during the prayers at Synagogues on the šabbāṯ 

(the Jewish holy day i.e., Saturday) and the môʿăḏîm (the Jewish 

holidays), and recently also on the bar or bat miṣwa ̂ ritual (the 

Jewish Coming of age ritual). Usually, there is a connection 

between a Torah portion and its accompanying hap̄ṭārāh. It is 

also noteworthy that although the hap̄ṭārāh portions are 

introduced by the Talmud, there are some little differences 

between different Jewish cultures about the first and last verses 

which each hap̄ṭārāh starts and ends (Karesh & Hurvitz, 2006, p. 

191). 

 

3. The HZ and its Contents 

The HZ is a religious manual (P31a דסתך /dastak/; ZD dassak) 

including 260 written pages1 (132 double scans) and nowadays is 

kept in the Michael Krupp's collection of the national library of 

Jerusalem (Ms. 2526) and recently digitized and made available 

through their website2. The HZ has generally written in Persian 

which is a translation for Hebrew with some Aramaic portions in 

a kind of localized mərubbāʿîm script. Most of the Hebrew / 

Aramaic verses just brought to the MS as citation and the 

writer/translator chose free translation reinforced by his 

commentaries. The MS is incomplete and some pages from the 

                                                            
1 The Page numbers given here is according to the website page numbers including 

136 pages. 

2 https://www.nli.org.il/en/manuscripts/NNL_ALEPH000133729/  

https://www.nli.org.il/en/manuscripts/NNL_ALEPH000133729/
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Hebrew texts and its Persian seems scholarly by a learned priest 

but in some cases reflects the characteristics of the Judeo-

Zarġānī dialect (JZD). 

Keywords: Persian manuscripts, Judeo-Persian, Judeo-

Zarġānī, Hap̄ṭārāh of Zarġān 

 

1. Preface 

Zarġānī dialect (=ZD) belongs to the Fārs group of 

southwestern Iranian dialects; In recent years some books have 

been published by Moḥammad-Ǧaʿfar Malekzāde, a native 

Zarġānī writer, on the preserved treasure of the contemporary 

ZD which include the words, idioms, phrases and so on 

(Malekzāde M. Ǧ., 2001; Malekzāde M. Ǧ., 2004; Malekzāde M. 

Ǧ., 2009), but the thesis submitted in 2011 at Šīrāz university by 

his daughter Sūdābe Malekzāde stands as the first work which 

tried to analyze the dialect and shows its features academically 

(Malekzāde S. , 2011). The mentioned works are based on 

audition data recorded from native speakers who all of them are 

Muslims and don’t reflect the Zarġānī Jewish dialect which in 

some cases is different than the ZD mostly used by non-Jewish 

community and hereafter we call it Judeo-Zarġānī dialect 

(=JZD). It’s noteworthy that there are numerous literary works 

by Zarġānī Muslim scholars including religious writings and 

translations, poems, proses, marriage contracts, property deeds 

and so on, but because of their standard Perso-Arabic script, 

poorly reflect the dialect of their writers, while the JZD which is 

preserved in some MSS with the same contents, used the Hebrew 

mərubbāʿîm script without a fully standard spelling which gives 

this opportunity to find some dialectical features. Nowadays, 

there is no Jewish soul living in Zarġān and JZD is almost 

extinct. JZD preserved in such MSS belongs to the JP literature 

of the post-Mongol period. 
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Judeo-Zarġānī dialect (JZD) as reflected in the 

Hap ̄ṭārāh of Zarġān (HZ) belonged to Aḇrāhām 

Melammed ben Baxšī Zarġānī 

 

Ibrāhīm Šafiʿī1 

University of Tehran 

 

Abstract 

This paper deals with a religious Judeo-Persian (JP) MS found 

in the south of Iran in a today’s city named Zarġān, nearby Šīrāz, 

and transferred to Jerusalem some years ago and now is kept in 

the Michael Krupp’s collection of the national library of 

Jerusalem and recently through the internet access granted by the 

library is accessible to read and research.The Hap̄ṭārāh of 

Zarġān (HZ) owned by Aḇrāhām Melammed ben Baxšī Zarġānī 

shows some characteristics of the Jewish dialect of Zarġān, an 

Iranian southwestern dialect from the Fārs dialects group which 

is not preserved till now. This MS besides some others 

comprises the slim corpus of the Zarġānī Jewish writings and 

despite this fact that this is a literal translation of the Aramaic-

                                                            
1 Mail: i.shafiee@ut.ac.ir 
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Fig. 7 – silver coin of Narseh, Type Ia/1a – Style A (from Alram, 

2012; p.295) 

 

 

 
Fig. 8 – silver coin of Narseh, Type Ib/4a – Style G (from Alram, 

2012; p.324) 
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Fig. 5 – Narseh’s Bust D, (graphic elaboration by MAIKI – G. 

Vitale, 2021) 

 

 
Fig. 6 – Narseh’s Bust B, detail of the crown’s decoration 

(graphic elaboration by MAIKI – G. Vitale, 2021) 
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Fig. 3 – Narseh’s Bust B, (graphic elaboration by MAIKI – G. 

Vitale, 2021) 

 

 
Fig. 4 – Narseh’s Bust C, (graphic elaboration by MAIKI – G. 

Vitale, 2021) 
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Fig. 1 – Narseh’s Bust A, (graphic elaboration by MAIKI – G. 

Vitale, 2021) 

 

 

 
Fig. 2 – Narseh’s Bust A, detail of the socket (graphic 

elaboration by Studio 3R) 
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the figures depicted in the rock reliefs, could perhaps symbolize 

the restoration of order within the Sasanian kingdom at the hands 

of Narseh following the chaos born of Wahrām III’s ascension to 

the throne and the ensuing political dispute. 

Furthermore, whatever their original position was, the busts 

were inserted within the more general context of the Pāikūlī 

structure, participating in the communicative language the 

monument and the related inscription fashioned Thus the 

architectural features that strongly recall kingship such as the 

stepped battlements and the epigraph.  

Therefore, the importance of the four busts in high relief – and 

more generally, of the entire Pāikūlī monument – in the study of 

the early Sasanian period form of representation and ideological 

discourses is crucial. Certainly only an in-depth study of the 

Pāikūlī site and the surrounding area as planned by the MAIKI 

project will reveal further and relevant information about the 

many questions still unsolved on this enigmatic monument and 

its iconic busts. Clear indication of how these sculptures 

continued to have a significant role in shaping landscape 

perception and native’s cultural memory is the modern age name 

given by locals to the site of Pāikūlī, which according to 

Rawlinson is1: 

“[…] known as the But-Khaneh (or “idol-house”), probably 

from the figure of Ardeshir, which is still the prominent feature 

of the ruins.” 

Though Rawlinson wrongly interpreted the king depicted in 

the busts as Ardašīr I, his words show the importance of this 

marvellous and yet enigmatic monument. 

 

 

 

                                                            
1 Rawlinson apud Thomas, 1868, pp. 56-60 
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Ardawān IV and in Ardašīr I’s issues1. Featured again in 

Wahrām I’s coins2, this hairstyle also occurs in non-royal 

evidence as shown on numerous seals3. Another feature often 

displayed in Sasanian art are the pearl earrings, which appear in 

several rock reliefs such as Narseh’s investiture at Naqš-e 

Rostam (Naqš-e Rostam VIII)4 and Šāpuhr I’s triumph also 

found at Naqš-e Rostam (Naqš-e Rostam VI)5. Also depicted on 

the coinage emissions of Ohrmazd I, Wahrām II and Ohrmazd 

II6 and on plenty of seals7, the pearl earring was probably a 

distinctive royal paraphernalia of the Sasanian dynastic identity 

if an author such as Procopius of Caesarea mentioned it in his 

History of the Wars in his account of king Pērōz’s death 8. 

 

Conclusions 

The four busts in high relief certainly had a specific and 

functional role in expressing the royal ideology within the 

dynastic claims inaugurated by Narseh. The enormous 

dimensions of these pieces certainly had the function of 

prompting a sense of wonder and deference in the observer in a 

symbolic language that, jointly with formulaic passages included 

in the inscription, could have had the function of recalling some 

Sasanian court rituals and could manifest the tangible presence 

of the sovereign. At the same time their stillness and frontality, 

which differentiate form the more common interaction between 

                                                            
1 Alram-Gyselen, 2003 

2 Alram-Gyselen, 2012 

3 For further references, see Gyselen 1993, Catalogue des sceaux, camées et bulles 

sassanides de la Bibliothèque Nationale et du Musèe du Louvre. I. Collection 

generale, Paris 

4 Herrmann, 1977 

5 Vanden Berghe, 1983 

6 Alram-Gyselen, 2012 

7 Note 30 

8 Procopius, I. iv 14-16 
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Those busts show numerous analogies with Narseh’s portraits as 

for the hairstyle and the chest’s curvilineal end, although 

substantial discrepancies are also apparent such as the different 

material (limestone for Narseh’s busts and stucco for Šāpuhr 

II’s). 

A similar context with royal sculptures set into an 

architectural context is also attested inside a court of the Edifice 

II in Kish in which according to Jens Kröger1, the recurrent 

presence of the fourteen royal effigies (whose crowns are similar 

to both Šāpuhr II and Wahrām V’s ones) suggests a connection 

with some sort of dynastic celebrations. Whatever their 

significance is, these busts once more show a correspondence 

with Herzfeld’s hypothesis on the position of Narseh’s four 

busts, and once more they saliently differ in the material used, 

which is again stucco. 

Another comparable context at Tell Dahab, near Ctesiphon 

(probably built By Husraw I): here fragments of stucco busts of 

high-ranking male figures linked to horses and other running 

animals have been recovered, and according to Kröger they were 

part of hunting scenes probably belonging to a continuous frieze 

in which were inserted half-busts of Sasanian kings2. 

Unfortunately, none of those busts can be pieced together given 

the fragmentary nature of the found materials. 

Lastly, some of the features characterizing the busts are quite 

commonly displayed on different Sasanian media: such is the 

case of the sumptuous hairstyle carried by Narseh, commonly 

encountered in rock reliefs, coinage emissions and seals. Indeed 

some of its earliest instances are in the equestrian relief of 

Firūzābād (Firūzābād I)3 depicting Ardašīr I’s victory over 

                                                            
1 Kröger 1982, p.265 

2 Kröger 1982; 1993a 

3 Vanden Berghe, 1983  
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Validate this dating the mention of the peaceful relations 

between the Sasanian and Roman Empires1, establishing as a 

terminus ante quem for the monument the year 296 AD, when 

the two powers engaged in a war against each other and Narseh 

suffered a humiliating defeat. 

As already mentioned, the nominals belonging to Type I 

(divided into phases Ia e Ib) were issued in the first years of 

Narseh’s reign2, apparently the period in which in parallel the 

monument of Pāikūlī was built. In general, numerous 

correspondences between the portraits carved in the stone and 

those coined on metal can be seen: the pearl earrings and 

necklace, the hair divided into locks, the fluttering edges of the 

diadem and the beard fastened to the chin. On the other hand, the 

leaf decoration that adorn the sovereign’s crown clearly differs 

from on form of representation to the other for in the busts it 

seems to have an acanthus leaf shape (Fig. 5) while in the 

monetary issues it resembles a palmette (such as in the Type Ia 

of Style A, Fig. 6). It is necessary to mention though that among 

the ten styles (A-J whose differences are determined by the mints 

peculiar styles and carving proficiencies) in which the monetary 

issues are divided, not all of them yield the same type of leaf 

decoration for in Type Ib of Style G its form slightly recalls an 

acanthus leaf (Fig. 7). 

A formal correspondence between the four busts in high relief 

and other forms of Sasanian art is found in data from other sites 

such as the manor house of Hājīābād: two male high reliefs 

stucco busts depicting the Sasanian King Šāpuhr II (309-379 CE) 

were located in a portico facing the ayvān L.149 and in relation 

with two semi-columns3 of which, as believed by the Iranian 

archaeologist Massoud Azarnoush, the busts were their capitals. 

                                                            
1 NPI § 91; Humbach-Skjærvø 1978-1983, p 51 

2 Alram-Gyselen 2012, pp. 59-62 

3 Azarnoush 1994 
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they appear only over two of the four busts. Furthermore, the 

round-shaped korymbos of the four busts emerges from the plain 

and squared frame in which the busts are carved, thus their 

inclusion in a wall composed as of today, solely of rectangular 

blocks is certainly complex. 

Eventually according to his own data, Herzfeld discovered the 

four busts in high relief and the in the round bust near three of 

the four walls of the Pāikūlī monument (their specific position is 

not mentioned thus it is impossible to precisely locate each of 

them)1. This question the hypothesis of the German scholar, 

unless we consider the location in which Herzfeld found them as 

the result of an earlier and rather improbable anthropic action 

(notably on the account of their weight); thus only a methodical 

and thorough study of the collapsed material may shed light on 

their original position. 

 

Confronts 

One cannot fail to compare the image of Narseh as it appears 

in the four busts in high relief with the ones found on the coinage 

issued during his reign: as for every other exponent of the 

Sasanian monarchy, the coins bear on the obverse the portrait of 

Narseh, wearing his own distinctive crown.  

As already ascertained in the context of the Sylloge 

Nummorum Sasanidarum2 two are the types ascribable to Narseh 

(Type I and II) – thus divided according to the crown worn by 

the sovereign – but in the context of this paper only Type I will 

be taken into consideration for they stylistically closer to the 

busts. Indeed a careful analysis of the sculptures indeed reveals 

how the crown carried by Narseh generally matches its 

appearance with the Type I obverse of his coinage emissions3. 

                                                            
1 See note 20 

2 Alram 2012 

3 DeShazo 1993; Alram-Gyselen 2012 
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follow this criterion: they may be a sign of an unintelligible 

original diverse sculpting project maybe some kind of technical 

device to anchor the sculptures to the structure, although the 

busts were clearly based on the same iconographic archetype. 

The very same Herzfeld had deduced a single model after which 

they were fashioned1 (once more it must be stressed that the 

German scholar probably did not had the chance to analyse the 

busts’ back). 

 

Reconstruction 

A reconstruction of the busts original place in relation to the 

Pāikūlī monument is rather arduous and a dilemma yet unsolved. 

Herzfeld reported the position in which he discovered them2 and 

conjectured that the four busts in high relief were placed above 

the inscriptions, in the middle of each wall of the structure, 

which he thought was a simple quadrangular based tower3; he 

considered the in the round bust as a rejected piece left behind4. 

While Herzfeld’s opinion on the overall structure of the 

Pāikūlī monument is convincing, his arrangement of the four 

busts implies a number of architectural and structural problems. 

According to Herzfeld’s reconstruction, The four royal portraits 

placed over the inscription would be at the considerable height of 

at least 4 metres (the Middle-Persian inscription is arranged in 

eight rows of limestone blocks, each high 50 cm ca)5 and, 

considering their impressive weight, the four busts could not 

uphold their position without the aid of auxiliary devices such as 

clamps. As of today, the royal portraits reveal none of these 

contraptions and while the sockets may had a similar function, 
                                                            
1 Herzfeld 1924, p.8 

2 Herzfeld 1924, p.2 

3 Herzfeld 1924, pp.6-7 fig.6 

4 Herzfeld 1924, p.8 

5 In some cases the Middle-Persian inscription run on the projecting podium of the 

structure 
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The frame is large about 30 cm ca while the busts thickest 

point, once again coinciding with the lamellar section of the 

crown, measures 50 cm ca. Bust B lacks a socket. 

Bust C (162 cm ca in height and 110 cm ca in width) presents 

an almost completely destroyed korymbos, whose damages also 

reach the lamellar section of the crown (at about 120 cm in 

height). Bust C is severely eroded by time and weather, thus 

many of its features are lost: the various elements of the crown 

are barely distinguishable, as are the beard and the visage; 

despite this, on the left side the leaf decoration of the crown and 

a detail of the king’s hairstyle – twisted in spirals and divided in 

four locks – are clearly visible (Fig. 4). 

The frame once again is large about 30 cm while the thickest 

point reaches 60 cm ca once more coinciding with the lamellar 

section of the crown. At about 122 cm in height, Bust C displays 

on its back a socket extended 110 cm ca in length, 9 cm ca in 

height and 4 cm ca in thickness. 

Bust D (tall 154 cm ca and wide 90 cm ca) is the most 

damaged of the four busts despite being the only with a 

korymbos almost completely intact: the frame’s left side is 

entirely missing and the king’s visage is extremely eroded thus 

only the beard’s profile is distinguishable. Despite this, on its 

right side a small part of the crown’s leaf decoration is visible, as 

are a small number of lamellae and the royal diadem. The pearl 

earring is slightly intuitable, while the twisted spiral of the king’s 

hairstyle is easily detectable (Fig. 5). 

The thickest point, once again coinciding with the lamellar 

section of the crown, is about 60 cm long while the frame 

measures 20 cm ca in thickness. As in case for Bust B, this bust 

lacks also a socket. 

Clearly, the majority of the four busts’ peculiar features 

depend on the damages and erosion they suffered. Conversely, 

the sockets placed on the rear of Bust A and C do not appear to 
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royal diadem just under it, while its left ribbon is barely 

distinguishable on the wall of the frame. This proceed on the left 

right side of the bust in a gentle curve, reaching the korymbos 

while on the left is shaped as a right angle concurrently to the 

lamellar section. The king’s visage is particularly eroded, thus 

eyes, nose and mouth are barely visible, as is the beard. The hair 

are separated in four locks per side (fig. 1)1. 

The thickest point, 90 cm ca, coincides with the lamellar 

section of the crown while the frame is large 40 cm ca. A socket 

is placed at about 121 cm in height on the frame back and whose 

measures are: 110 cm ca in length, 7 cm ca in height and 5 cm ca 

in thickness (Fig. 2). 

This bust was the model of the 3D reconstruction by means of 

the ZScan2 and of a 3D print through SLS (Selective Laser 

Sintering) technology3, displayed to the public in occasion of an 

exhibition held in Sapienza University of Rome and dedicated to 

the MAIKI activities in the Autonomous Region of Kurdistan in 

Iraq. 

Bust B (138 cm ca tall and 90 cm ca in width) displays a 

damaged korymbos on its upper part. Particularly abraded over 

the right side, on its left the bust shows several detailed features 

such as the leaf decoration over the korymbos, the single 

lamellae of the lower section of the crown (at 90 cm ca in height) 

and a pearl earring. Narseh’s visage is framed by five locks per 

side (very much eroded on the right) and once again is 

particularly damaged by time and weather so only the profile of 

the beard is visible. Finally, the king wears a pearl necklace (Fig. 

3). 

                                                            
1 The photos of the four busts here presented (fig. 1, 2, 3 and 4) were elaborated by 

aligning points marked on the busts during the MAIKI campaigns 

2 Done by Studio3R 

3 Done by Facto 3d Srl 
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the korymbos and a leaf decoration on its front and sides – over a 

diadem whose ribbons are sometimes still visible on the wall of 

the bust plate; sometimes, pearl earrings and a necklace are 

visible. His locks frame his face in a sumptuous hairstyle and a 

short beard covers his chin; the arms, shoulders and chest are 

shaped in ornamental curves. 

On the rear, two of the busts, slightly taller than the other two, 

present in correspondence of the crown, a sort of socket-like 

cavity wide as the entire back. This may be a sign of a differing 

sculpting project1; Herzfeld does not mention them, probably 

because he never moved busts from where he found them thus 

confining his attention on the four sculptures’ front. Therefore, 

the four busts of King Narseh can be gathered in two different 

groups: on the one hand the taller ones with a socket and on the 

other hand the shorter ones without it; the height difference in 

the two groups is a result of the bigger korymboi in the socket-

supplied busts. 

 

The Four Busts Description 

Despite the great resemblance of the four busts with each 

other, all of them display peculiar features and a different state of 

conservation which deserve to be noted, thus I will analyse them 

one after the other (labelling them as A, B, C and D) evidencing 

such differences. Although some of the data were obtained 

thanks to the 3D rendering, most of them were acquired through 

standard means and, on account of their position far from ideal in 

the Slemani Museum, their measures ought to be considered with 

a margin of error. 

Bust A (165 cm ca tall and 125 cm ca wide) displays a 

korymbos fractured on the upper left side. The lamellar section 

of the crown (at 120 cm ca in height) is clearly visible, as is the 

                                                            
1 Though, while improbable, men could have made them afterwards 
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Slemani Museum in 1997. Those were moved rather hastily to 

avoid further damage to the pieces and they could not report 

their position before the relocation. Only the plan hastily 

compiled more than a century before by Herzfeld for his volume1 

reports the place in which they were found (two on the western 

side of the monument, two on the eastern side and one on the 

southern)2, thus it is difficult to establish an entirely reliable 

reconstruction of their original position in relation to the 

monument. 

In 2009, a second campaign took place at the Slemani 

Museum, aiming to collect a graphic documentation of inscribed 

blocks and of Narseh’s sculptures: this was obtained via the use 

of ZScan system, which allows to create 3D models of surfaces. 

The new documentation enabled to identify some details lost due 

to age and erosion. Such is the case of the leaf decoration on the 

korymboi of the high relief and in the round busts, documented 

by Herzfeld but now almost completely faded. 

These researches converged in 2011 within the MAIKI – 

Italian Archaeological Mission in Iraqi Kurdistan – activities 

during which, in 2019, I had the chance to observe the four busts 

in high relief and report their actual state. This paper aims to 

supply a description of the four busts as much complete and 

exhaustive as possible, analysing the features that distinguish 

them from one another. 

 

The four high relief busts of Narseh 
General Features 

The four high relief limestone sculptures depict the half bust 

of the Sasanian King projecting from a frame with a plain 

background and unworked rear. The four busts depicted Narseh 

wearing his first crown – composed by a single row of lamellae, 

                                                            
1 Herzfeld 1924, p.2 

2 See above 
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two protagonists of the monument’s inscription. Sadly he 

dedicates only a few pages to the description of the monument 

and the analysis of the four busts in high relief and their 

hypothetical position in his reconstruction of the structure, 

concentrating his attention on the significant bilingual 

inscription, which adorned two of the structure’s walls. 

Following Herzfeld analysis, several scholars dedicated their 

studies to the Pāikūlī monument1 though the majority of them 

mainly focused their studies on the epigraphical material without 

travelling to the archaeological site itself (with the only 

exception of Volker Popp’s visit in 1970)2. 

It is in 20063 that the Pāikūlī monument, his inscription and 

his busts prompted the Italian research team led by Professor 

Carlo G. Cereti to choose this place as the first location of their 

study on Sasanian historical presence in Iraqi Kurdistan. Much 

changed since Herzfeld last visit more than a century ago, for the 

monument’s mould had probably been excavated by looters and 

the surrounding area showed traces of human activity: from the 

construction of shelters by local shepherds to blocks used to 

build platforms on which cartridges for handguns and rifle sight 

were found. As mentioned, even the busts showed signs of 

anthropic action for the korymboi of the four busts in high relief 

had been smashed (although some of them already showed this 

kind of human intervention in Herzfeld’s photographic 

documentation4) : this and the concrete risk of looting by raiders, 

prompted the Sulaimaniyah Antiquities Directorate to move 

them, the bust in the round and several inscribed blocks at the 

                                                            
1 Henning 1952; Humbach & Skjærvø, 1979-1983 

2 Whose photographical documentation converged in Humbach & Skjærvø, 1979-

1983 

3 During this campaign, the interrupted 2007 campaign and the 2018-2019 

campaign, some of the blocks were transported from the archaeological site to the 

Slemani Museum 

4 Herzfeld, 1924 
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At the end of his second campaign in Samarra two years later, 

Herzfeld stopped one more time by Pāikūlī and stayed at the site 

from July 18th to July 22nd. Once again, he reported his route on 

one of his journals1 although rather hurriedly, thus he only 

mentioned the inscribed blocks he casted: as the German scholar 

recalled, the circumstances were rather uncomfortable, forcing 

Herzfeld to hastily complete his research. 

Herzfeld last trip to Pāikūlī was in between June 1st to June 7th 

1923, almost ten years after his previous visit. This time the 

German archaeologist dedicated a substantial amount of time 

(and ink) analysing the structure of Pāikūlī and formulated his 

first hypothesis of reconstruction of the monument in his 

journal2, although the general conditions in which was the 

Pāikūlī monument compelled Herzfeld to focus his activity 

individuate and cast the inscribed blocks: 

“Die Reconstruction [sic] des Baus: Seitlänge ist 9 m. Sockel 

unter den Säulen gemessen. Die Säulen hatten Glocken-Kapitelle 

(und vermutlich auch Glocken-Basen) sehr wichtig! Vielleicht 

sass die Inschrift etwas höher als angenommen, weil keine 

Schriftblöcke unmittelbar am Sockel gefunden wurden.” 

He also briefly mentioned the busts: 

“Die Büsten sind weniger rund, als ich in der Erinnerung 

hatte, nur der Kopf Hochrelief. Ich erkannte neu die 

schönengrossen Palmetten an der Krone und die flatternden 

Binden hinter den Locken.” 

Herzfeld never visited Pāikūlī again but in the following year, 

he published the results of his three expeditions and the first 

philological reconstruction of the inscription in his already 

mentioned monograph. In particular in the first volume of his 

book, the German scholar correctly recognises Narseh as the 

king depicted in the sculptures he came across and as one of the 
                                                            
1 Diary S10, pp.26-27 

2 Diary N83, pp.52-53 of Upton’s typoscript 
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Prior to embark on the examination of the four busts in high 

relief, a small introduction to the earlier studies on Pāikūlī is 

necessary. While in ancient times, the pass in which the Pāikūlī 

monument is located connected the north-western region of the 

Iranian Plateau, Armenia and the Sasanian province of Asūrestān 

(one of the main artery of the Sasanian highway network), today 

that very route traverse a partially desolated valley. This may be 

the reason why, despite his distinctive and unique features, the 

first reports on the Pāikūlī monument appeared only in the 

second half of the 19th century following Sir Henry Rawlinson’s 

visit in 1844, when the then British consul in Baghdad was able 

to make drawings of thirty-two inscribed blocks. 

Only several years later the busts were finally mentioned in 

works on the Pāikūlī monument: during his time as field director 

of Samarra’s excavations, Ernst Herzfeld travelled to and 

investigated the Pāikūlī monument in three different occasions, 

detailing his findings and theories in three diaries1 and in the 

lavishly printed volume Paikuli, Monuments and Inscription of 

the Early History of the Sasanian Empire I-II2. 

His first visit was in 1911 from June 17th to June 19th and in 

his journal3, the German archaeologist summarily described and 

measured the four busts in high relief: 

“Die 5 Büsten aus gleichem Material, Breite 130 (-135) cm), 

Höhe etwa 150 cm Plastik der Köpfe ca 15–20 cm, etwa ½-

plastisch. Alles nur Büsten, ein Exemplar zuviel, wenn man, wie 

aus der Fallage folgt, für jede Seite 1 Büste annimmt. Gesichter 

alle fast ganz zerstört, Bart assyrisch, Locken in geraden 

Strähnen (…) flatternde Bänder hinter Schultern, sehr (…) 

streng. Krone(…) gefiedert, (…) darüber der Ballon scheinbar 

etwas gefältelt.” 

                                                            
1 More precisely the S7, S10 and N83 of Upton’s typoscript 

2 Herzfeld 1924 

3 Diary S7, pp.36-37 
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pledged loyalty to Narseh. Furthermore, using Zoroastrian tropes 

and language, the inscription exalts King Narseh virtues, 

portraying him as the rightful heir favoured by the god Ohrmazd1 

acting against the followers of Ahriman – in this case, Wahrām 

III and his ally Wahnām son of Tatrus2 – and thus projecting on 

a mythical and cosmological plane his attempt to obtain the 

Sasanian throne. Indeed, in the inscription Narseh is verbally 

praised, notably in those paragraphs which, through the 

correspondence between Narseh and numerous dignitaries, 

probably illustrate specific ceremonials linked to the Sasanian 

sovereign’s enthronement (NPI §73-88)3. The monument’s 

celebratory message is thus complemented by Narseh’s depiction 

in the five sculptures, all of them carved in the very same 

limestone used for the outer casing blocks. 

The four high relief busts are so eroded by age, weather and 

anthropic action – the four korymboi, a silk cloth that covered the 

king’s hair, have in fact been partially destroyed by treasure 

hunters – that as of today only a part of their features is still 

visible. The four busts depicted Narseh wearing his first crown – 

composed by a single row of lamellae, the korymbos and a leaf 

decoration on its front and sides – over a diadem whose floating 

ribbons are sometimes still visible on the background of the bust 

plate. The in the round bust, whose features consistently match 

the high relief’s ones, lacks of the upper part of the face though a 

fragment of Narseh’s crown and korymbos survived. The piece 

was recently analysed in an essay by Luca Colliva e Gianfilippo 

Terribili4. Despite their importance, a detailed study of the four 

busts in high relief is still required, thus this paper aims to fill, as 

much as possible, this lacuna. 

                                                            
1 As seen in NPI §61 

2 As the commonly daevic terms druzīh (NPI §4) and jādūgīh (NPI §54) show 

3 Humbach & Skjærvø, 1979-1983, with integrations from Cereti & Terribili, 2014 

4 Colliva-Terribili 2017 



Quarterly Journal of Language and Inscription 6 

Iraqi Kurdistan. The Pāikūlī monument is one of the instances of 

this kind of structure accompanied by an inscription conceived in 

the Sasanian Period, although characterized by a distinct and so 

far unique framework. It combines diverse architectural 

constituents such as limestones busts portraying the king, 

battlements and a bilingual inscription, features generally 

associated with royal representations, these elements clearly 

composed Narseh’s original and peculiar royal picture. 

The Pāikūlī monument was built near the ancient border of 

Asūrestān, a major political and economic centre of the Sasanian 

kingdom. According to the inscription, this was the place where 

many nobles and notables of the Sasanian Empire pledged 

loyalty to Narseh in the context of the dynastic strife against 

Wahrām III. Supposedly the monument was built in the first half 

of Narseh’s reign, as a tangible landmark of his royal claims.  

Badly damaged, the monument is formed by an outer casing 

of rectangular limestone blocks (as of today entirely fallen away) 

originally kept together by iron clamps, and an inner 

conglomerate of mortar and unhewn stones; due to the collapsed 

surface and its general state, its total height is uncertain. Several 

decorative pieces adorned the monument such as four-stepped 

battlements, loop-holes and bell-shaped bases half-columns on 

the four corners of the building standing on a podium. The 

monument rests directly over the small hill where it was built, 

apparently without any kind of foundation since less than one 

meter separates the present ground level from virgin soil. 

Core of the representation of Narseh’s royal portrait and one 

of the main Sasanian historical source for this period, the 

bilingual epigraph inscribed on two walls of the structure’s 

narrates – through the stylistic device of an epistolary 

correspondence – the unfolding of the events leading to Narseh’s 

triumph over Wahrām III. The report of the events is followed by 

a list of members of the aristocrats and court members who 
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Introduction 

Narseh was the seventh king of the Sasanian Empire. He 

probably was the youngest of Šāpuhr I’s sons and the last to 

ascend to the throne in 293 CE following a dynastic struggle he 

engaged against his nephew Wahrām III, then ruler of the 

Ērānšahr. After his victory, Narseh began an intensive 

iconographic program, bolstering his royal claim: in the Sasanian 

homeland of Fars, he ordered works in both the royal centres of 

Bišāpuhr and Naqš-e Rostam: an alteration of the existent rock 

relief with inscription of his brother Wahrām I in the first case; 

an investiture scene the second, in which the much discussed 

female figure holding the diadem identified either as Anāhīta or 

as the queen consort1. 

Result and epitome of Narseh’s dynastic message is the 

commemorative monument of Pāikūlī, site located in the 

homonymous valley on the southernmost edge of the Qaradagh 

Mountains, not far from the modern town of Darbandikhan in 

                                                            
1 Shenkar 2013, pp. 612-633 
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