
  
  
  
  
  

  اويم ايوك
  ترين فرهنگ ايراني كهن

  محمود جعفري دهقي    
 

  چكيده
ديرينه در تاريخ فرهنگ و ادبيات  اي نسبتاً نويسي سابقه رسد كه فرهنگ نظر ميه ب

و  ييبه زبان اوستا فرهنگ پهلويگو  فرهنگ اويم ايوكوجود دو . ايران داشته است
ي به مراحلي از تكامل دست يافته پهلوي بيانگر آن است كه اين فن در عهد ساسان

هاي سوم و چهارم هجري  تدوين نهايي اين فرهنگها در سده اگرچه احتماالً. بود
هاي  هاي نخستين اين دانش به دوره سرچشمهاين با وجود  است، صورت گرفته

هاي اوستايي و ترجمة آنها به  فرهنگ اويم حاوي لغات و جمله. گردد ميتري باز كهن
فصل  27فرهنگ در شكل امروزي آن شامل يك مقدمه و  اين .ه استفارسي ميان

نظر ه بر اساس موضوع آن مرتب شده و بنابراين ب است كه محتواي هر فصل غالباً
  .نويسي آگاه بوده است فرهنگ ةرسد كه مؤلف از اين شيو مي

                                                 
  انگروه فرهنگ و زبانهاي باستاني دانشگاه تهردانشيار  
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عدد و قيد، جنس و شمار براي : از وع برخي فصلهاي اين فرهنگ عبارت استموض
 .گيري زمان اندازهو و صفت و فعل، ضماير ربطي، اسم 

و شناسي  اي اصطالحات زبان از جهت احتواي بر پاره فرهنگ اويمافزون بر اين، 
بوده و امروزه در دست نيستند، از اهميت  لغاتي كه در اوستاي دورة ساساني رايج

هاي  هدف نگارنده از نگارش اين مقاله بررسي شيوه. خاصي برخوردار است
 .فرهنگ است اين نويسي بر اساس فرهنگ
  

  فرهنگ، فارسي ميانه، شيوة موضوعي، شيوة الفبايي :هاي كليدي واژه
  

  مقدمه
ديرينه در تاريخ فرهنگ و ادبيات  نسبتاً اي نويسي سابقه رسد كه فرهنگ مينظر ه ب

به زبان  فرهنگ پهلويگو  فرهنگ اويم ايوكوجود دو . ايران داشته است
هلوي بيانگر آن است كه اين فن در عهد ساساني به مراحلي از تكامل و پ يياوستا

هاي سوم و  تدوين نهايي اين فرهنگها در سده اگرچه احتماالً. دست يافته بود
هاي نخستين اين دانش  سرچشمهاين با وجود  است، ي صورت گرفتهچهارم هجر

كه  اويم ايوكنظير ليف فرهنگي ألزوم ت ظاهراً. گردد ميتري باز هاي كهن به دوره
زماني مشهود بود كه  ،شامل لغات اوستايي و ترجمه و معناي آنها به زند است

اين دوره را بيشتر به . ديگر از اين زبان درك روشني نداشتند اوستاخوانندگان 
اين  ةالزم به يادآوري است كه وجه تسمي. اند اواخر عهد ساساني نسبت داده
 (ēwakزند آن  ةو ترجم (oīm)وستايي آن ا ةفرهنگ براساس نخستين واژ

  .واقع بوده است )»يك«
نخستين  ةنسخ. موجود است Mو  K ةامروزه از اين فرهنگ دو نسخ

 ةهمراه با مقدم 1931عكس آن در سال  كهكپنهاگ بوده  ةمتعلق به كتابخان
 ةنسخ 1.سن به چاپ رسيده است آرتور كريستن ةوسيله مفصلي در معرفي آن ب

مه كريستيان بارتل شود و بنابر نظر ميدولتي مونيخ نگهداري  ةدر كتابخان دوم
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از  فرهنگ اويم 2.از اصلي يكسان استنساخ شده است K ةبا نسخ ظاهراً
شناسي و لغاتي كه در اوستاي دورة  اصطالحات زبان اي جهت احتوا بر پاره

  .  دار استساساني بوده و امروزه در دست نيستند، از اهميت خاصي برخور
 متن نسبتاً فرهنگ اويمدريافت كه مؤلف به هنگام تدوين توان  ميروشني  هب
رسد كه  ميبا اين حال به نظر  ؛را در اختيار داشته است اوستاتري از  كامل

ي هايكي از ويژگي. به انجام نرسيده است در شكل فعلي آن كامالً فرهنگ اويم
تي است كه از اوستاي گمشدة ساساني، احتواي آن بر لغات و عبارا فرهنگ اويم

 71طوري كه حدود ه ب ؛در آن نقل شده است (nikātama)از جمله از نيكاتم 
عبارت اوستايي مندرج در اين فرهنگ امروزه در هيچيك از متون موجود 

يي كه در هاماالندرا با توجه به ناهماهنگيويليام به نظر . دنشو مياوستايي يافت ن
هاي  دريافت كه مؤلفين متعددي در دورهتوان  مي ،شود ميه اين فرهنگ مشاهد

  ). 324 :1376 ؛ تفضلي2000 ماالندرا. (اند گوناگون به تكميل آن پرداخته
نكتيل دوپرون در آوسيلة ه م ب1771نخستين بار در سال  فرهنگ اويم

نامه را نه به صورت اصلي بلكه به ترتيب  وي واژه 3.پاريس به چاپ رسيد
آغاز راهي براي  ،ترجمة او اگر چه قابل استفاده نبود. ارائه كرده است الفبايي
جي در سال  جي جاماسب هوشنگ. رفت ميي پس از آن به شمار هاپژوهش
از فرهنگ اويم فراهم ساخت و مارتين  اي و ترجمة تازهمصحح متن م 1865

فزون بر وي در تصحيح اين متن ا 4.ي سودمندي بر آن افزودهاهوگ نيز يادداشت
متعلق به دستور جمشيد جاماسب آسا و  DJي هااز دستنويس Mbدستنويس 

DN ر سود متعلق به دستور نوشيروان جاماسب آسا و نيز سه دستنويس ديگ
ميالدي  1901آلماني، هانس رايشلت در سال همچنين، پژوهشگر . جسته بود

رايش، رايشلت در اين وي. را بر اساس دستنويس هوگ تدوين نمود فرهنگ اويم
دارمستتر  ژام 5.دكرفرهنگ را نيز ارائه  هاي هآوانويسي و نماية الفبايي واژ

 1968در سال و  6جمالت اوستايي فرهنگ اويم را به فرانسه ترجمه كرد
. عرضه داشت فرهنگ اويماز  اي اشميت تصحيح انتقادي و ترجمة تازه كلينگن
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آخرين  7.استفاده نمود Mbو  Kي هادر اين تصحيح وي از دستنويس

ويراسته متن  م2009در سال  او. متعلق به رهام اشه است فرهنگ اويمتصحيح 
: نيز نك( منتشر كردترجمة آن شدة فرهنگ اويم را به همراه و آوانويسي 

  ). 20ـ17؛ فرهنگ، 2000ماالندرا، 
 اين بررسي. است اويم ايوكهدف نگارنده در اين مقاله بررسي محتواي فرهنگ 

 . هاي دستوري اين تاليف است نويسي و جنبه هاي فرهنگ عطوف به شيوهم غالباً
  

  : بحث
فصل است كه  27فرهنگ اويم ايوك در شكل امروزي آن شامل يك مقدمه و 

خاص، از جمله بر اساس موضوع آن مرتب شده و  اي محتواي هر فصل به شيوه
متن . نويسي آگاه بوده است هاي فرهنگ رسد كه مؤلف از شيوه مينظر ه بنابراين ب

  :مقدمه بدين شرح است
pad nām ī yazdān, jahišn ī nēk bawād, abar be šnāxtan ī wāz ud 
mārīgān ī abestāg kū-š zand cē ud ciyōn. 

شناخت واژه و  ةدر بار ]اين فرهنگ! [نيك باد) اقبال(جهش . به نام يزدان«
    ».استكه زند آن چه و چگونه  ]است[درك اوستا 

مؤلف در گانة فرهنگ اويم نشانگر آنست كه  وهفت ي بيستهابررسي فصل
ها را  اين شيوه. سود جسته استگوناگون هاي  تدوين فرهنگ خود از شيوه

  : توان به گونة ذيل دسته بندي كرد مي
  

 شيوة موضوعي. الف
كه از دهد  ميهايي ارائه  داخل فرهنگ خود را بر مبناي واژهدر اين شيوه مؤلف م

بارة  بر اين اساس، فصل نخست اين فرهنگ در. اند لحاظ معني به يكديگر مربوط
از يك تا ده در اين فصل اعداد اصلي . ستاوستااعداد و ترتيب آنها در 

، »دوديگر، دوم«، »نخستين«، اعداد ترتيبي نظير سپس. اند گذاري شده شماره



 اويم ايوك؛ كهن ترين فرهنگ ايراني / 69
 

، »چهارم يك«  ،»سوم يك«د اعداد اعشاري مانن به دنبال آن، و »سديگر، سوم«
 .از اين روش به شرح زير است اي نمونه). 74ـ71فرهنگ، . نك( اند آمده

  : اعداد اصلي، اعداد ترتيبي و اعداد اعشاري .1
 يياوستا پهلوي معني
 -ēk oīm < aēva يك
-do dva دو
 si tišrō سه

-fradom paoirīm < paoirya نخستين
-didīgar bitīm < bitya دوديگر

-si-ēk rīšva سوميك
 -cahār-ēk carušvaδa  چهارم يك

 
. )113ـ94 فرهنگ،( است موضوع بخشي از فصل سوم و تركيبات آن بدن .2

    :شيوة ارائة لغات در اين فصل به شرح زير است
  

يياوستا پهلوي معني
 -ēnīg ainikō < ainika پيشاني
-cašm dōira چشم
-wēnīg nāŋha < nāh بيني
-dahan  āŋha < āh دهان
-lab aoštra لب

-xwēy xvaēδəm < xvaēδa خوي، عرق
xūn vohuni خون

-ast astəm < ast استخوان
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-mazg mazgəmca < mazga مغز

 فرهنگ،. (دهند ميكيفيات بدن يك دسته از لغات همين فصل را تشكيل  .3
  : از اين لغات چنين است اي نمونه) 90ـ88

يياوستا پهلوي معني
 -hudāšīd hutāštō < hu-tāšta زيباآفريده

-hurust huraoδa روييدهنيك
-hukerp hukərəfš < hu-kəhrp پيكرخوش

nēk az hamāg kustaghu-tarasca از هر جهت زيبا
 

 فرهنگ .نك( نيز در بخش ديگري از اين فصل ارائه شده است انواع سخن .4
  : نهبراي نمو )99ـ96

 يياوستا پهلوي معني
   -gōwišn vacah گفتار
ābād-gōwišn narma.vāxš زبانچرب

andardom soxan antəməmcit saŋhəm  كالم پوشيده، راز
-āškārag-gōwišnīhā haiīm vacah كالم صريح

 
وپنجم فرهنگ اويم  گناهان و جرايم گوناگون و تاوان آنها موضوع فصل بيست .5  

  : اند گونه اصطالحات چنين برخي از اين) 213 ـ200فرهنگ،  نك(است 
 يياوستا پهلوي معني

 -āgrift āgərəpta )اي از گناهنام درجه( اگرفت
-arduš arəduš )گناه زدندست بر بي( اردوش

bāzā-zanišnīh bāzu.jata ، بازو)اي از گناهدرجه( بازا
tanābuhl pəsō.tanuš )اي از گناهدرجه( تنابوهل
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فرهنگ، (وهفتم است  ي اندازه گيري يكي از موضوعات فصل بيستهاواحد .6
  :از اند از اين نوع اصطالحات عبارت اي پاره). 225ـ217

 يياوستا پهلوي معني
 -pāy, cōn šāzdah angust  paδəm < pad انگشتشانزدهپاي، معادل

-cōn dawāzdah angust vitasti انگشتدوازدهمعادل 
-cōn dah angust dišti انگشت دهمعادل 

-cand ašt angust uzašti معادل هشت انگشت
-gām gāim < gaya پايسهگام، معادل

 
  شيوة دستوري. ب

تا مهارت خود را در  اند ودهآن ب رسد كه مؤلف يا مؤلفان فرهنگ اويم بر ميبه نظر 
 هاي اوستايي واژه ،، در فصل دومبنابراين. نويسي بنمايانند هاي گوناگون فرهنگ شيوه

جنس : ند ازا ها عبارت برخي از اين مقوله .اند دهشارائه  ،هاي دستوري با توجه به مقوله
و  اشمار، شامل مفرد، مثن. )māyag(و مؤنث  )nar(براي اسامي جاندار، شامل مذكر 

زبان، شامل  10.و اضافي ٩،بايي ٨،حالت، شامل سه حالت ازي. جمع براي اسم و فعل
قيود مقدار . هاي اهورايي و اهريمني معنا، شامل واژه. اوستاي گاهاني اوستاي معمول و

  ).87ـ75فرهنگ، (نظير كمترين و بيشترين 
  

  :اند كه در آن لغات مذكر از مؤنث تفكيك شده  مبحث جنس. 1
 يياوستا پهلوي معني

 -abar harw do, nar va )مذكر(هر دو
-abar harw do, māyagvaye <vaya )مؤنث(هر دو
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   :در فعل، ضمير و اسم و جمع اشمار، شامل مفرد مثن .2

 يياوستا پهلوي معني
 tōzād cikayat )يك نفر(كندتوبه مي
tōzānd  cikayatō )دو نفر(كنندتوبه مي
tōzānd  cikaēn )آنها(كنندتوبه مي

ašmā, ō do yavākəm شما دو نفر
ašmā, ō si yūšmākəm نفرشما سه
tō mąβ تو
zan nāirika )مفرد(زن
zan nāirikayå )مثني(زن

 zan nāirikanąm  )جمع(زنان 

   الفبايي ةشيو. ج
براين اساس، . كند ميها را براساس حروف الفبا تنظيم  در اين شيوه مؤلف واژه

اساس حروف  لغات اوستايي فرهنگ اويم بر موچهار فصل چهارم تا فصل بيست
بدين ترتيب، فصل چهارم كه حاوي برخي ضماير ربطي . اند دبيره تنظيم شده دين

فرهنگ، ( شوند ميآغاز  yدربرگيرندة لغاتي است كه با حرف  و قيود است،
  : ند ازا از اين لغات عبارت اي نمونه). 130ـ114

 يياوستا پهلوي معني
 cand ēn zamīg yaa īm zå همچون اين زمين

harw gyāg, ānōh yara )قيد(هر جا، آنجا  
kē yō )ضمير ربطي(كه 

ašmā kē mardōm hēdyūžəm yōi mašyāka )ضمير(شما كه مردميد
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 شوند ميآغاز  fو  k،t  ،x ،pو نيز  šفصل پنج شامل لغاتي است كه با حرف 
 . )137ـ131فرهنگ، (

  
يياوستا پهلوي معني
 -rōstāg šōirō < šōira روستا
-kišwar karšo < karša كشور

-dādestān, dādwar tkaēšō < tkaēša دادستان، دادور
-šīrēnīh  xšvīδa < xšvīd شيريني
-paršōg  paršva < paršu خالدار
-pah fšu < pasu گله، رمه

كه با  ندستهبه ترتيب مربوط به لغاتي  متا فصل بيست و چهار مشش هايفصل
 شوند ميآغاز  hو  m،a  ،ā ،v ،u ،p ،m ،s ،f ،d ،j ،b ،r ،t ،c ،z ،g ،γ ،ө حروف 

   : شود ميارائه  اي از هر فصل نمونه. )138-199فرهنگ، (
 يياوستا پهلوي معني
 wināhišn mayat )6فصل(نابودي، صدمه
uzmūd  amāta )7فصل(آزموده، مجرب

ātaš-kirdār ātrə.kərəta )7فصل(كردارآتش
-wastarag vastra )8فصل(سترب

-rawān urva < urvan )9فصل(روان
-purr pərənəm < pərəna )10فصل(پر

-gumēzag miβa < miβan )11فصل(آميخته
-wēnišn  sukəm < suka )12فصل(بينش، بصيرت
frādayišnīh fradaāi )13فصل(پيشروي، ارتقاء
-daxšag daxšta )14فصل(داغ، نشان
-zanišn  janat < jan )15فصل(كشتن، زدن
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-bēšāzēnišnīh baēšaza )16فصل(بخشيشفا

-rayōmand raēva )17فصل(رايومند، درخشان
-tāšīd tašat < taš )18فصل(گرفته، آفريده شكل

واحد طول، به درازي ميدان 
 )19فصل(دوانياسب

asprēs-
drahnāy   

carətu.drājō

-dast zasta )20فصل(دست
-nihānīg guδra < gūzra )21فصل(نهاني

-zad γnat < jan )22فصل(زدن، كشتن
-srāyišn rārā < rāra )23فصل(حمايت

-sālār harəta < harətar )24فصل(ساالر، محافظ، قيم
  .  فصل بيست و ششم حاوي لغات و عبارات گوناگون است

آن است كه اسامي و صفات اوستايي به جاي  اويم  فرهنگ يكي از مشكالت
در  ت خاصي نظير حالت فاعلي،حاال ده يا درارائه در وضعيت صرف نش

فرهنگ تنها اثر بازمانده اين با اين همه . اند حاالت صرفي متفاوت ارائه شده
 .تابد ميباز  اوستا ي دستوريها كنندگان آن را از مقوله است كه دريافت تدوين

را در نظر داشته و  ها اما از مزاياي اين فرهنگ آنكه مؤلف معاني متفاوت واژه
معاني لغات را گاه به تنهايي و گاه در فحواي عبارتي به دست داده است 

  . )324 :1376 ؛ تفضلي2000 ماالندرا(
برخي از مهمترين اين . ستي متعددي موجود اها نسخه فرهنگ اويماز 
  : ازند ا ها عبارتدستنويس

وسيلة پشوتن ه كه در اواخر سدة چهاردهم ميالدي ب Mbدستنويس  .1
اين . ايار استنساخ شده است رام از روي نسخة رستم مهربان مرزبان جهش

شد  ميدستنويس كه در كتابخانة دستور خورشيدجي از شهر سورت نگهداري 
د و اللغه زن به مناسبت خدمات دكتر مارتين هوگ به فقهم 1864در سال 

اين دستنويس اكنون در كتابخانة مونيخ . نسكريت به ايشان اهدا گرديدس
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بنده،  نوشتم من دين« :در پايان اين دستنويس آمده است. شود مينگهداري 
پشوتن تاريخ نگارش اين  ».زاده، پشوتن رام، از نسل موبد هرمزديارهيربد

يزدگردي  766ال نوشت آن روز فروردين از ماه بهمن س دستنويس را در پايان
  .  )330 :1376 ؛ تفضلي17ـ13فرهنگ، (ياد كرده است ) م1397معادل (

وسيلة راسموس راسك از ه ب 1823ـ1816 هايدر سال Kدستنويس  .2
. شود ميي كپنهاگ نگهداري طنتايران به دانمارك برده شد و اكنون در كتابخانة سل

از دستنويس مهربان است و هر  اين دستنويس رونوشتي ،اشميت بنابر تحليل كلينگن
اين . )1968 اشميت كلينگن(كه اكنون مفقود شده است  اند دو از نسخة استنساخ شده

 ماديان يوشتو  ارداويراز نامهمجموعه شامل بيست متن اوستايي و پهلوي از جمله 
ويس گرد نهمة اين متون در سه دست. هفتمين متن آن است فرهنگ اويم ؛است فريان
دومين . است م1321يزدگردي معادل  690و تاريخ دستنويس نخست سال  دان آمده

و سومين دستنويس متعلق  م،1371يزدگردي، معادل  740دستنويس متعلق به سال 
  . استم 1351پارسي معادل  700به سال 

. گور تهمورث انكلساريا است متعلق به كتابخانة بهرام TDدستنويس  .3
 اي ، قطعههادخت نسك، سه فصل از گاهانگزيدة اين دستنويس شامل متنهاي 

  . است فرهنگ اويمو  شايست شايست نه، هرمزد يشتاز 
جي  هاي دستور سهرابموعة دستنويسجبه م متعلق Fدستنويس  .4

رانا در نوساري نگهداري  رانا است كه در حال حاضر در كتابخانة مهرجي مهرجي
 فرهنگ اويمه يكي از آنها متن اين دستنويس شامل چهار متن است ك. شود مي

فرهنگ، (گردي نگاشته شده است ديز 1234در روز ارديبهشت، ماه آبان، سال 
  .     )326 :1376 ؛ تفضلي17-13
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  فرجام سخن

   .بنابر آنچه گذشت
هاي ايراني است نويسي در زبان ترين منابع فرهنگ يكي از كهن فرهنگ اويم .1

نويسي در  رهنگهاي فايرانيان از انواع روش نگر آگاهيكه روش تدوين آن نشا
ي هااين آگاهي در دوران اسالمي موجب نگارش فرهنگ .روزگار گذشته است

  . متعدد و گسترش زبان فارسي در سراسر سرزمينهاي ايران فرهنگي گرديد
ي موضوعي، دستوري و الفبايي هااز روش فرهنگ اويمكنندگان  تدوين .2

  . اند ا با مهارت به كار گرفتهر هاو اين روش  سود جسته
به كار را گاه بيش از يك لغت  ، مؤلفان اين فرهنگ براي توضيح لغات آن .3
و گاهي لغت را در   گاهي لغت مورد نظر را با عبارتي توضيح داده .اند برده

  .اند كردهفحواي جمله شرح 
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