
 

 

 

 

 

 فارسي نو – ميانه فرهنگ جامع فارسيِ

 
 

زبان فارسي دري بازماندة زبان فارسي ميانه و فارسي باستان است، بنابراين شناخت ريشة  مقدمه:
فارسي ميانه است.  زبان ها و پيشينة زبان فارسي دري منوط به شناسايي و پژوهش دربارة واژه

گزيني  يابي و واژه و قدرت بالقوة آن در واژهشناخت اين پيشينه، براي مطالعة زبان فارسي 
 كند.  ضرورت دارد و به بازخواني متون قديمي فارسي كمك بسيار مي

ي است كه فرهنگهر پژوهشگر،  ابزار براي ترين براي مطالعة هر زبان، نخستين و مهم
بر  ر واژه را درارجاعات متني ه هژوي و به ، اصطالحها هاي گوناگونمانند معني ،اطالعات مورد نياز

جامع براي زبان فارسي ميانه، كه امكان  فرهنگيو انتشار  كردنفراهم  رو . از اينداشته باشد
 ممكن سازد، امري ضروري است. را با ارجاع به كاربرد آن در متنبررسي بيشتر هر واژه 

و   كاسي  بانزاي طوالني دارد. از  نويسي در زبانهاي هندوايراني و ايراني باستان سابقه فرهنگ
غدي كه اند و از زبانهاي فارسي ميانه، خوارزمي، بلخي، ختني و سُ هاي هندوايرانيكه از زبان  ميتاني
 .(62ـ01 :0831 ،بختياري) هايي باقي مانده است نامه آيند، واژه ميانه به شمار مي هاي ايرانياز زبان

هارم )يا ششم( ميالدي به نام نامه موضوعي منظوم به زبان سنسكريت منسوب به سده چواژه

 -0دانشمند بودايي به نام اَمَر سيمهه سه فصل دارد:  )گنج ناميرا( تاليف amarakośaامركُشه 
ها و اصطالحات مربوط به دستور زبان و عمومي شامل واژه -8زمين و غيره؛  -6آسمان و غيره؛ 

 هاي متفرقه. واژه
هاي اين زبان  ليف نهايي نوشتهأميانه به دورة ت هاي فارسي واژه براينويسي  پيشينة فرهنگ

ثار فارسي ميانه، دو گردد. در ميان آ پيش از آن بازمي حتي يعني سدة سوم و چهارم هجري و



 ايوك فرهنگ اويم( و MP. Frahang ī pahlawīg) یوفرهنگ پهل  هاي مفرهنگ به نا
(MP. Frahang ī ōim)  .هاي دشوار پهلوي و  ر واژهمشتمل ب یفرهنگ پهلوباقي مانده است

وي ها را با معادل پهلَ االصل است؛ گردآورندة اين فرهنگ، اين واژه هاي آرامي ها يا واژههُزوارش
هاي بعد كاتبان كلمات دشوار را  هاي دشوار گردآوري كرده است و در دوره آنها و گاه تلفظ واژه

ها  شامل واژه فرهنگ اويماند.  افزوده  و در زير واژه  به خط اوستايي يا فارسي آوانويسي كرده
بندي  است. طبقهو عبارات اوستايي و ترجمة آنها به زبان رايج آن دوره يعني زبان فارسي ميانه 

فرهنگ بر حسب موضوع و مطابق با سنتي قديمي است كه از دوران اكدي وجود  ها در اين واژه
اند از: جهان برين، گيتي،  ارتپهلوي عبفصل يكم تا دهم فرهنگ  داشته است. براي نمونه موضوع

 . (863ـ860 :0833 ،تفضلي) هاارپايان، مرغان، حيوانات و اندامهها، خوردنيها، گياهان، چ ها، ميوهآب
 

 فرهنگ جامع فارسي ميانه 
المعارفي( و دوزبانه ةشناختي )در مقابل داير ، فرهنگي زبانميانهی فرهنگ جامع فارس

 ؛013ـ010 :0832 ،شريفي ← «فرهنگ»ت بيشتر راجع به تعريف براي اطالعا) خواهد بود
ي، ويس، آوانةمتون فارسي ميان نه كتاب هاي واژه( كه شامل 10ـ83 :0832 ،هاشمي ميناباد

از جهت گسترة تاريخي، حدوداً  فرهنگاست. اين  هاواژه توضيحات معنايي و ارجاعات متني
فارسي ميانه )پارسيگ( زبان رايج دورة ساسانيان زبان متعلق به سدة سه تا هفت ميالدي است. 

ميالدي  210را تأسيس كرد كه تا سال  سلسة ساسانيان ميالدي 663 است. اردشير بابكان در سال
بر سرزمين ايران مسلط بود. گسترة جغرافيايي اين زبان در سرزمين ايران كنوني و قسمتي از 

متنهايي كه به زبان فارسي ميانه در دست است،  ها و نواحي شمالي و شرقي آن بوده است. رساله
اند.  هاي سوم و چهارم هجري( تدوين شده ويژه سده هاي نخستين دورة اسالمي )به بيشتر در سده

همة اين آثار مبتني بر روايات و سنتهاي ديني، ادبي، كَتبي، و شفاهي زردشتيان در دوران ساساني 
هاي پهلوي، متون  ها، و تفسيرهاي اوستا، دانشنامه ها، ترجمه هنام اند از واژه است. اين متنها عبارت

هاي مربوط به قوانين ديني و حقوقي،  فلسفي و كالمي، متون مبتني بر الهام و پيشگويي، رساله
 (.06: 0833هاي كوچك تعليمي، و متنهاي تاريخي و حماسي. )تفضلي،  ها، رساله نامه اندرز

توان براي  كه اكنون گويشور زنده ندارد، نمي تعلق دارد زباني به فرهنگبا توجه به اينكه اين 
 ،آن مخاطب عام تعريف كرد؛ بنابراين مخاطبان و كاربران اين فرهنگ، گروه خاصي از جامعه

شناسي،  شناسي، مردم شناسي، قوم هاي باستاني، زبانگ و زبانهاي فرهن آموختگان رشته شامل دانش



فرهنگستان يكي ديگر از  گزيني هستند. گروه واژه ناسي و ...ش، گويشزبان و ادبيات فارسي
يابي  تواند از توان بالقوة زبان فارسي ميانه در واژه مي آنكاربران مهم اين فرهنگ است كه به كمك 

 رسي امروز بهره گيرد.گزيني براي زبان فا و واژه
وهش از محمدتقي )پژ يسن زند بهمن هاينه كتاب با نام پيكرة فعلي اين فرهنگ شامل

 ، وزيدگيهاي زادسپرم)پژوهش از مهشيد ميرفخرايي( ، روايت پهلويراشد محصل(

، (رفخرايي)پژوهش از مهشيد مي فريان  ، ماتيكان يوشت)پژوهش از محمدتقي راشد محصل(

كارنامهٴ اردشير ، و كوتوال به تصحيح داور شايست ناشايست، نامه ارداويراف

يك به است كه دربارة هر خرد یمينو متن( و 01شتمل بر )م یومتنهای پهل، بابكان
 :كنيم توضيحي كوتاه بسنده مي

حوادث جهان را پيشگويي كرده است. تقسيم جهان متني است كه زند بهمن يسن، . 0
جهان و به ويژه بر هايي كه بر  شرح مصيبت ،به چهار و هفت دوره، حوادث پايان هزارة زردشت

حوادث هزارة اوشيدر، اوشيدر ماه و سوشيانس بخشي از مطالب اين  و د رسيدهدين زردشتي خوا
 DHو   K20  ،K43پهلوي سه نسخة قديمي در دست است:  زند بهمن يسنمتن است. از 

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

fragments with text. Bombay.استفاده شده است ) 
هاي خطي همراه  اي از روايات پهلوي است كه در نسخه مجموعهروايت پهلوي، . 6

هاي ديني،  و متضمن مطالب گوناگوني از جمله: آيين آمده است داِدستان دينيبا متن 
و باورهاي عاميانه است. از اين متن سه نسخة  اسطوره روابط اجتماعي، اندرز و مطالب اخالقي،

از همه   K35  ،BKهاي  قديمي و چند نسخة جديدتر در دست است كه از اين ميان، نسخه
اي كه  از نسخه فرهنگ فارسی ميانهبراي  (.012 -018: 0833)تفضلي، تر است  كامل

استفاده  (،Dhabhar, B.N. 1913.  The Pahlavi Rivâyat. Bombayدابار ويرايش كرده )
 شده است.

جَم، در قرن  متني است كه توسط زادسپَرَم، پسر گُشن ،وزيدگيهاي زادسپرم. 8
آفرينش آغازين، تاريخ دين،  و داراي چهار بخش اصلي است:  تاليف شده استسوم هجري 

بارة هاي داخلي بدن و بخش آخر در تركيب آدمي از تن و جان و روان و چگونگي وظايف اندام
 TDو   K35  ،BKوادث پايان جهان و رستاخيز. از اين متن سه نسخه در دست است: ح



را ويرايش كرده است  وزيدگيهاي زادسپرمانكلساريا متن (. 031 -031: 0833)تفضلي، 
(Anklesaria.B.T. 1964. Vichitakiha- i Zatasparam. Bombay كه از آن براي فراهم )

 استفاده شده است.   فرهنگ فارسی ميانهآوردن پيكرة 
مجموعة سي و سه پرسش اَخت جادوگر از يوشت  ماتيكان يوشت فريان،. 3

توان آن را تنها متن پهلوي به شمار آورد كه  فريان، يكي از پيروان دين زردشتي است و مي
 H6و   K20  ،K26مضمون آن چيستان است. از اين رساله سه نسخة مهم باقي مانده است: 

 (.611 -610: 0833)تفضلي، 
مردي به نام ويراز )بنا به قرائت  ، كتابي است دربارة معراج دينْنامه رداويرافا. 1
چه را ديده برزخ سفر كرد و پس از بازگشت آن ويراف( كه هفت روز به بهشت و دوزخ و :سنتي

قرار  الهام و پيشگويي اين كتاب در گروه متوني با مضمونبود، شرح داد و دبيري آنها را نوشت. 
به نثري ساده نوشته شده و در گذشته آن را به پازند نيز تحرير و به  نامه ارداويرافدارد. 

اند. تحرير نهايي نسخة  دهند و به نثر و نظم فارسي برگردانا سنسكريت و گجراتي ترجمه كرده
هاي  است. از ميان نسخه شدهدر قرن چهارم يا پنجم هجري انجام  فارسي ميانه احتماالً

 H6 =( M51)و   K20  ،K26تر است: نسخة  ، سه نسخه از همه قديمينامه رداويرافا
كرده آسا تصحيح  كه جاماسب ي اين فرهنگ از متني. برا(021ـ 023 :0833 ،)تفضلي

(JamaspAsa, J., 1902, Arda-VirafNameh, Bombay)، .استفاده شده است 
شايسته است(، در گروه كتابهايي آنچه شايسته است و آنچه نا =) ناشايست شايست. 2

در اواخر دورة  اند و با توجه به نثر صحيح كتاب، احتماالً قرار دارد كه متضمن مطالب فقهي
 هاي كتاب مطالب متنوعي دربارة آيينها و مناسك ديني، درجه ليف شده است. در اينأساساني ت

ل به ناپاكي آمده است و بخشي مفصّ ديني هاينوگناهان و ميزان تاوان آنها و همچنين ثوابها و قان
دو نسخة اصلي وجود دارد:  ناشايست شايستو قوانين تطهير اختصاص داده شده است. از 

نسخه  براي اين فرهنگ، از .(630ـ631: 0833تفضلي، ) M51و ديگري نسخة  K20يكي نسخة 
 لكوتواو ( Davar, M. B., 1912, ŠāyastLā-Šāyast, Bombay)داور  شده تصحيح

(Kotwal, F. M. 1969, The Supplementary Texts to the ŠāyestnaŠāyest, 

Bombay) استفاده شده است .  
، تاريخي است آميخته با افسانه دربارة اردشير كه اردشير بابكان هٴ كارنام. 3

تر تدوين يافته است. در اين كتاب  هايي قديميماالً در اواخر دورة ساساني و براساس روايتاحت



 اردشير بابكان هٴ كارنامشود. از  داستان اردشير و به پادشاهي رسيدن او روايت مي
، همه JJهاي ديگر، از جمله  است؛ نسخه MKتنها يك نسخة قديمي در دست است و آن نسخة 

 ،)تفضلي اند. اين متن در گروه متون حماسي و تاريخي قرار دارد از روي اين نسخه استنساخ شده
 ,.Antia, E. K) شدة آنتيا از نسخة تصحيح ميانه فرهنگ فارسی. براي (623ـ621 :0833

1900, Kārnāmag ī Ardašīr ī Pābagān, Bombay ).استفاده شده است 
اي است مشتمل بر تعدادي اندرزنامه و متون ادبي مستقل  ، مجموعهیپهلو یمتنها. 3

اندرز خسرو ، داناندرز آذرباد مهرسپنديگر. نام اين متون به اين ترتيب است: 

پنج خيم ، مرد خيم و خرد فّرخ، پيروز اندرز بهزاد فّرخ، قبادان

درخت  ،كوچك یها اندرزنامه، روزها هٴ رسال، یخرسند یدارو، روحانيان

گزارش ، سيستان یهاها و برجستگيشگفتي، يادگار زريران، یآسور

 آيينِ  و ،ماه فروردين روز خرداد، سورسخن، شطرنج و وضع نرد

فرهنگ آوري شده است. براي تدوين  جمع MK. متنهاي پهلوي در مجموعة ینويس نامه

 Jamasp Asana, J. M., 1897, Pahlavi) آسانا اي كه جاماسب از نسخه ميانه فارسی

Texts, Bombay) .تصحيح و ويرايش كرده، استفاده شده است 
 26ك مقدمه و كتابي است با ي روح عقل(، ي)احكام و آرا خردی دادستان مينو. 1

ها به شمار  دهد. اين متن از اندرزنامه فصل كتاب را تشكيل مي 28 پرسش و پاسخ كه مجموعاً
رد ستوده شده است. در اين كتاب پرسشها از زبان هاي بسياري آمده و خِ زيرا در آن اندرز ؛رود مي

الها پاسخ ؤسبه « مينوي خرد»شود و  ناميده شده است، مطرح مي« دانا»شخصيتي نمادين كه 
 هايي برگهاما اين نسخه كامل نيست و  .ترين نسخة خطي موجود است قديم K43 ةگويد. نسخ مي

انكلساريا  ثدر اختيار تهمور TD2از آن از دست رفته است. نسخة ديگري از كتاب به نشانة 
اي . بر(610ـ012 :0833 ،تفضلي) مقابله كرده است K43بوده كه در چاپ خود آن را با نسخة 

 ,Anklesaria, T. D., 1913) شدة انكساريا از متن تصحيح ميانه فرهنگ فارسیتدوين 

Dānāk-u Mainyō-i Khrad, Bombay) .استفاده شده است 

 فرهنگ فارسي ميانه خُردساختار
شوند: يكي  اي قائل مي ي، براي هر فرهنگ دو ساختار پايهويسن در روشهاي جديد فرهنگ

، ، پيشگفتار، شيوة كار، روش كاربري عنوان، فهرست ه بخش پيشين )مانندِساختار كه شامل س كالن
ها همراه با شرح و تصوير و ديگر توضيحات( و پاياني و توضيحات دستوري(، مياني )مدخل



ها( است و ديگري خُردساختار كه شامل اطالعات جزئي درباره  نمايهو ها،  پيوستها، نشانه )مانندِ
عنا و كاربرد واژه و واژه، آوانويسي، دستور، توضيحاتي دربارة مسرمدخل )مانند امالي 

 به منزلة واحد بنيادينِ فرهنگساختار هر خرد .(Hartman, 1998: 92-94) است شناسي( ريشه
ساختار خرد. (08ـ06 :0832 ،)هاشمي ميناباد اند نيز ناميده« واحد واژگاني»است و آن را  آن

 فر.و نوع مدخل است: مدخل كامل و مدخل صِ، مشتمل بر دميانه فرهنگ فارسی
، مدخلي است كه ذيل آن تمام اطالعاتي ميانه فرهنگ فارسیدر  الف. مدخل كامل

شود. اين اطالعات شامل سرواژه به خط فارسي  استخراج شده است، ثبت مي  كه براي هر واژه
رجاع به متن فارسي ميانه هاي ديگر، امعنايي، ارجاع به مدخلي سرواژه، توضيحات ويسميانه، آوان

ب و شامل اسم و صفت )اعم از ساده و مركّ با ذكر شمارة صفحه و سطر است. مدخل كامل
البته الزم به شود. عبارت(، ضمير، حرف و فعل است كه دربارة هريك به تفصيل توضيح داده مي

ه بررسي صورت واژو فقط به  ولة اسم و صفت ... مشخص نشدهيادآوري است كه در فرهنگ مق
  شده است.

، مدخلي است كه ذيل آن به مدخل كامل ميانه فرهنگ فارسیدر  فرب. مدخل صِ
هاي زير به لغتشود. در اين فرهنگ  واژه داده نمي ةشود و اطالعات ديگري دربار مي  ارجاع داده

 اند: صورت مدخل صفر تعريف شده
ذكر شمارة صفحه و سطر متن اند، با  هايي كه در متن فارسي ميانه تصحيح شده . واژه0

 شود. داده ميبه واژة درست و مدخل كامل ارجاع  فارسي ميانه
  ←( 011/1پ  )م.  مثال:

، عبارت داخل پرانتز اشاره ر متن آمدهاست كه د كلمه، واژة اول صورت نادرست باال در مثال
معناي رجوع كنيد به  ← وي با عالمت اختصاري و شمارة صفحه و سطر است، عالمتِبه متن پهلَ

 درست و مدخل كامل فرهنگ است. صورتِ و واژة آخر
غة شده، صيغة فعل باشد پس از ارجاع به مصدر، صورت درست صي نكته: اگر واژة تصحيح

 شود. فعل در پرانتز آورده مي
  ← (12/6)گ.ز   مثال:

انه مدخل و هاي امالييِ هر سرواژه كه در پيكرة فرهنگ وجود دارد، جداگ تمامي گونه .6
 شود. داده مي ارجاعسرواژة كامل  ذيل هريك به

  ← مثال:



شود و ذيل آنها  و فعل مدخل مي ب، اعم از اسم، صفت،هاي مركّ جزء دوم به بعد در واژه .8
وي طور مستقل در متن پهلَ ب بههاي مركّ اگر جزء دوم واژه شود. به مدخل كامل ارجاع داده مي

 .آيد ب ذيل آن ميشود و ارجاع به واژة مركّ ورت مدخل كامل تعريف ميص كار رفته باشد، به به
 (6 ة، اسم، نكتميانه فرهنگ فارسیهاي همين مقاله، انواع مدخل ←)

  ← مثال: 
شود. مادة  كار رفته باشد، به مصدر فعل ارجاع داده مي ها، اگر در متون بهمادة مضارع فعل .3

 اند. با خط تيره در پايان واژه مشخص شده هامضارع فعل

  /  ←ثال: م
گاه مادة مضارع دو فعل، صورت اماليي مشابه داشته باشند، ذيل مادة مضارع به هر نكته: هر

 شود. دو مصدر ارجاع داده مي

  ← ثال: م
 

 ميانه كامل در فرهنگ فارسيِ  هاي مدخلويژگي
اشاره شد ذيل مدخل كامل، اطالعاتي كه از پيكرة فرهنگ استخراج شده است،  گونه كه قبالً همان

كه شامل ويژگيهاي اماليي واژه، آوانويسي، توضيحات معنايي، ارجاع به مدخلهاي  ،شود ثبت مي
 ميانه با ذكر شمارة صفحه و سطر است.  و ارجاع به متن فارسيِ ،ديگر

 
 اماليي هايگيويژ (الف

شود كه خطي است متصل و  كتابي نوشته مي ةها با خط فارسي ميان در اين فرهنگ، امالي سرواژه
ترتيب حرف اصلي دارد.  چهاردهكار رفته است و  وي بههاي پهلَ براي نوشتن كتابها و نوشته

 حرفهاي فارسي ميانه عبارت است از: 

/ ՚ , h /    ،/b/    ، /  /y , g , d/ ،  /w , r , n/   ،/z/    ، /  /K , k/   ،  / 

 /L , l/   ، /m/   ، / /s/   ، /p/    ، /c/   ،/š/    ،/t/    ،/E/   ،تفضلي(
 (38ـ81: 0838

 
 چند نكته:



گاه در پيكرة فرهنگ تنها يك صورت اماليي از واژه وجود داشته باشد، تنها همان . هر0نكتة 
اماليي در متون ديده شود، تمامي   شود؛ اما اگر دو يا چند صورت ل ميصورت اماليي سرمدخ

و بقية « صورت اصلي»ن امال، اولي شود. كاربرد در سرواژه نوشته مي امالها به ترتيب اهميت و
به مدخل كامل  خودهاي اماليي در رديف الفبايي  شوند. گونه ناميده مي« اماليي ةگون»ها، صورت

 . شوند ارجاع داده مي

 zaxm       مثال: 

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

  010/2(؛ گ.ز )م.  613/3؛ ر.پ 1و38/6، 03و31/2، 06/1ا.ن 
 

//       zahag 
 فرزند، جنين

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

 ← // 

كار  جاي يكديگر به به و  و  مانند  هاالخط فارسي ميانه برخي حرف . در رسم6 ةنكت
ده، در يك مدخل و به شتمامي امالهايي كه از پيكرة اين فرهنگ استخراج  ،رود. در اين موارد مي

 است.اشاره شد، قرار گرفته  ترتيبي كه قبالً

 zīndag    ////مثال: 

 //(، )  ← زنده، مردم زنده؛ زندگاني. نيز
؛ ك.ا 61/03؛ ش.ك 33/1، 61/0؛ ش.د 13/3، 83/03، 2/1؛ ر.پ 33/6؛ ب.ي 3/1، 1/2ا.ن 

؛ 13/1، 3و01/3؛ م.پ 6و013/0، 033/06، 001/6، 011/0، 18/06، 80/8، 03/01؛ گ.ز 60/1
 681/0، 603/1ي.ف 

 ايك از امالههاي متفاوتي داشته باشد، هر. اگر امالهاي گوناگون يك واژه، آوانويسي8 ةنكت
 شوند. در مدخلي مستقل تعريف مي

 ahūnawēd-gāh      مثال: 

  ← اهنودگاه، نام نخستين بخش از گاهان. نيز



  68/3، 02/03ش. ك 
 

      ahunawad-gāh 

   ←. نيز اهنودگاه، نخستين روز از پنجه و پنج روز آخر سال
 00و013/2گ. ز 

گاه تفاوت دو ، و هرشود دو واژه، با عالمت / نشان داده مي ر الفك پايانيد. تفاوت 3 ةنكت
 شود. شود و تصحيح در واژه انجام نمي باشد، هر دو امال در سرواژه آورده مي در الفك ميانيواژه 

 zēndān      // مثال:

   ←زندان 
 68/3؛ م.پ 062/2، 03/06؛ گ.ز 36/6؛ ك.ا 083/8ر.پ 

 هايوي، گاهي در نگارش بعضي از حرفبرداريهاي متعدد از متون پهلَ . به دليل نسخه1 ةنكت

جاي  به و  جاي  به  وجاي  به نمونه  براي .وي تغييراتي ايجاد شده استپهلَ

 ها در سرواژه حفظ شده است.كار رفته است. تمامي اين تفاوت به 

 harwisp      /مثال: 
 همه، هرگونه، هر، سراسر، يكسره

  01و  81/03؛ ش.ك 11/0؛ ش.د 01/8، 1/01ا.ن 
 

/      harwispīn 
 همه، همگان 

  023/3، 8و  083/0م.خ 
 

مدخل كامل و  هايي كه امالي آنها يكسان است، نخستدر ترتيب قرارگيري مدخل .3 ةنكت
هايي  كي بود، نخست واژههاي كامل بيش از يتعداد مدخل ر آورده شده است؛ اگرفسپس مدخل صِ

هاي صفر بيش از يك مدخل بود، گونة دارد، آورده شده است و اگر مدخل هاي كمتريكه تركيب
 شده قرار گرفته است. هاي تصحيح هاماليي پيش از واژ

 xān        0مثال: 



 خان، منزل، كاروانسرا 
  31/1ا. ن 

 
6 ← 3

////

 
  ←( 11/3.ا )ب 8

 
 ب. آوانويسي 

وي را كه اكنون زبان پهلَ هاي هاي است دوزبانه كه ترجمة واژ نامه واژه ميانه یفرهنگ فارس
هاي اين زبان كاري  دهد. آوانويسي واژه رود، به زبان فارسي نو ارائه مي زباني مرده به شمار مي

تطبيقي در متونِ موجود  هايفظ دقيق هر واژه بايد تمامي شاهدزيرا براي تعيين تل ؛دشوار است
بررسي شود. براي آوانويسي زبان فارسي ميانه روشهاي مختلفي وجود دارد كه مشهورترين آنها 

اند. در اين فرهنگ از روش آوانويسي مكنزي پيروي  به كار برده نزيكِروشي است كه نيبرگ و مَ
ريزي شده است؛ گرچه گاهي با توجه به همان  وي پايهان مانَنظام آواييِ زب شده كه بر اساس

فرهنگ كوچك زبان ها با آنچه در  تر ذكر شد، آوانويسي برخي واژه ي كه پيشهايشاهد

 ليف مكنزي آمده است، تفاوت دارد.أت یپهلو

 
 چند نكته:

هاي صفر دخلده شده است و مهاي كامل آوانويسي دانامه، تنها براي مدخل ر اين واژه. د0 ةنكت
كه ترديدي در قرائت  مگر مواردي  آوانويسي ندارند. براي هر واژه يك آوانويسي داده شده است،

 اند. از يكديگر جدا شده ها با عالمت /ه باشد، كه در اين صورت آوانويسيواژه وجود داشت

 zešt / zišt       / مثال:
 زشت، نازيبا 

  81/1؛ م.خ 33/2، 22/3،  3/3ر.پ 
مضارع ساخته شده باشد، در  ةاسم يا صفت با ماد از تركيب ،كّبگاه واژة مرهر .6 ةنكت

 «.آراي جهان»به معني  gēhān-ārāy شود. مثال: گذاشته مي -جزء واژه، آوانويسي بين دو 



نيازي  -خته شده باشد، در آوانويسي به ب، از تركيب دو اسم سا. هرگاه واژة مرك8ّ ةنكت
 «.ساالر آخور»به معني  āxwarsālārنيست. مثال: 

 
 پ. توضيحات معنايي 

اي در چند متن آمده و  گاه واژهآنها در متون آورده شده است؛ هر اساس معنايها بر معني واژه
 شوند. م معاني با شماره آورده ميداراي چند معني باشد، تما

 pas         مثال: 
هاي متصل و ادات تأكيد نيز يرنابراين )با ضمهم، بگاه، سپس، بعد، دير، باز ( پس، آن0

 ← ( پشت، بخش پشتي پيراهن و سدره. نيز6آيد(؛  مي

 ،
؛ ش. 036/06، 002/2، 83/3، 03/03، 2و3/1؛ ر. پ 33/2، 10/3، 6/8؛ ب. ي 8/3، 6/02ا. ن 

،  0/3؛ م. پ 83/08، 01/0؛ گ. ز 3/03، ش. ك 81/03، 81/8، 01و68/03، 03/2، 06/6، 6/01د 
  63/3؛ ي. ف  62/3؛ م. خ  82/3،  3و08/2

 
فارسي ميانه در اولويت قرار دارد و  ةبودن معني و شباهت آن به واژ ني، رساادر ترتيب مع

د، اول همان معني آورده شمعنايي نزديك به فارسي زردشتي داشته با  اگر واژة فارسي ميانه،
 شود. مي

 xānīg         مثال:

  ← آب، چشمه. نيز خاني، خان
؛ 3و30/6؛ ش. ك 611/3 (،)م.  610/03، 30/1؛ ر. پ 81/1، 82/0؛ ب. ي 68/3ا. ن 

 003/6؛ م.پ 33/06گ. ز 
 

 ت. ارجاع 
 شود: مدخل كامل ديده ميدر  نامه دو گونه ارجاع در اين واژه

، و معنايي نامه كه براي تكميل توضيحات اماليي، آوانويسي هاي ديگر واژهارجاع به مدخل
 شود؛ آورده مي



ارجاع به صفحه و سطر تمام متوني كه واژة مورد نظر در آنها آمده است. اين فرهنگ را به 
 مار آورد.بسامدي به ش اي نامه واژه توان سبب داشتن اين ويژگي مي

در نظر گرفته شده است كه براي متن  نامه نه اين آمد، براي اين واژه از  طور كه پيش همان
يك از آنها عالمت اختصاري تعيين شده است كه عبارت است از: ا.ن براي هر

ش.د  ،روايت پهلویر.پ براي يسن، زند بهمنب.ي براي  ،نامه ارداويراف
 كوتوال، ك.ا براي شايست و ناشايستِ ك براي داور، ش. شايست و ناشايستِ براي 

متنهای م.پ براي  ،های زادسپرمگزيدهگ.ز براي  ،اردشير بابكان هٴ كارنام

 . يوشت فريان، ي.ف براي خرد یمينوم.خ براي  ،پهلوی
 

 انواع مدخلهاي فرهنگ فارسي ميانه
 الف. اسم 

بار ديگر ) اند. كامل تعريف شده صورت مدخل ب بههاي ساده و مركّنامه تمامي اسم در اين واژه
هاي دستوري نيامده است و در اينجا فارسي نو مقوله –فرهنگ فارسي ميانه شود، در يادآور مي
 ها ذكر شده است.( نام اين مقوله توضيح روش كار،فقط براي 

 zēn         /مثال: 

   ←زين، سالح، ابزار جنگ؛ زين و تجهيزات اسب. نيز 
  061/1؛ م.خ 006/3، 01/00؛ م.پ 63/08؛ ك.ا 12/6، 31/3، 03/3ب.ي 

 

/      zēnabzār 
 ابزار، سالح و اسلحه  زين

 K: 861/2، ضبط : ... F، ضبط دستنويس م. ) 1/6ك ؛ ش.60/08ا.ن 

 063/2(، م.) 006/1؛ م.پ 33/2؛ گ.ز 63/08(؛ ك.ا 



جز مواردي كه بخشي  ها اشاره نشده است، بهاسم جمعِ صورتِ نامه، به ژهن واذيل مدخلهاي اي
 0اسم داشته باشد. از يك تركيب باشد يا معنايي غير از جمعِ

  ← مثال: 

//      zīndagān 

 / ← نيز زندگاني، حيات، زنده بودن.
 603/1، 00و601/1، 603/1، 606/0؛ ي.ف 066/06؛ م.پ 36/3، 12/08، 1/01ا.ن 

 
 چند نكته:

گاه اسمي خاص، هم كاربرد عام داشته باشد و هم كاربرد خاص، در دو مدخل هر .0 ةنكت
ايزد و روز هرچند از نند اسم ستاره و ما ،ي خاصهاجداگانه آورده شده است، اما بعضي از اسم

ممكن نيست، در يك مدخل به همة كه تفكيك معنايي آنها در متون  آنجاييهم متمايزند، از
 هاي گوناگون آنها اشاره شده است.نيمع

 ohrmazd       مثال: 
( نام 3( نام يكي از هفت سياره؛ 8( نام روز اول ماه؛ 6( اهورامزدا، اورمزد، هرمزد، خدا؛ 0

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

، 10/3، 86/00، 02/00، 3و06/6، 0/8؛ ك. ا 8/01ش. ك  ؛ ← 013/2
، 033/3، 032/02، 08و001/00، 02/3، 01/00، 1/06، 8/08، 6/0، 0/1؛ گ. ز 01و11/0

، 01و3/3؛ م. خ 3و000/2، 013/03، 03و08و011/6، 1و6و016/0، 21/1، 30/1؛م. پ 026/0
  636/0، 603/8؛ ي. ف 33/6، 32/2، 31/00، 30/3، 31/6، 86/1، 63/1، 03/1
كار  طور مستقل در متنها به ة تركيبهاي اسمي، اگر بهدهند هريك از اجزاي تشكيل .6 ةنكت

صورت مدخل صفر تنها  ، وگرنه بهشود صورت مدخل كامل تعريف مي اشد، جداگانه بهرفته ب
 ل ارجاع به مدخل كامل خواهد بود.شام

                                                           

به عنوان نشانة صفت فاعلي يا ( ān-)–به عنوان نشانة جمع و ( ān-)– گاهي تشخيص مرز معنايي بين. 0

« مينوي»و « نمينويا»كه در متن، تميز دو معناي ( mēnōgān) قيد، دشوار و حتي غيرممكن است؛ مانندِ
 براي آن دشوار است.



 ahunawad-gāh        مثال:
 اهنودگاه، نخستين روز از پنجه و پنج روز آخر سال 

  00و013/2گ. ز 
 

         ahunawad 

  ←از پنج بخش گاهان. نيز ، نخستين بخش <گاه>اهونود
 011/0گ. ز 

 

         gāh 
 ←يك از پنج گاه نيايش و نماز. نيز و وقت؛ زمان و وقت نيايش؛ نام هرگاه، زمان 

 
، 63/08، 03/6؛ ش.ك 82/3، 62/01.د ؛ ش036/03، 12/1، 21/6، 68/03؛ ر.پ 66/03ا.ن 

؛ 2و  010/1؛ م.خ 013/0، 0/1؛ م.پ 013/0، 11/2، 31/0، 02/2؛ گ.ز 03/01؛ ك.ا 81/08، 83/8
  668/8ي.ف 

كار نرفته است، جداگانه  تنهايي به به  ب زير، چون جزء اول تركيببراي نمونه در اسم مركّ
 شود.  مدخل نمي

     nāmxwāst ī hazārān 
 نامخواست هزاران، پهلوان توراني و فرستادة ارجاسب 

 0/06م.پ 
بسيط ساخته  ةب كه همگي از يك واژگاه در ترتيب الفبايي، چند واژة مركّهر .8 ةنكت

شوند، زيرا خواننده خود به همة موارد  اند، به دنبال هم قرار گيرند، به يكديگر ارجاع داده نمي شده
 اند. ساخته شده هاي كه از عددهايتركيب دماننكند؛  نگاه مي
 

 ب. صفت
 اند. صورت مدخل كامل تعريف شده نامه به ب در اين واژههاي ساده و مركّام صفتتم

 zarrēn       مثال: 



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

؛ ك.ا  021/3(، م.) 021/2؛ ر.پ 06/2، 00/3، 8/3، 6/1؛ ب.ي 68/3، 2/1ا.ن 
 008/02؛ م.پ 028/3، 020/1، 011/00؛ گ.ز 6و03/0

 

       zarrēn-kard 
 ت، ساخته از زر يا زرنشان و زرينزرساخ

 063/1؛ گ.ز 2-03/1،  01/3ا.ن 

ت ساده ذيل صف (tom-) صفت عالي با نشانة  و (tar-) صفت تفضيلي با نشانة 
صورت صفت تفضيلي آمده باشد، در اين صورت نيز  اي تنها يك بار و به هرگاه واژه اند. آمده

 گيرد. ة خود قرار ميبلكه ذيل صفت ساد ،شود سرمدخل نمي

 zōr        / مثال:

   ← زور، نيرو. نيز
  011/1، 23/3؛ م.خ 023/00م.پ 

 

        zōrōmand 

 زورمند، نيرومند 

       zōrōmandtar 

 زورمندتر، نيرومندتر، صفت آتش
 2/ 23باشد(؛ م.خ  zōhrōmandtar )شايد 3/61ش.ك 

 پ. ضمير 
است از: شخصي )منفصل و متصل(، اشاره، موصول، ان فارسي ميانه انواع ضمير عبارت در زب

. تمامي اين ضماير، به صورت مدخل كامل (11و  13: 0838)تفضلي،  استفهام، مشترك و نامعين
اند و اگرتركيب آنها با ضماير شخصي متصل نيز در متن وجود داشت، جداگانه به  تعريف شده

 صورت مدخل كامل آورده شد.

 kē          مثال:



هر  ،كه كه، هرآنكه )موصول، حرف ربط(، كس ، هر كس، تا، تا آنكه، به منظور آنكه، هر
 آيد(  ماير ميكس كه )با ض

 23/0، 21/3؛ م.پ 1/03، 0/1؛ ك.ا 01و  8/6، 6/06؛ ش.د 3و  1/6، 06و  8/1ا.ن 
 

kē-š  
 كه او را 

  83/01، 8/03؛ ش.د 08/8ا.ن 
 

         kē-šān 
 كه آنها را

  1/02؛ ش.د 26/00، 01/0، 08/0ا.ن 

، بلكه هميشه آيد تنهايي نمي گاه به هيچ (-ī ) : در زبان فارسي ميانه، ضمير موصولي استثنا
آن با ضمير، جداگانه  . به همين دليل تركيبهايگيرد شخصي متصل قرار مي هاييرپيش از ضم

 آمده است.  مدخل نشده، بلكه ذيل مدخل 

 -ī         // مثال:
 چسبد. موصول كه، به ضماير مي

          ī-š 
  ه اوش، كـَ كه + 

  11/1، 31/3، 63/01؛ م.خ 38/3؛ ك.ا 63/01، 2و00/0، 01/3، 3/61(، م. )8/3ش.ك 

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

                ī-tān 
 تان، كه شما  ـَشما، كه+ 

 00/02م.پ 
 



و ( ōy) و  (to)  مانندِ ،صلشخصي منف هايطور كه پيشتر اشاره شد، ضمير همان نكته:

صورت مدخل كامل تعريف  همواره به( iš-) و ( it-)مانند  ،شخصي متصل هاييرضم
آيد و تنها به  نمي متصل، ارجاع به صفحه و سطر متن هاياند؛ با اين تفاوت كه ذيل ضمير شده

 شود. مياند، ارجاع داده  كار رفته هاي كامل كه با ضمير متصل بهتمامي مدخل

 -š(i)        مثال: 

… ←ش )غير فاعلي(، او، او را. نيز  ـ شخص مفرد متصل سوم ضمير

………………

………

 
 

 ت. حرف 
شخصي متصل  هايف با ضميراند. اگر تركيب حر صورت مدخل كامل تعريف شده تمام حرفها به

 صورت مدخل كامل آورده شده است. ز در متون وجود داشت، جداگانه بهني

 andar         مثال: 
 ابر، در حق، مقابل، عليه، پسواژهاندر، داخل، در ميان، در بر

  003/03، 13/1؛ م.پ 08/3، 01/8؛ ش.د 38/1ا.ن 

بلكه هميشه  ،آيد تنهايي نمي گاه به هيچ (u-)   : در زبان فارسي ميانه، حرف ربطاستثنا
آن با ضمير، جداگانه  گيرد، به همين دليل تركيبهاي ار ميشخصي متصل قر هايپيش از ضمير

 آمده است.مدخل نشده، بلكه ذيل مدخل 

 u-          مثال: 
 شود. وده ميمتصل به آن افز هاييرو )از ادات(، ضم

u-m  
 و من 

  21/01 ر.پ

u-š  



 و او 
  613/1؛ ي.ف 83/01، 68/1ر.پ 

               u-šān 
 و آنها 

  0/1گ.ز 
 

 چند نكته:
صورت مدخل كامل  ه حرف با اسم، تركيبي مستقل و بامعني ساخته باشد، بهگا. هر0ة نكت

 شود. تعريف مي

 andarzamān       مثال: 
 راً درنگ، فو درزمان، بي

  1/1، 6و 1/0، 3/02ش.د 
ارجاع داده شده   حرف به فعلذيل فعل آمده و در مدخل آن   . تركيب حرف با فعل،6 ةنكت

 است.
 

 ث. فعل 
مضارع  ةشود و سرواژه شامل مصدر و ماد صورت مدخل كامل تعريف مي نامه به فعل در واژه

صورت زيرمدخل، ذيل  است، به كار رفته به به شكلي كه در متون هافعلة شد است؛ صورت صرف
 آيد. مصدر مي

يعني امال، آوانويسي، معني و  ،شامل تمامي اطالعات مدخل كامل هافعل ةشد صرف  صورت
ترتيب: امر، مضارع و   آنها نخست بر پاية زمان فعل )به ارجاع به متن است و ترتيب قرارگيري

( است. ، مركب و عبارتهاي فعليونديترتيب: ساده و پيش ي( و سپس بر پاية ساختار فعل )بهماض
 چند نكته: 

تنها مصدر  ،گاه صورت مضارع و امر فعل در متون نيامده باشد، در سرواژة مدخل. هر0ة نكت
 شود. مضارع( آورده مي ةفعل )بدون ماد

 zādan        مثال:



 زادن، تولد يافتن 
  32/01ك.ا 

zādan, zāy- 
وجود آمدن؛ به دنيا آوردن فرزند، وضع  تولد يافتن و به دنيا آمدن؛ پديد آمدن و به زادن،

 حمل كردن، تولّد 
 1/1ك.ا 
گون در متون آمده باشد، همة فعل با صورتهاي اماليي گونا ةگاه شناسة يك صيغ. هر6ة نكت

 شود. نامه آورده مي بايي در واژهها به ترتيب الفصورت

 (sāzam)       مثال: 

        (sāzēm) 

        (sāzom) 
 

 فهرست منابع
 

. طرح پژوهشي در دست چاپ، پژوهشگاه علوم انساني و فرهنگ جامع فارسي ميانههاي  برگيزه
 ت فرهنگي. مطالعا

 تهران، معين. ،، ادبيات و دستور آنیزبان پهلو(، 0838آموزگار، ژاله و احمد تفضلي )
هاي  ، نامة ايران باستان، سال اول، شمارة دوم، صفحه«نگاري در ايران باستان فرهنگ»(، 0831) بختياري، آرمان

 .86ـ03

 تهران، انتشارات بنياد فرهنگ ايران. ،بندهش هٴ نام واژه(، 0831بهار، مهرداد )

 ، تهران، انتشارات بنياد فرهنگ ايران.زادسپرم یها گزيده هٴ نام واژه(، 0810بهار، مهرداد )

، به كوشش ژاله آموزگار، تهران، تاريخ ادبيات ايران پيش از اسالم(، 0833فضلي، احمد )ت
 سخن.

نويسي فارسي و پيكرة زباني  فرهنگ جامع زبان فارسي، پيكره در فرهنگ»(، 0832خطيبي، ابوالفضل )
 .23ـ3 هاي نامة فرهنگستان، دورة اول، شمارة اول، صفحه ، ويژهینويس مجلهٴ فرهنگ، «اي رايانه

نامة  نويسي، ويژه ، فرهنگ«زبانه گزيني در فرهنگ عمومي يك مدخل»(، 0832زاده ) شريفي، ساغر و پروانه فخام
 .063ـ010هاي  فرهنگستان، دورة اول، شمارة اول. صفحه

 انتشارات بنياد فرهنگ ايران. ،تهران ،یفرهنگ زبان پهلو(، 0832وشي، بهرام ) فره

 ، تهران، انتشارات بنياد فرهنگ ايران.یپهلو یزوارشهافرهنگ ه   (،0832مشكور، محمدجواد )



 ، تهران، انتشارات بنياد فرهنگ ايران.نشايست شايست هٴ نام واژه(، 0821مشكور، محمدجواد )

ترجمة مهشيد ميرفخرايي، تهران، پژوهشگاه علوم  ،یفرهنگ كوچك زبان پهلو(، 0833مكنزي، د. ن. )
 انساني و مطالعات فرهنگي.

 ، تهران، انتشارات بنياد فرهنگ ايران.ويرازنامك یارتا هٴ نام واژه(، 0811وهمن ، فريدون )

 فرهنگستان زبان و ادب فارسي. ،تهران ،ینگار مقاالت فرهنگ مجموعه (،0832)هاشمي ميناباد، حسن 
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