
  فصلی در دستور زبان اوستایی
  1فرزانه گشتاسب

  
  

  چکیده
. است  هاي آن بحث شده واژه آوانویسی، ترجمه و درباره فرهنگ اویم ایوكدر این مقاله فصل دوم از 

ها و عبارات اوستایی و  ایران پیش از اسالم مشتمل بر واژه ، فرهنگی دو زبانه از دورهفرهنگ اویم ایوك
دستور زبان اوستایی دارد که آن را  صل دوم این فرهنگ توضیحاتی دربارهف. است آنها به پهلوي ترجمه

دستور زبان اوستایی تألیف شده و به دست ما رسیده است و از این  توان تنها متنی دانست که درباره می
ها به  این واژه هاي اوستایی و تفاوت در ترجمه از تأکیدي که بر زند واژه. جهت حائز اهمیت بسیار است

اند که کار نوشتن  توان فهمید که این متن را براي هیربدان و کسانی نوشته زبان پهلوي شده است، می
آگاهی دیگري که از این متن کوتاه به دست . متون اوستایی به پهلوي را بر عهده داشتند زند یا ترجمه

ی نسبت به زبان اوستایی و حتی آید این است که نویسندگانِ این دستور زبان آموزشی، از دانش باالی می
  .اند تفاوت اوستاي گاهانی و متأخر برخوردار بوده

  
  فرهنگ اویم ایوك، دستور، زبان اوستایی، زبان پهلوي :هاي کلیدي واژه

  
  
  مقدمه - 1

 ، از حکیم ابوعلی سینا استتوري زبان فارسی به جاي ماندهکه درباره قواعد دس ترین مطلبی قدیمی
فصلی با عنوان  یعالیه دانشنامدر بخش منطق از کتاب  )11: 1353( سینا ابن). 10: 1979ویندفور، (
در ابتداي این فصل  دارد که» هامعنی و هالفظ از خوانند مفرد آنچه کردن پدید و منطق علم آغاز«

 مرکب سخن گفته و پس از طرح مباحثی منطقی در این باره، ذیل عنوان تقسیم کلمه به مفرد و هدربار
  .است کردهتقسیم  فعل و حرفاسم،  قسم به سه کلمه»ردن معنی نام و کنش و حرفپدید ک«

کنش  مرو . هر لفظی مفرد، یا نام بود، یا کنش، یا حرف؛ و به تازي نام را اسم خوانند«
و اسم و کلمه هر دو را معنی تمام بود، . و منطقیان کلمه خوانند. را نحویان فعل خوانند

و اگر کسی پرسد . ی پرسد که کرا دیدي؟ گویی زید را، جواب تمام بودچنان که اگر کس
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و اما حرف را معنی تمام نبود، چنان که . که زید چه کرد؟ گویی برفت، جواب تمام بود
تا . ، هیچ جواب نبود»اندر«، یا گویی »بر«، یا »به«: اگر گوید زید کجاست؟ گویی

لیکن فرق میان اسم و کلمه آن است . »بر بام«یا »اندر مسجد«یا » به خانه«نگویی 
و » مردم«که اسم دلیل بود بر معنی و دلیل نبود بر کئیِ آن معنی؛ چنان که گویی 

که » بزد«و اما کلمه دلیل بود بر معنی و کئی آن معنی؛ چنان که گویی . »دوستی«
  )30 -29 :1353سینا،  ابن.... (دلیل بود بر زدن و بر آن که اندر زمان گذشته بود

  رازي و دو کتاب گمشده به   قیس الدین محمد بن شمس تألیف فی معاییر اشعار العجم المعجم 
 حلبه فی االنسان هحلیو ) ق745متوفی (از ابوحیان نحوي  الفرس لسان فی الخرس منطقهاي نام

اند و ما از  دهکر مطرح زبان فارسی را دستوري مباحث که اندهایی ترین کتاب مهنّا، قدیمی ابن از اللسان
نگارش متونی که در شرح دستور زبان نوشته  هترین دلیل و انگیز رسد مهم به نظر می. آنها اطالع داریم

  ).1376، ؛ مهیار1322همایی، (اند، آموزش یک زبان به عنوان زبان دوم بوده است  شده
در زبان . ده استهاي ایرانی، کتابی مستقل براي دستور زبان یافت نش زبان باستانیِ هاز دور

 و هاي هند زبان هو از شاخ) اوستایی و فارسی باستان(هاي باستانی ایران  سنسکریت که خواهر زبان
م  چهارم پ هدر حدود سد 1پانینی. توان یافت تري براي نگارش کتاب دستور می کهن هایرانی است، سابق

دوم  هنیز در نیم 2مانده است و پتنجلیدستور زبانی براي زبان سنسکریت تدوین کرده که تا امروز باقی 
ترین  این دستورنامه به عنوان کهن). 13 :1393راشدمحصل، (آن نوشته است  م شرحی بر دوم پ هسد

: دستور پانینی مشتمل بر هشت بخش است. ایرانی بسیار مهم است و هاي هند کتاب دستور در زبان
سوم پیوستن ي ترکیبی و روابط آنها؛ فصل ها ها و تفسیرها؛ فصل دوم اسم فصل اول شامل تعریف

هاي اسمی؛ فصل ششم  فصل سوم با تأکید بر ریشه هها؛ فصل چهارم و پنجم ادام فعل هپسوندها به ریش
در . ها در جمله است واژه هبحث دربار ها؛ و سرانجام فصل هشتم و هفتم تغییرات آوایی در تشکیل واژه

، و دیگري »هاي فعلی فهرست ریشه«دارد، یکی از آنها ود وجدیگر نیز  هاین دستورنامه دو افزود
  ).همانجا( است »ها فهرست گروه واژه«

هاي باستانی یا  دستور زبان هباستانی ایران، متنی مستقل و کامل دربار هتر آمد، از دور چنان که پیش
 - اوستایی(اي دوزبانه  مهنا هاي ایران باستان، واژه در میان نوشته. است  ایرانی به دست ما نرسیده همیان

. ها و عبارات اوستایی و معنا و شرح آنها به زبان پهلوي است مانده است که مشتمل بر واژه باقی ) پهلوي
. )1( اند نامیده» فرهنگ اویم ایوك« ،نامه را با توجه به عبارت آغازینِ آن پژوهشگران غربی این واژه

توان تنها متنی دانست  بان اوستایی دارد که آن را میدستور ز هفصل دوم این فرهنگ توضیحاتی دربار
دستور زبان اوستایی تألیف شده و به دست ما رسیده است و از این جهت حائز اهمیت بسیار  هکه دربار

هایی براي دستور زبان اوستایی و  دهد در ایران باستان سنت نگارش کتاب وجود این متن نشان می. است

                                                
1- Pānini 
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در . ست، که متاسفانه از آن همه، تنها همین چند برگ به دست ما رسیده استشاید پهلوي وجود داشته ا
 هترین متنی که دربار به منظور معرفی قدیمی فرهنگ اویمفصل دوم از  هاین مقاله آوانویسی و ترجم

پیش از این مطلبی در این باره به زبان فارسی نوشته . شود دستور زبان اوستایی نوشته شده است، ارائه می
  . )2( نشده است

توان به شش بخش تقسیم  را بر اساس موضوعاتی که در آن سخن رفته، می فرهنگ اویمفصل دوم 
  : کرد

هاي صرفی اشاره  در بخش اول به ویژگی تصریفی بودن زبان اوستایی یعنی جنس، شمار و حالت -1
اشاره  3وابستگی و2برایی ،1اوستایی، در اینجا به سه حالت ازي  از هشت حالت صرفی در زبان. شده است

فته است تالش شده تا نقش آنها در جمله هاي صرفی به کار ر است و با عباراتی که براي این حالت  شده
  .شرح داده شود

به نظر . با مثال آورده شده است »uva/uba «یا » دو« هاي مختلف صرفی عدد در بخش دوم صورت -2
با » uva/uba«ز اوستا بوده است که در آنها صفت ا جمالتی اه رسد منبع مؤلف در گردآوري این مثال می

 در این فرهنگ چنین ترجمه شده  »vaii« همثالً واژ. هایی متفاوت به کار رفته بوده است موصوف
  حالت وابستگی مثنی از ستاكاین واژه که در اینجا در . »پرهیزکاران و دروغکاران] دو گروه[بر «: است

»uuua/uba « در متنی اوستایی  است، به خودي خود معناي خوب یا بد ندارد، بلکه احتماالً صرف شده
هیزکاران و دروغکاران اشاره داشته است، مثالً در مهریشت چنین عبارتی باقی مانده است به دو گروه پر

  : بوده باشد فرهنگ اویمکه ممکن است منبع این واژه در 
vaii  zī  asti  miθrō  druuataēca  aaonaēca . 

  ).10/2یشت، (است، براي دروندان و پرهیزکاران ] گروه[مهر از آنِ هردو 
در وجه التزامی و در سه شمار مفرد » جبران کردن، تاوان دادن« »kāy«در بخش سوم، فعل اوستایی -3

  .و مثنی و جمع صرف شده است
هاي  اره به صورتاش. هاي ضمایر اول و دوم شخص آمده است در بخش چهارم برخی از صرف -4

متفاوت صرفی در اوستاي گاهانی نشان از آگاهی دقیق مؤلف فرهنگ از زبان اوستایی گاهانی و متأخر 
هاي این فرهنگ نیز دیده  اشاره به گویش متفاوت گاهانی نسبت به اوستایی متأخر در دیگر بخش. دارد
بدان اشاره رفته است، معانی  نکته دیگري که در این قطعه ).3، بند4، فصل فرهنگ اویم(شود  می

  . است  مختلف یک واژه

                                                
1- ablative 
2- dative 
3- genetive 
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اند  که صفت» کودك« »apǝrǝnāiiuka«و» جوان« »pǝrǝnāiiu«اوستایی ههایی از دو واژ صرف -5

هایی از صرف  جز آنکه نمونهبه این سه واژه . که اسم است، در بند پنجم آمده است»مرد« »nar« هو واژ
  . کنند دارند و به سه مقطع سنی یک فرد اشاره مینیز م ارتباط معنایی دهند، با ه اسم و صفت را نشان می

هاي  بر موقعیتآنها  هو هم هایی آمده است که ارتباط معنایی با یکدیگر دارند در بخش ششم واژه -6
 .اجتماعی زنان یا عناوین خاص ایشان داللت دارد

  
  فرهنگ اویم ایوكآوانویسی و ترجمه فصل دوم  - 2

1- ēn abārīg  mārīgān  az abestāg:  narīh ud mādagīh, ud tāgīh ud juxtīh, ud 
wehīh ud wadtarīh, ud nidomīh ud mayānagīh ud aγrēīh,  ud azišīh ī az kū ān 
āyēd,  ud padišīh ī abāg rawēd, ud awišīh ī kū ān paywandēd; dādestān 
handāzagīhā čiyōn kē rāy andar dēn saxwan mad ēstēd čand abestāg juttar 
aziš zand. 
 

، فرد و )مذکر و مؤنث بودن(نري و مادگی ]: پیداست[دیگر از اوستا ] هاي و صرف[این شمارگان  -1
، از آن  )4(، کمترین بودن، میانگی و بزرگترین بودن )3(، نیکی و بدي)مفرد و جمع بودن(جفت بودن 

رود،  می] آن[یعنی با ) بایی/ حالت برایی(آن بودن   آید، و به می که آن یعنی از جایی) حالت ازي(بودن 
هاي  واژه: شاید(پیوندد؛ حکمِ همانندها  می] بِدان[آن  یعنی آنچه) حالت اضافی(ن بودن متعلق بِدا

و متفاوت [جدا ] آنها[در اوستا که زند ] هایی واژه[سخن رفته است، ) اوستا(، چنان که در دین )معنی هم
  .]است

 
2- uuua   abar har dō  nar.  uuuaie   abar har dō  mādag.  uuuaibiia  [abar] har 
dō  nar ud mādag, abar har dō  xwarišn ud wastarag, abar har dō  gētīg ud 
mēnōg.  uuuaiiō   abar har dō  buništag. vaiisəciṭ   abar har dōnin nēk ud 
wad.  vaii  abar ahlawān ud druwandān.  +uuuaii   +ī abar ha dō ainānān.  
uuuaca   ī abar har dō  kadār.  ubōibiiā  ī abar har dō  axwān.  hakərəṭ  ēk 
frārāst.  haδa   hiṭ  čiyōn dō hamzōr.  oiθra  judāgīhā.  [maṭ]  abāg,  +ma  
+agar čiš ī abāg čiš nē.  hakaṭ  pad āgēnēn. 
 

2- » uuua« : 5().کند بر مثناي مذکر داللت می(بر هر دو نر(   uuuaie : بر هردو ماده) بر مثناي مذکر
بر هر دو، نر و ماده، به هر دو، خوراك و پوشاك، به هر دو، گیتی و  :uuuaibiia  )6().کند داللت می
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بر  :»vaii« )9( .بدبر هر دو، نیک و : » vaiisəciṭ« )8(.بر هر دو، اصل :»uuuaiiō«  )7(.مینو
یعنی بر هر دو، از :  »uuuaca« )11( .یعنی بر هر دو آیینه:  »uuuaii« )10(. پرهیزکاران و دروغکاران

  : »haδa« )14(.یک ذراع :»hakərəṭ « )13(.یعنی هر دو زندگی: »ubōibiiā « )12(.هر کدام
» hiṭ«15(.یعنی دو همازور( » oiθra« : و به طور متفاوت[جداگانه.[)16( » ]maṭ[«  : ،با» ma«:   اگر

  )18(.با هم :»hakaṭ « )17( .نباشد] دیگر همراه[چیزي با چیز 
3) wināh tōzišnīg ka abar ēk gōwēd: čikaiiaṭ baoδō.varštahe, tōzēd pad 
baoδō.varšt  tōzišn. 

ka  2 rāy gōwēd čikaiiatō  tōzēnd. 
ka  3 rāy gōwēd čikaen zand ham-gōnag  tōzēnd, čiyōn ān ī 2 rāy, bē-š ān 
abestāg  juttar čē abar 2 čikaiiatō ud abar 3 čikaen. 
ud ka abēr was ham čikaen bawēd čiyōn ān ī 3. 

] یعنی[، čikaiiaṭ baoδō.varštahe: شود ، گفته می]نفر باشد[که براي یک /جبران کردنِ گناه اگر) 3
  :شود ، گفته می]نفر باشد[اگر براي دو  )baoδō.varšt«.)19«هجبران کند با کفار

»čikaiiatō«، ]یعنی [شود براي سه نفر، گفته می .جبران کنند :»čikaen«،  در زند همانگونه] ترجمه
؛ اما در اوستا متفاوت است، زیرا براي ]رود نفر به کار می[جبران کنند، همانگونه که براي دو : ]شود می
باشد،   čikaenنیز ] از سه نفر[براي بیشتر  ].شود گفته می[ »čikaen «هو براي س» čikaiiatō «دو

  ].نفر[همچون براي سه 
  

4) yavākəm ašmā, ō 2.  yūšmākəm ašmā, ō 3, ud ka abēr was, abestāg ham 
čiyōn ān ī 3. θwām  tō. vō  ašmā. v  ašmā ī gāhānīg. nō  +amā. n   +amā ī 
gāhānīg. nā   ast gyāg kū mard, ast gyāg kū ayāb. vī   ast gyāg kū ašmā, ast 
gyāg kū  xvāhišn. apa   ast gyāg kū āb ud ast gyāg kū abāz ud ast gyāg kū bē. 

4 (yavākəm  : نفر[شما، براي دو .[yūšmākəm:  شما، براي سه]در اوستا ]بود[، و اگر بیشتر ]نفر ،
ما،  :n  )20( .ما: nō.  شما، در گاهان: v.  شما: vō.   تو: θwām  ].نفر است[همانگونه که براي سه 

جایی است به معنی : vī  )21(.»یا«، جایی است به معنی »مرد«جایی است به معنی  :nā.  در گاهان
و جایی است به معنی » آب«جایی است به معنی  :apa   )22( .»تعقیب«، جایی است به معنی »شما«
   )23( .»به«یی است به معنی و جا» باز، دوباره«

5) burnāy ka ēk pərənāiiuš, ka 2 pərənāiu, ka 3 pərənāiunąm. 
aburnāy  ka ēk apərənāiukō, ka 2  apərənāiuka, ka 3  apərənāiukanąm. 
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mard  ka ēk narš, ka 2 nara, ka 3 narō. 
]  نفر باشند[، اگر سه  pərənāiu]  نفر باشند[، اگر دو pərənāiiuš]  نفر باشد[جوان، اگر یک ) 5

pərənāiunąm ]24(].شود گفته می(  
] نفر باشند[، اگر سه apərənāiuka]  نفر باشند[، اگر دو apərənāiukō]  نفر باشد[کودك، اگر یک 

pərənāiukanąm ]25(].شود گفته می(  
گفته [ narō] ندنفر باش[اگر سه  ،nara]  نفر باشند[اگر دو  ،narš]  نفر باشد[مرد، اگر یک 

  )26(].شود می
 
6) zan hamgōnag  nāirikā nāirikaii nāirikanąm.  ka xūb vanta vanatāhua  
vantanąm. ka wad j  jaē  jahī. ast gyāg kū čarāitīg, ud ka pad šōy nē dādag. 
kadag bānūg  nmānō.paθni  [+dəmąnō.paθni]. ka nōg šōy <dəmąnō.paθni> 
[vaδu]. ka wēwag <vaδu>  viδauuā. ud ka +barōmand  +barəθri.  ka ārāstag 
viiāxti hauua. ka ast gyāg kū strīm  mādag. māta mād. ast gyāg kū xvaŋha. ast 
gyāg kū duγδa duxt. ast gyāg kū  hapsne apno xavō   čiyōn bawēd 2 zan ud ēk 
šōy. saē  aburnāy kē pid nē zindag. hwslʼyn  duxt-ē kē šōy xwad gīrēd/kunēd. 
hana/hān zan-ē ud ka mard nē  mīrēd. <zarmān> [hān] 50 sālag. ud <hān> 
[zarmān] 70 sālag. pātdīrān šuhr 90 sālag. 
 

 ].شود می گفته[ nāirikā  ،nāirikaii  ،nāirikanąm]  براي یک، دو و سه نفر[گونه  زن همین )6
  ،j]  باشد[اگر بد  )28( ].شود گفته می[ vanta ،vanatāhua  ،vantanąm،  ]باشد[ب اگر خو  )27(

jaē،  jahī  ]شود گفته می.[ )29(  رائیتی«جایی است کهچ« )30( ]اگر شوهر  >و<]  شود گفته می
 انه، بانوي خ].  کنیز[و اگر شوهر نکرده است، ].  شود گفته می[جایی است که چرائیتی   )31( .نکرده است

nmānō.paθni  ]یا  [ dəmąnō.paθni   ]است[اگر تازه شوهر  )32( .]شود گفته می[   ،vaδu 
 ]شود گفته می[ barəθriو اگر باردار،   )34( ].شود گفته می[ viδauuāاگر بیوه،   )33( ].شود گفته می[
 )37(.ماده] ییعن[  strīmجایی است که   )36( ].شود گفته می[ viiāxti hauuaاگر آراسته،  )35(.

māta: 38( .مادر(  جایی است کهxvaηha ]یعنی خواهر.[ )جایی است که   )39duγδa ]دختر] یعنی. 
   )41( .یعنی دو زن باشد با یک شوهر  hapsne apno xavōجایی است که   )40(

saē: 42(.زنده نیست] ش[کودکی که پدر(  hwslʼyn  ، دختري که خود شوهر کند .ʼhw/hʼn،  زنی
 pʼtylʼn šwsl ،90ساله؛  zlmʼn، 70ساله؛  hʼn ،50 )43(هنگامی که مرد نمرده است؛] نیز[، و ]است[

  )44(].است[ساله 
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  گیرينتیجه - 3

این فصل . تردید براي آموزش دستور زبان اوستایی نوشته شده است ، بیفرهنگ اویم ایوكفصل دوم از 
هاي متعدد دیگري نیز داشته که به دست ما  ید نمونهتر از این بوده و شا کوتاه شاید در قدیم بسیار مفصل

هاي اوستایی و تفاوت آنها در ترجمه به زبان پهلوي شده است،  از تأکیدي که بر زند واژه. نرسیده است
متون  هاند که کار نوشتن زند یا ترجم توان فهمید که این متن را براي هیربدان و کسانی نوشته می

نیز همین نظر را دارد و معتقد است ) i:1867( جی آسا جاماسب. هده داشتنداوستایی به پهلوي را بر ع
وي این . ها و عبارات اوستایی بوده است آموزان با زند واژه منظور از تألیف این فرهنگ، آشنایی زبان

Amara kosمانند (فرهنگ را با متونی مشابه در زبان سنسکریت  ́a ،Pât ̣ha ̂vali  وDha ̂tukos ́a( ،
در زبان فارسی مقایسه کرده که براي تعلیم معانی  فارسیاتو  آمدنامهدر زبان عربی و  الصبیان نصاب

  . لغات و صرف افعال نوشته شده است
آید این است که نویسندگانِ این دستور زبان  آگاهی دیگري که از این متن کوتاه به دست می

اند  اوت اوستاي گاهانی و متأخر برخوردار بودهآموزشی، از دانش باالیی نسبت به زبان اوستایی و حتی تف
 هدانسته و به دور  و بر همین اساس است که برخی پژوهشگران زمان نگارش این متن را بسیار کهن

  ).  xlviiiو  ii: 1867آسا،  -جاماسب جی( اند پیشاساسانی نسبت داده
  یادداشت

  .این فرهنگ پیشنهاد داده است اولین بار این عنوان را براي) 1966( احتماالً رایشلت -1
). نگاه کنید به منابع(شده است  هاي فرانسه، آلمانی و انگلیسی ترجمه نامه قبالً به زبان این فرهنگ -2

ترجمه فارسی این فرهنگ همراه با متن انتقادي و آوانویسی آن، طرح پژوهشی نگارنده در پژوهشگاه 
  .اکنون آماده انتشار استعلوم انسانی بوده است که به پایان رسیده و 

هاي اهورایی و اهریمنی  ها، اهورایی و اهریمنی بودن آنها است؛ براي واژه منظور از خوبی و بديِ واژه -3
  .)1380( بیدي رضایی باغرجوع کنید به در اوستا 

گن رجوع کنید به کلین( اشاره شده است) مطلق، تفضیلی و عالی(احتماالً در اینجا به درجات صفت   -4
  ). 6: 1968اشمیت، 

5-   uuuaرایی مثنی از ستاك/ حالت نهادي uuua-/uba-  اغ  ی(براي برگردان پهلوي این واژه . است
 )اغ ی(: زند ،uuua: ؛ نیز قس اوستایی9، فرهنگ اویم؛ 81/3، 5/1، نیرنگستانبراي نمونه قس  )ثّب
 ).89/5، 5, 76/4، نیرنگستان؛ 5/2، هیربدستان(ا  ثآ ثّب
 -uuuaiia را، که تنها در این فرهنگ آمده، حالت رایی مثنی مؤنث از ستاك uuuaiie+بارتلمه   -6

مانند واژه ودایی   -uuuaiiaاشمیت با این استدالل که  کلینگن ).400: 1961ه،بارتلم(دانسته است
ubháya-،  ،تنها در شمار مفرد و جمع صرف شده استuuaie را همانuiie  )قدیمی احتماالً صورت :
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ue>uuie (رایی مثنی مؤنث / و در حالت نهادي)از ستاكuuuā-/ubā-  ( 5/26، یشتدانسته که در  
  ).6: 1968 اشمیت،کلینگن( شود نیز دیده می  11/9، یسناو 
، یسنا؛ 10/93، یشت به نیز  -uuua-/ubaازي مثنی از ستاك  /بایی/حالت برایی uuaibiiaبراي  -7

  .مراجعه کنید 37, 34, 13/31، دیدادزند ون؛ 29, 57/25
 ubōiiō: متن اوستایی( 41/2یسنا، به  نیز  -uuua-/ubaحالت دري مثنی از ستاك  uuaiiōبراي  -8

aŋhuuōاحتماالً منظور از . مراجعه کنید )ا و اغ ثب  خژ ز%  :، زندbuništag  در اینجا، دو اصل خیر
  : و شر است، قس

be dānēd  kū buništag ī wehīh ud dahišn ī nēk kē kunēd,  buništag ī wattarīh 
dahišn ī wad [kē]. 

آفرینش بد ] و[اصل بدتري ] آفریند و و می[کند  بداند که اصل نیکی و آفرینش نیک را چه کسی می] و[
  ).47، بند اندرز اوشنر دانا] (چه کسی[را 

آن را به ) 7: 1968( اشمیت کلینگن. است را آوانویسی نکرده ز  اائٌصـت ب واژه) 183: 1966( رایشلت
یسنا، (  ائ اا  ا ّب ت: زند ،astasca  baoδaŋhascaتصحیح کرده است، قس  +ی ائ  غضت ب+صورت 

  .را پیشنهاد داده است buništagقرائت ) 76: 2009( و اشه) 55/2
9 -  vaiisčiṭ (+uuuaiisciṭ)    حالت وابستگی مثنی از ستاكuuua-/uba- ، نها در این فرهنگ ت

 براي نمونه قس (   -aγa و  -srīraدر اوستا تقابل نیکی و بدي، هم با دو واژة . به کار رفته است
daēnaiiāi srīraiiāi   و 10/64، یشتدر aγa daēna   و هم با ) 18/9، وندیداددرvohu-    و 

aka-) 8-7: اشمیت، همانینگنکل(بیان شده است) 59/31، 30/3، یسنابراي نمونه نگاه کنید به .(  
یشت د به نگاه کنی  -uuua-/ubaحالت وابستگی مثنی از ستاك    vaii (+uuuaii)براي  -10
  13/76 یشتکه در آنجا نیز به دو گروه پرهیزکاران و دروندان اشاره شده است؛ همچنین قس  10/2

 ).vaii  mainiuu dāmąn: متن اوستایی(
vaii  zī  asti  miθrō  druuataēca  aaonaēca .  

  ).10/2، یشت(است، براي دروندان و پرهیزکاران ] گروه[مهر از آنِ هردو 
چنان . اند ضبط کرده  vaiii اوستایی را به صورت  امالي واژه فرهنگ اویمهاي  همه دستنوشته -11

تصحیح    +uuaii  ī+ را باید به صورت vaiiiنیز پیشنهاد کرده است ) 8: همان( اشمیت که کلینگن
آیین، «به معنی    ēwēn(ag)پهلوي و پازند واژه  ainā/ainaaصورت جمعِ   ainānān  واژه. کنیم

  .است» روش؛ نوع
12-  uuaca رایی مثنی از ستاك / حالت نهاديuuua-/uba- چسب همراه با پی-ca  شاید . است

). 77: همچنین نگاه کنید به آشه، همان( »کدام] از هر[بر هر دو، «: معناي عبارت زند چنین است
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ارتباطی  ،har 2با عبارتkadār،     معتقد است از نظر معنایی ضمیر پرسشی) 8: همان( اشمیت کلینگن
  .کند تصحیح می  kardār+را به صورت  kadārندارد، بنابراین 

با توجه ) 131: همان( رایشلت. آورده است  -ubōiiaرا ذیل ستاك  uboiia) 400: همان(  بارتلمه -13
اما چنان که . آمده است  ubaiia+ به جاي  uboiia، معتقد است که 10/101، یشتدر   uuuaiia به

از  ubōibiiā+یا ubōiiō+ یادآور شده است، احتماالً صورت درست واژه،  ) 9: همان( اشمیت کلینگن
 ا و اغ ثب   خژ اا ز ل/% :زند ،ahubiiā ubōibiiā قس. است-uba )گاهانی(ستاك اوستایی 

 نظر اشه).  41/2یسنا، ( ا و اغ ثب   خژ ز% : ، زندubōiiō aŋhuuō؛  )38/3، 8, 35/3یسنا، (
  .است  ubōibiiāاین است که صورت درست این واژه در اینجا ) 77: همان(

رجمه ت ēk frārāstتنها در اینجا به صورت » بار مرتبه، یک یک«به معنی  hakǝrǝṭقید اوستایی  -14
ز  خقآ :زند( 2/40، وندیداددر   hakǝrǝṭ قس). 1743 -1742: 1961نگاه کنید به بارتلمه، ( شده است

 ز خقآ...ز  خقآ: زند ،hakǝrǝṭ… hakǝrǝṭ؛ نیز قس )غج زب خقآ :زند( 9/31، 7/74، وندیداد ؛)ز \ خقآ
است که در اوستا تنها در اسم  -frārāθni*اوستایی  ، برابرِ واژهfrārāstواژه پهلوي ). 14/11، وندیداد(

به همین دلیل احتمال دارد در ). 1021: بارتلمه، همان( به کار رفته است  -frārāθni.drājah مرکب
 ).9: ، هماناشمیتنگاه کنید به کلینگن( باشد  -hakərəṭ frārāθni عبارت ترجمه  ēk frārāstاینجا 

نگاه کنید به ( ترجمه شده است  غ ل غئنت ئًنژاخ لدر زند به -frārāθni.drājah اوستایی  واژه
: بارتلمه، همان(  ارتباط دارد» آرنج«  -arǝθnaاوستایی هبا واژغئنت به نظر بارتلمه ). 33, 7/30، وندیداد
  ).3/7، فرهنگ اویمو نیز  3، یادداشت 1021

زمان؛  م، همباه«در اوستا به معنی   )hadā: فارسی باستان( haδa/hadāقید و حرف اضافه  -15
نیز ترجمه شده ) 57/17یسنا، ( ه ت جایا ) 24، فرهنگ اویم( ا \ا غزاست که در زند به » همراه با، با

دیده  hadā هواژ هاست که در متون زند، در ترجمغصت  در اینجا، پازند   %יןبه نظر نگارنده  .  است
اا  ل: زند ، hadā ašā vahištācā ؛ )46/17، یسنا( * ا صقثفژ اا غصت ل: زند ، hadāشود؛ قس  می

* !  ا صقثفژ اا غصت ل: زند ،hadā ašācā؛  )50/4، یسنا( ا غفـت غفژ*  ا صقثفژ غصت
به ). 29/2، یسنا( ج ا اغضت صت اا ا صقثب غصت& ا ه : زند ، hadā vāstrā؛ )58/4، یسنا( خقثنقثئصقث

د به کار رفته است، شود و تنها در متون زن هاي پهلوي دیده نمی که در نوشته ا غصترسد  نظر می
 معتقد است که این واژه) 78: همان( اشه. به خط پهلوي است   haδa/hadāاوستایی  بازنویسی واژه

) 78: همان(و اشه) 9: همان( اشمیت کلینگن ).ا صت \( jud: خواند، قس پهلوي had زند را باید
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،  )721و  698: 1911نگاه کنید به مدن، ( وشته شده استرا که در دینکرد به خط اوستایی ن  hiδihواژه
  . اند مقایسه کرده %יןبا 

 به نظر بارتلمه صورت درست این واژه. تنها در این فرهنگ به کار رفته است oiθraاوستایی  واژه -۱۶
*viθra یافته و معتقد است دینکرد هشتماشه این واژه را در ). 357: 1961بارتلمه، ( استōiθrīh   

زدن به دیگران، هنگامی که این گناه چند بار انجام شده  اي است حقوقی براي جرم و گناه آسیب واژه
 ). 78: اشه، همان( هاي متفاوت و جداگانه باشد، ولی نه در یک زمان بلکه در موقعیت

abar-iz  zaxm  ī pad  ēk,  ayāb  dō, ayāb  sē  sneh,  ayāb  frāy, pad  ēw-
kardagīh,  ayāb  +ōiθrīh (ō  iθrih),  ayāb hiδih,  ayāb  apauuarāuuarštih  
kunēd.  

 رایشلت. abāg maṭ  čiš ī abāg čiš nē: ها چنین ضبط شده است این جمله در دستنوشته -17
  توان با واژه را نمی maṭاي اوستایی افتاده است، چون  زند که در این جمله، واژه حدس می) 157: همان(

 nē نگاه کنید به اشه، همان( نگارنده، این جمله را با توجه به نظر اشه تصحیح کرده است. رجمه کردت :
تصحیح کنیم و عبارت  جعرا به صورت  جغ پیشنهاد داده است که) 10- 9: همان( اشمیت کلینگن). 78

  . abāg maṭ   čiš ī abāg čiš +rāy :را چنین بخوانیم
نگاه کنید به  ا \ اا غزا لبه » باره زمان، با هم، یک به طور هم«hakaṭ براي برگردان قید اوستایی  -۱۸

  .ترجمه شده است  اا غر ل، به 6/4، نیرنگستاناین واژه در .  22/3، 55, 18/16، 71, 8/70، وندیداد
است و » آگاهانه انجام شده، عملِ آگاهانه«اللفظی به معنی  تحت -baoδō.varštaاوستایی  واژه -19

انجام شده باشد و داللت بر درجه گناه و » آگاهانه و با قصد قبلی«جا به معنی گناهی است که در این
الف رجوع  25، فرهنگ اویمبراي برگردان پهلوي و تفسیر این واژه در زند به  . همچنین مجازات آن دارد

د، اما در متون دیگر اناوستایی نوشته در اینجا در ترجمه زند، واژه اوستایی را بار دیگر به خط. کنید
 čikaiiaṭ baoδōبراي عبارت  .جفـت ا ز ا ات ب /جفـت ا ز ا اچ ب: اوستایی زند آن چنین نوشته شده است

varštahe  رجوع کنید 15/16، 13/31، 7/38، وندیدادو زند آن به.  
20- nō ، ي این ها برایی است که در تمام دستنوشته/ وابستگی/ ضمیر اول شخص جمع در حالت رایی

  . تصحیح شده است  ه جاترجمه شده است؛ و در اینجا به صورت  ام جزفرهنگ، به 
بارها در اوستا به کار رفته است، اما این  -narحالت نهادي مفرد از اسم مذکر  ،nāواژه اوستایی  -21

اي واژه احتمال دارد که نویسنده این فرهنگ آن را به ج. شاهدي در اوستا ندارد» یا«واژه در معناي 
؛ 157: 1966رایشلت، ( اند ها به جاي هم نوشته شده گرفته است که گاه در دستنوشته vāاوستایی 

تواند ضمیر متصل اول شخص  می ،nāمعتقد است ) 81: 2009( اشه). 12-11: 1968اشمیت، کلینگن
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   nōiṭ nā  man مثنی، در حالت وابستگی نیز به شمار آید، که در اینجا بدان اشاره نشده است؛ قس
  ).45/2، یسنا(

22-  vīها به جاي  به عنوان ضمیر دوم شخص متصل، در دستنوشتهv که صورت درست این ضمیر در
: 1961بارتلمه،  بهv براي شواهد (شود  وابستگی جمع است، دیده می/اوستاي گاهانی و در حالت برایی

را، از  v به جاي vīاز شواهد کاربرد  تعدادي) 12: همان( اشمیت کلینگن ).رجوع کنید 1310-1312
که در  vī معناي دوم واژه درباره .)173: ، همانتنیز رجوع شود به رایشل(آوري کرده است  ها جمع نسخه

، تنها به )2، یادداشت 1435: همان( نوشته شده است، بارتلمه صقثا ! خل ع/وغاینجا به خط اوستایی 
اشمیت  کلینگن. آن را نامفهوم دانسته است) 173: همان( رایشلتکاربرد اشتباه آن اشاره کرده است و 

تعقیب «به معنی  -vī-/vā(y)اوستایی  هاز ریش ،ا صقثئفژ و/ا صقثفژ وزند را  صورت درست واژه
-1407: در اوستا رجوع کنید به بارتلمه، همان -vī براي شواهد فعل(داند  می» کردن، دنبال کردن

رفته است، در فصل ، به کار 25/1و  8هاي  ، فصلفرهنگ اویمبار دیگر در  دو ا صقثفژ وواژه  .)1408
این دو واژه اوستایی . است   vāitiاوستاییِ ، زند واژه25/1و در فصل   vōiθβaاوستاییِ هشتم، زند واژه

واژه، دانسته است، او براي برگردان پهلوي این دو   -vī مشتق از فعلِ ) 1428و  1409: همان( بارتلمه را
 قرائتhandāčišn  پهلوي چنین تفسیر شده است هالف این واژ 25در فصل . را پیشنهاد داده است :

<hwyhšnˈ>, ān bawēd kē pad wināhgārīh az pas ī kas dawēd . نیز قسviieiti، 
: همان( اشمیت کلینگن. )15/5، وندیداد( }صت ب \ا  اجه و# ه خقث& عط{ صقثصت و+/ت صقآ و: زند
تعقیب کردن، «به معنی   -xwistan/xwēstan, xvēhپهلوي فعل  این واژهمعتقد است  )12-14

 voiōاوستایی  ، در برگردان پهلوي واژه25/2، فرهنگ اویماست که ستاك ماضی آن در » دنبال کردن
  . )رجوع کنید 81: 2009نیز به اشه،  ( نیز به کار رفته است

مترجم متن اوستاییِ نیز،  19, 18, 8/17در وندیداد، . رسد ر میاشمیت درست به نظ پیشنهاد کلینگن
کند، چون  اشمیت را تایید می ترجمه کرده است که نظر کلینگن صقثصت و را به vī اوستایی  وندیداد، واژه

پیشوند فعلِ   upa همراه با  vī نوشته است، در این سه قطعه، ) 1344-1343: همان( چنان که بارتلمه
vad- متن اوستایی(است » بردن  هدایت کردن، راه«عنی به م :upa vī…vīuuāδaiiaṇtu (،  اما

پنداشته و چنان که گفته شد، این عبارت را  -vī-/vā(y) را فعل از ریشه  vīمتن زند، احتماالً نویسنده
 شاید.  داردکه معناي آن با معناي قطعه همخوانی  ائ اغصقآ...وصقثصت^ : چنین ترجمه کرده است

دینشاه .  اي مشابه آن بوده است یا قطعه وندیداددر اینجا، همین فرگرد فرهنگ اویم  مرجع نویسنده
 19, 18, 8/17، وندیدادکاپادیا، این واژه را در زند  ، ānīhēd  ) فعل سوم شخص مفرد مجهول از

ānīdan »197: 1953کاپادیا، ( خوانده است )»آوردن، هدایت کردن.(   
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23-  apa االً حالت بایی مفرد از ستاكاحتم ap-/āp-    تنها در  این فرهنگ به کار رفته است، براي
همچنین قید و  ap  ).329-325: هاي صرفی دیگر این ستاك رجوع کنید به بارتلمه، همان حالت

اشاره کرد که  -karǝt- ،gam- ،bar- ،yam- ،stavتوان به افعال  پیشوند فعل است، براي نمونه می
در متون زند براي نمونه نگاه   abāz به  ap براي ترجمه ).72: همان( اند ین پیشوند به کار رفتهبا ا

  .19/8، 24, 9/11، یسنارجوع شود به bē و براي ترجمه آن به  8/74، 2/29، وندیدادکنید به 
 :، زندpǝrǝnāiiu+( فرهنگ اویمجز اینجا، در فصل دهم ه ب  -pǝrǝnāiiuواژه اوستایی  -24
: زند ،pǝrǝnāiiušنیز قس . به کار رفته است) - :زند ،pǝrǝnāiiu( 19/43و یشت، ) اجاع ل

  ).3/42وندیداد، ( ا و جظ اخل
جز این فرهنگ در ه ب  -apǝrǝnāiiuka حالت نهادي مفرد از ستاكapǝrǝnāiiukō   واژه  -25

حالت  apǝrǝnāiiuka ؛ به کار رفته است  5, 3, 7/1، هیربدستان؛ 16/7، 16, 15/15، وندیداد
حالت وابستگی  apǝrǝnāiiukanąmو  فرهنگ اویمندایی مثنی از این ستاك تنها در /رایی/نهادي

 زند این واژه در همه. ار رفته استبه ک 68/12، 26/9، یسناجز این فرهنگ در ه جمع از این ستاك، ب
   .است ا  و اجاغظ خلو در حالت جمع   اجاخقز خلمواردي که ذکر شد 

ندایی /حالت نهادي narō حالت نهادي مثنی و  nara حالت وابستگی مفرد،  narš هر سه واژه  -26
 جمع از ستاكnar-،  1053 -1047: بارتلمه، همان( اند بارها در اوستا به کار رفته.(  

27- nāirikā  حالت نهادي مفرد وnāirikaii مثنی از ستاك/حالت وابستگی مفرد nāirikā-  بارها 
حالت وابستگی جمع از همین ستاك تنها در این فرهنگ دیده  nāirikanąmدر اوستا به کار رفته و 

 /ا اغجظاوستایی در زند معموالً به  این واژه ).1066-1065: 1961نگاه کنید به بارتلمه، ( شود می
 اشمیت لینگنبه نظر ک. اوستایی به خط پهلوي است هترجمه شده که در واقع بازنویسی واژا   اغئجظ

 mardاحتماالً به دلیل وجود  ،nārīgبه جاي    <zan <NYŠE در اینجا واژه )15: 1968(
<GBRA> در جمالت قبلی انتخاب شده است.  

، vantŋhō( 17/10، یشتو ) -:زند ،vanta( 5/34، یشتبجز اینجا در  -vantaاوستایی  واژه -28
حالت وابستگی جمع از این  vantanąm  وري جمع حالت د vanatāhuaبنابراین . آمده است) -:زند

 ، -vantuحالت برایی مفرد از ستاك  vantaoe  نیز قس. ستاك تنها در این فرهنگ به کار رفته است
  ).3/25، وندیداد(  ی گخژ: زند
ندایی /حالت نهادي ،jahiهاي دیگر اوستاي کنونی، تنها به صورت  در بخش -jahī اوستایی واژه -29

 /صقب: ، زند21/17، 21/1، 18/62، وندیداد؛ -:، زند16, 12, 3/9یشت، نگاه کنید به (شود  دیده میمفرد، 
همچنین در . تنها در این فرهنگ به کار رفته است ، j  ،jaē   ،jahī به این ترتیب هر سه واژه  ؛)صقثب



 97/فصلی در دستور زبان اوستایی 
 

و   jaēیی جمع و دو واژة آمده که بارتلمه آن را حالت را) صقفل: زند( jaēš، فرهنگ اویمفصل پانزدهم 
j  ؛ وي بر این باور است که احتماالً  )606: بارتلمه، همان( را نهادي مفرد گرفته استjaē   وjaēš  

مرکب  همچنین قس واژه  . )2یادداشت : همان(است   jahīš* و   jahīشدة  صورت تحریف
jaē.karšta-   )معتقد است که واژة )٨٣ :2009(اشه). 13/142، یشت jahī- غیرقابل صرف است.  

یا   -carāitī اوستایی نوشته شده، اشاره به واژه ظ  جغصت چاي که در اینجا به پهلوي  واژه -30
carāitika-  »اوستاییِ   و احتماالً به جاي واژه) 581: بارتلمه، همان( دارد» زن، زن جوان

؛ )-:زند ،carāitiš( 5/87، یشتبه  نگاه کنید براي این واژه. نوشته شده است  غ ز ! ت ! ع ج غ ثا
 2/10، نسک هادخت؛ )ظ نـت چ: زند ،carāitika( 5/60، وندیداد؛ )-:زند ،carāiti( 3/24، وندیداد

)carāitiš، ؛ ظ جغصت چ :زندcarāitinąm، ظو جغصت چ: زند .(  
د به بارتلمه، گاه کنی(»دوشیزه«به معنی   -kainī-, kainīn-, kaniiā اوستایی با توجه به واژه -۳۱

این جمله را به این صورت تصحیح  )84-2009:83( و اشه )17: 1968( اشمیت کلینگن ) 439: همان
  :اند کرده

ast gyāg kū čarāitīg ud ka pad šōy nē dādag  [kanīg]. 
دوشیزه /کنیز[ جایی است که چرائیتی و اگر شوهر نکرده است، ]  زن را[

  ].گویند می
نگاه کنید به  این عبارت و عبارات بعدي، به صورتی که در این کتاب آورده شده است براي تصحیح -32

 فرهنگ اویمهاي  صورت اصلی این عبارات در دستنوشته .18- 17: اشمیت، همان؛ کلینگن84:اشه، همان
 kadag bānūg  nmānō.paθni  ka nōg šōy  dəmąnō.paθni  ka wēwag :چنین است

vaδu  viδavā .  
تنها در این  است، -nmānō.paθnī  که صورت گاهانیِ -dǝmąnō.paθnī اوستایی واژه

 3/3، ویسپردجز این فرهنگ در ه ب -nmānō.paθnī فرهنگ به کار رفته است، اما
)nmānō.paθnīm، (  12/7، وندیداد، )ا \ ت ل سو :زندnmānō.paθni ،و ) ی ت ل سو:زند

! جغصقث   ا ٱ سغآ ب  ه عط ائفقثه{صقث  ت ل وس :زند، nmānō.paθnii( 17، یشت ویشتاسب
شود، همچنین  دیده می  از بو ی ت ی ، واژهویسپرددر تفسیر واژه زند در . آمده است )ا اصت ا صقثصقآ جغضت

نگاه ( آمده است از بو ی  ت غب   ز زند، ، در تفسیر واژه)MU1 هنسخ( وندیدادهاي  در یکی از دستنوشته
  ).4یادداشت  -447: 1907، کنید به هوشنگ جاماسب

عروس، زن «  -vadh: قس ودایی. تنها در این فرهنگ به کار رفته است  -vaδū اوستایی واژه -33
هاي ایرانی  در گویش» عروس«بیوك و نیز واژه /بیوگ: فارسی نو ؛wywg :فارسی میانه مانوي، »جوان

bûk, bo:کردي ،véya :اشتهاردي ،gowg: بشکَردي ،vave: نو براي نمونه، بیابانکی ̈u ̈, waū ̈ , 
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buik ، گورانی:wa ́uä,  wa ̂u ̂wa ̈, waywa, bōi  )نیز قس اوستایی ). 530 :1389دوست،  حسن: 
vaδutō زن زرتشتی،  از ستاك ، نام یکی از مؤمنان vaδut-  ) ،13/141یشت.(  

،  »بیوه«  -vidhávā :یقس ودای. تنها در این فرهنگ به کار رفته است  -viδauuā اوستایی واژه -34
  .بیوه: فارسی نو

 v/barǝθra  اوستایی به صورت و واژه  ئ ه نژ ا پهلوي به صورت ها، واژه در تمامی دستنوشته -35

حالت نهادي مفرد از ستاك   barǝθri+و  ئ ه نژ ب+ ضبط شده است که به ترتیب به صورت
barǝθrī-  این . )18: اشمیت، همان؛ کلینگن84:مان؛ اشه، ه946: بارتلمه، همان( تصحیح شده است

، وندیداد؛ 23/1، 10/4، یسنانگاه کنید به (ترجمه شده است  غج انت ب اوستایی در زند همواره به واژه
یک بار دیگر آمده و به  barǝθri اوستایی واژه فرهنگ اویمدر فصل شانزدهم ). 19/6، 18/38، 15/49

būrdār, čiyōn ābustan نیز قس اوستایی.  شده است ترجمه و تفسیر: vǝrǝnuite  ،زند: ābus 
   ).8، فرهنگ اویم(

 و مایرهوفر )1477: همان(بارتلمه. تنها در این فرهنگ به کار رفته است -viiāxti واژه اوستایی -36
مالی کردن،  روغن« -añj  و مربوط با فعل ودایی   vī+*axti- (*ak-ti-) آن را از ترکیب )54: 1992(

  -ajاین واژه را مشتق از )85:همان( اشه ).»آراسته»  -vy-ákta :نیز قس ودایی(اند  دانسته » نتدهی
را بایی مفرد   viiāxti hauuaحالت صرفی هر دو واژه)1966:173( رایشلت. گرفته است» نشان دادن«

  .معنا کرده است» با زینت خویش«دانسته و عبارت را 
؛ 5/92، یشتنگاه کنید به (هاي دیگر اوستا  این فرهنگ در بخش جزه ب  -strīواژه اوستایی - ٣٧

 )stri(و نیز فصل دوازدهم همین فرهنگ ) 4، آفرینگان گاهنبار؛ 13/51، 18/28، 8/58، 2/41، وندیداد
این واژه در در فرگرد سیزدهم و هیجدهم وندیداد بر . ترجمه شده است ازئ آمده و در زند همواره به 

  . تنها در این فرهنگ به کار رفته است )strīm( حالت رایی مفرد از این ستاك. لت داردحیوان ماده دال

 :زند( فرهنگ اویمجز اینجا، در فصل  ششم ه ب  -2mātar نهادي مفرد از ستاك  mātaحالت  -38
رجوع  6، فرهنگ اویمبه نیز (نیز آمده است ) -:زند( 17/16و یشت، ) - : زند( 3, 12/1 ، وندیداد،)ج صت غر

    ).کنید
، یشتجز این فرهنگ، در ه ب  -xvaηhar حالت نهادي مفرد از ستاك  xvaηha واژه اوستایی -39
، وندیداد، 17/1در یشت،  xvaηharǝmنیز قس (نیز آمده است  14/15، )دو بار( 12/5، وندیدادو  17/16
، وندیدادو در  خقثئج دیگر بهو بار   ه)ا (خـت یک بار  به 12/5، زند وندیداداین واژه در ). 12/5
 ast gyāg kū :احتماالً این جمله را باید چنین تصحیح کرد. ترجمه شده است ه خـتبه  14/15

xvaŋha [xwahar]   .  
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, 12/1، وندیدادجز این فرهنگ در ه ب  -duγδarحالت نهادي مفرد از ستاك  duγδa اوستایی واژه -40
   .ترجمه شده است خت \یا  ه ات ب  این موارد، به در همهنیز به کار رفته و  19/13، 14/15، 3

 hapaθne/hapaθniia اوستایی  در اینجا، واژه  hapsneبارتلمه، صورت درست  به عقیده  -41
بارتلمه، (است  ) -sapátnī: قس ودایی(» همسرِ دوم، هوو« -ha-paθnī حالت بایی مفرد از ستاك 

است که به تنهایی در اوستا به  -pati صورت مؤنثpaθnī-(  (ژه بخش دوم این وا ).1765و  86: همان
نگاه کنید به (  شود دیده می  -nmānō.paθnīهاي مرکب مانند کار نرفته، اما در بخش دوم واژه

 و » قد هم«  ham-bašn پهلوي را با واژه hapaθni+ )86-85: 2009( اشه ).1093: ، همانبارتلمه
ham-bašnīh »اما قیاسِ  سنجیده است که مورد تردید است، هاي زادسپرم زیدهگدر » هم قدي ha-

paθnī- ُسنی«فارسی  با واژهُسنی ). 18- 17: 1940نگاه کنید به هنینگ،( رسد درست به نظر می»  وو
به معنی هوو و  برهان قاطعو  الطبا ناظمو  فرهنگ آنندراج، فرهنگ اسديهاي فارسی مانند  نامه در واژه

دیگري که  واژه). نگاه کنید به دهخدا، ذیل وسنی(ه با زنی دیگر در شوهر مشترك باشد زنی است ک
در زبان فارسی است که » شوي هوو، هم«به معنی » پنانج/ بنانج«سنجیده شود،  -ha-paθnīتواند با  می

 -ha-paθnī با واژه) -pan-/ban(اي سغدي است و بخش نخست آن  واژه ، وام)همان( به نظر هنینگ
 apno(اند  نوشته شده  hapsne دیگري که به خط اوستایی، بعد از دو واژه. ارتباط است در» وُسنی«و 

xavō(  ًز ا خل+، پازند بوده و صورت پهلوي آن احتماال >*ʼ/hpwk<  »است » هوو)کلینگن نیز -
 ستاك حالت نهادي مفرد از  afnaŋuh+بارتلمه این دو واژه را به صورت ).20: 1968اشمیت، 

afnahuuant-   99: 1961بارتلمه، ( تصحیح کرده است» ثروتمند«به معنی.(   
-si*برایی مفرد از ستاك به کار رفته است که شاید حالت  فرهنگ اویمتنها در    saēاوستایی واژه -42

/say- 20 :1968( اشمیت بنابر نظر کلینگن. است( ستاك این واژه *saiiu-   )قس ودایی :śaiiú-  
بخشی از   saēاند که  احتمال داده. است -saēuua* ،  ستاك آن )86: 2009( و به اعتقاد اشه) »یتیم«

؛ 175: 1966نگاه کنید به رایشلت، ( یک ترکیب اوستایی است که در اوستاي کنونی باقی نمانده است
 واژه ست که این واژه بااحتمال داده ا )همان( بارتلمه).  20: 1968اشمیت، ؛ کلینگن1547: 1961بارتلمه، 

که در   -dǝrǝzra شده است، مثل  ظاهر  saē مربوط و در ترکیب به صورت  sirŭ اسالوي کلیسایی
معادل  در زبان فارسی میانه زرتشتی، واژه. آمده است˚dǝrǝzi  ابتداي ترکیبات اوستایی به صورت

 -دورکین( sy(y)wg, s‘ywgوي  شناخته نشده است، اما در متون پارتی و فارسی میانه مان» یتیم«
قی باقی مانده است، در زبان هاي فارسی میانه شر و از متونی که به زبان )312: 2004،یستر ارنستما

به همین معنی  )360: 1374،قریب( )<-siraka*(  srʼk و در سغدي )437: 1979بایلی، (  syūtaختنی
  ).1021 :1389دوست،  حسن(» یتیم« sī, se: اُستی ،sīwī, sēwī: نیز قس کردي. به کار رفته است
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» یک زن«داده شده است، یکی به معنی  ا خژ پهلوي رسد در اینجا دو معنا براي واژه به نظر می -43
و دیگري  خواند» سرور، خداوند«-aŋuhī اوستایی  زند واژه  ، axwتوان آن را که در این صورت می

hʼn ،واژه اوستایی زند han-  38: همان  اشمیت،؛ کلینگن281: بارتلمه، همان( »پیر« به معنی( .
نگاه ( »نمرده است] ش هنوز[زنی، هنگامی که مرد«: پیشنهاد دیگر براي ترجمه این جمله چنین است

   ).86: 2009کنید به اشه، 
 ،)ישמ: زند به خط اوستایی ،hanō( 3/19، وندیدادجز این فرهنگ در ه ب  -han صفت اوستایی

زند در  ،hana, hanāca( 15/14، وندیدادو   )מ$ י: زند به خط اوستایی ،hanąm( 13/ 15  ادوندید
. ،  مذکر و در موارد دیگر مؤنث است3/19، وندیداداین واژه در . به کار رفته است) מ$ י: هر دو مورد

  . ستبه کار رفته ا» پیرمرد«و هم به معنی » پیرزن«در اوستا هم به معنی  -hanبنابراین 
 3/19، وندیدادهر سه واژه با ترتیبی متفاوت در . ها در اینجا نیامده است صورت اوستایی این واژه -44

ها در اینجا، با توجه به  ترتیب واژه. توان به صورت اوستایی این عبارت دست یافت اند و در آنجا می آمده
  .یاد شده در وندیداد تصحیح شده است قطعه

hanō vā zaururō vā pairištā.xšudrō vā bauuāṭ (V. 3/19). 

-ئنژ خت ل#} ا خقث \ صقز ئصقثجز جا{ا  ا گجرو} صقز ئصقثجز{ שמי :زند
ساله،  70{  zlmʼnو  } ساله 50{ hʼn .}...ئئصقز ئصقثجز{ااخت  ئئج صژ فژ 

  .}...ساله 90{باشد   pʼtylʼn šwsl   ،}بیش و کم

  
  
  
  

  منابع
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