فرهنگ جامع فارسيِ ميانه – فارسي نو

مقدمه :زبان فارسي دري بازماندة زبان فارسي ميانه و فارسي باستان است ،بنابراين شناخت ريشة
واژهها و پيشينة زبان فارسي دري منوط به شناسايي و پژوهش دربارة زبان فارسي ميانه است.
شناخت اين پيشينه ،براي مطالعة زبان فارسي و قدرت بالقوة آن در واژهيابي و واژهگزيني
ضرورت دارد و به بازخواني متون قديمي فارسي كمك بسيار ميكند.
براي مطالعة هر زبان ،نخستين و مهمترين ابزار براي هر پژوهشگر ،فرهنگي است كه
اطالعات مورد نياز ،مانند معنيهاي گوناگون ،اصطالحها و بهويژه ارجاعات متني هر واژه را در بر
داشته باشد .از اين رو فراهم كردن و انتشار فرهنگي جامع براي زبان فارسي ميانه ،كه امكان
بررسي بيشتر هر واژه را با ارجاع به كاربرد آن در متن ممكن سازد ،امري ضروري است.
فرهنگنويسي در زبانهاي هندوايراني و ايراني باستان سابقهاي طوالني دارد .از زبان كاسي و
ميتاني كه از زبانهاي هندوايرانياند و از زبانهاي فارسي ميانه ،خوارزمي ،بلخي ،ختني و سُغدي كه
از زبانهاي ايراني ميانه به شمار ميآيند ،واژهنامههايي باقي مانده است (بختياري01 :0831 ،ـ.)62
واژهنامه موضوعي منظوم به زبان سنسكريت منسوب به سده چهارم (يا ششم) ميالدي به نام
امركُشه ( amarakośaگنج ناميرا) تاليف دانشمند بودايي به نام اَمَر سيمهه سه فصل دارد-0 :
آسمان و غيره؛  -6زمين و غيره؛  -8عمومي شامل واژهها و اصطالحات مربوط به دستور زبان و
واژههاي متفرقه.
پيشينة فرهنگنويسي براي واژههاي فارسي ميانه به دورة تأليف نهايي نوشتههاي اين زبان
يعني سدة سوم و چهارم هجري و حتي پيش از آن بازميگردد .در ميان آثار فارسي ميانه ،دو

فرهنگ به نامهاي فرهنگ پهلوی ( )MP. Frahang ī pahlawīgو فرهنگ اويمايوك

( )MP. Frahang ī ōimباقي مانده است .فرهنگ پهلوی مشتمل بر واژههاي دشوار پهلوي و
هُزوارشها يا واژههاي آرامياالصل است؛ گردآورندة اين فرهنگ ،اين واژهها را با معادل پهلَوي
آنها و گاه تلفظ واژههاي دشوار گردآوري كرده است و در دورههاي بعد كاتبان كلمات دشوار را
به خط اوستايي يا فارسي آوانويسي كرده و در زير واژه افزودهاند .فرهنگ اويم شامل واژهها
و عبارات اوستايي و ترجمة آنها به زبان رايج آن دوره يعني زبان فارسي ميانه است .طبقهبندي
واژهها در اين فرهنگ بر حسب موضوع و مطابق با سنتي قديمي است كه از دوران اكدي وجود
داشته است .براي نمونه موضوع فصل يكم تا دهم فرهنگ پهلوي عبارتاند از :جهان برين ،گيتي،
آبها ،ميوهها ،خوردنيها ،گياهان ،چهارپايان ،مرغان ،حيوانات و اندامها (تفضلي860 :0833 ،ـ.)863

فرهنگ جامع فارسي ميانه

فرهنگ جامع فارسی ميانه ،فرهنگي زبانشناختي (در مقابل دايرةالمعارفي) و دوزبانه
خواهد بود (براي اطالعات بيشتر راجع به تعريف «فرهنگ» ← شريفي010 :0832 ،ـ013؛
هاشمي ميناباد83 :0832 ،ـ )10كه شامل واژههاي نه كتاب متون فارسي ميانة ،آوانويسي،
توضيحات معنايي و ارجاعات متني واژهها است .اين فرهنگ از جهت گسترة تاريخي ،حدوداً
متعلق به سدة سه تا هفت ميالدي است .زبان فارسي ميانه (پارسيگ) زبان رايج دورة ساسانيان
است .اردشير بابكان در سال  663ميالدي سلسة ساسانيان را تأسيس كرد كه تا سال  210ميالدي
بر سرزمين ايران مسلط بود .گسترة جغرافيايي اين زبان در سرزمين ايران كنوني و قسمتي از
نواحي شمالي و شرقي آن بوده است .رسالهها و متنهايي كه به زبان فارسي ميانه در دست است،
بيشتر در سدههاي نخستين دورة اسالمي (بهويژه سدههاي سوم و چهارم هجري) تدوين شدهاند.
همة اين آثار مبتني بر روايات و سنتهاي ديني ،ادبي ،كَتبي ،و شفاهي زردشتيان در دوران ساساني
است .اين متنها عبارتاند از واژهنامهها ،ترجمهها ،و تفسيرهاي اوستا ،دانشنامههاي پهلوي ،متون
فلسفي و كالمي ،متون مبتني بر الهام و پيشگويي ،رسالههاي مربوط به قوانين ديني و حقوقي،
اندرزنامهها ،رسالههاي كوچك تعليمي ،و متنهاي تاريخي و حماسي( .تفضلي.)06 :0833 ،
با توجه به اينكه اين فرهنگ به زباني تعلق دارد كه اكنون گويشور زنده ندارد ،نميتوان براي
آن مخاطب عام تعريف كرد؛ بنابراين مخاطبان و كاربران اين فرهنگ ،گروه خاصي از جامعه،
شامل دانشآموختگان رشتههاي فرهنگ و زبانهاي باستاني ،زبانشناسي ،قومشناسي ،مردمشناسي،

زبان و ادبيات فارسي ،گويششناسي و  ...هستند .گروه واژهگزيني فرهنگستان يكي ديگر از
كاربران مهم اين فرهنگ است كه به كمك آن ميتواند از توان بالقوة زبان فارسي ميانه در واژهيابي
و واژهگزيني براي زبان فارسي امروز بهره گيرد.
پيكرة فعلي اين فرهنگ شامل نه كتاب با نامهاي زند بهمنيسن (پژوهش از محمدتقي

راشد محصل) ،روايت پهلوي (پژوهش از مهشيد ميرفخرايي) ،وزيدگيهاي زادسپرم
(پژوهش از محمدتقي راشد محصل) ،ماتيكان يوشت فريان (پژوهش از مهشيد ميرفخرايي)،
ه اردشير
ارداويرافنامه ،شايست ناشايست به تصحيح داور و كوتوال ،كارنامٴ

بابكان ،متنهای پهلوی (مشتمل بر  01متن) و مينوی خرد است كه دربارة هريك به
توضيحي كوتاه بسنده ميكنيم:
 .0زند بهمن يسن ،متني است كه حوادث جهان را پيشگويي كرده است .تقسيم جهان
به چهار و هفت دوره ،حوادث پايان هزارة زردشت ،شرح مصيبتهايي كه بر جهان و به ويژه بر
دين زردشتي خواهد رسيد و حوادث هزارة اوشيدر ،اوشيدر ماه و سوشيانس بخشي از مطالب اين
متن است .از زند بهمن يسن پهلوي سه نسخة قديمي در دست است K43 ، K20 :و DH

(تفضلي .)036 -031 :0833 ،براي تدوين فرهنگ فارسی ميانه از نسخة تصحيح شدة
انكلساريا ( Anklesaria.B.T. 1957. Zand-i Vohuman Yasn and two pahlavi

 )fragments with text. Bombayاستفاده شده است.
 .6روايت پهلوي ،مجموعهاي از روايات پهلوي است كه در نسخههاي خطي همراه
ِستان ديني آمده است و متضمن مطالب گوناگوني از جمله :آيينهاي ديني،
با متن داد
روابط اجتماعي ،اندرز و مطالب اخالقي ،اسطوره و باورهاي عاميانه است .از اين متن سه نسخة
قديمي و چند نسخة جديدتر در دست است كه از اين ميان ،نسخههاي  BK ، K35از همه
كاملتر است (تفضلي .)012 -018 :0833 ،براي فرهنگ فارسی ميانه از نسخهاي كه
دابار ويرايش كرده ( ،)Dhabhar, B.N. 1913. The Pahlavi Rivâyat. Bombayاستفاده
شده است.
 .8وزيدگيهاي زادسپرم ،متني است كه توسط زادسپَرَم ،پسر گُشنجَم ،در قرن
سوم هجري تاليف شده است و داراي چهار بخش اصلي است :آفرينش آغازين ،تاريخ دين،
تركيب آدمي از تن و جان و روان و چگونگي وظايف اندام هاي داخلي بدن و بخش آخر دربارة
ح وادث پايان جهان و رستاخيز .از اين متن سه نسخه در دست است BK ، K35 :و TD

(تفضلي .)031 -031 :0833 ،انكلساريا متن وزيدگيهاي زادسپرم را ويرايش كرده است
( )Anklesaria.B.T. 1964. Vichitakiha- i Zatasparam. Bombayكه از آن براي فراهم
آوردن پيكرة فرهنگ فارسی ميانه استفاده شده است.
 .3ماتيكان يوشت فريان ،مجموعة سي و سه پرسش اَخت جادوگر از يوشت
فريان ،يكي از پيروان دين زردشتي است و مي توان آن را تنها متن پهلوي به شمار آورد كه
مضمون آن چيستان است .از اين رساله سه نسخة مهم باقي مانده است K26 ، K20 :و H6

(تفضلي.)611 -610 :0833 ،
 .1ارداويرافنامه ،كتابي است دربارة معراج دينْمردي به نام ويراز (بنا به قرائت
سنتي :ويراف) كه هفت روز به بهشت و دوزخ و برزخ سفر كرد و پس از بازگشت آنچه را ديده
بود ،شرح داد و دبيري آنها را نوشت .اين كتاب در گروه متوني با مضمون الهام و پيشگويي قرار
دارد .ارداويرافنامه به نثري ساده نوشته شده و در گذشته آن را به پازند نيز تحرير و به
سنسكريت و گجراتي ترجمه كردهاند و به نثر و نظم فارسي برگرداندهاند .تحرير نهايي نسخة
فارسي ميانه احتماالً در قرن چهارم يا پنجم هجري انجام شده است .از ميان نسخههاي
ارداويرافنامه ،سه نسخه از همه قديميتر است :نسخة  K26 ، K20و )M51 =( H6
(تفضلي023 :0833 ،ـ  .)021براي اين فرهنگ از متني كه جاماسبآسا تصحيح كرده
( ،)JamaspAsa, J., 1902, Arda-VirafNameh, Bombayاستفاده شده است.
 .2شايستناشايست (= آنچه شايسته است و آنچه ناشايسته است) ،در گروه كتابهايي
قرار دارد كه متضمن مطالب فقهياند و با توجه به نثر صحيح كتاب ،احتماالً در اواخر دورة
ساساني تأليف شده است .در اين كتاب مطالب متنوعي دربارة آيينها و مناسك ديني ،درجههاي
گناهان و ميزان تاوان آنها و همچنين ثوابها و قانونهاي ديني آمده است و بخشي مفصّل به ناپاكي
و قوانين تطهير اختصاص داده شده است .از شايستناشايست دو نسخة اصلي وجود دارد:
يكي نسخة  K20و ديگري نسخة ( M51تفضلي631 :0833 ،ـ .)630براي اين فرهنگ ،از نسخه
تصحيحشده داور ( )Davar, M. B., 1912, ŠāyastLā-Šāyast, Bombayو كوتوال
( Kotwal, F. M. 1969, The Supplementary Texts to the ŠāyestnaŠāyest,

 )Bombayاستفاده شده است.
 .3كارنامٴه اردشير بابكان ،تاريخي است آميخته با افسانه دربارة اردشير كه
احتماالً در اواخر دورة ساساني و براساس روايتهايي قديميتر تدوين يافته است .در اين كتاب

ه اردشير بابكان
داستان اردشير و به پادشاهي رسيدن او روايت ميشود .از كارنامٴ

تنها يك نسخة قديمي در دست است و آن نسخة  MKاست؛ نسخههاي ديگر ،از جمله  ،JJهمه
از روي اين نسخه استنساخ شدهاند .اين متن در گروه متون حماسي و تاريخي قرار دارد (تفضلي،
621 :0833ـ .)623براي فرهنگ فارسی ميانه از نسخة تصحيحشدة آنتيا ( Antia, E. K.,

 )1900, Kārnāmag ī Ardašīr ī Pābagān, Bombayاستفاده شده است.
 .3متنهای پهلوی ،مجموعهاي است مشتمل بر تعدادي اندرزنامه و متون ادبي مستقل
ديگر .نام اين متون به اين ترتيب است :اندرز آذرباد مهرسپندان ،اندرز خسرو
ّخمرد ،پنج خيم
ّخپيروز ،خيم و خرد فر
قبادان ،اندرز بهزاد فر
ه روزها ،اندرزنامههای كوچك ،درخت
روحانيان ،داروی خرسندی ،رسالٴ
آسوری ،يادگار
شطرنج

و

وضع

زريران ،شگفتيها
نرد ،سورسخن ،ماه

و

برجستگيهای

سيستان ،گزارش

روز

خرداد ،و آيينِ

فروردين

نامهنويسی .متنهاي پهلوي در مجموعة  MKجمعآوري شده است .براي تدوين فرهنگ

فارسی ميانه از نسخهاي كه جاماسبآسانا ( Jamasp Asana, J. M., 1897, Pahlavi

 )Texts, Bombayتصحيح و ويرايش كرده ،استفاده شده است.
 .1دادستان مينوی خرد (احكام و آراي روح عقل) ،كتابي است با يك مقدمه و 26
پرسش و پاسخ كه مجموعاً  28فصل كتاب را تشكيل ميدهد .اين متن از اندرزنامهها به شمار
ميرود؛ زيرا در آن اندرزهاي بسياري آمده و خِرد ستوده شده است .در اين كتاب پرسشها از زبان
شخصيتي نمادين كه «دانا» ناميده شده است ،مطرح ميشود و «مينوي خرد» به سؤالها پاسخ
ميگويد .نسخة  K43قديمترين نسخة خطي موجود است .اما اين نسخه كامل نيست و برگههايي
از آن از دست رفته است .نسخة ديگري از كتاب به نشانة  TD2در اختيار تهمورث انكلساريا
بوده كه در چاپ خود آن را با نسخة  K43مقابله كرده است (تفضلي012 :0833 ،ـ .)610براي
تدوين فرهنگ فارسی ميانه از متن تصحيحشدة انكساريا ( Anklesaria, T. D., 1913,

 )Dānāk-u Mainyō-i Khrad, Bombayاستفاده شده است.
خُردساختار فرهنگ فارسي ميانه

در روشهاي جديد فرهنگنويسي ،براي هر فرهنگ دو ساختار پايهاي قائل ميشوند :يكي
كالنساختار كه شامل سه بخش پيشين (مانندِ عنوان ،فهرست ،پيشگفتار ،شيوة كار ،روش كاربري،
و توضيحات دستوري) ،مياني (مدخلها همراه با شرح و تصوير و ديگر توضيحات) و پاياني

(مانندِ پيوستها ،نشانهها ،و نمايهها) است و ديگري خُردساختار كه شامل اطالعات جزئي درباره
سرمدخل (مانند امالي واژه ،آوانويسي ،دستور ،توضيحاتي دربارة معنا و كاربرد واژه و
ريشهشناسي) است ( .)Hartman, 1998: 92-94خردساختار هر فرهنگ به منزلة واحد بنيادينِ
آن است و آن را «واحد واژگاني» نيز ناميدهاند (هاشمي ميناباد06 :0832 ،ـ .)08خردساختار
فرهنگ فارسی ميانه ،مشتمل بر دو نوع مدخل است :مدخل كامل و مدخل صِفر.
الف .مدخل كامل در فرهنگ فارسی ميانه ،مدخلي است كه ذيل آن تمام اطالعاتي
كه براي هر واژه استخراج شده است ،ثبت مي شود .اين اطالعات شامل سرواژه به خط فارسي
ميانه ،آوانويسي سرواژه ،توضيحات معنايي ،ارجاع به مدخلهاي ديگر ،ارجاع به متن فارسي ميانه
با ذكر شمارة صفحه و سطر است .مدخل كامل شامل اسم و صفت (اعم از ساده و مركّب و
عبارت) ،ضمير ،حرف و فعل است كه دربارة هريك به تفصيل توضيح داده ميشود.البته الزم به
يادآوري است كه در فرهنگ مقولة اسم و صفت  ...مشخص نشده و فقط به صورت واژه بررسي
شده است.
ب .مدخل صِفر در فرهنگ فارسی ميانه ،مدخلي است كه ذيل آن به مدخل كامل
ارجاع داده ميشود و اطالعات ديگري دربارة واژه داده نميشود .در اين فرهنگ لغتهاي زير به
صورت مدخل صفر تعريف شدهاند:
 .0واژههايي كه در متن فارسي ميانه تصحيح شدهاند ،با ذكر شمارة صفحه و سطر متن
فارسي ميانه به واژة درست و مدخل كامل ارجاع داده ميشود.
مثال:

(م .پ ← )1/011

در مثال باال ،واژة اول صورت نادرست كلمه است كه در متن آمده ،عبارت داخل پرانتز اشاره
به متن پهلَ وي با عالمت اختصاري و شمارة صفحه و سطر است ،عالمتِ ← به معناي رجوع كنيد
و واژة آخر صورتِ درست و مدخل كامل فرهنگ است.
نكته :اگر واژة تصحيح شده ،صيغة فعل باشد پس از ارجاع به مصدر ،صورت درست صيغة
فعل در پرانتز آورده ميشود.
(گ.ز ← )6/12

مثال:

 .6تمامي گونه هاي امالييِ هر سرواژه كه در پيكرة فرهنگ وجود دارد ،جداگانه مدخل و
ذيل هريك به سرواژة كامل ارجاع داده ميشود.
مثال:

←

 .8جزء دوم به بعد در واژههاي مركّب ،اعم از اسم ،صفت ،و فعل مدخل ميشود و ذيل آنها
به مدخل كامل ارجاع داده ميشود .اگر جزء دوم واژههاي مركّب بهطور مستقل در متن پهلَوي
بهكار رفته باشد ،بهصورت مدخل كامل تعريف ميشود و ارجاع به واژة مركّب ذيل آن ميآيد.
(← همين مقاله ،انواع مدخلهاي فرهنگ فارسی ميانه ،اسم ،نكتة )6
←

مثال:

 .3مادة مضارع فعلها ،اگر در متون بهكار رفته باشد ،به مصدر فعل ارجاع داده ميشود .مادة
مضارع فعلها با خط تيره در پايان واژه مشخص شدهاند.
مثال:

/

←

نكته :هر گاه مادة مضارع دو فعل ،صورت اماليي مشابه داشته باشند ،ذيل مادة مضارع به هر
دو مصدر ارجاع داده ميشود.
مثال:

←

ويژگيهاي مدخل كامل در فرهنگ فارسيِ ميانه

همانگونه كه قبالً اشاره شد ذيل مدخل كامل ،اطالعاتي كه از پيكرة فرهنگ استخراج شده است،
ثبت ميشود ،كه شامل ويژگيهاي اماليي واژه ،آوانويسي ،توضيحات معنايي ،ارجاع به مدخلهاي
ديگر ،و ارجاع به متن فارسيِ ميانه با ذكر شمارة صفحه و سطر است.
الف) ويژگيهاي اماليي

در اين فرهنگ ،امالي سرواژهها با خط فارسي ميانة كتابي نوشته ميشود كه خطي است متصل و
براي نوشتن كتابها و نوشتههاي پهلَوي بهكار رفته است و چهارده حرف اصلي دارد .ترتيب
حرفهاي فارسي ميانه عبارت است از:
، /b/ ، / ՚ , h /
، /L , l/
81 :0838ـ)38
چند نكته:

، /m/

/

/

/ ، /K , k/ / ، /z/ ، /w , r , n/ ، /y , g , d/
، /s/

، /p/

، /c/

، /š/

، /t/

( /E/تفضلي،

نكتة  .0هر گاه در پيكرة فرهنگ تنها يك صورت اماليي از واژه وجود داشته باشد ،تنها همان
صورت اماليي سرمدخل ميشود؛ اما اگر دو يا چند صورت اماليي در متون ديده شود ،تمامي
امالها به ترتيب اهميت و كاربرد در سرواژه نوشته ميشود .اولين امال« ،صورت اصلي» و بقية
صورتها« ،گونة اماليي» ناميده ميشوند .گونههاي اماليي در رديف الفبايي خود به مدخل كامل
ارجاع داده ميشوند.
zaxm

مثال:

زخم ،جراحت ،ضربه و آسيب جسماني ،جرح و صدمه و ضربه .نيز ←

ا.ن 2/31 ،1/06و6/38 ،03و1؛ ر.پ ( 3/613م.

،

)؛ گ.ز 2/010
zahag

/ /

فرزند ،جنين
ر.پ 00/03 ،01/06؛ ش.ك 6/06؛ گ.ز 3/11 ،3/03
←

/ /

نكتة  .6در رسمالخط فارسي ميانه برخي حرفها مانند

و

و

بهجاي يكديگر بهكار

ميرود .در اين موارد ،تمامي امالهايي كه از پيكرة اين فرهنگ استخراج شده ،در يك مدخل و به
ترتيبي كه قبالً اشاره شد ،قرار گرفته است.
مثال:

/

/

zīndag

/ /

زنده ،مردم زنده؛ زندگاني .نيز ←

(

)،

/ /

ا.ن 1/3 ،2/1؛ ب.ي 6/33؛ ر.پ 3/13 ،03/83 ،1/2؛ ش.د 1/33 ،0/61؛ ش.ك 03/61؛ ك.ا
1/60؛ گ.ز 0/013 ،06/033 ،6/001 ،0/011 ،06/18 ،8/80 ،01/03و6؛ م.پ 3/01و1/13 ،3؛
ي.ف 0/681 ،1/603
نكتة  .8اگر امالهاي گوناگون يك واژه ،آوانويسيهاي متفاوتي داشته باشد ،هريك از امالها
در مدخلي مستقل تعريف ميشوند.
مثال:
اهنودگاه ،نام نخستين بخش از گاهان .نيز ←

ahūnawēd-gāh

ش .ك 3/68 ،03/02
ahunawad-gāh
اهنودگاه ،نخستين روز از پنجه و پنج روز آخر سال .نيز ←

گ .ز 2/013و00
نكتة  .3تفاوت در الفك پاياني دو واژه ،با عالمت  /نشان داده ميشود ،و هرگاه تفاوت دو
واژه در الفك مياني باشد ،هر دو امال در سرواژه آورده ميشود و تصحيح در واژه انجام نميشود.
مثال:

zēndān

/ /

زندان ←

ر.پ 8/083؛ ك.ا 6/36؛ گ.ز 2/062 ،06/03؛ م.پ 3/68
نكتة  .1به دليل نسخهبرداريهاي متعدد از متون پهلَوي ،گاهي در نگارش بعضي از حرفهاي
پهلَوي تغييراتي ايجاد شده است .براي نمونه

بهجاي

و

بهجاي

و

بهجاي

بهكار رفته است .تمامي اين تفاوتها در سرواژه حفظ شده است.
مثال:

/

harwisp

همه ،هرگونه ،هر ،سراسر ،يكسره
ا.ن 8/01 ،01/1؛ ش.د 0/11؛ ش.ك  03/81و 01
/

harwispīn

همه ،همگان
م.خ  0/083و 3/023 ،8
نكتة  .3در ترتيب قرارگيري مدخلهايي كه امالي آنها يكسان است ،نخست مدخل كامل و
سپس مدخل صِفر آورده شده است؛ اگر تعداد مدخلهاي كامل بيش از يكي بود ،نخست واژههايي
كه تركيبهاي كمتري دارد ،آورده شده است و اگر مدخلهاي صفر بيش از يك مدخل بود ،گونة
اماليي پيش از واژههاي تصحيحشده قرار گرفته است.
مثال:

0

xān

خان ،منزل ،كاروانسرا
ا .ن 1/31
3

6

←

8

(ب.ا ← )3/11

/ /

/ /

ب .آوانويسي

فرهنگ فارسی ميانه واژهنامهاي است دوزبانه كه ترجمة واژههاي زبان پهلَوي را كه اكنون
زباني مرده به شمار ميرود ،به زبان فارسي نو ارائه ميدهد .آوانويسي واژههاي اين زبان كاري
دشوار است؛ زيرا براي تعيين تلفظ دقيق هر واژه بايد تمامي شاهدهاي تطبيقي در متونِ موجود
بررسي شود .براي آوانويسي زبان فارسي ميانه روشهاي مختلفي وجود دارد كه مشهورترين آنها
روشي است كه نيبرگ و مَكِنزي به كار بردهاند .در اين فرهنگ از روش آوانويسي مكنزي پيروي
شده كه بر اساس نظام آواييِ زبان مانَوي پايهريزي شده است؛ گرچه گاهي با توجه به همان
شاهدهايي كه پيشتر ذكر شد ،آوانويسي برخي واژهها با آنچه در فرهنگ كوچك زبان

پهلوی تأليف مكنزي آمده است ،تفاوت دارد.
چند نكته:

نكتة  .0در اين واژهنامه ،تنها براي مدخلهاي كامل آوانويسي داده شده است و مدخلهاي صفر
آوانويسي ندارند .براي هر واژه يك آوانويسي داده شده است ،مگر مواردي كه ترديدي در قرائت
واژه وجود داشته باشد ،كه در اين صورت آوانويسيها با عالمت  /از يكديگر جدا شدهاند.
مثال:

/

zešt / zišt

زشت ،نازيبا
ر.پ 2/33 ،3/22 ، 3/3؛ م.خ 1/81
نكتة  .6هرگاه واژة مركّب ،از تركيب اسم يا صفت با مادة مضارع ساخته شده باشد ،در
آوانويسي بين دو جزء واژه - ،گذاشته ميشود .مثال gēhān-ārāy :به معني «جهانآراي».

نكتة  .8هرگاه واژة مركّب ،از تركيب دو اسم ساخته شده باشد ،در آوانويسي به  -نيازي
نيست .مثال āxwarsālār :به معني «آخورساالر».
پ .توضيحات معنايي

معني واژهها براساس معناي آنها در متون آورده شده است؛ هرگاه واژهاي در چند متن آمده و
داراي چند معني باشد ،تمام معاني با شماره آورده ميشوند.
مثال:

pas

 )0پس ،آنگاه ،سپس ،بعد ،دير ،بازهم ،بنابراين (با ضميرهاي متصل و ادات تأكيد نيز
ميآيد)؛  )6پشت ،بخش پشتي پيراهن و سدره .نيز ←

،
ا .ن 3/8 ،02/6؛ ب .ي 2/33 ،3/10 ،8/6؛ ر .پ 1/3و06/036 ،2/002 ،3/83 ،03/03 ،2؛ ش.
د 03/68 ،2/03 ،6/06 ،01/6و ،03/81 ،8/81 ،01ش .ك 03/3؛ گ .ز 08/83 ،0/01؛ م .پ ، 3/0
2/08و 3/82 ، 3؛ م .خ  3/62؛ ي .ف 3/63
در ترتيب معاني ،رسا بودن معني و شباهت آن به واژة فارسي ميانه در اولويت قرار دارد و
اگر واژة فارسي ميانه ،معنايي نزديك به فارسي زردشتي داشته باشد ،اول همان معني آورده
ميشود.
مثال:

xānīg

خاني ،خانآب ،چشمه .نيز ←

ا .ن 3/68؛ ب .ي 1/81 ،0/82؛ ر .پ ( 03/610 ،1/30م.

)3/611 ،؛ ش .ك 6/30و3؛

گ .ز 06/33؛ م.پ 6/003
ت .ارجاع

در اين واژهنامه دو گونه ارجاع در مدخل كامل ديده ميشود:
ارجاع به مدخلهاي ديگر واژهنامه كه براي تكميل توضيحات اماليي ،آوانويسي ،و معنايي
آورده ميشود؛

ارجاع به صفحه و سطر تمام متوني كه واژة مورد نظر در آنها آمده است .اين فرهنگ را به
سبب داشتن اين ويژگي ميتوان واژهنامهاي بسامدي به شمار آورد.
همانطور كه پيش از اين آمد ،براي اين واژهنامه نه متن در نظر گرفته شده است كه براي
هر يك از آنها عالمت اختصاري تعيين شده است كه عبارت است از :ا.ن براي
ارداويرافنامه ،ب.ي براي زند بهمنيسن ،ر.پ براي روايت پهلوی ،ش.د
براي شايست و ناشايستِ داور ،ش.ك براي شايست و ناشايستِ كوتوال ،ك.ا براي
ه اردشير بابكان ،گ.ز براي گزيدههای زادسپرم ،م.پ براي متنهای
كارنامٴ

پهلوی ،م.خ براي مينوی خرد ،ي.ف براي يوشت فريان.
انواع مدخلهاي فرهنگ فارسي ميانه
الف .اسم

در اين واژهنامه تمامي اسمهاي ساده و مركّب بهصورت مدخل كامل تعريف شدهاند( .بار ديگر

يادآور ميشود ،در فرهنگ فارسي ميانه – فارسي نو مقولههاي دستوري نيامده است و در اينجا
فقط براي توضيح روش كار ،نام اين مقولهها ذكر شده است).
مثال:

zēn

/

زين ،سالح ،ابزار جنگ؛ زين و تجهيزات اسب .نيز ←

ب.ي 6/12 ،3/31 ،3/03؛ ك.ا 08/63؛ م.پ 3/006 ،00/01؛ م.خ 1/061
zēnabzār

/

زينابزار ،سالح و اسلحه
ا.ن 08/60؛ ش.ك ( 6/1م.

 ،ضبط دستنويس ... :F

)؛ ك.ا 08/63؛ گ.ز 2/33؛ م.پ ( 1/006م.

)2/063 ،

 ،ضبط 2/861 :K

ذيل مدخلهاي اين واژهنامه ،بهصورتِ جمعِ اسمها اشاره نشده است ،بهجز مواردي كه بخشي
از يك تركيب باشد يا معنايي غير از جمعِ اسم داشته باشد.

0

←

مثال:

zīndagān

/ /
زندگاني ،حيات ،زنده بودن .نيز ←

/

ا.ن 3/36 ،08/12 ،01/1؛ م.پ 06/066؛ ي.ف 1/601 ،1/603 ،0/606و1/603 ،00
چند نكته:
نكتة  .0هر گاه اسمي خاص ،هم كاربرد عام داشته باشد و هم كاربرد خاص ،در دو مدخل
جداگانه آورده شده است ،اما بعضي از اسمهاي خاص ،مانند اسم ستاره و ايزد و روز هرچند از
هم متمايزند ،ازآنجاييكه تفكيك معنايي آنها در متون ممكن نيست ،در يك مدخل به همة
معنيهاي گوناگون آنها اشاره شده است.
ohrmazd

مثال:

 )0اهورامزدا ،اورمزد ،هرمزد ،خدا؛  )6نام روز اول ماه؛  )8نام يكي از هفت سياره؛  )3نام
خاص .نيز ←

ا .ن 3/33 ،06/3؛ ب .ي 1/12 ،3/32 ،3/63 ،6/3 ،8/3 ،8/6 ،8/0؛ ر .پ ،8/028 ،0/00 ،8/0
← 2/013

؛ ش .ك 01/8؛ ك .ا 6/06 ،8/0و،3/10 ،00/86 ،00/02 ،3

0/11و01؛ گ .ز 00/001 ،3/02 ،00/01 ،06/1 ،08/8 ،0/6 ،1/0و،3/033 ،02/032 ،08
0/026؛م .پ 0/016 ،1/21 ،1/30و6و6/011 ،1و08و2/000 ،03/013 ،03و3؛ م .خ 3/3و،01
6/33 ،2/32 ،00/31 ،3/30 ،6/31 ،1/86 ،1/63 ،1/03؛ ي .ف 0/636 ،8/603
نكتة  .6هريك از اجزاي تشكيلدهندة تركيبهاي اسمي ،اگر بهطور مستقل در متنها بهكار
رفته باشد ،جداگانه بهصورت مدخل كامل تعريف ميشود ،وگرنه بهصورت مدخل صفر تنها
شامل ارجاع به مدخل كامل خواهد بود.
 .0گاهي تشخيص مرز معنايي بين –

( )-ānبه عنوان نشانة جمع و –

قيد ،دشوار و حتي غيرممكن است؛ مانندِ
براي آن دشوار است.

( )-ānبه عنوان نشانة صفت فاعلي يا

( )mēnōgānكه در متن ،تميز دو معناي «مينويان» و «مينوي»

مثال:

ahunawad-gāh

اهنودگاه ،نخستين روز از پنجه و پنج روز آخر سال
گ .ز 2/013و00
ahunawad
اهونود<گاه> ،نخستين بخش از پنج بخش گاهان .نيز ←

گ .ز 0/011
gāh
گاه ،زمان و وقت؛ زمان و وقت نيايش؛ نام هريك از پنج گاه نيايش و نماز .نيز ←

ا.ن 03/66؛ ر.پ 03/036 ،1/12 ،6/21 ،03/68؛ ش.د 3/82 ،01/62؛ ش.ك ،08/63 ،6/03
08/81 ،8/83؛ ك.ا 01/03؛ گ.ز 0/013 ،2/11 ،0/31 ،2/02؛ م.پ 0/013 ،1/0؛ م.خ  1/010و 2؛
ي.ف 8/668
براي نمونه در اسم مركّب زير ،چون جزء اول تركيب بهتنهايي بهكار نرفته است ،جداگانه
مدخل نميشود.
nāmxwāst ī hazārān

نامخواست هزاران ،پهلوان توراني و فرستادة ارجاسب
م.پ 06/0
نكتة  .8هر گاه در ترتيب الفبايي ،چند واژة مركّب كه همگي از يك واژة بسيط ساخته
شدهاند ،به دنبال هم قرار گيرند ،به يكديگر ارجاع داده نميشوند ،زيرا خواننده خود به همة موارد
نگاه ميكند؛ مانند تركيبهايي كه از عددها ساخته شدهاند.
ب .صفت

تمام صفتهاي ساده و مركّب در اين واژهنامه بهصورت مدخل كامل تعريف شدهاند.
مثال:

zarrēn

زرين ،طاليي؛ گرانبها ،پرارزش (صفت براي سخن) .نيز ←

ا.ن 3/68 ،1/2؛ ب.ي 2/06 ،3/00 ،3/8 ،1/6؛ ر.پ ( 2/021م.

) 3/021 ،؛ ك.ا

0/03و6؛ گ.ز 3/028 ،1/020 ،00/011؛ م.پ 02/008
zarrēn-kard

زرساخت ،ساخته از زر يا زرنشان و زرين
ا.ن 2-1/03 ، 3/01؛ گ.ز 1/063
صفت تفضيلي با نشانة

( )-tarو صفت عالي با نشانة

( )-tomذيل صفت ساده

آمدهاند .هرگاه واژهاي تنها يك بار و بهصورت صفت تفضيلي آمده باشد ،در اين صورت نيز
سرمدخل نميشود ،بلكه ذيل صفت سادة خود قرار ميگيرد.
مثال:

/

zōr

زور ،نيرو .نيز ←

م.پ 00/023؛ م.خ 1/011 ،3/23
zōrōmand

زورمند ،نيرومند
zōrōmandtar

زورمندتر ،نيرومندتر ،صفت آتش
ش.ك ( 61/3شايد  zōhrōmandtarباشد)؛ م.خ 2 /23
پ .ضمير

در زبان فارسي ميانه انواع ضمير عبارت است از :شخصي (منفصل و متصل) ،اشاره ،موصول،
استفهام ،مشترك و نامعين (تفضلي 13 :0838 ،و  .)11تمامي اين ضماير ،به صورت مدخل كامل
تعريف شده اند و اگرتركيب آنها با ضماير شخصي متصل نيز در متن وجود داشت ،جداگانه به
صورت مدخل كامل آورده شد.
مثال:

kē

كه (موصول ،حرف ربط) ،كس  ،هر كس ،تا ،تا آنكه ،به منظور آنكه ،هركه ،هرآنكه ،هر
كس كه (با ضماير ميآيد)
ا.ن  1/8و  6/1 ،06و 3؛ ش.د  6/8 ،06/6و 01؛ ك.ا 03/1 ،1/0؛ م.پ 0/23 ،3/21
kē-š

كه او را
ا.ن 8/08؛ ش.د 01/83 ،03/8
kē-šān

كه آنها را
ا.ن 00/26 ،0/01 ،0/08؛ ش.د 02/1
استثنا :در زبان فارسي ميانه ،ضمير موصولي

( ) ī-هيچگاه بهتنهايي نميآيد ،بلكه هميشه

پيش از ضميرهاي شخصي متصل قرار ميگيرد .به همين دليل تركيبهاي آن با ضمير ،جداگانه
مدخل نشده ،بلكه ذيل مدخل
مثال:

/

آمده است.
ī-

/

موصول كه ،به ضماير ميچسبد.
ī-š

كه  +ـَ ش ،كه او
ش.ك (3/8م.

)0/00 ،3/01 ،61/3 ،و01/63 ،2؛ ك.ا 3/38؛ م.خ 1/11 ،3/31 ،01/63
ī-t

كه +ـَ ت ،كه تو
م.خ 0/061 ،00/80 ،3/61
ī-tān

شما ،كه +ـَ تان ،كه شما
م.پ 02/00

نكته :همانطور كه پيشتر اشاره شد ،ضميرهاي شخصي منفصل ،مانندِ
( )-itو

ضميرهاي شخصي متصل ،مانند

( )toو

( )ōyو

( )-išهمواره بهصورت مدخل كامل تعريف

شدهاند؛ با اين تفاوت كه ذيل ضميرهاي متصل ،ارجاع به صفحه و سطر متن نميآيد و تنها به
تمامي مدخلهاي كامل كه با ضمير متصل بهكار رفتهاند ،ارجاع داده ميشود.
مثال:

-)i(š

ضمير متصل سومشخص مفرد ـ ش (غير فاعلي) ،او ،او را .نيز ←

…

…

…

…

…
…

…

…

…

…

ت .حرف

تمام حرفها بهصورت مدخل كامل تعريف شدهاند .اگر تركيب حرف با ضميرهاي شخصي متصل
نيز در متون وجود داشت ،جداگانه بهصورت مدخل كامل آورده شده است.
andar

مثال:
اندر ،داخل ،در ميان ،در برابر ،در حق ،مقابل ،عليه ،پسواژه
ا.ن 1/38؛ ش.د 3/08 ،8/01؛ م.پ 03/003 ،1/13
استثنا :در زبان فارسي ميانه ،حرف ربط

( )u-هيچگاه بهتنهايي نميآيد ،بلكه هميشه

پيش از ضميرهاي شخصي متصل قرار ميگيرد ،به همين دليل تركيبهاي آن با ضمير ،جداگانه
مدخل نشده ،بلكه ذيل مدخل

آمده است.
u-

مثال:
و (از ادات) ،ضميرهاي متصل به آن افزوده ميشود.

u-m

و من
ر.پ 01/21
u-š

و او
ر.پ 01/83 ،1/68؛ ي.ف 1/613
u-šān

و آنها
گ.ز 1/0
چند نكته:
نكتة  .0هرگاه حرف با اسم ،تركيبي مستقل و بامعني ساخته باشد ،بهصورت مدخل كامل
تعريف ميشود.
مثال:

andarzamān

درزمان ،بيدرنگ ،فوراً
ش.د  0/1 ،02/3و1/1 ،6
نكتة  .6تركيب حرف با فعل ،ذيل فعل آمده و در مدخل آن حرف به فعل ارجاع داده شده
است.
ث .فعل

فعل در واژهنامه بهصورت مدخل كامل تعريف ميشود و سرواژه شامل مصدر و مادة مضارع
است؛ صورت صرفشدة فعلها به شكلي كه در متون بهكار رفتهاست ،بهصورت زيرمدخل ،ذيل
مصدر ميآيد.
صورت صرفشدة فعلها شامل تمامي اطالعات مدخل كامل ،يعني امال ،آوانويسي ،معني و
ارجاع به متن است و ترتيب قرارگيري آنها نخست بر پاية زمان فعل (بهترتيب :امر ،مضارع و
ماضي) و سپس بر پاية ساختار فعل (بهترتيب :ساده و پيشوندي ،مركب و عبارتهاي فعلي) است.
چند نكته:
نكتة  .0هر گاه صورت مضارع و امر فعل در متون نيامده باشد ،در سرواژة مدخل ،تنها مصدر
فعل (بدون مادة مضارع) آورده ميشود.
مثال:

zādan

زادن ،تولد يافتن
ك.ا 01/32
zādan, zāy-

زادن ،تولد يافتن و به دنيا آمدن؛ پديد آمدن و بهوجود آمدن؛ به دنيا آوردن فرزند ،وضع
حمل كردن ،تولّد
ك.ا 1/1
نكتة  .6هرگاه شناسة يك صيغة فعل با صورتهاي اماليي گوناگون در متون آمده باشد ،همة
صورتها به ترتيب الفبايي در واژهنامه آورده ميشود.
()sāzam

مثال:

()sāzēm
()sāzom

فهرست منابع
برگيزههاي فرهنگ جامع فارسي ميانه .طرح پژوهشي در دست چاپ ،پژوهشگاه علوم انساني و
مطالعات فرهنگي.
آموزگار ،ژاله و احمد تفضلي ( ،)0838زبان پهلوی ،ادبيات و دستور آن ،تهران ،معين.
بختياري ،آرمان (« ،)0831فرهنگنگاري در ايران باستان» ،نامة ايران باستان ،سال اول ،شمارة دوم ،صفحههاي
03ـ.86
بهار ،مهرداد ( ،)0831واژهنامٴه بندهش ،تهران ،انتشارات بنياد فرهنگ ايران.
بهار ،مهرداد ( ،)0810واژهنامٴه گزيدههای زادسپرم ،تهران ،انتشارات بنياد فرهنگ ايران.
تفضلي ،احمد ( ،)0833تاريخ ادبيات ايران پيش از اسالم ،به كوشش ژاله آموزگار ،تهران،
سخن.
خطيبي ،ابوالفضل (« ،)0832فرهنگ جامع زبان فارسي ،پيكره در فرهنگنويسي فارسي و پيكرة زباني
رايانهاي» ،مجلٴه فرهنگنويسی ،ويژهنامة فرهنگستان ،دورة اول ،شمارة اول ،صفحههاي 3ـ.23
شريفي ،ساغر و پروانه فخامزاده (« ،)0832مدخلگزيني در فرهنگ عمومي يكزبانه» ،فرهنگنويسي ،ويژهنامة
فرهنگستان ،دورة اول ،شمارة اول .صفحههاي 010ـ.063
فرهوشي ،بهرام ( ،)0832فرهنگ زبان پهلوی ،تهران ،انتشارات بنياد فرهنگ ايران.
مشكور ،محمدجواد ( ،)0832فرهنگ هزوارشهای پهلوی ،تهران ،انتشارات بنياد فرهنگ ايران.

مشكور ،محمدجواد ( ،)0821واژهنامٴه شايستنشايست ،تهران ،انتشارات بنياد فرهنگ ايران.
مكنزي ،د .ن ،)0833( .فرهنگ كوچك زبان پهلوی ،ترجمة مهشيد ميرفخرايي ،تهران ،پژوهشگاه علوم
انساني و مطالعات فرهنگي.
وهمن  ،فريدون ( ،)0811واژهنامٴه ارتایويرازنامك ،تهران ،انتشارات بنياد فرهنگ ايران.
هاشمي ميناباد ،حسن ( ،)0832مجموعهمقاالت فرهنگنگاری ،تهران ،فرهنگستان زبان و ادب فارسي.
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