
 
  
  
  
  
  
  
  
  

  ،فرهنگ اويم ايوک مقدماتی دربارة
 ترین فرهنگ دوزبانۀ ایرانی کهن

  فرزانه گشتاسب

  مقدمه
و است که در زمـرة آثـار خـاص     در میان آثار فارسی میانه، دو فرهنگ کوچک بازمانده

یگـري   نـام دارد و د  فرهنـگ پهلـوي  هـا   گیرند. یکـی از آن  مهم ادبیات پهلوي قرار می
هایی که از نظر امالیی براي کاتبان و دبیـران   واژه فرهنگ پهلوي. در فرهنگ اويم ايوک

االصـل) و امالهـاي    هاي آرامی ها (واژه است، مانند هزوارش دشوار بوده گردآوري شده
که در این مقاله بـدان   فرهنگ اويم ايوک .ر و مبهم فارسی میانههاي دشوا گوناگونِ واژه

هاي اوستایی و ترجمـۀ   ها و عبارت پرداخته شده، فرهنگی است دوزبانه مشتمل بر واژه
  .)324ـ321، ص 1378(تفضلی ها  پهلوي آن
پژوهشـگران و   .اسـت  هاي خطی ایـن کتـاب نیامـده    در نسخه» فرهنگ اویم«عنوان 

و زنـد   oīmکه واژة اوستایی  ،براساس نخستین واژة این فرهنگ را مترجمان این عنوان
اند. این فرهنگ در آغاز خود کتاب چنین معرفـی   است، برگزیده ēk(ترجمۀ پهلوي) آن 

  است: شده
abar bē šnāxtan wāz ud mārīgān ī abēstāg kū-š zand čē ud čiyōn. 

ها چیست و چگونه  هاي) اوستا، که زند آن واژه و شمارگان (= صرفدربارة شناختن 
  است.

،   M51 نوشتۀ  است که چهار دست مانده هاي مختلفی باقی نوشته از این فرهنگ دست
K20 ،TD28 و F3 هـاي   نـویس  از ایـن میـان، دو دسـت    .آیند شمار می تر از بقیه به مهم
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M51 نویسِ  و دستK20  کـه تـاریخ    ،نوشـته  ایـن دو دسـت   ترنـد.   تـر و قـدیمی   مهـم
اند که اثـري از آن   ها قرن چهاردهم میالدي است، اصلی مشترك داشته برداري آن نسخه

  1.در دست نیست
هـاي پهلـوي آن آنکتیـل     را همـراه بـا ترجمـۀ واژه    فرهنگ اويمنخستین آوانویسیِ 

نام » و پهلوينامۀ زند  واژه«است. وي این فرهنگ را  منتشر کرده 1771دوپرون در سال 
با ترتیب الفبایی به   نامه است و آن را نه به شکل اصلی کتاب، بلکه به صورت واژه نهاده

ترجمـۀ   بـه همـراه   را هاي اوسـتایی و پهلـوي   یعنی آوانویسی واژه ،است چاپ رسانده
کار رفته به ترتیب  هاي این فرهنگ به ها و جمله هایی که در عبارت تمامی واژه ويفرانس
  است:  ی زیر آوردهالفبای

a/e, b, t, dj, kh, d, r, z, s, sch, gh, f, k, g, m, n, v, h, i, tch, p, j, o, é, â, th, oû 
کرد. سـومین   ترجمه زبان فرانسه بار دیگر به را فرهنگ این 1893دارمستتر در سال 

 هـاي  جی آسا با بازبینی، مقدمـه و یادداشـت   را هوشنگ جاماسب فرهنگ اويمویرایش 
چـاپ رسـاند. مـتن     بـه » نامۀ زنـد ـ پهلـوي    واژه«با عنوانِ  1867گ در سال ومارتین ها

است که چهار  نویس تهیه شده پهلوي این ویرایش بر اساس مقایسه و تطبیق شش دست
یزدگـردي   1160م)، 1781یزدگـردي ( 1150هـاي   نویس بسیار متأخرند و به سال دست

م) تعلق دارنـد. یکـی از   1839یزدگردي ( 1208م) و 1825یزدگردي ( 1194م)، 1791(
است، در زمان انتشـارِ   دانسته» اي بسیار درست نوشته دست«ها که وي آن را  نوشته دست
برداري آن معلوم  است و نام نویسنده و سال نسخه سال قدمت داشته 350تا  300کتاب 

ت، همـان  تر و معتبرتر اس نویس دیگر قدیمی که از پنج دست ،نویس ششم نیست. دست
اسـت و خـود    یاد کرده DHآسا از آن با عنوان  جی است که جاماسب M51نویس  دست

نـویس در سـال    است. این دست دانسته فرهنگ اويمنویس  ترین دست وي نیز آن را مهم
ــردي ( 766 ــده1397یزدگ ــاخ ش ــرایش )330، ص 1378(تفضــلی اســت  م) استنس . در وی

خط اوستایی و پهلوي تصحیح و همـراه بـا   گ تمامی فرهنگ به وآسا و ها جی جاماسب
هایی  همچنین یادداشت .است هاي زند به چاپ رسیده آوانویسی و ترجمۀ انگلیسیِ واژه

نامۀ اوسـتایی بـا    است. در پایان کتاب واژه سودمند در پانوشت بخش ترجمه آورده شده
  است.  توضیحات صرفی و ارجاع به متن آمده

                                                   
 ,Klingenschmitt 1968؛ 75و  74، ص 1391 جعفري دهقی  ←ها  نویس . براي آگاهی بیشتر از این دست1

pp. i-ii; Asha 2009, pp.13-15; Jamaspji-Asa 1867, p.xi .  
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نامـۀ آن را در سـال    و واژه 1899را در سـال   اويمفرهنگ رایشلت سومین ویرایش 
، که وي از آن بـا  M51نویس  است. ویرایشِ رایشلت بر اساس دست منتشر کرده 1901

است، او نیز تمام متن فرهنگ را به خط اوستایی و  برد، انجام گرفته نام می MH6عنوان 
و  M51نـویس   پهلوي به چاپ رسانده، آن را آوانویسی کرده و بـه اخـتالف دو دسـت   

K20 هاي اوستایی را  نامه نیز تمامی واژه است. در واژه در پانوشت هر صفحه اشاره کرده
  است.  ها آورده زند آن به ترتیب الفبایی همراه با ترجمۀ انگلیسی و

است. وي با توجه  اشمیت بوده نامۀ دکتري کلینگن همچنین عنوان پایان فرهنگ اويم
تمام متن و نویسی  متن این فرهنگ را تصحیح و حرف K20و  M51نویسِ  به دو دست

  .است دهچاپ کر 1968هایی عالمانه در سال  را همراه با ترجمۀ آلمانی و یادداشت
 نامـة اوسـتا   واژهرا به نـام   فرهنگ اويمجدیدترین ویرایش  2009سال رهام اشه در 

نـویس   است. وي متن اوستایی و پهلوي فرهنگ را با توجه به چهار دسـت  دست داده به
M51 ،K20 ،TD28  وF3     ــخ ــتالف نس ــه اخ ــش ب ــن بخ ــت ای ــحیح و در پانوش تص
 ،ها را همراه با زند آنهاي اوستایی  ها و عبارت  سپس واژه .است نویس اشاره کرده دست

اسـت، دربـارة    است، آوانویسی و ترجمه کرده به همان ترتیبی که در فصول فرهنگ آمده
  1.است شناسی داده و با یادداشتهایی سودمند منتشر کرده ها توضیحات صرفی و ریشه آن

در این مقالـه بـا نگـاهی     2.است متن این فرهنگ تاکنون به زبان فارسی ترجمه نشده
هـاي ایـن فرهنـگ را بررسـی      تر بر مضمون هر یک از فصول این فرهنگ ویژگی دقیق
امـروز در دسـت اسـت،    فرهنـگ اويـم ايـوک    ایم. به نظر نگارنده آنچه با عنـوان   کرده

هاي اوستایی وجـود   هاي متعددي که در ایران باستان براي متن گلچینی است از فرهنگ
اسـت و برخـی دیگـر الفبـایی، و      ههـا موضـوعی بـود    است. برخی از این فرهنگ داشته

هایی هم براي آموزش دستور زبان اوستایی موجود بوده که بخش کوچکی از آن در  متن
اسـت. کهنگـی و قـدمت ایـن فرهنـگ از       بـاقی مانـده   فرهنـگ اويـم ايـوک   فصل دوم 

هـاي   که برخی پژوهشگران زمان تدوین بخش طوري هاي مهم دیگر آن است، به ویژگی
دهنـد. ایـن فرهنـگ بـه دلیـل       نگ را به دورة هخامنشیان نسـبت مـی  موضوعی این فره

                                                   
  کتابنامۀ همین مقاله. ←شناختی تمامی این تحقیقات  . براي اطالعات کتاب1
. ترجمۀ فارسی این فرهنگ همراه با متن انتقادي و آوانویسی آن، طرح پژوهشی نگارنده در پژوهشـگاه علـوم   2

  است که به پایان رسیده و اکنون آماده انتشار است. انسانی بوده
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هـاي اوسـتایی کهـن وجـود      هایی کـه در مـتن   دربرداشتن لغات، اصطالحات و عبارت
  در دست نیست اهمیت بسیار دارد. است و اکنون داشته

  فرهنگ اويمهاي  ویژگی
فصل تقسیم  27با توجه به موضوعات گوناگونی که در آن مطرح شده، به ، فرهنگ اويم

 ها در برخی فصل .هاي مختلف این فرهنگ یکسان نیستند است. ساختار فصل شده
وچهارم) به ترتیب  (فصل چهارم تا بیست ها لها براساس موضوع و در برخی فص واژه

  کات دستوري زبان اوستایی است.فصل دوم نیز شامل ن .اند الفبایی مرتب شده
هـاي   واژة اوستایی (با در نظـر گـرفتن صـورت    900مشتمل بر حدوداً  فرهنگ اويم

واژه  360هـاي تکـراري) اسـت کـه از آن میـان تقریبـاً        صرفی و بـدون شـمارش واژه  
کـار   شوند و تنها در این فرهنگ بـه  هاي دیگر اوستا دیده نمی یعنی در بخش ند،»تکامد«

 29سـت، تنهـا   ا آمـده  فرهنگ اويمجمله و عبارتی که در  100تر، از  اند. از آن مهم رفته
هـا یقینـاً از    هـا و جملـه   این عبارت 1.است جمله و عبارت در اوستاي کنونی باقی مانده

هاي مختلف این فرهنگ در دست مؤلف  اند که در زمان تألیف بخش متنی انتخاب شده
توان حدس زد متن  است. به این ترتیب، می ها باقی نمانده است و اکنون اثري از آن بوده

  .است است حداقل سه برابر اوستاي کنونی بوده فرهنگ آن اکنون باقی مانده اوستایی که
شـمار   2.اسـت  دست ما نرسـیده  اما باید توجه داشت که این فرهنگ تمام و کمال به

هـا   وچهارم به ترتیب الفبایی آمده و مقایسۀ آن هاي چهارم تا بیست واژگانی که در فصل
تألیف  نامة ايراني باستان واژهاند، مانند  نوشته شده هایی که براي اوستاي کنونی  با فرهنگ

هـا برابـر افـزایش     )، ایـن نسـبت را گـاه تـا ده    Ch. Bartholomaeن بارتولومه (یاکریست
ویک نسکی  هاي بازمانده از اوستاي بیست دهد. چنین است که تردید ما دربارة بخش می

گیرد، و همچنین دربارة این  یتر صورتی نو به خود م دورة ساسانی یا حتی اوستایی کهن
اوستایی که اکنون در دست است، تنها یک چهارم کتابی اسـت کـه در   «نظر مشهور که 

  .)36، ص 1378(تفضلی » است دورة ساسانیان وجود داشته

                                                   
ها را در اوستاي کنونی، در مقدمۀ  و شاهدهاي آن اويم فرهنگهاي اوستاییِ  ها و جمله . اشه فهرستی از عبارت1

  ).Asha 2009, pp. 6-11است ( کتاب خود آورده
هـاي اوسـتایی    دهد کـه اگـر فرهنـگ واژه    هاي آن، نگارنده احتمال می هاي این فرهنگ و محتواي فصل با بررسی شمار واژه. 2

  است. دست ما رسیده آن سی برابر فرهنگی بود که اکنون به هاي اوستاي کنونی بود، اندازة مشتمل بر حداقل تمامی واژه
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  فرهنگ اويمبندي موضوعی در  ـ طبقه1
هاي  در فرهنگ ونویسی موضوعی بسیار کهن و باستانی است  فرهنگ ةدانیم که شیو می

کـه اشـاره شـد، در     . چنـان )21، ص 1380بختیاري،  ←(شود  سومري و اکدي نیز دیده می
وششـم،   وهفـتم و احتمـاالً فصـل بیسـت     وپنجم، بیست فصل نخست، دوم، سوم، بیست

اند. در فصل نخسـت اعـداد از یـک تـا ده شـمرده       واژگان بر اساس موضوع نظم یافته
اوستا با مثـال و گـاه شـرحی مختصـر آورده      هاي دستوري اند؛ در فصل دوم مقوله شده
کـار   هـا بـه   هاي مختلف بدن انسان، صفاتی که بـراي آن  است؛ در فصل سوم بخش شده
اسـت؛ فصـل    هایی که بیانگر انواع سخن و گفتار است، نام برده شـده  رود و نیز واژه می

واحـدهاي   وهفـتم  پردازند و فصل بیسـت  ها می وپنجم به انواع گناهان و تاوان آن بیست
وششم نیـز مشـتمل بـر کلمـات و      شمارد؛ فصل بیست گیري طول و زمان را برمی اندازه

توان احتمال داد که  هایی اوستایی است که ظاهراً ارتباط موضوعی ندارند، اما می عبارت
  است. دستمان رسیده است که ناقص به نامه بوده بخشی کوچک از یک واژه

دست  ها به طور کامل به دهد که هیچ یک از آن یبررسی محتوایی این فصول نشان م
و عـدد   3تا  1است. در فصل اول که به اعداد اوستایی اختصاص دارد، اعداد  ما نرسیده

به صورت عدد اصلی، ترتیبی و کسري، اعداد  3به صورت عدد اصلی و ترتیبی، عدد  6
دد کسري و فقط به صورت ع 9و  8فقط به صورت عدد اصلی و کسري، اعداد  5و  4

صورت  3و  2اند. همچنین براي اعداد  فقط به صورت ترتیبی آورده شده 10و  9اعداد 
duuaiiā دانیم بـه چـه معنـایی     ) را داریم که دقیقاً نمیsininو  dōnin(زند:  θraiiąmو  ̊

 است.
ي و معنایی اسـت. در ایـن فصـل از جـنس مـذکر و      دستورفصل دوم شامل نکات 

هاي صرفی اسـم و صـفت و ضـمیر،     و مثنی و جمع اسامی، حالتمونث و شمار مفرد 
  :است ها سخن به میان آمده صرف افعال و حتی جزئیاتی چون نیکی و بدي واژه

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. 
مـذکر و   =[دیگر از اوسـتا [پیداسـت]: نـري و مـادگی      ]هاي صرف [یااین شمارگان 

، فرد و جفت بودن (مفرد و جمع بودن)، نیکی و بـدي، کمتـرین بـودن،    ]مؤنث بودن
  آید، و به که آن می ازي) یعنی از جاییترین بودن، از آن بودن (حالت  میانگی و بزرگ

رود، متعلق بِدان بودن (حالـت اضـافی)    آن بودن (حالت برایی/ بایی) یعنی با [آن] می
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  . )1، بند 2، فصل فرهنگ اويم(پیوندد  یعنی آنچه که آن [بِدان] می
هایی  با مثال» دو« uva/ubaهاي مختلف صرفی واژة  در بند دوم همین فصل صورت

هـا احتمـاالً از    اسـت. ایـن مثـال    هاي گوناگون آورده شـده  برد خاص آن در معنیاز کار
کـار   هایی متفـاوت بـه   با موصوف uva/ubaها صفت  اند که در آن هایی برداشته شده متن

vaiiāاست. مثالً واژة  رفته بوده بـر [دو گـروه]   «است:  در این فرهنگ چنین ترجمه شده ̊
این واژه که در اینجـا در حالـت وابسـتگی مثنـی از سـتاك      ». پرهیزکاران و دروغکاران

uuua/uba در  است، به خودي خود معناي خوب یا بد ندارد، بلکه احتمـاالً  صرف شده
است، مثالً در مهریشت  هیزکاران و دروغکاران اشاره داشتهمتنی اوستایی به دو گروه پر

  بوده باشد:  فرهنگ اويماست که ممکن است منبع این واژه در  چنین عبارتی باقی مانده
vaiiā ̊zī asti miθrō druuataēca ašạonaēca  .  

  .)10/2(یشت دو [گروه] است، براي دروندان و پرهیزکاران  از آنِ هر پیمان
نیز از همین دست است و احتمـاالً از متنـی    uva/ubaهاي دیگر از صرف واژة  مثال

  اند که اکثرشان امروز در دست نیست: اوستایی برداشته شده
uuua؛  : بر هر دو، نر (بر مثناي مذکر داللت می(کندuuuaie   بـر مثنـاي) بر هردو، ماده :

: بر هر دو، نر و ماده، به هر دو، خوراك و پوشاك، به uuuaibiiaکند)؛  مذکر داللت می
: بـر هـر دو، نیـک و بـد؛     vaiiās̊əciṭ؛ 1: بر هر دو، اصلuuuaiiōر دو، گیتی و مینو؛ ه

vaiiā uuuaiiā: بر پرهیزکاران و دروغکاران؛ ̊ : یعنی بر هر uuuacaیعنی بر هر دو آیینه؛ : ̊
  .)2 ، بند2، فصل فرهنگ اويم(: یعنی هر دو زندگی ubōibiiāدو، از هر کدام؛ 

در وجه التزامی و در سه شمار مفرد و مثنی و جمع  kāyدر بند سوم، فعل اوستایی 
)čikaiiaṭ, čikaiiatō, čikaen  با مثال اوستایی صرف شده و در ادامه بر این امر تأکیـد (

 است که برخالف زبان اوستایی، در زند صرف مثنی و جمع فعل تفاوتی ندارد:  شده
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. 

                                                   
بوده که  41/2در اینجا دو اصل خیر و شر است. شاید منبع این واژه در اینجا یسن  buništag. احتماالً منظور از 1

  است؛ قیاس کنید با: کار رفته در آن به») در هر دو هستی« andar har dō axwān(زند:  ubōiiō aŋhuuōعبارت 
be dānēd kū buništag ī wehīh ud dahišn ī nēk kē kunēd, buništag ī wattarīh 

dahišn ī wad [kē]. 

کند، اصل بدي [و] آفرینش بد را [چه  [و] بداند که اصل نیکی و آفرینش نیک را چه کسی می
  ).47ند ، باندرز اوشنر داناکسی] (
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 بـه  شـود]  گونـه [ترجمـه مـی    همانبه در زند  ،čikaenبراي سه نفر گفته شود: هرگاه 
رود]؛ اما در اوسـتا متفـاوت اسـت،     کار می گونه که براي دو نفر [به جبران کنند، همان

، بند 2، فصل فرهنگ اويم(] رود کار می به[ čikaenو براي سه  čikaiiatōزیرا براي دو 
3(.  

اسـت. اشـاره بـه     هاي ضمیر اول و دوم شخص در بند چهارم آمـده  برخی از صرف
هاي متفاوت صرفی در اوستاي گاهانی نشان از آگاهی دقیق مؤلـف فرهنـگ از    صورت

  ان اوستایی گاهانی و متأخر دارد.زب
vō ašmā; və ̄ ašmā ī gāhānīg; nō +amā; nə ̄ +amā ī gāhānīg. 

vō شما؛ :və̄ شما، در گاهان؛ :nō ما؛ :nə̄ 4، بند 2، فصل فرهنگ اويم(: ما، در گاهان(.  
هـاي ایـن    اشاره به گویش متفاوت گاهانی نسبت به اوستایی متأخر در دیگر بخـش 

  شود:  دیده میفرهنگ نیز 
zand <zand> [ī] yə̄ gąmcā aṣ̌əmcā dāṭ kē gōspand ud ahlāyīh-iz dād. 

pad gāhān yə̄ pad ān handāzag abārīg gyāg yō, u-š ham-gōnag zand kē wēš 

gōwēd.  

 زندyə̄ gąmcā ašə̣mcā dāṭ       [چنین است]: کسـی کـه گوسـفند و نیـز پرهیزکـاري را
  آفرید.

yə̄  در گاهان، مطابق باyō گونه اغلب  در جاي دیگر [است] و زند آن همینkē   گفتـه
  .)3، بند 4(همان، فصل شود 

  هاي گوناگون بـراي یـک واژه   است معنی نکتۀ دیگري که در این قطعه به آن اشاره شده
  که:  nāاست. براي نمونه واژة اوستایی 

جـایی بـه معنـی     vī؛ واژة اوسـتایی  1»یـا «است و جایی به معنی » مرد«جایی به معنی 
و » آب«جایی به معنـی   apa؛ و واژة اوستایی 2است» تعقیب«و جایی به معنی » شما«

                                                   
جاي  ها به نوشته است که گاه در دست گرفته vāجاي واژة اوستایی  . احتمال دارد که نویسندة این فرهنگ آن را به1

  ).Reichelt 1966, p.157; Klingenschmitt 1968, pp. 11-12 ←اند ( هم نوشته شده
 Klingenschmittاشمیت ( است. کلینگن ترجمه شده صقثصت و نیز به 19, 18, 8/17در وندیداد  vī. واژة اوستایی 2

1968, p. 12-1481 فعل معتقد است واژة زند (xwistan/xwēstan, xvēh-  تعقیب کردن، دنبال کردن«به معنی «
کـار   بـه  voiō، در برگردان پهلوي واژة اوستایی فرهنگ اويموپنجم  است که ستاك ماضی آن نیز در فصل بیست

  است. رفته
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  .جا) (همان 1است» به«و جایی به معنی » باز، دوباره«جایی به معنی 
کـه  » کـودك « apərənāiiukaو » جوان« pərənāiiuهایی از دو واژة اوستایی  صرف

هایی از  جز آنکه نمونه ،است. این سه واژه در بند پنجم آمده» مرد« narاند و واژة  صفت
دهند، از نظر معنایی به هم مربوط و به سه مقطع سـنی   صرف اسم و صفت را نشان می

» زن«یک فرد اشاره دارند. چنین ارتباط معنایی را در بند ششم با تفصیل بیشتري درباره 
ها داللت  هاي اجتماعی زنان یا عناوین خاص آن هایی که بر موقعیت توان یافت، واژه می

  دارد: 
[گفتـه   nāirikā  ،nāirikaiiā ̊ ،nāirikanąmگونه [براي یک، دو و سه نفـر]   زن همین

 ،jə̄، jaēاگر بد [باشد]  ،vanta ،vanatāhua  ،vantanąmشود]؛ اگر خوب [باشد]،  می
jahīرا[کنیز]؛ بـانوي  باشد و اگر شوهر نکرده شود]، یتی [گفته می؛ جایی است که چ ،

شـوهر [اسـت]،    شود]؛ اگـر تـازه   [گفته می dəmąnō.paθni[یا]  nmānō.paθniخانه، 
vaδu ،؛ اگر بیوهviδauuā ،؛ و اگر باردارbarəθri  ،؛ اگر آراسـتهviiāxti hauua  ؛ جـایی

[یعنی خواهر]؛ جایی  xvaηha: مادر؛ جایی است که māta[یعنی] ماده؛  strīmاست که 
یعنی دو زن باشد با  hapsne apno xavō[یعنی] دختر؛ جایی است که  duγδaاست که 

  یک شوهر؛ 
saē کودکی که پدر[ش] زنده نیست؛ :hwsl’yn´  فرهنگ (، دختري که خود شوهر کند
  .)6، بند 2، فصل اويم

مختلف بدن انسان هاي  بخش ةبیش از صد واژه دربارفرهنگ اويم در فصل سوم از 
انـد: نخسـت    ها با نظم و ترتیبی منطقـی قـرار گرفتـه    رسد که واژه است. به نظر می آمده

سـاخته، یعنـی خـوب     : نیکhutāštō«مانند  ،است اندام و بدن انسان آمده ةصفاتی دربار
رسته، یعنی خوب بودنِ گوشـت [و   : نیکhuraoδō«، »بندي] بودنِ استخوان [و استخوان

سپس انواع مو و پوست و بعـد از آن،   .»تن، یعنی تناسب اندام : نیکhukərəfš«، »پیکر]
)، قوزك پـا  paitištānaشود و به پا (اوستایی:  ها که از سر و پیشانی شروع می نام اندام

) و چند  haxa)، کف پا (اوستایی:fra-pad/fra-bd)، روي پا (اوستایی: zəṇga(اوستایی: 
 )، استخوان (اوستایی:vohunī)، خون (اوستایی: xvaēδaواژة دیگر مانند عرق (اوستایی: 

astaهاي لـب (اوسـتایی:    گیرد. در ابتداي این فهرست، پس از واژه ) پایان میaoštra ،(
) sparŋha)، زیرِ دندان (اوستایی: āh/āŋ̊han)، دهان (اوستایی: dantanدندان (اوستایی: 

                                                   
یسن  ← bēو براي ترجمۀ آن به  8/74، 2/29وندیداد  ←در متون زند، براي نمونه  abāzبه  apترجمۀ  . براي1
9/11 ,24 ،19/8  .  
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است که بسـیار   هایی در توصیف کالم آمده ها و واژه )، عبارتhizuuāو زبان (اوستایی: 
  دهد:  قابل توجه است و گستردگی حوزة واژگان را در این موضوع نشان می

vāxš   ،بانگ :vaca  ،گفتار :saŋhəm  ،سخن :āzaṇtiuuaitīš 1: آگاهانه ،srira نیکی،  : به
hitō  ،بسته :daŋrō   ،با دانـایی :namra.vāxš    [و مـؤدب] نـرم سـخن : ،antəməmciṭ 

saŋhəm ترین سخن مانند راز،  : درونیguzra.saŋhō  ،سخنِ پنهان :haiθim.vacā : بـا   ̊
xruždi.vacāگفتــار آشــکار،  ــد،  bərəzata vaca : بــا گفتــار محکــم، ̊ : بــا گفتــار بلن

xšaiiaṭ.vāxš  :که بر گفتار خود مسلط اسـت  آن، amauta vaca    ،بـا گفتـار قدرتمنـد : 
vaxšaŋha ،گفتــار ســودمند : vāxš.bərətibiiō vārəθraγnibiiō  ــه بانــگ : پیروزمندان
raθβiiā ̊uxδāبرآوردن،    : سخنِ راست؛ ̊

uxδəm srīrəm pairištəm auua.stātəm dərətō.sraošəm   همراه با تأمل: سخنِ نیک 
  ]؛است (قانون/ اجازه) انجام شدهیعنی مطابق با دستور [ منظماستوارِ 

uxδašna mašịiō vaŋ́hā ̊yaθa daŋrō uxδō.vacā شناس بهتر[ند] از داناي  : مردم سخن  ̊
 گو؛ سخن

mraoṭ ،گفت : mrauuaṭ ،گوید :mru  ،بگو :paitiiāδa  ،پاسخ گفتن :paitiastō.vacā ̊  :
gušta sāsnāسخن پذیرفته شده [و موافق] ،  ، 3، فصل فرهنگ اويم(ها  آموزه: شنیدن  ̊

  .)6و  5بندهاي 
اصـطالحات اوسـتایی گناهـان و     و ، اسـامی فرهنـگ اويـم  وپـنجم   در فصل بیسـت 

اسـت. اکثـر    ها آمده و توضیحاتی به زبان پهلوي دربـارة هریـک داده شـده    مجازات آن
از هاي دیگر اوسـتا اثـري     ها و اصطالحات اوستاییِ این فصل تکامدند و در بخش واژه

هـا داده شـده    ها نیست. همچنین براي توضیحاتی که دربارة گناهـان یـا مجـازات آن    آن
هاي زند و پهلوي نداریم. این توضیحات گاه بسـیار پیچیـده و    همانند و نظیري در متن

هاي اوستایی و پهلـوي بسـیار    گناه در متن ةاند و با توجه به آگاهی اندك ما دربار مبهم
ویژه در وندیـداد   که چند بار در اوستا و به -baoδō.varštaگناه  ارة ارزشمندند؛ مثالً درب

(قطعـۀ   نيرنگسـتان جز این فرهنگ، تنها یـک بـار در    که به -baoδō.jaitiنام برده شده و 
  یابیم:  ، شرحی مفصل می)Kotwal and Kreyenbroek 2003(است  آمده )49/21

baoδa.jaṭ عمدي [گناه] :  ،زدنbaoδō.varštahe  کردار عمدي، [عمـدي [گناه] :  زدن
                                                   

معادلِ  »)داراي زند، داراي شرح و تفسیر« āzaiṇtiuuant-(ستاك مذکر:  āzaṇtiuuaitī-صفت مؤنث . احتماالً 1
کـار   . این صفت تنها در ایـن فرهنـگ بـه   )14/1ویسپرد ، 57/8یسن  ←(است  maṭ.āzaiṇti-عبارت اوستایی 

ایـن واژه در   )Klingenschmitt 1968, p. 53(اشمیت  است و شاهد دیگري در اوستا ندارد. به نظر کلینگن رفته
  ).57/8یسن ( gāθā…̊ maṭ.āzaiṇtīš اینجا به گاهان اشاره دارد، قیاس کنید با



 1394،   10، شمارة نويسی فرهنگ  86
  فرهنگ اويم ايوکمقدماتی دربارة  مقاله

 

)bōyōzed    یعنی با بینش [و آگاهی] زده شده باشد، و بیشـتر دربـارة زخـم [زدن] و [(
ــا نگــرش [و از روي عمــد] گفتــه مــی  شــود؛ [کــردار عمــدي  تبــاه کــردنِ چیــزي ب

)bōyōwarštشود] [هاي] عمدي [گفته می )] به دروغ و دیگر گناه.  
[kāiδiiō.ja]t [زدن] و تباه کردنِ چیـزي   زدن، با کوتاهی زده شده، یعنی زخم: سهوي

 به سهو.
آید]، [اما] گناه نسبت به مردم، [اگر] کوچک [هم  شمار می زدن [به گناه کوچک سهوي

 [نسبت به] چهارپایان [گناه]ِ کوچک، همان سهوي ؛آید] شمار می زدن [به باشد] عمدي
عمـدي بـاالتر اسـت؛ [گنـاه] نسـبت بـه        کـردارِ زدن از  آید]؛ عمدي شمار می زدن [به

زدن [نامیـده   زدن و [اگـر] سـهوي، سـهوي    چهارپایان [اگر] عمدي [باشـد]، عمـدي  
شود  شود]؛ گناه در حق مردم، گناه همیماالن، دیگر [گناهان] گناه روانی خوانده می می

  .)1 ، بند25، فصل فرهنگ اويم(
گیري طول و زمان اسـت.   واحدهاي اندازهدربارة فرهنگ اويم وهفتم از  فصل بیست

است، اما  هاي پهلوي باقی مانده هاي اوستایی و نوشته برخی از این واحدها در دیگر متن
کنـد کـه    هاي این فصل روشن می است. بررسی واژه ها تنها در این فرهنگ آمده اکثر آن

است، یکی  ر رفتهکا گیريِ طول و ساختن واحدهاي دیگر به دو مقیاس اصلی براي اندازه
). براي نمونه واحدهایی کـه  gām(پهلوي: » گام«) و دیگري angust(پهلوي: » انگشت«

  اند از:  اند، عبارت با انگشت ساخته شده
paδəm pāy, čiyōn 14 angust; vitasti [widest] čiyōn 12 angust; dišti dišt, čiyōn 

10 angust; uzašti ul-ašt, čand 8 angust. 
paδəm انگشت؛  14: پا، یعنیvitasti انگشت؛  12: [بدست] یعنیdišti  شت، یعنـید :

  .)1، بند27، فصل فرهنگ اويم( انگشت 8به اندازة   ،uzašti :ul-aštانگشت؛  10

  فرهنگ اويمـ ترتیب الفبایی در 2
هـا بـه ترتیـب الفبـایی      وچهارم واژه تر اشاره شد، از فصل چهارم تا بیست که پیش چنان
  ها در این فصول چنین است:  اند. ترتیب الفبایی واژه شده منظم

y, k, x, š, m, a, ā, v, u, p, m, s, f, d, j, b, r, t, c, z, g, ġ, γ, θ, h 
وچهارم نیـز، ماننـد موضـوعاتی کـه در فصـول       هاي چهارم تا بیست هاي فصل واژه

بـراي   .انـد  هاي اوستایی است، نمایندة بخش کوچکی از واژه آغازین و پایانی کتاب آمده
 130حـدود   x است، در مدخل اي که براي اوستاي کنونی نوشته شده نامه نمونه در واژه

تنها از فرهنگ اويم ، اما در فصل پنجم )Bartholomae 1904, col. 531-563(وجود دارد   واژه
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تنها در همین  است، که چهار واژه از این نُه واژه نیز یاد شده xبا حرف آغازیده  ةنُه واژ
است. به این ترتیب روشن است که اگر قرار بود این فصل مشتمل بر  کار رفته فرهنگ به
است، باید حداقل  xها حرف  هاي بازماندة اوستایی بود که نخستین نویسۀ آن تمام واژه

  شد.  سیزده برابر می
دسـت   است، فهرست کهـن دیگـري بـه    جز ترتیب الفبایی که در این فرهنگ آمده به
اند. ترتیبـی   نوشته هاي الفبایی اوستا را به چه ترتیبی می نامه است که ما بدانیم واژه نیامده

دو  .رسـد ترتیبـی قـدیمی و اصـیل باشـد      است به نظر نمی نیز آمدهفرهنگ اويم که در 
هاي حـروف اوسـتا ایـن امـر را تصـدیق       و تفاوت آن با فهرست mمدخل براي حرف 

  کند. می
فهرستی از حـروف الفبـا دیـده     ها يشتو  اوستا خردههاي  نوشته دست در آغازِ اکثر

هایی که در  ست معتقد است تقریباً تمامی فهر )Geldner 1886, p. ii, note 1(شود. گلدنر  می
هـاي   نویس است و آنچه در آغاز دست رفته میاناز  بودههاي قدیمی  نویس ابتداي دست

نیز روايت داراب هرمزيار در آغازِ مجموعۀ  1.است شدهموجود باقی مانده بعدها نوشته 
ــده  ســه ــرگ اســت فهرســت از حــروف اوســتایی آم ــه احتمــاالً از ب ــازین  ک هــاي آغ

تـوان   است. براي نمونه، فهرست سوم را مـی  گردآوري شده اوستا خردههاي  نوشته دست
 Bombayاز کتابخانـه دانشـگاه بمبئـی (    B5به شـمارة  اوستا  خردهنویس  در آغاز دست

University Library2.نویس یافت ) و در صفحۀ چهارم این دست  
دو فهرسـت   )Leppsius 1863, pp. 299- 301(جز این سه فهرست، ریچـارد لپسـیوس    به

اسـت. نخسـتین و دومـین     هاي اوستایی یافتـه و معرفـی کـرده    نوشته دیگر نیز در دست
ترتیبی شبیه به ترتیب الفباي عربی دارنـد کـه   روايت داراب هرمزيار فهرست بر اساس 

روايت است. سومین فهرست  حروف دیگر اوستایی بدان اضافه شده» ي«پس از حرف 
است و گاه  هاي اوستا آمده نویس ها، در آغاز دست بیش از دیگر فهرست داراب هرمزيار

ـ  هاي مختلف دیده می هایی بین نسخه تفاوت ایی شـبیه  شود. لپسیوس چهار فهرست الفب
 هــا و  را بــا یکــدیگر مقایســه و تفــاوت روايــت داراب هرمزيــاربــه ســومین فهرســت

                                                   
اشاره  E1, F1, J9, J10, L18, O3, W1هاي  نویس الفبا در آغاز دستهاي  . براي نمونه، وي به وجود فهرست1

  ).Geldner 1886, pp. ii- xiiiاست ( کرده
  http://ada.usal.es/paginas/buscador_tipo ←نویس  . براي تصویر این دست2
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. آوانویسی ترتیب الفبایی )Ibid. zu p. 307(است  ها را در جدولی نشان داده هاي آن شباهت
  چنین است:  روايت داراب هرمزياراین فهرست در 

g ġ γ . ŋ ŋ . aŋv . ŋ ́. x́ x . k a h r l . z ž j . š š ̣š ́. z a s n . a n a n ii a . d δ ṭ . 
θ t . w b . f p . m ṃ . v x́ . ya iia . z c . å . uu ō . ẏ ē . ąm . ūm . īm . ə uu ō . ī 
e . ṇ ūm īm (Unvala 1922, pp. 2-3) 

 روايـت داراب هرمزيـار  فهرست اول که بر اسـاس الفبـاي عربـی تنظـیم شـده در      
کـار   هـاي پازنـد بـه    نام دارد و احتماالً براي نوشتن متن» یعنی پهلويهاي پازند  حرف«

هاي اوستایی  که در متن،  lفهرست دوم با احتساب دو نشانه براي حرف  1است. رفته می
هاي  حرف دارد و تقریباً تمامی نشانه 54هاي پازند است،  است و خاص متن کار نرفته به

چنـین اسـت:   روايـات داراب هرمزيـار   ست در اوستایی را شامل است. عنوان این فهر
اند  این فهرست را موبدان پارسی در هند فراهم آورده». حرفهاي اوستا و زند این است«
)Dhabhar 1932, p. 1( فهرست سوم نیز که پیشتر بدان اشاره رفت و آوانویسی آن آورده .

رست نیز تقریبا تمـامی  . این فه).Ibid(است  دست موبدان یزد و کرمان فراهم آمده شد، به
) دارد. گونۀ دیگري از ایـن فهرسـت    iو a ،ə̄جز چند حرف (مانند هحروف اوستایی را ب

  ها موجود است: نویس تر در برخی دست با کمی تفاوت ولی ترتیبی منظم
g ġ γ . h k . x ŋ ́ŋ . š ́š ̣. s n . δ d . θ t . ž š . w b . f p . m ṃ . v x́ . y j . š?́ c . 
ŋ ́n uu ii . a . ā . i ī . o ō . ə ə ̄. u ū . j ą . l r . uu ii ā ̊ṭ . e ē . r . l (Leppsius 1863, zu 

p. 307, col. 3 ).  
) آغـاز  pa nąm i yazdąn(پازنـد:  » بـه نـام یـزدان   «هاي ایرانی بـا عبـارت    فهرست

در مراسـم   ها نزد زرتشتیان از تقدس دینی برخوردارند و کـودك  شوند. این فهرست می
هاي دیگر ویژة این مراسم، این فهرسـت   ها و نیایش ، پیش از خواندن دعا»پوشی سدره«

نیز به همین دلیل در ابتداي این » به نام یزدان«و عبارت  )Dhabhar 1932, p. 1(خواند  را می
  است.  فهرست آمده

کلی را هیچ قاعدة  ي الفبایی موجود براي حروف اوستاها بررسی و مقایسۀ فهرست
یـک از ایـن    نیز بـه هـیچ  فرهنگ اويم فهرست الفبایی  ،از سوي دیگر .دهد دست نمی به

را کهـن و اصـیل   فرهنـگ اويـم   ها شباهت ندارد. مشکل بتوان فهرست الفبایی  فهرست
                                                   

 S̈́̇و pترتیب  ها به جاي آن شود و به ) دیده نمیZ( ž) وf )f. در این فهرست براي نمونه، حروف اوستایی 1
  است. وجود آمده اند که از تغییراتی است که در خط اوستایی هنگام نوشتن متون پازند به نوشته
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رسـد در قـرن سـوم یـا      دانست یا حتی آن را به دوران ساسانیان نسبت داد. به نظر مـی 
بینـیم و   ي الفبایی کهن باقی مانده بود، با ترتیبی که میها چهارم هجري آنچه از فرهنگ

  است. دست ما رسیده، تدوین نهایی شده بهفرهنگ اويم در 

  فرهنگ اويمـ قدمت 3
توان نظر داد. احتماالً تدوین نهایی کتـاب در   به آسانی نمی اويمدربارة زمان تدوین 

اواخر دورة ساسانی یا قرون اولیۀ اسالمی (قرن سوم یا چهـارم هجـري) انجـام گرفتـه     
تردید نخستین تدوین ایـن فرهنـگ    ، اما بی)Asha 2009, p. 3؛ 324، ص 1378(تفضلی باشد 

یان، حدود قرن هفـتم  دورة هخامنش )p. ii ,1867(جی آسا  تر است. جاماسب بسیار قدیمی
این تاریخ را اندکی قدیمی  )Ibid., p. xlviii(گ واست، اما ها پیش از میالد را پیشنهاد داده

هـا   هایی کـه واژه  تر است، یعنی فصل داند و معتقد است بخشی از فرهنگ که قدیمی می
هـاي جدیـدترِ    اند، در دورة هخامنشیان و بخـش  بر اساس موضوع ترتیب یافتهها  در آن

ان اشکانیاند، احتماالً در دورة  ها به ترتیب الفبایی منظم شده هایی که واژه فصلیعنی آن، 
  بر کهن بودن این فرهنگ داللت دارند: زیر مهم  است. دو ویژگی نوشته شده
ویـژه از فصـل دوم)    هایی که دربارة دستور زبان اوستایی از این فرهنـگ (بـه   آگاهی

بتاً دقیق و متعلق به زمانی است که نویسنده یا نویسندگان این فرهنگ آید نس دست می به
بـراي نمونـه نویسـندة فرهنـگ از      .انـد  از دانش باالیی در زبان اوستایی برخوردار بوده

اسـت، تمـایز سـه     ها آگـاه بـوده   تفاوت اوستاي گاهانی و اوستاي متأخر در صرف واژه
دانسـته و   ت، ضمیر و فعل به خوبی میشمار مفرد، مثنی و جمع را در صرف اسم، صف

 است.  هاي گوناگون اطالع داشته هاي گوناگون یک واژه در متن از معنی
هـایی   ها و عبـارت  که پیش از این بررسی شد، در این فرهنگ جمله چناندیگر آنکه 

شود که در زمان ساسانیان نیز احتماالً وجود نداشـته   هاي مفقود اوستا دیده می از بخش
هاي بسیاري در این فرهنگ هست  همچنین واژه .است صورت ناقص در دست بوده هیا ب

شدة دیگـري از آن   هاي صرف که در اوستاي کنونی هیچ شاهد دیگري ندارد یا صورت
شود. این امر نشان از آن دارد که در زمانِ تدوین اولیـۀ ایـن فرهنـگ     در اوستا دیده می

 است.  ترس نویسنده بودهتر در دس هاي اوستایی بسیار کامل متن

  نتیجه
هـاي   هـم معنـاي واژه   است دستور زبان اوستایی مطرح شدههم مبحث  فرهنگ اويمدر 

انـد   ها بر اساس موضوع منظم شده هاي فرهنگ، واژه در برخی فصل .اوستایی به پهلوي
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تواند بـه دلیـلِ    این گوناگونی موضوعی می .ها بر اساس ترتیب الفبایی و در برخی فصل
هـاي   تـر فرهنـگ   هـاي قـدیمی   منابع متفاوت فرهنگ پدید آمده باشد. احتمـاالً در دوره 

است که برخی به دستور زبان اوستایی و برخی دیگر به  مختلف موضوعی وجود داشته
هاي گوناگون اوستا و زند  هایی براي متن نامه ند، همچنین واژها هپرداخت معناي واژگان می

است. دو فصل مجزا براي حرف  داده ا به ترتیب الفبایی ارائه میها ر موجود بوده که واژه
m فرهنگ اويمنامه از دو متن متفاوت است.  ) شاید بازماندة دو واژه11و  6هاي  (فصل 

تـر بـاقی    هـاي کهـن   هایی دانست که در زمان ساسانیان از دوره نامه را باید بازماندة واژه
  .است ینِ همین تعداد واژه میسر شدهمانده بود و در آن دوره گردآوري و تدو

معتقد اسـت منظـور از تـألیف ایـن فرهنـگ آشـنایی        )p. i ,1867(جی آسا  جاماسب
اسـت. وي ایـن فرهنـگ را بـا      هـاي اوسـتایی بـوده    ها و عبارت آموزان با زند واژه زبان
)، Dhātukośaو  Amara kośa   ،Pāhāvaliهایی مشابه در زبان سنسـکریت (ماننـد    متن

در زبان فارسی مقایسه کرده که براي  فارسياتو  آمدنامهدر زبان عربی و  الصبيان نصاب
جـی قابـل تأمـل     است. این نظرِ جاماسب ها نوشته شده ها و صرف فعل تعلیم معنی واژه

، به قصد آمـوزشِ دسـتور   فرهنگ اويمتوان یقین داشت که فصل دوم  حداقل می .است
هـاي صـرفی و سـه     توضیحات بسیار ساده براي حالـت  است. زبان اوستایی نوشته شده

شمار مفرد و مثنی و جمع، همچنین ذکر مثال براي صرف اسم، صفت، ضمیر و فعل در 
  هاي مختلف، داللت بر کاربرد آموزشی این فصل دارد.  صرف
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