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 دکتراي فرهنگ و زبان هاي باستانی

ن مرادیانبهمدکتر   

 دکتراي فرهنگ و زبان هاي باستانی

 کیدهچ

هایی است که  از متناش ناشناس استکه نویسنده) ستایش بهمنتفسیر  (زند وهمن یسن
دست  که از روي مکاشفه بههاي حوادث جهان به ویژه پایان جهان استییدربردارندة پیشگو

ا در پایان جهان در رؤیا براي زردشت اهورامزدا رویدادهاي پیش روي آیندة ایران ر. اندآمده
ها در ایزد دانایی است و احتماالً به این سبب، پیشگویی) بهمن(=وهمن . گویی کرده استپیش

نثر این کتاب ساده و روان است و از نثرهاي . استیسنی به نام وي به زبان اوستایی گرد آمده
هاي مرکب در متن پهلوي زند پژوهش حاضر به بررسی نام. رودخوب پهلوي به شمار می

 ،اند سازي بررسی شدهنظر قواعد واژهمرکب ازهاي در این پژوهش، نام. پردازدوهمن یسن می
هایی از این متن براي ها و الگوهاي مختلف ساختِ واژه استخراج و نمونه شیوهکهصورتاینبه

، مشتق، مرکب و عبارت )ساده(یط سازي به چهار نوع بسنظر واژهنام از. استشدههر الگو آورده
هاي مرکب واژه. واژه هستندنظر ساختیک شامل الگوهاي مختلف ازشود که هرمیتقسیم

 .ء ترکیب، تنوع و گوناگونی بسیاري دارنداجزایک از نوع دستوري هربراساس 

   30/11/1397: له                                تاریخ پذیرش مقا23/11/1397:تاریخ دریافت مقاله

  

  

  

 واژگان کلیدي
  یسن وهمن زند *
  سازي واژه* 
  اشتقاق* 
 ترکیب *

  وابستهآزاد و مرکب*  
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   مقدمه- 1

  زند وهمن یسن -1- 1

) زند(= مطالب کتاب از ترجمه و تفسیر .زند وهمن یسن در واقع ترجمه و تفسیر اوستاست
است که در این متن عنوان شده. استستودگر یا سودگر نسک و وهمن یسن گرفته شده

است، در رؤیا به زردشت نشان اهورامزدا چهار دورة جهان را که نماد هر کدام یکی از فلزات 
دورة اول مصادف با دوران پادشاهی .زرین، سیمین، فوالدین و دورة آمیختگی آهن: داد

گشتاسب و ظهور زردشت و دورة دوم مصادف با پادشاهی اردشیر کیانی و دورة سوم مصادف با 
نژاد است مپادشاهی خسرو انوشیروان است و دورة چهارم دورة حکومت دیوان ژولیده مويِ خش

هاي پهلوي متن اصلی اوستا و ترجمه. که مصادف با پایان هزارة زردشت به شمار آمده است
احتماالً اولین نسخه مکتوب از این زند .مورد استفادة تدوین کنندة زند، امروز در دست نیست

ن یک  از زند وهمن یس.باشددر دورة پس از پادشاهی انوشیروان، در پیش از اسالم نوشته شده
 نثر پارسی این متن .تحریر پازند و دو تحریر پارسی، یکی منثور و دیگري منثور در دست است

  ).170-174: 1377تفضلی، (رست است و از نظر نگارش نادنامفهوم و مبهم 

  سازي واژه-2- 1

خت نظر سامیانه نام ازهاي ایرانی در زبان. واژه است هاي صرف یا ساختسازي یکی از شاخهواژه
). 304: 1389ابوالقاسمی ( مرکب و عبارت، مشتق،)ساده(بسیط : شودمیبه چهار دسته تقسیم

 و یک یا تعریف نام بسیط تنها از یک تکواژ آزاد و نام مشتق از یک یا چند تکواژ آزاد این در
عبارت نامی است که از حداقل سه جز ترتیب، همین به. شودمیتشکیلچند تکواژ وابسته 

  .اضافه باشد شده که یکی از آنها حرف کیلتش

نظر ساخت از دو یا چند تکواژ آزاد  تعریف از برمرکب است که بنا هاي موضوع این نوشته نام
توانند مستقل می طور کدام از این تکواژهاي آزاد خود به که هرداشت باید توجه.اندشده ساخته

گیرند تا می مرکب، این تکواژها در کنار هم قرار هاي نامکه در  چندهر. بسیط یا مشتق باشند
وابسته آزاد و مرکببندي دیگر به دو گروه مرکبیک تقسیم مفهومی جدید را برسانند، اما در

نظر نحوي مستقل  شونده ازآزاد اجزاي ترکیبکتابی در مرکب میانۀدر فارسی. شوندمی تقسیم
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اما در . رساننداین استقالل، هر دو با هم مفهومی جدید را میرغم از یکدیگر هستند و علی
باشد که یکی از آنها مفهوم نظر نحوي و نیز این ویژگی می وابسته، وابستگی این اجزاء ازمرکب

  ).312: 1389ابوالقاسمی : ها براي تعریف(کند یا کیفیتی را به جزء دیگر اضافه می

 در فصلی دستور تاریخی زبان فارسین ابوالقاسمی در ها را محس این نوع بررسی ساخت نام
- باستان، ایرانیهاي ایرانی اختصاص دارد، در سه دورة ایرانی سازي در زبانجداگانه که به واژه

سازي در در این اثر ضمن بیان قواعد و الگوهاي واژه. است داده دري انجامغربی و فارسیمیانۀ
- هایی براي هر ساخت آوردهاست و نمونه شده ن سه دوره انجاماي نیز بین ایهر دوره، مقایسه

در این مقاله آوانویسی کلمات براساس روش ). 357-304: 1389ابوالقاسمی (است شده
. بـاشدیـم) 1370: راشد محصل (کتاب زند وهمن یسنها براساس و ترجمه) 1388(مکنزي 

ابوالقاسمی (شده اساس الگوهاي تعریف برزند وهمن یسنمرکب در متن هاي هاي نامنمونه
  . اندشدهاستخراج) 79-38: 1391 و کلباسی 334-337: 1389

  هاي مرکب نام-2

  خاص اسم← بسیطاسم +  بسیطاسم -2-1

ērān-šahr» ایرانشهر، کشور ایران«  šahr» سرزمین،کشور؛
 »شهر

ērān»  ،سرزمین(ایران (
 »آریاها

hōšīdar-māh»  ر نام پس(هوشیدر ماه
 »)زردشت

māh» ماه« hōšīdar»هوشیدر ،
 »اشیدر

 صفت مرکب←مشتق/ بسیطاسم + مشتق/بسیط اسم -2-2

anīgīh-kāmag» کامه، بدخواهزشت «)anāgīh-
kāmagīh» کامی، بدخواهیزشت«(  

kāmag»  ،کامه
 »میل

anāgīh»  ،بدي
 »آسیب

dawāl-kustīg»  دوال کُستی، چرمین کمر
 »)کستی چرمین(

kustīg» ی، کست
 »کمربند مقدس

dawāl»  ،پوست
 »دوال
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pīm-menišn» اندیشناك« menišn»  ،منش
از مصدر » اندیشه

menIdan 
  »اندیشیدن«

pīm»،اندوه، درد
 »محنت

ruwān-dōst» دوستروان «)ruwān-dōstīh 
 )»دوستی، دوست داشتن روانروان«

dōst» دوست«  

 

ruwān» روان« 

xešm-tōhmag» تخمهخشم« tōhmag » خمه، ت
 »نژاد، خاندان

xešm» خشم« 

  اسم مرکب←صفت بسیط +  بسیطاسم - 2-3

xwar-šēd» خورشید«  šēd» درخشان(=شید(« xwar»  خور=)خورشید(« 

 صفت فاعلی مرکب←صفت فاعلی مشتق + مشتق/بسیط اسم -2-4

anāgīh-xwāstār» بدخواه «)anāgīh-
xwāstārīh» بدخواهی«(  

xwāstār از مصدر 
xwAstan 

 »ستنخوا«

anāgīh» ،بدي
  »آسیب

 

dēn-burdār» ردار، مؤمن دینب« burdār از مصدر 
burdAn» بردن« 

dēn» دین« 

gēhān- ārāstār»  آرایندة جهان، نظم دهندة
 »جهان

ārāstār از مصدر 
ārāstan» آراستن«  

gēhān» ،گیهان
 »جهان

 صفت مفعولی مرکب←مادة ماضی +  بسیطاسم -2-5

xešm-wišūd» زاده شده از زادهخشم ،
  »خشم

wišūd- از مصدر 
wišūdan»  زادن

 »)اهریمنی(

xešm» خشم« 
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  اسم مرکب← بسیطاسم + مشتقصفت  -2-6

anōšag-ruwān» روان انوشیروان، انوشه«  ruwān» روان« anōšag»  ،انوشه
 »مرگبی

  صفت مرکب←مشتق/ بسیطاسم + صفت بسیط -2-7

ābād-xīr» خوشـبخت «)ābād-xīrīh 
 )»یخوشبخت«

xīr» کار، چیز« ābād» آباد« 

arwand-asp» تیزاسب، داراي اسب تند«  asp» اسب« arwand»  ،تند
 »تیز

frāx-anīg»  فراخ پیشانی، داراي طالیۀ بسیار
 »)صفت سپاه دشمن(

anīg»  ،پیشانی
  »پیش

frāx»  ،فراخ، پهن
 »جادار، فراوان

frāx-gōyōd»  صفت ایزد (دارندة چراگاه فراخ
 »)مهر

gōyōd»  چراگاه
وتحلیل  براساس تجزیه(

و ترجمه کلمه در 
  » )اوستایی

frāx»  ،فراخ، پهن
 »فراوان

pērōz-baxt» پیروز بخت«  

 

baxt»  ،بخت، اقبال
» قسمت، سرنوشت

اسم که در واقع مادة (
  )ماضی است

pērōz» پیروز« 

gišnag-zīyišn» زي، داراي زندگی کـــوتاهکوتاه «
)gišnag-zīyišnīg»زي، داراي زندگی هکوتا

 )»کوتاه

zīyišn»  ،زندگی
 »گذران

gišnag»  ،کوتاه
 »کوچک

jud-dēn» جدادین، بددین« dēn» دین، مذهب« jud» جدا، ضد« 
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jud-gōnag» جداگونه، دیگرگون« gōnag» گونه، شکل jud» جدا، ضد« 

jud-kāmag» جداکامه، با خواست متفاوت« kāmag»  ،کام، آرزو
 »هدف

jud»  ،ضدجدا« 

jud-kēsag» جداکیسه، جداخواسته« kēsag» کیسه« jud» جدا، ضد« 

jud-kēš» جداکیش، غیرزردشتی« kēš»  ،کیش، آیین
 »مذهب

jud» جدا، ضد« 

jud-ristag» جدا راه، مخالف« ristag» راه، روش« jud» جدا، ضد« 

jud-dēw»  صفت دریاي چیچست(بدون دیو(« dēw» دیو« jud» جدا، ضد« 

nēst-frazand» فرزندبی« frazand»  ،فرزند
  »بچه

nēst» نیست« 

nēst-xīr » چیز، تهیدستبی« xīr» چیز، کار«  nēst» نیست« 

rōšn-kirb»  صفت (روشن پیکر، داراي تن روشن
 »)آذر فرنبغ

kirb»  ،کالبد، پیکر
  »تن

rōšn» روشن« 

wad-tōhmag» بدسرشت، بدنژاد« tōhmag»  ،تخمه
ماهیت، سرشت،

  »تطبیع

wad» بد« 

wad-hunar» بدهنر، کم استعداد« hunar» هنر، مهارت«  wad» بد« 

wattar-tōhmag» بدتخمه، بدنژاد« tōhmag»  ،تخمه
  »نژاد، خاندان

wattar»  ،بد
 » ناپسند

weh-zīyišn» داراي زندگی بهتر« zīyišn» زندگی« weh»  ،به، نیک
 »خوب
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 لی مرکبصفت فاع←صفت فاعلی مشتق + صفت بسیط -2-8

huwaršt-warzīdār» دهندة کار نیک،  انجام
  »کردارنیک ورزنده

warzīdār از مصدر 
warzīdan 

ورزیدن، انجام «
 »دادن

huwaršt 
نیکوکار، «

 »پرهیزگار

kirrōg-kardār» ور، صنعتگرپیشه« kardār از مصدر 
kardan»  ،کردن

 »انجام دادن

kirrōg»  ،هنرمند
 »صنعتگر

xūb-wirāstār» آرایندهآراینده، خوبنیک« wirāstār از مصدر 
wirāstan 

 »ویراستن«

xūb» خوب، نیک« 

 اسم مرکب←مادة ماضی + صفت بسیط -2-9

ahlaw-dād» اهلوداد، صدقه«  dād- از مصدر 
dādan» دادن«  

ahlaw»  ،اهلو
 »پرهیزگار

  صفت مرکب←صفت بسیط + صفت بسیط -2-10

harwisp-āgāh» اگاههمه«)harwisp-āgāhīh 
  )»همه آگاهی«

āgāh»  ،آگاه
 »کاردان

harwisp» همه« 

 صفت فاعلی مرکب←مادة مضارع +  بسیطاسم -2-11

āz-parist» آزپرست، حریص، آز-
 »مند

parist- از مصدر paristīdan 
  »پرستیدن«

āz» آز، حرص« 

kūn-marz» گرلواط« marz- از مصدر marzīdan 
  »گیري کردنجفت«

kūn» مقعد«  
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sūrāg-mān» نشین، غارسوراخ-
-سوراخ «sūrāg-mānāh(» نشین

 )»نشینینشینی، غار

mān- مادة مضارع از مصدر 
māndan» ماندن، زندگی کردن«  

sūrāg» سوراخ«  

 

dryā-mān»  ،دریانشین
-dryā(» کنندة در دریا سکونـت
mānīh»  دریانشینی، سکونت در

 )»دریا

mān- مادة مضارع از مصدر 
māndan» ن، زندگی کردنماند« 

dryā» دریا« 

kōf-mān» نشینکــــوه «)kōf-
mānīh» نشینیکوه«( 

mān- مادة مضارع از مصدر 
māndan» ماندن، زندگی کردن«  

kōf» کوه« 

  اسم مرکب← بسیطاسم + عدد -2-12

haft-kišwar» اقلیم کشور، هفت هفت«  kišwar»  ،کشور
 »اقلیم، سرزمین

haft» هفت« 

  اسم مرکب← بسیطاسم +  بسیطاسم -2-13

amurdād-yasn»  امرداد یسن
 »)هاي اوستانام یکی از بخش(

yasn»  نام فصل(یسن(« amurdād»  امرداد
 »)نام امشاسپند(

aštād-yasn»  نام (اشتاد یسن
 »)هاي اوستایکی از بخش

yasn»  ستایش، پرستش(یسن(«  aštād»  اشتاد) نام
 »)ایزد راستی

baGān-yasn» نام  (بغان یسن
 »)هاي اوستایکی از بخش

yasn» قسمت » ستایش، پرستش
معنی یسن را در هر سه جا متفاوت 
نوشته اید به نظرم باید اینطور باشد 

  »)ستایش، پرستش(یسن «

baGān»  ،بغان
 »خدایان

bun-gyāg» جاي، زادگاهبن« gyāg» جاي«  bun»  ،اساس، نهاد
 »بن
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būmag-deh» نام  (، زادگاهبوم ده
  » )نی استمکا

deh» ده، سرزمین، کشور«  būmag»  ،بوم
 »سرزمین، کشور

drō-dādestān» قضاوت دروغ« dādestān» داد، داوري، قانون«  drō» دروغ، فریب« 

moG-mard» مرد، مرد مغمغ« mard» مرد«  moG» مغ« 

  )صفت مفعولی مرکب جانشین اسم (خاص اسم←مادة ماضی +  بسیطاسم - 2-14

baxt-āfrīd» بخت آفرید«  

  

āfrīd- از مصدر 
āfrīdan» آفریدن« 

baxt بخت، « اسم
 »تقدیر، سرنوشت

  آزاداسم←مشتق/اسم بسیط + مشتق/ بسیطاسم -2-15

gām ō gām» گام به گام« gām» گام، قدم« 

gōnaggōnag» گون، گوناگونگونه« gōnag»  ،گونه
 »شکل، نوع

gyāg gyāg» جاي جاي« gyāg» جاي« 

tāgtāg» یکی تک، یکی تک« tāg» تا؛ تک، تنها« 

  صفت مرکب←مشتق/اسم بسیط + عدد -2-16

dō-zang» دوپا«  zang»  ،ساق پا
 »قوزك پا

dō» دو« 

ē-sad-sālag» صد سالـــهیک «)ē-sad-sālagīh» صد یک
 )» سالگی

sālag» سال، ساله« ē-sad» صدیک« 

30-sālag »  سی سالــه «)sih-sālagīh» سی سالگی«(  sālag سال، « اسم
  »ساله

 

sih سی« عدد«  
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  صفت مرکب←صفت بسیط +  بسیطاسم - 2-17

dēn-rāst» دین راســت «)dēn-rāstīh»  راست
  )»دینی، دین راست داشتن

rāst»  ،راست
 »مستقیم 

dēn» دین« 

tan-drust» تنـــدرست «)tan-
drustīh»تندرستی«( 

drust»  ،درست
 »سالم

tan» تن« 

  صفت مرکب←مشتق/یطاسم بس + قید -2-18

dagr-zīyišn» داراي طول عمر زیاد «)dagr-
zīyišnīh» دیرزیست، طول عمر«(  

zīyišn»  ،زندگی
 »عمر

dagr»  ،دیر
 »طوالنی

ul-drafš» برافراشته درفش، داراي درفش باال گرفته« drafš»  ،درفش
  »پرچم

ul» باال« 

was-marag» شماربی« marag»  ،عدد
  »شمار

was» بس، بسیار ،
 »فراوان

was-ōz»نیرومند، بسیار نیرو« ōz»  ،زور، نیرو
  »قدرت

was»  ،بس، بسیار
 »فراوان

was-xwāstag»ثروتمند، دارا« xwāstag 
  »خواسته، ثروت«

was»  ،بس، بسیار
 »فراوان

was-frazand» بسیار فرزند«  

 

frazand»  ،فرزند
  »بچه

was»  ،بس، بسیار
 »فراوان

  مرکب اسم←یطاسم بس + صفت بسیط -2-19

ganāg-mēnōg»مینو، اهریمن گناگ«  mēnōg» مینو« ganāg»  ،پلید
 »فاسد
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spēd-razūr» سپید بیشه« razūr» بیشه«  spēd» سپید« 

weh-rōd»  نام یک رودخانه(بهرود« rōd» رود« weh»  ،به، نیک
 »خوب

weh-dēn» دین به، دین زردشتی« dēn»  ،دین
 »مذهب

weh»  ،به، نیک
 »خوب

 مرکب اسم←مادة مضارع +  بسیطاسم -2-20

daštān-marz» مرز، نزدیکی با زن در حال دشتان
 »ناپاکی زنانه

marz- از مصدر 
marzīdan 

گیري جفت«
 »کردن

daštān»  دشتان
 »، زن قاعده)قاعدگی(

 فاعلی مرکب صفت←اسم مصدر/اسم + مادة ماضی -2-21

wišād-dwārišn» که بدون کستی راه میکسی-
بدون کُستی راه  «wiSAd-dwārišnīh(» رود

 )»رفتن

dwārišn 
از مصدر » حرکت«

dwāristan 
حرکت کردن، «

  »)اهریمنی(دویدن 

wišād-» از » گشاد
 wišādanمصدر 

 »گشادن، باز کردن«

wizard-wars» موي موي، هشته گشاده« wars» موي«  wizard- از مصدر 
wizArdan»  جدا

 »کردن

  فاعلی مرکب صفت← بسیط اسم + صفت مفعولی مشتق -2-22

wizārdag-wars» موي موي، هشته گشاده« wars» موي« wizārdag»  ،گشاده
 »جدا، هشته
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  مفعولی مرکب صفت←صفت مفعولی مشتق  + قید -2-23

ul-grift» باالگرفته، برگرفته« griftag»هگرفت«  ul» باال« 

 اسم مرکب←مادة مضارع  + اسم بسیط -2-24

rist-āxēz» خیزرستا« āxēz- از مصدر 
āxistan 

 »برخاستن«

rist» مرده« 

  

  گیرينتیجه

از نظر ساخت اشتقاقی واژه، به سبب برخورداري از طیف وسیعی از واژگان،  زند وهمن یسن
-ویژه در موضوع ساخته  که آن را در مطالعات دستور تاریخی باست هاي خاصیویژگیداراي 

- تاریخی آنچه در باب واژه هاي دستوردر کتاب. سازدواژه و ساخت اشتقاقی حائز اهمیت می
هاي کلیِ حاکم بر است قواعد و الگو میانه آمدهویژه در فارسیه هاي ایرانی، بسازي در زبان

هاي بیشتري بر این بود تا نمونه این پژوهش تالش. هایی بسیار محدود استبا نمونه يسازواژه
 هاي جدید را بر استخراج نماید و نیز الگوسازيشدة واژهاختههاي شن الگورا در متن با توجه به

 . اساس متن تعریف نمایدامروز یا بر سازي در فارسیهاي درباره واژهمبناي پژوهش
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