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ر.یاهریمن،یاهرسن،یآهرسن

نّماشمطّنادقادینازقدشتس،اچنّنکهایعروفا یت،ا هریئنا

 یت.ا ینالفظا لبتهابها شکّلادیگراهحادقایتوناوافرهنگاهّیا

فّقیسا بطا یت،اولساآناصوقتساکهاق یجاترا یتاهئینا

اهریمنا یت.ادقاآغّزابحثابهترا یتا شکّلایختلفا ینا

کلئهاق ادقافّقیساییّنها)پهلوی(اوایتوناوافرهنگاهّیافّقیسا

ندلاکنیح:

یّ  ahlmn̕ زقدشتسا ییّنۀا فّقیسا یتونا دقا کلئها ا یالیا

ahlymn̕ا یت.ایکنزیادقافرهنگاپهلویاخودا یناکلئهاق ا

دستورنامۀ  لغتانّیۀا دقا نوبرگا وا  یتا خو ناها Ahremanا

پهلویاخوداAhriman.ادقایتونایّنویانیزا یناکلئهاق ابهاچناا

 یالا بطاکردها نا:اahrmn،اahrmyn،اahrmyyn.ا ینایها

ahramen ،ahramanا
ً
 یالاق ایساتو نابهاترتمباندلاعجّلتّ

و ahramēnاخو نا.

دقالغت نامۀ دهخا ا شکّلایختلفاکلئه،ابها یتنّدایتوناوا

اهَرسن،ا اهِرسن،ا اهریمن،ا  یت:ا چنینا رایحاتر،ا فرهنگاهّیا

اهراسن،ااهرن،اآهرن،اآهریمن،اآهراسن،یآهْرسن،اآهریمچ،ا هریئه،ا

هریئه،اهریمن.ا زا یناییّن،اآهرن،اآهریمن،اآهراسن،اآهریمچ،ا

اهریمچ،اهریمچ،اواهریمنا بطافرهنگاهّیتاوادقالغت نامه 

شّهایانا قد.ادکترایحئاایعینادقامزدیسنا و ادب پارسی 

)237/1(اهئینا بطاهّاق ا زافرهنگاهّیارایحاندلاکردهاوابر یا

اهریمن،ااهرسن،ااهراسناویاهرناشو هایا زاشّعر ناگذشتهاآوقدها

 یت.ادقا د یهاخو هیحاگفتاکهابهاکا مایکا زا ینا بطاهّا

 عتئّداهستاوابهاکا مانمست.اهئیناد نشئناادقامو شسابرهان 

قاطع )189/1-190(انیزاهئّنایطّلبامزدیسنا و ادب پارسیاق ا

ندلاکردهاوابهاکتّبایّبقاخودا قجّعاکردها یت.ادقا شتدّقا

کلئهانیزاگفتها یتاکها صلاکلئهاangra mainyavaا ویتّیسا

 یتاوادقاپهلویاAhrimanا)دقایطّلبا وایسّیحّتسا یتاکهاذکرا

ا روقتانا قد(.
ً
آنهّافعال

لاهرن،اد نشئنااآلئّنساکهاصاوبمستایّلساپمشا زا
ْ
پّو

 ینافرهنگا شتدّرسایختصریابر یازبّنافّقیسانوشتها)اساِس 

ا زاآنجّاکها یناکلئهانّماخّصا یت،ا
ً
اشتقاق فارسی(،اظّهر 

یتعرضا شتدّقاآنانشاها یت،ا یاّادقافرهنگ ریشه شناختی 

زبان فارسیادکترایحئااامسنادویتایاخلااهریمنیهست،ا

هراَسنا)بّایکا
َ
واصوقتاهّیافرعِساآهراِسنا)باوناشّها(،اآِهرَسن،اا

َرناهحادقاذیلا
ْ
ه
َ
اهَرسناواا اهِرَسن،ا لغت نامه(،ا شّها،ابهاندلا زا

هَرن،اق افرهنگاهّا
َ
یاخلا بطا یت.ا یناصوقتا خیر،ایعنساا

افرهنگ جهانگیری  بطاکردها نااوا یتنّداجهّنگیریابها
ِ
بهاتبع

یکابمتایوزنسا یتاکه:

 سیّهیاحمه)ضییقیئمیسقیسا

د نشگّهاتهر ن
qaemmaqami@ut.ac.ir

) ؟چیک یمیهچیسایش هشی)رر
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زیبّتــرا زاپــریا یــتابــهابــزما نــاقوناولیک

 هــرنــش زا ــسا ــا ن ــّزن ب قزیــگــّها دقا

یؤلفاتوجهاد دها یتاکها بطایصرعادوما ینابمتادقادیوان 

 زاهریئنش«.ا بّزا نا نسا قزیگها »دقا  یت:ا سوزنیاچنینا

انمستاکهانا ناابهاتصحیحادیوان سوزنی  عتئّدا
ً
کسساظّهر 

نئساتو ناکرد،اولسادقا ینجّا بطادیوان براجعلاجهّنگیریا

هَرنیجهّنگیریاق انیزابّیاابهاشئّقالغّتسا  ّفها
َ
برتریاد قداواا

کرداکها وا زاپمشاخوداتصواقاکردهایّایّختها یت.1ایکابمتا

دیگراکهادقافرهنگ ریشه شناختی بهاشّهِاااهرنی زارّآنساندلا

فالفظادیگرا شاها لبتهابهایکایعنّایعتبرا یت،ایعنسایحرا

یتأخر ن،ا  زا دیگرا بعضسا یّنناا رّآنس،ا ولسا نمست،ا ا
ً
ظّهر 

بعضساکلئّتاق ا زاقویا بطافرهنگاهّایساشنّختهانها زا

 یتعئّلا یناکلئّتادقادو ویناشعر اوانوشتهاهّیانثرنویسّن.ا

بنّبر ین،الفظااهرنیدقا»رضّیاعهااکناایّابهاکینهاجهااکنا/ا

فریشتها ایتایرا واق ادلیلایّا هرن«ِارّآنسالفظسا یتایجعولا

ادقادیو ناشعراشّعرایتأخرادیگریاهحاپیا ا
ً
وا گرا متئّال

شود،ابّزاهئینامکحادقبّقۀاآناصّدقا یت.

دقافرهنگ ریشه شناختی دقا شتدّقالفظاآیاها یتاکها

 زاAhrimanافّقیساییّنها یتاواآناخودا زا-aŋra + mainyuاا

 ویتّیس،اوا یناaŋraا)واصوقتادیگراآن،اaṇgra(ا زا-ahraاوا ینا

وا -ans،ا قیشۀا  زا  یت،ا ṇsra*ا  زا  ینا وا as-raا  زا خودا

-mainyuا زاقیشۀا-manابهایعنّیا» نایشمان«.اآنگّها شکّلا

یختلفاکلئهادقایتونایّنویاوایغایاذکراشاهاوا زاصوقتا

Arhmnادخیلادقا قینساهحایّداشاها یت.ادقاپّیّنایاخلا

نیزاآیاها یتاکهابهاگئّناُهرن،اīادقاahrīmanابّزیّناۀاشنّیۀا

دکترا یطّلبا  یت.ا بّیتّنا  یر نِسا دقا   ّفسا مّلتا

ادقیتا یت،اجزا
ً
مسنادویت،اهرچناادریقانمست،اغّلبّ

 یناندلا خیرا وا زاهرنا)هرنا ینایطلباق انهادقافرهنگاخود،ابلکها

دقایدّلۀاخودادقااساس فقه اللغۀ ایرانی آوقدها یت(،اکهاگویّا ینا

مّلتا نشّنهاهّیا  زا یکسا ریّیِسا یا تسرا مّصلا ق ا کسرها

ا لیهاشئردها
ٌ
ا لیهادقا یر نسابّیتّنابهااغیرا زامّلتایضّف

ٌ
یضّف

وابهاهرامّلانّدقیتا یتاوانّدقیتساآنادقا د یۀابحثا

šmnwا  شتدّقا دقا آنچها بهاعالوه،ا شا.ا خو هاا یعلوما

ق ا آنا  صلا وا کردها ناا ندلا دیگر نا  زا tδrmnw ̕ یغایا وا

کها  یتا دقیتا آنجّا تّا  لبتها شئردها ناا ahra- manu*ا

ahra- manu*اق ایکاصوقتاو یطهابا نیحاکها صلشاهئّنا

-ahra- manyu*ا یت.ا ینابودایدایۀا ولابحث.

یدایۀادومابحثاعبّقتا زاآنا یتاکها صلاوایشتدّتا ینا

کلئهادقازبّناهّیا یر نساربلا زا یالماراقیادریقاترا زاآنچهادقا

فرهنگاهّیایّبقا لذکراآیاهابیّناشود.ا یالیاجزءا ولاکلئها

دقا ویتّیاجایاا-aŋraا یت،اهرچناابعضسانسخهاهّادقا

بعضسایو  عا بطا-aŋhraاد قنا.ادقا ویتّیارایح،ااکلئها

رایحا  ویتّیا ṇgا ولسا یسانویسنا،ا -aṇgraا بهاصوقتا ق ا

ns*اهنایاو یر نسا یت،امّلاآنکهایساد نیحا صلا بّزیّناۀا

 یناکلئها-asra*ا یتانها-ansra*.ابنّبر ین،ا-aṇgraا ویتّیا

اصوقتساکهادقیتاترا
ً
عسا یتاواظّهر 

ا
رایحایکاصوقتاتصن

 یتاهئّنا-aŋraایذکوقادقا ویتّیاجایاا یت.ا یناaŋraا

 زا صلاahraا یتاواچوناhادقا ویتّادقابعضسایو  عابّا

یکاصّیتاغنۀاپسکّیسایّاکّیسایّالبساشاها)ŋv،ااŋ́،اŋ(اهئر ها

شاهاوایکسا زاآنایو  عاربلاrاوابعاا زاaا یت،اaŋraاصوقِتا

-aŋhraا یتاکهاخوداگّهادقابعضسانسخهاهّیا یّدهاشاۀا

 ویتّاآیاها یت،اچنّنکهاگذشت.

هحا ق ا  ینا وِیا شنّیّنا وا  ویتّشنّیّنا تحدیدّتا  زا

یساد نیحاکهایعّدلا-ahraادقاینسکریتا-asráا یتابهایعنّیا

»دقدنّکاوادقدآوق«.اچونایکا یحا-ąstaاهحادقا ویتّابها

ابّا یناصفِتا ویتّیساوا
ً
یعنّیا»دشئنس«اهستاکها متئّال

یعّدلاینسکریتاآناهحاقیشها یتاوا ینا یحا ویتّیسایکا

یصواتاغنۀاąاد قد،اپسایساتو ناماسازداکهاصوقتسا زا صلا

اصوقتاguṇaایساگوینا،2ایکا
ً
 یناکلئه،اکهابهاآنا صطالمّ

صّیتاغنهادقاخوداد شتهاوابنّبر ین،اقیشۀا یناکلئهادقازبّنا

هنایاو یر نسا)Indo-Iranian(،ایعنسازیّنساکهاهنایّناوا یر نیِّنا

ا-aŋraا
ً
آقیّمسایکازبّناد شتها نا،ا-a(n)s*ابودها یت.ا گرامدیدتّ

اواباونادیترسابهانسخهابالاهّ،اگئّنانویسناۀامّ را ینا یتاکها
ً
عجّلتّ 1.ا

جهّنگیریابهادلیلاوزنسادقابمتادیتابردها یت،ابها ینایعنّاکهابها ختیّقاشّعرا
توجهانکردهاواخو یتهاوزنایصر عادوماق اهحایّنناایصر عا ولاکنا،ایعنسا»یفعولا
فّعالتنایفعولافّعلن«اق ابساجهتابّاتدایحاواتأخیراکلئّتاواتغییراکلئۀاآخرا

تبایلابها»یفعولافّعالتایفّعیلافّعلن«اکردها یت.

رّعاها یادقاآو شنّیساواصرفازبّناهّیاهنایاو قوپّیساهستاکهابهاآناتغییرا 2.ا
دقجۀایصوتاهّایساگوینااوابنّابراآن،ایکاکلئه،ایّابهاعبّقتادریقاترایکاتکو ژ،ا
یئکنا یتایهادقجهاد شتهابّشااکهابهاآنادقجّتادقازبّناهّیایختلفانّماهّیا
اپسونااmant،اکها صلاپسونااس هیفّقیسا یت،ادقا یر نسا

ً
یختلفساد دها نا.ایثال

بّیتّنادواصوقتاmantاواmatاد شتها یت.ا ولساق اصوقتاguṇaایساگوینا.
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وا-ąstaا ویتّیساوا-asráاینسکریتابّاهحاهحاقیشهابّشنا،ا ینا

نتیجهاگرفتاکهایعنّیا صلسا یناصفتا زا ق اهحایساتو نا

»دقدآوقی«ابها»صایه«اوا زاآنجّابها»دشئنس«اوا»باخو هس«ا

تحولایّفتهابودها یت.

جزءادوماکلئهادقا ویتّا-mainyuا یت،اولسایصوتاiاکها

ابهاکلئها  ّفهاشاهاوا صلاکلئها
ً
دقاویطاکلئها یتابعا 

-mańyuابودها یت،ایعنسابّاصّیتاکّیساńابهایبباتأثیرا

نیحایصواتاکّیساy.ا ینا-mańyuادقا ویتّایعنّیسانزدیکابها

»قوح«اد قد،ایعنساآنچهایّدیانمست،ا زاعّلحایحسوسانمستا

قاد قد،اواآنایرکبا یتا
ا
وابهاعّلحاقوحایّابهاعّلحایعدولاتعل

 زادواجزءا-man،اکهایکایعنّیاآنا» نایشمان«ا یت،اواپسوناا

کحاکّقبرداyu-.اپسایعنّیاکلئهایساشوداآنایوجوداغیریّدیاکها

دشئناخواواآیمباقیّنا یت،ایعنسادشئناخویتانسبتابها

جهّناواآیمبایساقیّناابهاجهّناوایخلورّتاخا ونا.

 زا یناکلئۀا-mańyuادقافّقیساسی وابراجّایّناهاکهایعنّیا

»بهشت«اد قد،اولساپیا یتاکهایعنّیاآنا زا»عّلحایعدول«ابها

»بهشت«اتحولایّفتها یت.ا یّاسی ویدقافّقیسابهاو واوایّیا

یجهولاتلفظایساشاها یتاوا ینادقاتلفظایصوتاهّابّا-mańyuا

 ختالفاد قد.اپسابّیاادیااچگونهایساتو نا ینا ختالفاق اقفعا

کرد.ا صلاسی وادقاپهلویاmēnōgا یتاوا یناgاپّیّناکلئهادقا

ا صلسانا قداواثّنویا یتا
ً
 ویتّیساوافّقیسابّیتّنا متئّال

)  ّفهاشاناgابرا ثراریّسادقافّقیساییّنهانظّیرادیگریاهحاد قد،ایّننااīgا

ا زا یناشئّقا
ً
بهاجّی īایوصولاواکسرۀا  ّفه.اgادقاgētīgانیزا متئّال

 یت(.ا یناmēnōgادقاپهلویاهحا یحا یت،ابهایعنّیاعّلحا

بهایعنّیا یعدولاواهرایوجوداغیریّدی،اواهحاصفتا یتا

یتعلقابهاعّلحایعدول،ا»یینوی«.ا یاّا صِلا یناصفتاکلئۀا

-mańyuانمست،ابلکها-manyavaا یتاکهاخوداصفتانسبسا

 یتا زا-mańyu.ابهاعبّقتادیگر،اmēnōgاپهلویابهالحّظا

تّقیخسایشترکالفظسا یتاوادوا صلاجا ا زاهحاد قد.ابّزابها

عبّقتادیگر،ادوالفظادقالفظاو ماابّاهحاآییختها نا،اکهاهرادوا

آوایای خصوصییتی بهالحّظا وا لفظا دقا ولسا یساقیّنا،ا ق ا یعنّا

mēnōgاپهلویابّزیّناۀا-manyavaا یت،اچونا-ava-ا یتا

یّیا بهاو وایجهولایساشود.ا تبایلا پهلویاوافّقیسا کهادقا

یجهولاکلئهاهحاتحتاتأثیراyابعاا زاnابهاوجوداآیاها یت،اوا

 یناهحانظّیریاد قد،ایّنناا-dahyuاکهادقافّقیساعالوهابرا

صوقتاده،اصوقتادیچاهحاد قداواaاهجّیا ولاآناتحتاتأثیرا

yاهجّیادوماتبایلابهاēاشاهاوابها صطالحاآو شنّیّناپمشمنا

فتحۀا برخالفا پهلوی،ا ا
ً
 متئّال وا بّیتّنا  یر نسا )فتحۀا  یتا شاها

 یروزینایّ،ایصواتاییّنسابودها یتانهاپمشمن(.

مّلاپریشا ینا یتاکها یناکلئها گرادقافّقیسابّیتّنابها

کّقایساقفتا)تّاآنجّاکهانویسناۀا ینایطوقایساد ناادقا ینّدادوقۀا

صوقتسا چها نمست(،ا دیتا دقا کلئها  ینا  زا شّهایا هخّینشسا

یساد شت؟اپّیخا ینا یتاکهاهئّنا-1ahra- manyu.اپریشا

یهحاترا ینا یتاکهاپهلویایّافّقیساییّنهاوابهاتبعاآنافّقیسابعاا

 زا یالمالفظااهریمناق ا زاپاقاخود،اکهافّقیسابّیتّنابّشا،ا

گرفتها ناایّا یناکلئهایکالفظادخیلا زا ویتّیسادقافّقیسا

 یت؟اپّیخابها یناپریشاچنا ناآیّنانمست.

و رعا ینا یتاکهااهریمنایکاکلئۀاُعلئّیسادینسا یتاکها

 نتظّقایساقودایّنناابسمّقیا زکلئّتاُعلئّیسادینسادیگرا زا

 ویتّاو قداپهلویاشاهابّشا.ابّا ینامّل،ا ینا متئّلاهحاهستا

کها یناکلئه،ابهاعنو نالفظساُعلئّیس،ادقاهئّنازیّناهّیارایحا زا

 ویتّیساو قدافّقیسابّیتّناشاهابّشا.ابهاعبّقتادیگر،اصوقتا

 ینانّمادقا ینّدایونّنس،اگرچهادخیلا زافّقیسابّیتّنا یت،ا

نئّیناۀالغتا صیِلافّقیسابّیتّنانبّشااوافّقیسابّیتّناخودا

 ینالفظاق ا زا ویتّیسابهاو مایتّناهابّشا.ا یناق هااملاگویّا

نّدقیتانمست،اولسا زایکاجهتایّدهاکردنایطلبا یتاوا

آناجهتا ینا یتاکها لفّظاُعلئّیسا ویتّیس،اچهاپمشتراو قدا

فّقیسابّیتّناشاهابّشنااچهانشاهابّشنا،ابهاهرامّلابهاهئر ها

انیزاو قداپهلویاشاها نا.افسا لئثلا
ً
ندلا ویتّابهاپهلویایستدیئّ

نّما یزداا)د،اکهادقا ویتّا-Ašiا یت،اجزاا)د،ا زاجئلهابهاصوقتا

 لبتهاتردیاا Ahrišwangاهحاو قدایتوناپهلویاشاها یتاوا

Ašiš vaŋuhiا جزا نمستا چیزیا Ahrišwangا کها نمستا

 ویتّیس.امّلاپریشا ینا یتاکها گراصوقِتاکلئۀااهریمنی

دقا ویتّا-aŋra- manyuا یت،اچر ابهاصوقتا» نگرین«او قدا

اچنینا
ً
پهلویانشاها یت؟ا یناپریشاق انویسناۀامّ راعجّلتّ

دقا د قنا،ا ŋا  ویتّاصّیتا دقا کها کلئّتسا کها یسادهاا پّیخا

ArimaniusاواAreimanios یونّنساندلاصوقتافّقیسابّیتّنابهاخطایونّنسا 1.ا
ا
ً
 یت.امذفاhاکلئهادقاندلابهاخطایونّنسارّعاها یت.ا یّاiاواeiابهاجّیاaاظّهر 
نیّزینااشرحا یتاواآنابراعهاۀاکسّنسا یتاکهایونّنسایساد ننا.ابّا ینامّل،ا
تبایلافتحۀافّقیسابّیتّنابهاکسرهادقاهنگّماندلانّماهّابهایونّنسا یرانّیعئولسا
.tissaphérnesابهاciçafarnahاواMegabyzesابهاBaga-buxšaاتبایلا

ً
نمست؛ایثال
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بهاعبّقتا نبودها نا.ا ŋا  ینا  زازبّنا ویتّیس،امّویا گونها یا

دیگر،ا  ّفهاشاناصّیتاغنۀاŋاپمشا زاhادقاکلئّتساکها صلا

آنهّامّویا-ns-انبودها یت،ادقا ویتّیساهئهاجّگیرانبودهاوادقا

هئّنامّلاکهانّماهّیسایّننااویونگهینیواهوک گ،ابهاو یطۀادخیلا

بودنا زا ویتّ،ادقاپهلویانیزاد ق یاصّیتاغنۀاŋابودها ناا)کهابها

یروقابهاngاتحولایّفتهابوده(،انّماهّاواکلئّتساهحاهستاکهاŋاق ادقا

پهلویایّرطاکردها نااوامّلاآنکهاتردیاانمستا ینانّماهّاوا

کلئّتاهحادخیلا زا ویتّادقازبّناپهلویا نا:اxwarrahا زا صلا

xvarnaŋhōاق ایساتو نابهاشّهااآوقد.اxwarrahاپهلویایعلوما

 یتاکهادخیلا زامّلتاغیرفّعلسا-xwarnahا ویتّیسا یتا

ا لیهایفردابّشا،ا
ٌ
وامّلتاغیرفّعلسا-xwarnah،اکهابّیاایضّف

اچّقها یانمستا
ً
نّگزیراد ق یاصّیتاŋا یت.ابنّبر ین،اظّهر 

جزاآنکهابهاوجودایکاصوقتاxwarnahah*انیزارّملاشویحاکها

xwarrahاپهلویابّزیّناۀاآنابّشا.ا گرا ینا یتااللاق ابتو نا

پذیرفت،1اآنگّهابّیااگفتاکها هریئِناپهلویادقاعیناامّلادخیلا

 زا ویتّیسانیزاهست.2ابّا یناهئه،ا ینارسئتابحثاق انّتئّما

یساگذ قیحاتّاجّیادیگرابهانحوادریقاتراواکّیلاترابهاآنابپرد زیح،ا

یّادیگر نادقبّقۀاآنا ظهّقانظراکننا.

دقایطوقاربلا زادواصوقتا یناکلئهادقایغایانیزایّدا

کردیح.ا کنوناالزما یتاکهادقبّقۀاچگونگساتحوالتاآنادوا

صوقتانیزابحثاکنیح.ا زاییّنا ینادواصوقتاšmnwافرعا

ابّیااaθramanuاخو نا،ا
ً
 یتاواatδrmnw،اکهاآناق ا متئّال

اتبایلابهاšا
ً
 صل.اعلتاآنا یتاکهادقایغایاθrاکهناتراغّلبّ

اmiθraا»یهر«اتبایلابهاmišاشاها یت.ا یّا
ً
شاها یت،ایثال

پریشا ینا یتاکها هریئناکهادقا صلاθrانا شتها یت.ا

پّیخا ینا یتاکهابهاریِّساغلطاگئّنابردها نااکها صلاجزءا

آنا دچّقا و رعا دقا وا -ahraا نها  یت،ا -aθra*ا  هریئنا  ولا

ابهاآنازیّدهاقویادقاتصحیحا
ً
 شتبّهساشاها نااکها صطالمّ

ابها یناکلئّتا
ً
)hyper-correction(ایساگوینا.ادوبّقهایختصر 

یغایابّزیساگردیح.

 کنونابهارسئتا صلسابحثاو قدایساشویحاوابهاجهتاآن،ا

شکّلایختلفا یالیا هریئناق ادقایتوناپهلویاواپهلویا
َ
 

 شکّنسازقدشتساوایّنویاتکر قایساکنیح:اahrymn ،ahrmnا

یتونا ایختصا
ً
ظّهر   خیرا دواشکلا اahrmyyn.ا ،ahrmyn

یّنویا یت.اصوقتاهّیایعیّقادقاآو نویسسایحددّنافعلسا

غربساچنینا نا:اahreman،اahremen،اahramen.ابّیاادیاا

 یناصوقتاهّا زاکجّابهاوجوداآیاها نااواچها نا زهادقیتنا.ا

ahrmy(y)nاق ایساتو ناahramenایّاahramēnاخو نااواچونا

ایؤیااصوقتا خیر لذکرانمست،ایّاهحاآنا
ً
فّقیسادقیاظّهر 

ق اکنّقایساگذ قیح.اahramen،اکهاشّیاابها متئّلا عیفاترا

بتو ناآناق اahraminاهحاخو نا،ایکاتحولاعّدیا یتا زا

-ahra- manyuاوایصواتاeادقاآنامّصلاتأثیرانیحایصواتاyا

دقاهجّیاآخراکلئها یت،اوا ینانظّیرادیگریاهحاد قد.ا یّا

یصواتادوماکلئهایئکنا یتاهئّناaابّشا،انهاe،اآنچنّنکها

دقاآو نویسسابعضسایحددّنایعئولا یت.اعلتاهحاآنا یتا

یتونازقدشتسا  یالیا بهاخالفا ahrmy(y)n،ا  یالیا دقا کها

)ahr(y)mn(ایّیسابعاا زاrانیّیاهاوابنّبر یناشّیااکفۀاتر زوابها

یئتاaاینگیناتراشوداوا ینابّایصواتا صلاکلئها(-ahra)اهحا

یّزگّقترا یتا)بّا ینامّل،اقجوعاشودابها د یۀابحث(.ابنّبر ین،ا

 ینا یتااللاق ایساتو نادقبّقۀابعضسا زاو جاهّیادیگرا ویتّیسانیزابهاهنگّماندلا 1.ا
اahrišwangایذکوقادقافوقاباوناتردیاادخیلا زا ویتّیسا یتا

ً
بهاپهلویاکرد؛ایثال

وامتسانشّنۀامّلتاصرفسافّعلسا)š(اواŋا ویتّیسادقاآنابّرسایّناها یت،اولسا
جزءا ولاآنابّزیّناۀا-Artiا یتانها-Aši،اکهاصوقتایعیّقا ویتّیایوجودا یت.ا
آیّابّیااگفتاجزءا ولا یناکلئها زاگویشساغیرا زا ویتّیسایشتقاشاها یت.ابها
نظرانویسناۀامّ راچنینانمست:اrtا یر نسابّیتّنادقاآنایو  عساکهابّیاادقا
ادقابعضساگویشاهّایّاگونهاهّیاهئینازبّن،اچنینا

ً
 ویتّیسابهاšابالاشود،ا متئّال
تحولساق اطسانکردها یت.

دوانئونۀادیگر:اdēwالغتافّقیسا یت،اولسانّرالنا ویتّابهافّقیساییّنها)پهلوی(ا 2.ا
نّگزیرا-daēvaا ویتّیساق اهحابهاdēwاندلاکردها نا؛اanāhīdالغتافّقیسا یت،ا
ولساآیّایساتو ناگفتافدطا زایکاق ه،ایعنسا زافّقیسابّیتّن،او قدافّقیساییّنها
شاهاوامّلاآنکهازقدشتیّنایّیّنسا واق ابمشترا زاطریقا ویتّایساشنّختها نا؟ا
 ینایثّلاهّاجا ا زاکلئّتسا یتاکهادواگونۀاآو یساد قنا،ایکسادخیلاوادیگرا
 صیل.انئونۀایوماکلئۀاazا یتابهایعنّیا»یّق«ادقاتعّبیریایّننااaz ī sruwarا
بهایعنّیا»یّقاشّخا ق«اواazdahāg.اکلئۀاazابهاو یطۀاهئیناتعبیر ت،اکهاخودا
قیشهادقابعضسایضّیینا فسّنها یاد قنا،ا زا ویتّاو قدایتوناپهلویاشاهاا یت.ا
 یّادقا ویتّیایوجودا یناکلئّتاق ابّا»ژ«ا بطاکردها نا،ایعنسا-aži،امّلاآنکها
بهالحّظارو عااآو یسایساد نیحاکها یناکلئهادقا ویتّانیزابّیستابّا»ز«ا بطاشود،ا
اکّیساشاناواتبایلا»ز«ابها»ژ«،اچنّنکهایحددّنسایّنناا

ً
یعنسا-azi.ا ینا صطالمّ

کّقلاهوفئّناگفتها نا،اخصوصیتاگویشسا یت.امّلاپریشا ینا یتاکها
پهلویالفظاق ا زاکا ماگویشاگرفتها یت؟اچوناهرادواصوقتا»ز«د قاوا»ژ«د قا
ا ینا یتاکها زادواگویشایختلفا

ً
دقاپهلویاوافّقیساهست،اپّیخا متئّال

 ویتّیس،ایگراآنکها یالیا ac̕ادقایتوناپهلویاق افدطاažابخو نیحاوابگوییحاو جاžا
دقاکلئّتادخیلا زا ویتّیس،ادقازبّناپهلویا یتعئّلاد شتها یت.ا یّادقا ینجّا
ا
ً
هحایئکنا یتا یر دیابتو ناکرداواآنا یناکها یالیاazادقایتونایّنویا متئّال
یّنعا زا ینافرضا یت.اخالصهاآنکهاazایّا زازبّنا یر نسادیگری،ایّننااپهلویا
 شکّنس،او قداپهلویاشاهاکها متئّلاآنا ناکا یتاوارولابهاآنالو زیسابّاخودا
یساآوقدایّنناا شّعۀاقو یّتا فسّنها یا ویتّیسا زاطریقازبّناپهلویا شکّنساوا
 نتدّلابو یطۀاآنهّابهایتوناپهلوی،ایّا زا ویتّیساو قداپهلویاشاه.ا گراشقا خیرا
پذیرفتهاشود،اآنگّهابّیااپذیرفتاکهادواگونۀا ینالفظادقاخودا ویتّاوجوداد شته،ا

 یّاآنکهادقا ویتّیایوجوداهستاگونۀایعیّقاقومّنیونازقدشتسادقادوقۀایّیّنسا
بودها یت.
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تّا ینجّابهانظرایّاتلفظاوا یالیاahramenاواahremanاهرا
دوادقیتا یت.ا یّاتأثیراyاهجّیاپّیّنسادقایصواتاهّیا
هجّیاربلاواپمشمناتراکردنایصواتاکلئهاچیزیانمستاکها

بّیااتوجهاد شتاکها ا
ً
هئمشگساوااهرجّیسابّشااوا یّیّ

بسمّقیا زاتحوالتاآو یسایحاودابهازیّناوایکّننا.اهئینا

تلفظااهرَسنافّقیسا)بهافتحاییح(،اکهاتلفظایعیّقافّقیسا یتا

وارو فساشعراشعر اهحاآناق اتأییاایساکنا،انشّنایسادهااکهادقا

یکاگونهایّابعضساگونهاهّیاپهلویایّاپهلویا شکّنساچنینا

تحولسادقایوقدا یناکلئهاقخانا دهابودها یت.1ا ینایّاق ابها

تلفظاahramanاق هنئّیسایساکنااکهاطبیعساتریناتلفظابر یا
 یالیاahrmnا یت.ا یّادقایتوناپهلویازقدشتسایکا یالیا
اiایّاeا

ً
دیگراهحاهستاواآناahrymnا یتاکهاyاآنا متئّال

تلفظایساشاها)دقاآو نویسسایعیّقافعلساeاق اترجیحاد دها نا(اوا ینا
iایّاeامّصلاتأثیراyادقاهجّیاآخراکلئهانمست،اچونا گرا
چنیناتأثیریادقا یناگونچییّاگو شیپهلویابنّابودادقا یناکلئها

 تفّقا فتا،افتحۀابعاا زاmابالابهاکسرهایساشا،انهافتحۀابعاا
 زاr.ابنّبر ین،ابّیاابهادنبّلادلیلادیگریاگشت،اواآنادلیلا ینا
 یتاکهایصواتاکوتّهِابساتکیۀاپّیّناجزءا ول،ایعنسا-ahra،ا
یئکنا یتادقایمراتحولاکلئهایّرطاشاهابّشااواکلئهابها

ahrmanاتحولاپیا اکردهابّشااواآنگّهادقایر ملابعاایکا
یصواِتاکوتّهابر یایهولتاتلفظاوایبکاکردِناهجّیاینگینا

گی)ابها)وِزگی)ا
ْ
ahrابیناrاواmا  ّفهاشاهابّشا،ایّننااتحولا)وز

واآْسمینابهاآِسمیناواکلئّتایتعادادیگر.او رعا ینا یتاکها

ا
ً
مذفایصواتاکوتّهابساتکیهادقاهجّیابِّزاییّنس،ایخصوصّ

دقاکلئّتایرکب،ایکاتحولاشّیعادقا نتدّلاکلئّتا زا یر نسا

بّیتّنابها یر نساییّنها یت،اولسابّزابّیااتوجهاد شتاکها

یئکنا یتا یناتحولانیزاهئهاجّیسانبّشااوابهاهرامّلاتّبعا

شروطسا یت.2ا

اahremanا)یّاشّیااahriman؟(اکهابعاا زا  ّفها  یناصوقِت
شانایصواتاآیّناکنناۀاتلفظابهاahrmanابهاوجوداآیاه،ایپسا
بّا شبّعایصواتاeاتبایلابهااهریمناشاها یتاوابنّبر ینایّیا
اهریمنایکایصواتا شبّعاشاۀاثّنویا یتاوانسبتااهِرسنابّا

اهریمنییّنناانسبتابرِزگریبهابرزیگریواشیِ)زا)یبهاشیلیجی)ی یتاوا

نسبتاšahrewarا)یطّبقاآو نویسسایعئولافعلس(ابهاکهریو)،اوارّبلا
یدّیسها یتابّایّیاثّنویاه؟یوا)یواا)دیبه؟ت.

پساahreman،اahraman،اahramenاصوقتاهّیا صلِسا
کلئها نااوااهریمناصوقِتاثّنویامّصلا زاتحولااهِرسنی یتا

وابرخالفاآنکهادقانظرا ولایئکنا یتاتصوقاکنیح،ااهریمنیتنهّا

دقافّقیسادقیاصوقتایّاگونۀا صلسا یناکلئها یتاوادقا دو قا

رایحاترایّاوجودانا شتهایّاصوقتاثّنویابودها یت.ایصوتابعاا

ایصوتسا یتاکهابر یایهولتاتلفظا
ً
 زاrادقاهرایهاگونها متئّال

ابّزیّناۀایصوتا
ً
  ّفهاشاهاوابنّبر ین،ایصوتافتحهانیزا متئّال

 صلساکلئهادقا ویتّیسایّافّقیسابّیتّنانمستاوابعاا زامذفا

ییّنسادقایر ملابعایاتحولابهالفظا  ّفهاشاها یتاوا زا ینا

جهتارّبلایدّیسها یتابّاسهَربینیدقاربّلاسهْربین.

هَرسن،ا
َ
ا اتو نستها یحابر یاصوقتاهّیا

ً
تّابها ینجّاظّهر 

اهِرسنیوااهریمنیفّقیسا صلسابیّبیح.ا یّاپمشا زابحثادقبّقۀا

بدیۀاصوقتاهّیاکلئهادقافّقیس،االزما یتا زاچنااصوقتا

کلئهادقایتونا قینساهحایّداکنیحاتّابهاو یطۀاآنهّابهاگونهاهّیا

 متئّلسادیگرا یناکلئهادقا یر نساییّنهاپساببریح.اهّینریشا

)ص26(ا خودا ارمنیرا زبان  دستور   ولا جلاا دقا اهوبشئّنا

Arhmeni( Arhmnا  یت:ا کردها ق ا بطا ا یناچنااصوقتا

وا  زی(ا مّلتا دقا Arhmenayا وا Arhmnēا ا لیه،ا
ٌ
یضّف مّلتا دقا

Xaramani ،Haramani ،Xaraman ،Haraman.ادقاکنّقا
 ینا شکّلا زاAhrmanایریّنساواAreimaniosاواAreimanéا
اHaramaniا

ً
یونّنساذکراکردهاواگفتها یتاکها زاییّنا ینهّاظّهر 

رایحاتریناصوقتاوا شکّنساواArhmnاجایاتریناوایّیّنسا
 یت.اهئچنینایساگویااکهاXaramaniادقانزدا فریحایوقیا
نیزاعنو ناaujا یتاکهایّقیا یتابااوایئاس.ا گرایخنا
وا رایحاترا صوقتا haramaniا وا بّشاا دقیتا هوبشئّنا
کها یعنّیتا  ینا بها بّشا،ا کلئها ا شکّنسا

-ahra- manyuادقاهئّنازیّنا شکّنسادقا قینسایّادقایکسا زا

ادقایپهبَاا زا صلاpati(اکها
ً
یثّلادیگراپسونااbadایّااَبااپهلویاوافّقیسا یتا)یثال 1.ا

ابهاکسراbاتلفظایساشاهاوابها یالیاbydانوشتهایساشاها یت.ا
ً
دقایتونایّنویاغّلبّ

کَمنادقابر براdušmenا زا صلا-dušmanyu،اabargarا زا صلا-upari.karya،ا
ُ
د

واmarااواmēragاپهلویاواییرۀافّقیسا زا صلا-marya(ka)ابعضسادیگرا زاشو هاا
 یناتحولادوگّنها نا.

چناایثّلایطلباق اقوشناترایساکنا:ایصواتاآخراپمشوناا-patiامذفاشاهاوا 2.ا
nmāna-pa-اپیونهامّصلاشاه؛ا زا،yاواdابهاtابعاا زاتبایلا،pati-banda ا ز

ً
ایثال

tiابّامذفاaاپّیّناجزءا ولاواتحوالتایعئولادیگراmānbadامّصلاشاه،ا
خردس هی  ولا پّیّناجزءا uا بّامذفا xratumantا  زا بهایعنّیا»صّمباخّنه«؛ا

.H. HÜBSCHMANN, Armenische Grammatik, Leipzig: 1897 .1مّصلاشاها یت.
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گویشاهّیا یر نسایکاصوقتایدلوباهحاد شتها)یعنسارلبسا

کهادقاهجّیا ولا تفّقا فتّده(اواهئینارلبادقاArhmnاهحا تفّقا

Ahrmanا یت.ابهاهرامّلاصوقتاهّیا  فتّدهاکهایدلوبا

دقاخوداکسرها فّعلس(ا )دقامّلتا  قینساوایریّنساهیچایکا

یّیت،ا نظرا یاا بمشترا  ینجّا کها ahrmnا واصوقتا نا قناا

ادخیلا زاahrmanایّاahramanاپهلویا یت.
ً
ظّهر 

بّزگردیحابهاصوقتاهّیایختلفاکلئهادقافّقیس.اعالوهابرا

یهاصوقتایعروفایّبقا لذکر،اآهرسنا)بهافتحایّاکسراهّء(اهحادقا

فّقیساپرکّقبردا یتاواجزاشاهنامهادقایتونادیگرا)وا زاجئلها

دقابعضسایتونافّقیسازقدشتس،ایّننااصد در بندهش(اهحاآیاهاوا

رلئا داکننا،ا  یناصوقتاق ایجعولا کسّنساکهاخو یتها ناا

شتّبزدهایخناگفتها نا.اهرچناایئکنا یتادقاهئۀایو  عسا

 زاشاهنامهاکهانسخهاهّایصحاحّناق ایجبوقابها ختیّقا بطا

آهرسنییساکننا،ا ینا بطا زازیرارلحاشّعرابیرونانیّیاهابّشا،1اا

بّزاتردیاانمستاکها ینا بطااواتلفظاوا یالاق انئساتو نابهادوقا

 نا خت،ابهاشرمساکهادقا د یهایساآیا.

هوبشئّنادقاهئّناصفحۀایّبقا لذکرابعضساصوقتاهّیا

جئله  زا وا کردها ندلا نیزا پّزناا یتونا  زا ق ا کلئها ا ینا

Āhrmanاق اشّیستۀاذکراد نستها Aharman ،Āharmanاوا

اگرها بطاآِهرَسناق ا
ً
 یت.ا یناصوقتاهّیایهاگّنها متئّال

یساگشّینا.ا زاییّنا ینایه،اآنچها صیلاترا یتاتردیاانمستا

کهاAharmanا یت.اتوجهابهابعضساتحوالتاآو یسادقایتونا

پّزناابرایّاقوشناخو هااکرداکهاAharmanاچگونهابهاوجودا

شکند گمانیک وزارا نّما بها آیاها یت.ادقایتناپّزنایاکها

یعروفا یت،2ابر یایبکایّایبکاتراکردِناهجّهّیاینگینراا

انئّیناۀا
ً
واآیّناتراکردناتلفظ،اق هساق اپمشاگرفتها نااکها متئّال

کها یسادهاا نشّنا نئونهاهّا  ینا  یت.ا یتنا نویسناۀا گویشا

چگونهاahrman،ابهاجّیاآنکهاتبایلابهاahremanایّاahrēmanا

بهاجّیا paharēzا  یت:ا شاها aharmanا بها تبایلا شود،ا

pahrēz؛اšaharابهاجّیاšahr؛اzaharابهاجّیاzahr؛اhuciharا

šahriyārī؛ا بهاجّیا šaharyārīا )ُهجیر(؛ا hucihrا بهاجّیا

یّا bahrōmandا یّا bahremandا بهاجّیا baharmandا

اهئهاجّ،ااهریمنابهاصوقتا
ً
bahrmand.ادقاهئینایتن،اظّهر 

 ینا گویشا دقا بنّبر ین،ا  یت.4ا شاها āharmanا بطا

نویسناگِّناپّزنا،ابر یایبکاکردناهجّیاینگینابهاپّیّناآنا

بّا ق ا بلکهاخوشۀاصّیتا نکردها نا،ا   ّفها کوتّهسا یصواتا

تنّیبا کلئها دیگرا بّایصوتاهّیا کها یصوتسا کردنا   ّفها

آنچها نظیرا شکستها نا،ا a(ا یصواتا  ینجّ،ا )دقا بّشاا د شتها

راکردها نا.ا کنونایساتو نا
َ
فّقیسازبّنّنادقاتبایلاgōhrابهاگوه

دقیّفتاکهاaharmanادقابعضسایتوناپّزنااچگونهابهاوجودا

رسنافّقیسا
َ
آیاها یت.ا یّا ینکهاāharman،اکهاخویشّونااآه

ا
ً
 یت،اچگونهابهاوجوداآیاهایحتّجاتأیلابمشترا یت.ا متئّال

بهاجّیا آزسی شا وا افسینچا بهاجّیا آفسینچا انئساتو نا

uzmāyišnاواآسمینابهاجّیاasmānاواآفتیبابهاجّیا5aftābاق ا

طرفاریّساوانسبتابّاآهرسنارر قاد د،اچونابّعثاتبایلافتحۀا

 یناکلئّتابهاāاهئگونسایّاتنّیباآو یسابّایصواتادوما ینا

تا یناتحولانّهئگوناشانا
ا
اعل
ً
کلئّتابودها یت.ا متئّال

یصواتاآغّزیناکلئهادقاهجّیابّز6ادقاتدّبلابّادیگرایصواتاهّیا

ـاادوانئونها زا ویتّاشّیاایؤیاا یناقأیا کوتّهاکلئها یت.ایکاا

katāmaا بها katamaا وا ātaraθraا بها ataraθraا تبایلا بّشا.ا

اهیچاتوجیهاآو یسانا قداواعلتاکششا
ً
) صلاشهامافّقیس(اظّهر 

ا یجّدانّهئگونسادقاتو لساچناایصوتاکوتّها
ً
یصوتاظّهر 

انئساتو نادقایوقداصوقتاāhrmanاهحا
ً
 یت.ا یّا یناق اطبعّ

قو اد نست.ابنّبر ین،ایئکنا یتاāhrmanایکاصوقتاثّنویا

بّشااکهانسبتابهاaharmanاواāharmanاتأخریاد قد.7ادقیتسا

وانّدقیتسا یناقأیاق ادیگر نایعلوماخو هنااکرد.

 زاجئلها ینابمتادقاآغّزاشاهنامه:ابهاگیتسانبودشاکسسادشئنّا/ایگراباکنشا 1.ا
قیئناآهرینّ.

 šak u gumānīقهّما شه،ایکسا زایترجئّنایتن،اگفتها یتاکهاعنو ناکتّباق ابّیاا 2.ا
wizārاخو نا.اگمیناایعنساگمین،اچنّنکهایساد نیح،اواککیکلئۀاعربسایتر دفاآنا
 یتاواهیچاعجیبانمستاکهادقاعنو ناکتّبسابیّیااکهادقاررنایوماهجریادقا
بغا داتألیفاشاها یت.اgumān wizārdanادقاپهلویاتعبیریاآشنّیت.ابنّبر ین،ا
 شهابّاهوشمّقیاعنو نادقیتاکتّباق ایّفتها یتاوابرادیگر نا یتاکها زا وا

تبعیتاکننا.
ر.اهجّیاینگینایعّدلاهجّیابلنااواکشماهادقاعروضافّقیسا یتاواهجّیایبکا

یعّدلاهجّیاکوتّه.

ابهایالمظّتا
ً
پیرادوینّش،ایصحاحاوایترجحاواشّقحایتن،ا بطانسخهاق ،ا متئّال 4.ا

تّقیخساوابهایالمظۀاآنکهادقابعضسایتوناپّزنااaharmanاهحاکّقبرداد شته،ابها
aharmanاتغییراد دها یت.

اقبطسابهاآبابهایعنّیا»قوشنس«انا قداواصوقتسا زاآناکهادقایتونا
ً
آفتیبا شتدّرّ 5.ا

پهلویا شکّنسایّنویا)aβdāb(اوابعضسایتوناپّزناا)aftāw(اآیاهاصوقتا صیلا
 یت.اجزءا ولاکلئهاپمشوناا یت.

هجّیابّزایعنساهجّیساکهابعاا زایصواتاآناصّیتسانیّیاهابّشااوابنّبر ینا یکّنا 6.ا
اهجّیابیابّزاوااهجّیابهاوابیدیبستها یت.

ً
کششایصوتادقاآنابمشترا یت؛ایثال

 زاکلئّتسایّننااآفریهوناواآب وم،ا زاافریهوناوااب وم،انیزاشّیاابتو ناکئکا 7.ا
اتبایلافتحۀاآغّزینا یناکلئّتابهاāانیزاریّیسابّشا.

ً
گرفت،اولسا متئّال
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رسناثّنویا
َ
ابهانسبتاآه

ً
ْرسنافّقیسا)آِهرسنا متئّال

َ
بنّبر ین،اآه

 یت(ایکاگونۀاگویشسا یتاکهادقاگویِشابعضسانویسناگّنا

یتوِناپّزنااهحا یتعئّلاد شتها یت.ابایناترتمب،اگویّاتّا

اهِرسن،ا اهریمن،ا  شکّلا بر یا بّشمحا تو نستها بحثا  ینجّیا

رسن،اواآِهرسنایّبدهاوادالیلسابیّوقیح.ا زا یناییّن،ا
َ
اهَرسن،اآه

آناکها صلا یتااهَرَسنا یتاوابدیهافرعاآننا.ااهریمچ،اهریمچ،ا

اتردیاانمستاکهامّصلاخیّلاپرد زیا ناا
ً
آهریمچ،اآهرناتدریبّ

ااهرناق اهحاکهاجهّنگیریا زایکابمتایوزنسابها
ً
وا متئّال

شّهااآوقدهابّیاادقاشئّقا یناخیّالتاگنجّنیا.ا یّاهریمن،ا

 گرا بطابمتایذکوقادقادیوان سوزنی دقیتابّشا،اشّیاا

aharēmanاوجودا  گرایکاصوقتا نبّشا،اچونا بساوجهسا

یساد شته،اآنگّهابهاو یطۀامذفافتحها یاکهادقامکحاهجّیا

 ولاکلئها یتاوارّعاها یاق یجادقا نتدّلاکلئّتا زافّقیسا

ییّنهابهافّقیسایّاکئساربلا زاآنا یتا)یّننااتبایلاabāzابهابیزی

هریمنی آیاناصوقتا وجودا بها  یکّنا دیگر(،ا یتعادا شو هاا وا

ادقایوقداšmnwایغایاهحا
ً
فر هحایساشاها یتا)هئینارّعاهاظّهر 

ریمنابسا شکّلا
َ
ه
َ
ا  ینامّل،افرضاصوقتا بّا صّدقا یت(.ا

یساد شت،ا وجودا چنیناصوقتسا هحا  گرا بهاعالوها وا نمستا

 یتعئّلاآنابّیستابمشا زا ینایسابود.ابنّبر ین،اهریمن،ابرا

امّصلاتصرفاشّعرابهایالمظۀا
ً
فرضاصحتا بط،ا متئّال

یسایّناا سطرالب(.ا بها اسطرالبا تبایلا )یّنناا  یتا شعرا وزنا

اآهراسن،اکها گرا بطافرهنگاهّاواشّهایاکهابها یتنّدا صوقِت

آوقدها ناا)بهاعالوۀایکابمتانّصرخسرواکهایعینادقامزدیسنا و ادب 

پارسیابهاشّهااآوقده(1ادقیتابّشا،ا یالیسا یتا زااهریمنی

ا
ً
بهاو یطۀانوشتنایّیایجهولابها لفاکهاشو هااآن،ایخصوصّ

دقایتوناعربس،اکحانمست.2اولسا ینکهاچر ایکاچنیناصوقتا

ا
ً
ـاادواجّ،اآناهحادقازیّنسانسبتّ شّذاواکحا یتعئّلسادقایکاا

ا ینا
ً
یتأخر،ابّرسایّناهاخوداپریشسا یتاکهاپّیخاآنا متئّال

 یتاکها یناصوقتااهراسناق انیزابّیاابهاکنّقیانهّد،ایگرا

آنکهاشو هاایعتبریادقاتأییااآناپیا اشود.اآهریمنانیزامّصلا

خلطسا یتاکهافرهنگانویسّناییّناآهرسناوااهریمناکردها نا،ا

یگراآنکهابر یاآنانیزاشّهاایعتبریاپیا اشود.

 کنونایساتو نایطلباق اخالصهاکرد:ااهرسنایخففااهریمنی

ادقا
ً
هَرسنیصوقتاکهناترا یت؛ا زاahramenاظّهر 

َ
نمستاواا

رسنیصوقتسا یتاکها زا
َ
فّقیسا ثریابهاجّانئّناها یت؛اآه

aharmanابیروناآیاهاواaharmanاگونها یا یتاگویشساکهادقا

یّایبکاتراکردنا آناگویشادقاشکستناخوشهاهّیاصّیتا

هجّهّیاینگیناگّهساق هاجا گّنها یایساقفتها نا.ابدیۀا شکّلا

ابسا عتبّقناابهاشرمساکهاآیا.
ً
 یناکلئها متئّال

 یایتئگرافلکا یاخو هرا هر ینا/ایسانا نحاکهاچها فتّدهاتواق ابّاین.ا بطادیوان  1.ا
اهئینادقیتا یت:ا یا

ً
)تصحیحایینویاوایحدق،اصا35(اآهرسنا یتاوا متئّال

یتئگرافلکا یاخو هراآهرینا/اچونانگویساکهاچها فتّداتواق ابّاین.
یّنناابی)ونابهاجّیابیرونیواکی)ابهاجّیاکیرا)یعنسا یا،انهاشّهابّییّن(. 2.ا
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ضمیمچ

ربیلا  ینا یتویطِّنا یّا ا یبتایّنا کّقا بها کها ینّبعا بعضسا بها

یطّلعّتایساآیاادقاپّیّنانوشتها شّقهایساکنیح:

 زاییّناکتّباهّیافّقیسادقبّقۀا شتدّقاکلئّتافّقیسا ینا ●ا
یهاینبعابهترا زابدیها نا:

برهان قاطع،ابهاتصحیحایحئااایعین،ا ییرکبیر،ا5اجلا. ـ

فرهنـگ ریشه شـناختی زبـان فارسـی،ایحئاـاامسنادویـت،ا ـ

فرهنگستّنازبّناوا دبافّقیس،ا5اجلا.

فرهنـگ ریشه شناسـی فارسـی،اپـّولاُهـرن،اترجئـۀاجـاللا ـ

خّلدسایطلق،ا صفهّن:ایهر فروز.

دقبّقۀاتحوالتاآو یسافّقیسا زاجئلهایساتو نابها ینادوا ●ا
کتّباقجوعاکرد:

دستور تاریخی زبان فارسی،ایحسنا بو لدّیئس،ایئت. ـ

راهنمـای زبان هـای ایرانـی،ازیرانظـراقودیگرا شـئیت،اترجئۀا ـ

ّغابیای،اردنوس،ا2اجلا. فّقیسازیرانظرامسناق ّیساب

بهاترجئۀا یناکتّبااگّهسانئساتو نا عتئّداکرد،اولساقجوعابها صلا

کتّباآیّنانمستاوافهحابعضسایطّلباآنانیزا لبتهادشو قا یت.ا

دقبّقۀایتناهّیاپّزنااکهادقا ینجّابهاآنهّا شّق تساشا،ایساتو نا ●ا
بهاکتّباهّیازیراقجوعاکرد:

- Škand-gumānīk Vičār: La solution décisive des doubtes, 
Pére Jean DE MENASCE, Fribourg, 1945.

- Shikand-Gûmānîk Vijâr, H. J. JÂMÂSP-ÂSÂNÂ and E. 
W. WEST, Bombay, 1887.

- Pazand Texts, E. K. Antia, Bombay, 1909.

دقایوقدا لفّظادخیلا یر نسادقازبّناهّیادیگر،ا زاجئلها ●ا
 قینس،ایساتو نادقاوهلۀا ولابهایاخلاهّیایرتبطادقاد نشنّیۀا

ایرانیکا قجوعاکرد،ایّننا:

“Iranian Influences in Armenian Language”
“Iranian Loanwords in Syriac”
“Iranian Loanwords in Aramaic”

دقبّقۀابعضسایبّمثاآو شنّیسا ویتّیساکهادقا ینجّادقبّقۀا ●ا
)گرچها بهاکتّبازیرایساتو ناقجوعاکردا  شّق تساشا،ا آنا

خو ناناآنابر یاغیریتخصصّناآیّنانمست،اولسادیتوقهّیایّدهاتر،ا

یّنناادیتوقاویلیّیزاجکسون،ایئکنا یتاکهنهاشاهابّشناایّاخو نناۀا

غیریتخصصاق اگئر هاکننا(:

- Arestische Laut– und Flexionslehre, K. HOFFMANN and 
B. FORSSMAN, Innsburck, 2004.

ابهافرهنگابّقتولویهابّیاا
ً
دقبّقۀالغّتا ویتّیس،ایخصوصّ ●ا

قجوعاکرد:

- Altiranisches Wörterbuch, Ch. BARTHOLOMAE, Berlin, 
1961.

دقالغتاپهلوی،ا ینادوافرهنگابهترا زافرهنگاهّیادیگرنا: ●ا
فرهنـگ کوچـک زبـان پهلـوی،ادیویـاانیـلایکنـزی،اترجئـۀا ـ

یهشـمااییرفخر یـس،اپژوهشـگّهاعلـوما نسـّنساوایطّلعـّتا

فرهنگس.
- Dictionary of Manichaean Middle Persian and  

Parthian, Desmond DURKIN-MEISTERERNST, Breplos, 
2004.


