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 هاي فارسي به خط مانويترين متنبررسي ويژگيهاي كهن

  

  چكيده

در نيمه نخست قرن چهارم هجري، مانويان خط ديني خويش را بـراي نوشـتن آثـارخود بـه زبـان      
شـده و هـم   هايي است كـه در تورفـان يافـت   نوشتهها بخشي از دستاين متن. فارسي به كار بردند

هـا را  به عبـارت ديگـر ايـن مـتن    . شوديبراندنبورگ نگهداري م - اكنون در فرهنگستان علوم برلين
 تـوان  اند كه آن را مـي ترين آثار زبان فارسي به شمار آورد كه به زباني نوشته شدهبايد از جمله كهن
هـاي فارسـي نـو    نوشـته رفي و بررسـي زبـاني دسـت   هدف اين مقاله مع. خواند فارسي نو آغازين

روال ارائه مطالب درايـن تحقيـق بـدين صـورت     . شودمتن دو برگي مي 15آغازين است كه شامل 
نوشـت، آوانوشـت و ترجمـه بـه     هاي ذكر شده به صـورت حـرف  هايي از متناست كه ابتدا نمونه

هـاي  تـرين ويژگـي  سـپس مهـم  . استهمراه شماره ثبت قطعه مربوطه در اكادمي علوم برلين آمده 
. هاي پيش و پـس از آن مقايسـه شـده اسـت    ها ذكر و با دورهنگارشي، آوايي، و واژگاني اين نمونه
هاي مورد نظر در برخي موارد به فارسي نو و در برخـي مـوارد   نتايج اين بررسي نشان داد زبان متن

  .به فارسي ميانه نزديكتر است
  .شناسيهاي مانوي، زبان فارسي، ريشهنوشتهآغازين، دستفارسي نو : ها كليدواژه

  مقدمه

پس از فروپاشي دولت ساساني و تسّلط زبان عربي، بـه مـدت نزديـك بـه سـه قـرن زبـان        
امـا از آنجـايي كـه زبـان     . فارسي به عنوان زباني مغلوب تحت تسّلط زبان عربي قـرار گرفـت  

زبـان غالـب    يبـود توانسـت خـود را از سـلطه    فارسي از پيشينه و سّنت ادبي كهني برخوردار 
به هرحال پيش از دگرگـوني  . خارج سازد والبته با خطي جديد، سّنت ديرين خود را احيا نمايد

خط، مسيحيان، يهوديان و مانويان ايراني، خط ديني خويش را براي نگارش آثارشـان بـه زبـان    
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ي فارسي يهودي و فارسي مـانوي را نـام   هاتوان متناز جمله اين آثار مي. فارسي به كار گرفتند
هـا سـرگرم احيـاي    برد كه به قرنهاي سوم و چهارم هجري تعّلق دارند؛ دوراني كه در آن ايراني

هـاي فارسـي   ها از جملـه مـتن  پس بررسي اين متن. هاي كهن زباني خود بودندها و سّنتآيين
  :مانوي كه موضوع اين مقاله است از چند ديدگاه ضرورت دارد

ها به دوران گذار از فارسي ميانه به فارسي نو تعلق دارند و پژوهش در زبان اين اين متن-1
  . تواند به نوبه خود چگونگي تكوين زبان فارسي نو را از فارسي ميانه روشن نمايدمتنها مي
. ها به دوراني تعلق دارند كه از آن به دوران تاريك زبان فارسـي يـاد مـي شـود    اين متن-2
راين بررسي متنهاي مربوط به اين دوره براي شناخت سير تحول فرهنگ و انديشـه ايرانيـان   بناب

  . در قرنهاي سوم و چهارم هجري ضروري است
تـوان تـاثيرات   به دليل اينكه خاستگاه اين متنها شرق ايران است، بر پايـه ايـن متنهـا مـي    -3

فارسـي و نيـز بـر سـبك نگـارش      احتمالي واژگاني و نحوي زبانهاي ايراني شرقي را بر زبـان  
  . متنهاي ادبي بعدي زبان فارسي، مورد مطالعه قرار داد

بنابراين پژوهش در آنها براي شناخت آمـوزه هـاي   . اين متنها مربوط به دين مانوي است-4
  . اين دين به ما ياري مي دهد

بـراي  هر گامي كه براي شناخت فرهنگ و تمدن و زبانهاي ايرانـي، بـه زبـان فارسـي و     -5
) در كنار پژوهشهايي كه به زبانهاي اروپايي صـورت گرفتـه اسـت   (فارسي زبانان صورت گيرد 

خود از اهميتي شايان برخوردار است؛ چراكه آن پژوهش را در سطحي ديگر براي همه دسـت  
  . يافتني و قابل درك مي سازد

  پيشينه زبانهاي ايراني

اما آثار برجاي . اندهاي متعددي بودهمل گويشانه شايباستان و م يهاي ايراني در دورهزبان
ت يها تنها متعلق به چند گويش است كه هر يك به داليل سياسي يا اجتماعي رسـم مانده از آن

انه، گويشي جنوب غربي است يزبان فارسي م. انديافته و زبان اداري و دولتي يا زبان ديني بوده
قرن كه خانـدان ساسـاني بـر ايـران      4طي بيش از كه زبان فرمانروايان ساساني بوده است و در 
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: 1365ناتـل خـانلري،   (هاي ديگر ايراني غلبـه يافتـه اسـت    رانده به تدريج بر گويشيفرمان م
الفتـوح خواندنـد، آخـرين مقاومـت      م كه اعـراب آن را فـتح   642با فتح نهاوند در سال ). 272

هرهاي ايران يكي يكي به دست آنها افتاد متشكل ايرانيان در برابر تازيان در هم كوبيده شد و ش
نتيجه استقرار قبايل عرب در ايران به تدريج فرهنگ ايـران را تحـت تـأثير    ). 21: 1385انوشه، (

در اين اوضاع و شرايط زبان فارسي تا حد زيادي از عربي تأثير پذيرفت و بـه عنـوان   . قرار داد
مفتخـري و زمـاني،   (نقش ايفـا كـرد   عاملي مهم در حفظ وحدت ويكپارچگي مردم اين خطه، 

كشورگشايي مسلمانان باعث شد كه قلمرو زبان دري به طرز قابل تـوجهي  ). 128-129: 1384
نيـز روي كـار   . تصرف ماوراءالنهر به دست ايرانيان مسلمان شده صورت گرفـت . گسترش يابد

ـ     ان در آن نـواحي  آمدن عباسيان كه به ايرانيان شرقي متكي بود باعث شـد زبـان گفتـاري ايراني
  ). 437: 1387الزار، (گسترش يابد 

زادگاه زبان فارسي شرق فالت ايران است و نخستين شـاعران و نويسـندگان از ايـن ديـار     
زبان و ادب فارسي در ماواء النهر از قرن چهارم هجري با پديد آمدن شاعراني چـون  . برخاستند

تـرين دوران خـود را   رگترين و پرشكوهو جيهاني يكي از بز يرودكي و نويسندگاني چون بلعم
. زبان فارسي رايج در بخارا و سمرقند از قرن چهارم هجري زبان دري بـود . پشت سر گذاشت

-نثر و نظم زبان دري را بايد زاده. يهاي عربي و سغدي و خوارزماين زبان تركيبي بود از واژه

در واقع بايـد گفـت دري زبـان    ). 247: 1341نفيسي، (ماوراء النهر و دربار سامانيان دانست  ي
كردند و اين لفـظ منسـوب    شهرهاي مداين بود وكساني كه در دربار شاه بودند به آن گفتگو مي

پـس  . هاي شهرهاي مشرق، واژه بلخ غلبه داشته استان واژهياست به دربار و در اين زبان از م
ن يقالل دست يافتند و به همـ از حدود دو قرن نواحي شرقي ايران، زودتر از ساير مناطق به است

جهت ساكنان آن نواحي زودتر و بهتر از ساير هم نژادان خود به تجديد و احياي رسوم ملـي و  
اسالمي را پيـدا كـرده بـود،     يخراسان كه مركزيت ايران دوره. ايجاد ادبيات فارسي نايل آمدند

سوب شدن زبان فارسي علت من. رفتيمحل نشو و نماي زبان فارسي و ادبيات ملي به شمار م
دري به خراسان اين است كه بعد از آن كه پايتخـت ساسـاني بـه تسـخير در آمـد، يزدگـرد بـا        
سپاهيان و درباريان به درون ايران عقب نشيني كرد و به مرو رسيد وبه موجب اسـناد تـاريخي   
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جـا  د در آنشاهي به آن جا برده شد و درباريان بعد از مـرگ يزدگـر   يدربار ساساني ، كتابخانه
ساالري در دربار ساساني پديـد آمـده   باقي ماندند و به اين ترتيب سّنتي كه از لحاظ زبان ديوان

  ). 20-19: 1353ناتل خانلري، (بود به شرق انتقال يافت 

  پيشينه پژوهش

. كارل ويلهلم مولر از جمله نخستين كساني بود كه به پژوهش در متنهاي تورفاني پرداخـت 
در  1960مـري بـويس در   . اي فارسي را در ميـان آثـار تورفـاني تشـخيص داد    وي وجود متنه

بـه   1962هنينـگ در  . كاتالوگ خود فهرست متنهاي فارسي به خـط مـانوي را منتشـر سـاخت    
اش بـه زبـان   در مقالـه  2011پروواسـي در  . هاي شعري در اين مجموعه اشاره كردوجود قطعه

فارسي، تا جايي كه نگارندگان آگاهي دارند تنها مقالـه   در زبان. ها پرداختانگليسي به اين متن
در نامـه فرهنگسـتان كـه     1385بيدي اسـت بـه سـال    مستقل در اين خصوص مقاله رضايي باغ

در خصوص (ها نيز پرداخته است هاي فارسي يهودي به اين متنهاي متنضمن بررسي ويژگي
  ). به منابع. ارجاعات نك

  آن يتورفان و آثار به دست آمده

در . اي است در صحراي تركستان چين كه امروز ايالت سين كيانـگ نـام دارد  تورفان واحه 
گـروه  . جـا گذاشـتند  سه گروه باستان شناس از روسيه، انگلستان و آلمان قدم به آن 1904سال 
 1مردم شناسي برلين، آلبرت گـرون ودل  يپژوهي آلمان به نوبت به سرپرستي مدير موزهتورفان

هـاي پراكنـده تورفـان كـه     نوشـته دسـت . رهسپار بيابان شدند 2و دستيارش آلبرت فون لوكوك
در ). 177-176: 1382زونـدرمان،  (لوكوك مورد بررسي قرار داد، به هفده زبان نوشته شده بود 

متذكر شـد كـه در    3در ضمن انتشار اولين مجموعه نسبتاً بزرگ از آثار مانوي، مولر 1904سال 
شـود كـه   ه هايي كه از تورفان به دست آمده، چند قطعه به زبان فارسي نيز يافـت مـي  ميان قطع

                                                           

1. Albert Grünwedel 
2. Albert von Lecoq 

3. Müller 
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مانويان تركستان از لحاظ مليت بيشتر سـغدي  . طبعاً با خط مخصوص مانويان نوشته شده است
بردند و انتقال ميراث آنان بـه  بودند، ولي به جز زبان سغدي، زبان فارسي ميانه را نيز به كار مي

-اين انتقـال بـي  . نسبت داد) سوم هجري(را بايد به حدود اواخر قرن نهم ميالدي  فارسي دري

چون . شك با متروك شدن زبان سغدي و بسط زبان فارسي در موطن زبان سغدي مرتبط است
در سمرقند زبان فارسي دري رواج يافته بود، در تورفان نيز نوشـتن بـه زبـان فارسـي معمـول      

هـاي فارسـي، آن   هاي بعدي نشان داد كه زبان اين قطعـه پژوهش). 2-4: 1337هنينگ، (گرديد 
انـه و  يزبـان فارسـي م   يفارسي دري فرهيخته و مورد انتظار نيست، بلكه زبـاني بـين دو دوره  

  . ميخوانيفارسي دري است كه آن را فارسي نو آغازين م
دارد  هاي فارسي نوشته شده به خط مانوي به نيمه نخست قـرن چهـارم هجـري تعلـق    متن

فارسي نوشته شده به خط مانوي نيز شـديداً   يهاالخط متنرسم). 16: 1385بيدي، رضايي باغ(
حتـي  . مانوي و انباشته از امالهاي تاريخي اسـت  يفارسي ميانه يهاالخط متنتحت تأثير رسم
تـأثير   در مواردي. اندهاي فارسي ميانه يافتههاي دخيل عربي ظاهري شبيه به واژهبرخي از واژه

  . (Henning,1962:89-91)ها يافت توان در اين متنرسم الخط سغدي مانوي را نيز مي

  خط مانوي و كاربرد آن

هاي ايراني كه به خط مخصوص مانويان نوشته شده، از خط اسـترنجيلي  آثار مانوي به زبان
ري دارد و انه، خطي است كه ابهام كمتيخط مانوي برخالف فارسي م. سرياني گرفته شده است

. انـه سـهم بسـزايي دارد   يهـاي زبـان فارسـي م   از اين روي در كمك به درك تلفظ صحيح واژه
اقتباس چنين خطي مسلماً به اين منظور بوده است كه با سهولت بيشتري بتوان آيين ماني را در 

انـه  يدر مورد جهاني بـودن ديـن خـود در مـتن فارسـي م      ماني. هاي دور گسترش دادنيسرزم
M5794 هاي پيشـينان برتـر و   چيز از ديگر دين 10ام، به ديني كه من برگزيده«: گويديچنين م
ن و به يك زبان بود، حال آن كه دين مـن  ييكي اين كه دين گذشتگان در يك سرزم. بهتر است
  ). a، متن Boyce,1975(» ها پديدار خواهد شدزبان يها و به همهنيسرزم يدر همه

 ي نو آغازين با خط مانوي هاي فارسنوشتهدست



 دوم شمارة ،ششم سال                 مشهد فردوسي دانشگاه خراسان هاي گويش و زبانشناسي مجلة                                 104

 

  . هاي فارسي به خط مانوي را اين چنين معرفي كرده استفهرستي از نوشته 1960بويس در سال
M105b- M106- M150- M403- M411- M427a- M581- M595- M613- 

M746a- M786- M843c- M877- M901- M1855- M4513- M5391-M8202- 

M9009- M9010- M9011- M9130(Provasi,2011:19-21,Boyce,1960:  150) . 
  هانوشتهويژگي نگارشي دست

. انـد ها خط مانوي را به كار بـرده همان طور كه باال گفته آمد، مانويان براي نوشتن اين دست نوشته
و / ī ،i/ا يـ / ē ،e/> ‘<و / a ،ā/ > ’<: دبيران افزون بر نويسه هاي پيشين براي نشان دادن واكه هاي 

>q< /k / و همچنين>z< /z ،ž / و صامت هاي>w ،d  ،m  ،n  ،r  ،y  ،g  ،p  ،f  ،š  ،b  ،s  ،x 

 ،k  ،t  ،č  ،j  ،h  ،l ،γ  ،δ  ،β وhC< ،8  نيـز    را) و ح ث، ص، ض، ط، ع، ف عربي، ق(حرف عربي
. بررسي خواهنـد شـد  ها جا اين نويسهاند ، كه در اينهاي جديد نشان دادههاي پيشين يا نويسهبانويسه

نوشت آورده شده و منظور از آن پيش از هر چيز اين توضيح ضروري مي نمايد كه ابتدا صورت حرف
برگردان كامل خط مانوي به الفباي بين المللي اسـت، سـپس آوانوشـت دقيـق آن واژه در فارسـي نـو       

  :آغازين داده شده است 

وجود ندارد و ايـن صـامت در    /ع/نه، صامتايهاي ايراني باستان و مكدام از زباندر هيچ. 1
هـا، بـراي نشـان    نوشتهكاتبان اين دست. ل عربي زبان فارسي نو آغازين آمده استيكلمات دخ

بـا  » فعل« واژه عربي /M106/Aدرسطر اول متن . اندرا به كار برده >< ينويسه/ ع/دادن 
شود و در سـطر   آوانوشت مي نوشت وحرف fy‘¨ l (fi‘l)اين نويسه آمده است كه به صورت  

نوشت و آوانوشت حرف tab‘¨  (tab‘) با اين نويسه به صورت» طبع«واژه  /M106/Bمتن 18
سّنت اماليي فارسي ميانـه بـراي نشـان     يالبته از نويسه ذكر شده در باال گاهي بر پايه. شود مي

كـه مصـداق آن را  در سـطر     شده، نيز استفاده مي /y/ يآغازين يا نيم واكه /i/دادن واكه كوتاه 
 l’ (illā) : نوشـت و آوانوشـت   شاهديم با حرف» االّ«در مورد واژه عربي  /M106/Aمتن  19
y‘ .  

 /δ/وجود نداشـته، ولـي در زبـان سـغدي واج       /δ/در فارسي باستان و فارسي ميانه واج. 2
در پهلوي اشـكاني ترفـاني   ). 123: 1374قريب، (» زير« c’δr (čāδar)وجود داشته است مانند 

شده، مانند واژه اي بـا  استفاده مي>  �< وجود داشته كه براي نشان دادن آن از نويسه  /δ/واج 
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 /δ/در زبان اوستايي صـامت  . (Boyce,1975: 102)» تا« yd (yaδ)حرف نوشت و آوانوشت 
فارسـي   يدر دوره. (Bartholomae,1904:748)» دختر« -duγδarوجود داشته است ، مانند 

مـتن   2درسطر. بردند را به كار مي > �<   نو آغازين، كاتبان براي نشان دادن ذال عربي نويسه
M106/A/  با اين نويسه به صورت » عذاب«واژه(aδāb) ’bδ’ ¨‘ نوشـت و آوانوشـت   حرف

ـ   يهاي دخالبته اين صامت فقط در واژه. شود مي مـتن   10دارد، بلكـه در سـطر  ل عربـي وجـود ن
M786/A/ بـا ايـن نويسـه بـه صـورت      » آريـد «فارسـي  يواژه’ryδ (ārīd)  نوشـت و  حـرف
ايراني ميانه غربي پس از يك مصوت در فارسي دري / d/از آنجايي كه واج . شود آوانوشت مي

-واقـع واج  ، پـس ايـن واج در فارسـي دري در   )21:1383ابوالقاسمي، (  بدل شده است/ δ/ به

  /. d/اي است از گونه
 ,Bartholomae)  (1655»زوهر«  -zaoθraوجود داشته، مانند  /θ/اوستايي صامت  در. 3

 ,Kent) »سـپس « avaθā -وجـود داشـته، ماننـد واژه   /θ/ در زبان فارسي باستان واج . :1904

. انـه وجـود نداشـته اسـت    ياين صامت در پهلوي اشـكاني تورفـاني و فارسـي م   . (1953:172
رود، بـراي نشـان دادن   يل عربي بـه كـارم  يدر فارسي نو آغارين فقط در كلمات دخ/ θ/صامت

هاي متاخر براي اشتباه نشدن متن و در >�<   هاي متقدم اين زبان، از نويسهعربي درمتن/ ث/
بـه  » مثـل «واژه  /M106/Aمـتن   7در سـطر  . شـده اسـت  استفاده مـي  >� �<از نويسه/ ذ/با 

 tδδlyδδبـه صـورت   » تثليـت «واژه   /M150/Bمـتن  3و در سـطر   mδl (masal)صـورت  

(taslīs) از آنجايي كـه واج  . نوشت و آوانوشت مي شودحرف/θ /    ايرانـي باسـتان در فارسـي
و در زبـان  ) 13:1383ابوالقاسـمي،  ( بـدل شـده اسـت    / s/و در پاره اي موارد بـه  / h/ميانه به 

  . وجود نداشته است/ θ/ارسي دري آغازين نيز واج وجود ندارد پس در ف/ θ/فارسي نيز واج 
 bg’w (abγāw)’ماننـد فعـل  : وجـود داشـته اسـت   / غ/در پهلوي اشكاني ترفـاني واج  . 4

در زبـان  . (Boyce,1975:5) "آشـكار كـردن  " bγwnd (abγund)’و فعـل   "افزايش يـافتن "
در ). 123: 1374قريـب،  (  c’γwnch (čāγōnč) "چرا"وجود داشته، مانند / غ/ سغدي صامت

 "دختــــر" -duγδarوجــــود داشــــته اســــت، ماننــــد / غ/زبــــان اوســــتايي صــــامت 
(Bartholomae,1904:748) .اسـت، ماننـد   وجود داشـته / غ/انه واج يدر فارسي م :gl’nytn 
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، ولــي ايــن )156و 77: 1390
-فقـط در واژه / غ/در فارسي نو آغـازين صـامت   

. شده اسـت استفاده مي >����
بــا ايــن نويســه آمــده اســت كــه بــه صــورت 

وجود نداشـته، ايـن واج تنهـا در    
/ ق/بـراي نشـان دادن   . هاي فارسي نو آغازين وجود داشته است

هاي اويغـوري  اين نويسه براي نگارش متن
نوشت و آوانوشـت  با حرف

M411+M427  ــي واژه عرب

نيـز   ><از نويسه . آمده است
-با حرف "خَلق"واژه عربي 

نشـان   ><عربـي اسـت كـه آن را بـا نويسـه      
  (yūsuf)نوشـت و آوانوشـت   

داشـته   ينيكه جنبه تزئ >
M105b/A/   4و در سـطر 

  . آمده است

 ><تنها درواژه هاي عربي وجود دارد و براي نشـان دادن آن از نويسـه   
در . فارسي به كار رفته اسـت 

 b’tCyl (bātel)نوشت و آوانوشت بـه صـورت   
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(γarr "و  "غريــدنwzγ (wazaγ) "وزغ" ) ،1390مكنــزي
در فارسي نو آغـازين صـامت   . ود نداشته استصامت در فارسي باستان وج

����<    ل عربي وجود داشته كه براي نشان دادن آن از نويسه

بــا ايــن نويســه آمــده اســت كــه بــه صــورت  "مشــغولي"واژه  /M106/Aمــتن  
mšγwlyh شودتلفظ مي .  

وجود نداشـته، ايـن واج تنهـا در    / ق/انه واج يهاي ايراني باستان و مزبانكدام از در هيچ
هاي فارسي نو آغازين وجود داشته استهاي عربي موجود در متن

اين نويسه براي نگارش متن. شده استاستفاده مي ><و يا  >
با حرف "عقل"واژه عربي  /M106/Bمتن  8درسطر . رفته است

ــه، و در ســطر    ــار رفت ــه ك ــتن  7ب /427a+M5391/Aم

tqنوشت و آوانوشت با حرف ̈syr (taγsīr) tq �syr آمده است
واژه عربي   /M106/Bمتن  10شده، در سطراستفاده مي/ ق/براي نشان دادن 

  . آمده است xlg (xalγ)نوشت و آوانوشت 
عربـي اسـت كـه آن را بـا نويسـه      / ف/فارسي انـدكي متفـاوت از   

نوشـت و آوانوشـت   بـا حـرف   "يوسف"واژه  /M786/Bمتن  1در سطر 
<ولي گاهي اين نويسه با دو نقطه به صورت . آمده است

/مـتن   8در سـطر   "گفـت "به كار رفتـه اسـت اسـت، واژه فارسـي     

M901 نوشت و آوانوشت با حرف(guft) gwp �t آمده است

تنها درواژه هاي عربي وجود دارد و براي نشـان دادن آن از نويسـه   / ط/صامت 
فارسي به كار رفته اسـت / ت/اين نويسه همچنين براي نشان دادن واج . استفاده شده است
نوشت و آوانوشت بـه صـورت   با حرف "باطل"واژه  /M106/Aمتن 
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γarrānidan)

صامت در فارسي باستان وج
ل عربي وجود داشته كه براي نشان دادن آن از نويسهيهاي  دخ
 17در ســطر 

(mašγūlī) γwlyh

در هيچ. 5
هاي عربي موجود در متنواژه

<از نويسه 

رفته استبه كار مي
(aγl)  q �l �  

با حرف "تقصير"
براي نشان دادن 

نوشت و آوانوشت 
فارسي انـدكي متفـاوت از   / ف. /6
در سطر . دادند مي

ywsp آمده است �
به كار رفتـه اسـت اسـت، واژه فارسـي     

 /A/901متن

صامت . 7
استفاده شده است

متن  11سطر 
  . آمده است
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. اسـتفاده شـده اسـت    >
واژه  /M106/Bمتن  8در سطر 
  

بـراي نشـان دادن آن   . ل در فارسـي اسـت  
-استفاده مي/ س/اين نويسه همچنين براي نشان دادن واج 

نوشت و آوانوشـت بـه صـورت    

بـه كـار رفتـه     ><ويسه 
مـتن   18در سـطر  . بـه كـار رفتـه اسـت    

hCwwdC (howz) آمده است .  
  . هاي فارسي نو آغازين به كار نرفته است

ولـي ايـن واج   . انه به كار نرفته است
(Bartholomae,1904:748 . در

داده بـه كـار رفتـه     را نشـان مـي  
اي بـا  و واژه "تجديـد حيـات  

(Boyce,1975:10&28 . در
است بـه كـار رفتـه اسـت،     

 (’) zyty’khو  "جـزر ومـد  
در فارسي نو آغازين ). 473

M106/B/ سـغدي   يواژه
  . آمده است

  :واكه وجود دارد، كه عبارت است از

...   هايترين متنبررسي ويژگيهاي كهن                              دوم شمارة

<براي نشان دادن آن از نويسه . صامت عربي استيك 

در سطر . به كار رفته است/ ه/اين نويسه همچنين براي نشان دادن واج 
  . آمده است hC’l (hāl)نوشت و آوانوشت به صورتبا حرف
ل در فارسـي اسـت  يـ هاي عربـي دخ نيز خاص واژه/ ص/صامت 

اين نويسه همچنين براي نشان دادن واج . به كار رفته است >
نوشت و آوانوشـت بـه صـورت    با حرف "اصل"واژه  /M106/Aمتن  12در سطر 
 . آمده است

ويسه يك صامت عربي است، براي نشان دادن آن ن/ ض/صامت 
بـه كـار رفتـه اسـت    / د/اين نويسه همچنـين بـراي نشـان دادن واج    

(howzنوشت و آوانوشت به صورت با حرف "حوض"واژه 

هاي فارسي نو آغازين به كار نرفته استعربي در متن/ ظ/صامت 
انه به كار نرفته استيهاي فارسي باستان و فارسي مدر متن/ ژ/صامت 

(1904:748 "دروغ" -diwža: در زبــان اوســتايي وجــود داشــته، ماننــد

را نشـان مـي  / c/و / j/اي كه پهلوي اشكاني ترفاني براي اين صامت، نويسه
تجديـد حيـات  " jwn (āžōn)’انوشت نوشت و آواست، مانند واژهاي با حرف
ــت   ــت و آوانوش ــه" bwd’c’r (bōδāžār)نوش (28 "ادوي

است بـه كـار رفتـه اسـت،     / ž/و /z/و  /c/ ياي كه نشان دهندهسغدي براي اين صامت نويسه
جـزر ومـد  " c’w (žāw)ماننـد واژه هـايي بـا حـرف نوشـت و آوانوشـت       

473و124: 1374قريب، ( "بيزاري" žyštwny (žištūnē)و 

/مـتن   19به كار رفته اسـت، در سـطر    ><اين صامت با نويسه 

آمده است ž’w (žāw)نوشت و آوانوشت به صورت با حرف

  فارسي نو آغازين هاي زباناي و همخوانساختار نظام واكه

واكه وجود دارد، كه عبارت است از 11در زبان فارسي ميانه تورفاني 
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يك / ح. /8
اين نويسه همچنين براي نشان دادن واج 

با حرف "حال"
صامت . 9
<نويسه 

در سطر . شده است
’sCl (asl) آمده است

صامت . 10
اين نويسه همچنـين بـراي نشـان دادن واج    . است

M106/A/  واژه
صامت . 11
صامت . 12

در زبــان اوســتايي وجــود داشــته، ماننــد
پهلوي اشكاني ترفاني براي اين صامت، نويسه

است، مانند واژهاي با حرف
ــرف ــت  ح ــت و آوانوش نوش

سغدي براي اين صامت نويسه
ماننـد واژه هـايي بـا حـرف نوشـت و آوانوشـت       

و  "موسيقي"

اين صامت با نويسه 
با حرف "خبر"

 

ساختار نظام واكه

در زبان فارسي ميانه تورفاني 
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a, o, u, e, i, ā, ō, ū, ē, ī, ə (Meisterernst,2013:2) . 
بـا توجـه بـه مـتن     . ها به كـار رفتـه اسـت   ، بقيه واكهəدر فارسي نو آغازين به غير از واكه 

M106 B  مثالي از واكهe  وo مانند. شودآورده مي:  
homānā ،tābestān )در مورد آوانويسي آن نك  :MacKenzie,1971:81(  

  :وجود دارد، كه عبارتند از همخوان 24در فارسي ميانه تورفاني 
  جايگاه توليد

 شيوة توليد
 دولبي

لب و 
 دنداني

 لثوي دنداني
لثوي 
 كامي

 چاكنايي مالزي كامي

  k γو  t   gو  p  dو  b انفجاري

 x hو  š  xwو  s žو   w f  z سايشي

    jو  č     سايشي -انفجاري

     r    لرزشي

  m   n   ŋ عنه اي

   l  y    روان

  . (Meisterernst,2013:2)و ) 336: 1373آرالتو، (  
هاي فارسي ميانه تورفـاني  ديگر همخوان، /ŋ/در زبان فارسي نو آغازين، به غير از همخوان 

 aβzun يدر واژه) دارواك -سايشي دولبـي / (β/همچنين عالوه بر آن، همخوان به كار رفته و 
هايي به كـار رفتـه،   هاي عربي، نويسهگونه كه گفته شد در اين زبان براي واژههمان. آمده است
هايي كه ذكر شدبه كـار  ها در فارسي وجود ندارد ، در واقع براي واجهاي زير نويسهكه واج آن
  :رفته است

1-/h/>hC <)2)   ح- /f/> p q/> q/-3)   ف(>� )   ع(>‘¨</‛/-5)   ص(>s/>sC/-4)   ق(>�
6-/s/>θ<)ث   (7-/t/>tC<)ط(  8 -/z/>dC<)و دو نشانه نيز براي )ض  ،/ž /و/δ / كه واج آن

  . در فارسي وجود داشته به كار رفته است
  

  هاي آوايي متنهاي فارسي نو آغازينويژگي

شـود  تبديل مي /w/, /b/, /g/غربي، در فارسي دري به صامت  يايراني ميانه /w/صامت . 1
 3درسـطر  . هسـتيم  /b/بـه   /w/در فارسي نو آغـازين شـاهد تبـديل    ). 27: 1387ابوالقاسمي، (
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و فارسـي   -wahāraكـه فارسـي باسـتان آن     آمده bahārبا آوانوشت  "بهار"  /M106/Bمتن
 مـتن   13 در سـطر  "بزرگـوار "چنين واژه هم). 15: 1387، ابوالقاسمي(است  wahārميانه آن 

M106/B/نوشت با آوانوشت و حرفbzwrgw’r (buzurgwār)  مـتن   6آمده، ولي در سطر
M8202/B/ فارسي نو آغازين  يهاآيد كه از ديگر متنگراي آن چنين بر ميكه از ساختار كهن
يعني . آمده است wzwrgw’r (wuzurgwār)نوشت تر است، با آوانوشت و حرفاندكي كهن

  . كه دبير به سّنت پيشين چنين آورده استا اينيا هنوز اين دگرگوني به وجود نيامده، يكه اين
تبديل شده ولي در دوره بعدي يعني فارسـي دري   /t/به  /d/در اين دوره، گاهي صامت . 2

بـا   "پادشـاه "واژه  /M106/Bمـتن   1در سـطر  . گـردد  اين تبديل به حالت پيشين خود بر مـي 
در سطر ). 207: 1390مكنزي، (بوده است  pādixšāانه آن يآمده كه فارسي م pātšāآوانوشت 

ــتن  19 ــد"واژه  /M106/Bم ــا آوانوشــت  "ب ــه فارســي م  batب ــده ك ــه آن يآم ــوده  wadان ب
 . ,Boyce)  (1975:90است
ا و يـا صـفتي كـه    هـ يگانه پسوندي بوده كـه بـه آخـر نـام     -nāدر فارسي ميانه زردشتي . 3

آورده، كـه ايـن جـزء در زبـان     شده، پيوسته و از نام مفرد، نام جمع پديدي مـي جانشين نام مي
در فارسـي باسـتان اسـت كـه نشـانه جمـع در        ānam-فارسي ميانه خود بازمانده جزء صرفي 

. )84: 1373آذر، (شـده اسـت   خـتم مـي   /a-/هايي بوده كه ماده ي آنها به حالت وابستگي واژه
مـتن  12در سطر . شوداين نوع جمع به كرات ديده مي -nāدراين متنهاي فارسي نو آغازين، از 

M106/A/  به صورت  "گوهران"واژهgōharān كار رفته استبه .  
-hā  اي از امـا در پـاره  . اين نشانه نيز از پسوندهاي اصلي جمع در زبان فارسي دري اسـت
ثبـت   īhā-بـه صـورت    hā-هاي فارسي ميانه مانند بندهشن و دينكرد پنجم جزء شبيه بـه  متن

-را نتيجه تحول جـزء   hā-معين در كتاب مفرد و جمع خود به نقل از بلوشه جزء . شده است

īhā دانيم كه در فارسي ميانه جزء از طرفي مي. داندر و فارسي دري ميخهاي پهلوي متااز متن
īhā -ر فارسـي ميانـه زردشـتي    خمتـا  يدر متن ها). 84: 1373آذر، (د است نشانه قي-īhā   كـه

در ). 38: 1387ابوالقاسـمي،  (پسوند قيدساز است براي جمع بستن اسم مفرد به كار رفته است 
رسد تدوين آن در اواخر دوره ساسـاني و يـا حتـي اوايـل     كارنامه اردشير بابكان كه به نظر مي
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: 1382جعفـري دهقـي،   (تري صـورت گرفتـه باشـد    هاي كهنروايتاسالمي بر اساس  يدوره
234( ،hāī-  قيدساز به عنوان نشانه جمع در واژهkustagīhā "به كار رفته است "نواحي .  

در . هـاي  جمـع وجـود دارد   به عنوان يكي از نشانهhā- هاي فارسي نو آغازين، دراين متن
واژه   /M106/Bمتن 12در سطر  و zhāīč با آوانوشت "چيزها"واژه   /M106/Bمتن  9سطر 

  /M106/B متن 11و هم چنين در سطر . به كار رفته است rōšnīhāبا آوانوشت  "هاروشني"
 "هـا حـواس "واژه  /M106/Bمـتن   16و در سـطر   )(waswāshā "هـا وسـواس "واژه عربي 

hawāshā)(  را با-hā اندجمع بسته .  
باشد  كـه در فارسـي ميانـه     "تنها"شايد يگانه بازمانده قيدساز آن در فارسي دري در واژه  

tanīhā  است (MacKenzie,1971:82)  متن  13و در سطر M106/A/  با آوانوشتtanhā 
  . آمده است

-اما از تركيب آن بـا پسـوند   . ايراني باستان به ايراني ميانه غربي نرسيده است iš-پسوند . 4

na  در ايراني ميانه غربي پسوند-išn تن اسم مصـدر از مـاده   خبه وجود آمده است كه براي سا
فارسي باسـتان   -šna*بازمانده  išn-ممكن است كه . رودمضارع و گاه از ماده ماضي به كار مي
naθباشد كه صورت ايراني باستان آن 

تن اسـم از صـفت   خاست و در ايراني باستان براي سا -*
. از آن سـاقط شـده اسـت    n-در فارسي دري صامت ). 323: 1387ابوالقاسمي، (رود  به كار مي
پاياني حفـظ شـده   / n/ واج išn-هاي مصدر پايان يافته به هاي فارسي نو آغازين در اسمدرمتن
بـا آوانوشـت   "ورشخ"واژه  /M106/Bمـتن   16در سطر). 21: 1385بيدي، رضايي باغ(است 

آمـده   wīzišnāبا آوانوشت  ��آويزش"واژه  /M106/B متن 13و در سطر  xwarišnصورت 
مـتن   2در سـطر  . هـا حـذف شـده اسـت    پايـاني آن n- هـايي وجـود دارد كـه    ولي واژه. است

M106/A/  ــردارش"واژه ــت   "ك ــا آوانوش ــطر   kardārišب ــين در س ــده و همچن ــتن  2آم م
M595abc+ M9009/B/  ــت   "ورشخ"واژه ــا آوانوش ــطر واژه   xwarišب ــين س و در هم

dahišn يفارسي ميانه به گونه dihiš "پس سّنت حـذف  . آمده است "دهش-n   در ايـن دوره
انـد، ولـي   را در پايان بعضي واژگان آورده n-به وجود آمده، ولي دبيران به روال دوره هاي قبل

  . شده استوانده نميخ
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و در پهلوي اشكاني  īh-در فارسي ميانه پسوند  ya-با پسوند  θwā/a-از تركيب پسوند . 5
در فارسـي ميانـه از    īh-پسـوند  ). 324: 1387ابوالقاسـمي،  (به وجود آمـده اسـت    īft- پسوند 

در فارسي دري گاهي اين پسوند بـه همـان صـورت فارسـي ميانـه      . سازدصفت، اسم معني مي
يكـي از  . مانده است  -īاز پايان واژه افتاده و تنها صورت  h–موارد، صامت است اما در بيشتر 

رضـايي  (هاي معني اسـت  پاياني در اسم h-هاي آوايي متنهاي فارسي نو آغازين، حفظ ويژگي
 نوشت و آوانوشـت  با حرف "سختي"واژه  /M106/Aمتن   8در سطر ). 21: 1385بيدي، باغ

sxtyh’ (saxtīhā)هايي وجود دارد كـه  لي واژهو. آمده است-h      پايـاني آنهـا حـذف شـده، در
مـتن   9در سطر . آمده است  saxtī) (sxtyyبه صورت  "سختي"واژه  /M106/Aمتن  6سطر 

M106/A/  از تركيب دو سّنت قبلي و جديـد تشـكيل شـده و بـه صـورت       "وشنوديخ"واژه
xwšnwdyyh’  ّنت حـذف  زباني، س يبه طور كلي در اين دوره. آمده است-h    وجـود داشـته

شـده و  وانده نمـي خآورند كه ر واژه ميخرا در آ h-ولي گاهي كاتبان به روال دستوري گذشته 
اسـم    M150آورده شده ماننـد مـتن    hC-با  -īهمچنين گاهي به اشتباه كلمات عربي مختوم به 

  . شود نوشت و آوانوشت ميحرف mwštryhC (mūštarī)به صورت  "مشتري"سياره 
به ايراني ميانه  -gāو  ag-هاي ايراني باستان به صورت  ī/ika-و  -akaā/و  ka-پسوند . 6

تـن صـفت از   خبراي سـا . 2تن صفت از اسم خبراي سا. 1: موارد كاربرد آن. غربي رسيده است
تـن صـفت   خبـراي سـا  . 5ت صفت فاعلي از ماده مضارع خسا. 4تن اسم از اسم خسا. 3صفت 

: 1387ابوالقاسمي، (تن اسم از ماده مضارع خسا. 6ماضي فعل متعدي  يدهمفعولي گذشته از ما
ساقط شده و مصوت ما قبل آن كه فتحه بوده در زبان رايـج   ak-در فارسي دري پسوند ). 326

بنابراين هـر  . شودته ميخها از آن سافعل يامروز به كسره دگرگوني يافته و صفت مفعولي همه
) ته از صفتخاسم معني سا ينشانه( -ī يا) جمع ينشانه( ān-مانند  گاه با افزودن جزء ديگري

در ). 249: 1353انلـري،  خناتـل ( صامت مذكور در ميان واژه قرار گيرد، بر جـاي مانـده اسـت    
 "آمـده "واژه  /M106/Aمـتن   15در سطر . پايان واژه باقي مانده است ag-فارسي نو آغازين، 

 مـتن   1چنـين در سـطر   هـم . شود و آوانوشت مي نوشتحرف mdg (āmadag)’ به صورت

M106/A/ به صورت  "همه"واژهhmg (hamag) چنـين  . شـود  حرف نوشت و آوانوشت مي
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 gصورتي در فارسي امروز تاجيكي يا گويش افغانستان نيـز وجـود دارد، بـا ايـن تفـاوت كـه       
ن دهيم بـه صـورت   باقي مانده و اگر بخواهيم با يك طرح كلي اين را نشا aحذف شده و تنها 

  . زير است
*
-īka /- aka → -ag →- a   → -e 

شـود و آن را  نوشته مـي  h-هاي فارسي نو آغازين گاهي اين مصوت ط متنخولي در رسم 
 مـتن   11در سـطر  ).  88: 1353انلـري،  خ(واننـد  خهاء ميان حركت يا هـاء غيـر ملفـوظ مـي    

M106/A/به صورت   "همه" يواژه)(hamah hmh شود كـه   حرف نوشت و آوانوشت مي-

ag  پايان واژه به-h دهد كه سّنت تبديل تبديل شده و اين نشان مي-ag     بـه هـاء در ايـن دوره
شده و گاهي به روال سّنت دستور زباني گذشته ناديده گرفتـه  وجود داشته كه گاهي رعايت مي

هاي بعـدتر  ل شده ولي در دورهتبدي ah-پاياني به  ag-به طور كلي در اين دوره . شده استمي
همچنين دبيران مانوي بـه  . شودوانده نميخپاياني  h-تبديل شده، كه در هر دو صورت  eh-به 

يافته به هاي غير ملفوظ نيز بايد قانون بـاال را از سـر گذرانـده    تصور اين كه واژگان عربي پايان
نگـارد، كـه در   مي jwmlgت را به صور "جمله"واژه عربي  /M106/Aمتن  6باشند، در سطر 

. شـده اسـت  وانده مـي خ jumleو در فارسي نو به صورت   jumlaاين دوره زباني به صورت 
پايـاني بـا    g-در زبان فارسي دري، در واقع تركيب اين كلمات مختوم بـه   "گان"-نشانه جمع 
  :مانند. شوديمحذوف دوباره نمايان م پاياني g-است و در اين شرايط  ān-عالمت جمع 
bandag )مفرد(bandagān  )جمع(  

رفته يـا بـه   تن اسم معني از صفت به كار ميخدر فارسي ميانه براي سا āg-پسوند اسمي . 7
در فارسـي دري  . سـازد شود و از آن صفت فاعلي مـي ماده مضارع بعضي از فعل ها افزوده مي

در فارسـي نـو آغـازين     ).13: 1365انلـري،  خ(باقي مانده است  -āصامت پاياني حذف شده و 
بـه    "دانـا "واژه  /M106/Aمـتن   17در سـطر  . ها باقي مانـده اسـت  در پايان واژه āg-پسوند 
پاياني در اين دوره حفظ شده و سپس در فارسـي دري   g-. شود آوانوشت مي dānāgصورت 
اين  پاياني هستند g-هايي كه داراي صامت ولي به رغم اينكه در واژه. شودحذف مي g-نويسه 

  . شده استوانده نميخها در اين واژه g-صامت حفظ شده، احتماالً صامت 
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ماضي ثانويه يا جعلي در زبـان سـغدي و بلخـي وجـود      يتن مادهخبراي سا -dāپسوند . 8
هـاي ماضـي سـوم شـخص جمـع، بـا       در اين دوره بعضي از فعل). 34: 1376زرشناس، (دارد 
شـوند  وانـده مـي  خ -and-كـه طبـق نظـر هنينـگ بـه صـورت        انـد بـه كـار رفتـه    ’ndشناسه 

(Henning,1962:90) . متن  15درسطرM106/A/  نوشت و آوانوشـت  با حرف "باشند"واژه
(b’š’nd) bāšand آمده است .  

هاي فارسي وجـود داشـته، در فارسـي ميانـه     كه در آغاز برخي واژه ā -و a -مصوتهاي. 9
اصه خكهن فارسي دري،  يهااما در متن. فارسي دري حذف شده استغالباً بر جاي بوده و در 

ها به همان صورت پهلوي، يعني در شعرهاي بازمانده از قرنهاي نخستين اسالمي بعضي از واژه
 -aهـا  در ايـن مـتن  ). 87-88: 1353انلـري،  خناتـل ( بدون حذف مصوت نخستين آمده اسـت  

حــرف اضــافه ). 20: 1385بيــدي، غرضــايي بــا(آغــازي پــيش از صــامت حفــظ شــده اســت 
-upāka<"با"

اسـت كـه بـراي نشـان دادن      bāو در فارسـي دري   abāgو فارسي ميانـه آن   *
 و در فارسـي  -upairiدر زبان اوستايي  "بر"حرف اضافه . رودهمراهي و سازگاري به كار مي

رسي ميانـه بـه   در فا antarə-در زبان اوستايي  "اندر". شده است barميانه و در فارسي دري 
آمده است كه هر دو براي نشان دادن مكـان   darو در فارسي دري به صورت  andarصورت 

مـتن   8در فارسي نو آغـازين درسـطر   ). 288-284: 1387ابوالقاسمي، (و زمان انجام كار است 
M106/B/  بـا آوانوشـت    "با"واژهabāg )  مـتن   6و در سـطر  ) فارسـي ميانـهM106/B/   بـا
 5در سـطر  . آمده كه در اينجا صامت پاياني آن حذف شده است) فارسي دري( abāآوانوشت 

واژه  /M843c/Aمـتن   2در سـطر  . آمده اسـت  andarبه صورت  "در"واژه  /M106/Bمتن 
به كار رفته است ،  barهاي فارسي نو با آوانوشتآمده و در ديگر متن abarبا آوانوشت  "بر"

  . /M106/Bمتن  16و  14نظير سطر 
10 .b- هـاي فعـل مضـارع    در فارسي دري دوره نخستين جزء صرفي است كه بر سر صيغه

 يو در فارسي امـروز نشـانه  . آيدهاي وجه امر ميهاي ماضي و صيغهو فعل) التزامي -باريخا(
هاي  فارسي نـو پيشـوند   دراين متن). 261: 1353انلري ، خ(مضارع التزامي و وجه امري است 

 /M106 /Aمتن  7درسطر . كندآيد، و آنها را به مضارع التزامي تبديل مي يها مبر سر فعل -ب
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 /M106/Bمـتن  6، و در سـطر  - baآمده با پيشوند baparwarēdبا آوانوشت  "بپرورد"واژه 
به فعل اضافه شـده   -bīآمده كه در اينجا پيشوند  byy’wyxt نوشت با حرف "بياويخت"واژه 
كه فعل مضارع التزامي شود از هر دو پيشوند و آغازين براي اينهاي  فارسي ندراين متن. است
ba-  وbī- استفاده شده است .  

 ka-از تركيب آن بـا پسـوند   . ايراني باستان به ايراني ميانه غربي نرسيده است i-پسوند . 11
تن صفت نسـبي از اسـم بـه    خدر ايراني ميانه غربي به وجود آمده است كه براي سا īg-پسوند 
در فارسي ميانه براي بيـان نسـبت بـه     -gīپسوند ).  326-325: 1387ابوالقاسمي، (رود كار مي
در ). 13: 1365انلـري،  خناتـل (رود و در فارسي دري صامت پاياني حذف شـده اسـت   كار مي

ــ   ــازين پس ــو آغ ــي ن ــان فارس ــان واژه īg-وند زب ــت  در پاي ــده اس ــظ ش ــا حف ــطر . ه  2در س
آمـده   kārzārīgبا حرف نوشت و آوانوشـت   "كارزاري"واژه   /M595abc+M9009/Aمتن
  . شده استوانده نميخها در پايان واژه g- احتماالً به داليل گفته شده صامت. است
كه براي نشان دادن وسيله انجام كار است، در فارسـي   "به"به معني   padحرف اضافه . 12

بـه فارسـي    beآمده و به صـورت   padو در فارسي ميانه به صورت  -paitiباستان به صورت 
بــا  "بــه"  /M786/Bمـتن  10در ســطر ). 286-285: 1387ابوالقاســمي، (دري رسـيده اســت  

به كار رفته  paبا آوانوشت  "به"واژه   /M786/Bمتن 2به كار رفته، و در سطر  padآوانوشت 
  . كه در اينجا صامت پاياني آن حذف شده است

، در فارسي ādar-و  istar-صفت تفضيلي قياسي در پهلوي اشكاني تورفاني با پسوند . 13
تـه  خاز صفت مطلق سا tar-و در فارسي ميانه زردشتي با پسوند  -darميانه تورفاني با پسوند 

بـه كـار    tar-در فارسي نو آغازين صفت تفضيلي با پسـوند  ). 61: 1387والقاسمي، اب(شود مي
بـه كـار رفتـه     nazdīktarبه صورت  "ترنزديك"واژه  /M106/A متن 16در سطر . رفته است

  . است
رود كـه كـار بـر روي آن    براي نشان دادن كسي يا چيزي به كار مـي  "را"حرف اضافه . 14

و در پهلوي اشـكاني   rāyو در فارسي ميانه  -rādyباستان به صورت  يدر فارس. گيردانجام مي
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به كار رفتـه   rāدر فارسي نو آغازين به صورت ). 287: 1387ابوالقاسمي، (است  rāδتورفاني 
  . آمده است rāبه صورت  "را" يواژه /M106/Aمتن  2در سطر . رسدكه به فارسي دري مي

آيـد  مـي  "ك باري"فارسي باستان  hakaramاست از كه غالباً حرف شرط  "اگر"واژه . 15
(Kent,1953:212) .يانه به گونهيدر فارسي م agar   ايـن واژه بـا تخفيـف بـه     . آمـده اسـت

). 318: 1365انلـري،  خناتـل (رود فارسي دري به كار مي يهادر متن "ار"و  "گر"هاي صورت
مـتن    3رفتـه، ولـي در سـطر    به كار  agarبه صورت  "اگر"واژه  /M106/Bمتن  15در سطر 

M581+M613+M9010+M9130/A/  به صورتar به كار رفته است .  
. حـرف اسـتثنا اسـت    agarدر فارسـي ميانـه و    -māمركب از حرف نفي  "مگر"واژه . 16
وجود دارد  ma agarاين واژه در پازند به صورت . در فارسي امروز "غير از"و  "جزء"معادل 

ايـن واژه در  ). 418: 1365انلـري،  خناتـل (رود به كار مي magar و در فارسي دري به صورت
 مـتن  19سـطر  : نظيـر . بـه كـار رفتـه اسـت     magarفارسي نو آغـازين بـه صـورت     يهامتن

M106/A/ .  
درمتنهاي  فارسي نو آغازين براي نشاندن مفعول مسـتقيم يـا مقصـد عمـل از عبـارت      . 17

mar … ra  ياmar mara  ايـن كـاربرد از   ). 22: 1385بيـدي،  رضايي بـاغ (استفاده شده است
-هاي شرقي افغانستان به نگـارش در آمـده  است كه درماوراءالنهر و بخش يهايهاي متنويژگي

 1374قريـب،  (فارسـي اسـت    "مـر " جزء تاكيدي در گويش سغدي و هم ريشـه بـا   mar. اند
 مـتن   11در سـطر  ). 117: 1387بوالقاسـمي،  ا(رود بـه كـار مـي    "مـن را "مرا به جاي ). 215:

M106/A/   به صورت  "كردار مر اولين را"عبارتkardār mar awwalīn rā   آمـده اسـت .
 čōn Nōh marبـه صـورت     "چون نـوح مـر مـرا   "عبارت   /M786/A  متن 15و در سطر 

marā به كار رفته است .  
در فارسـي  . زين وجود داشته اسـت هاي همخواني آغاهاي ايراني باستان خوشهدر زبان. 18

تـوان بـا   خـاص نـدارد، نمـي    يهـاي كوتـاه نشـانه   ميانه به سبب آن كه در خط پهلوي مصوت
اما شايد در آغاز اين مرحله هنـوز  . قاطعيت گفت كه اين خصوصيت مانده يا از بين رفته است

در فارسـي دري دو  . محفوظ مانده و در دوران متـاخر تغييـر يافتـه باشـد     يتلفظ باستان يشيوه
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و اين همان معني است كه در صرف و نحو عربي از آن بـه  . گيردصامت در آغاز واژه قرار نمي
هايي كه درمراحل پيشـين داراي  بنابراين واژه. كنندتعبير مي) ابتدا به ساكن محال است(عبارت 

يان دو صـامت  يكي آن كه م. ها بوده به يكي از دو صورت در آمده استچنين تركيبي در واك
آغازي مصوتي در آمده و به اين طريق گاهي هجاي نخستين واژه به دو هجا تقسيم شده اسـت  

هاي فارسي نو آغازين، گاهي دو صامت كنار هم قـرار  در متن). 98-97: 1353ناتل خانلري، ( 
 18در سـطر   "درسـت " drustو   /M106/Aمـتن  3در سـطر   "شتاب" štāb: مانند. گيرندمي

M106/A/ .انـد، مصـوت   هايي كه دو صامت كنار هم قرار گرفتـه ولي گاهي در ابتداي واژه/i/ 
 (ispāh)نوشـت و آوانوشـت   با حرف "سپاه"، واژه  /M106/Aمتن  14درسطر . گيرد قرار مي
‘spāh  آمده كه ايراني باستان آنspāda- ) ،و فارسـي ميانـه آن  ) 92: 1353ناتل خانلريspāh  
نوشـت و آوانوشـت   بـا حـرف   "سـتاره " /M106/B 10در سـطر ). 258: 1390مكنزي، (است 

(istārag) ‘st’rg   آمده كه فارسي ميانه آن به صـورتstārag   259: 1390مكنـزي،  (اسـت .(
اين شيوه در پهلوي اشكاني تورفاني و فارسي ميانه تورفاني وجود داشته ولي در فارسـي ميانـه   

كه در پهلوي اشكاني و فارسي ميانه تورفـاني بـه صـورت     "سفيد": نندما. زردشتي نبوده است
ispēd  ولي در فارسي  ميانه زردشتيspēd  316: 1387ابوالقاسمي، (است .(  
اسـت  ) (hē/ -ē--هـي -/اي -هاي اين متنها، كـاربرد ادات تمنـايي  كي ديگر از ويژگيي. 19

انـه تورفـاني و پهلـوي اشـكاني     يرسـي م در فا hēbبه كار بردن ). 22: 1385باغ بيدي، رضايي(
هـاي سـاخت   انه زردشتي با  مضارع اخباري يكي از راهيدر فارسي م ēwو  ēتورفاني و كاربرد 
انه ترفـاني و  يهاي ساخت وجه تمنايي كه در فارسي مدر فارسي دري روش. وجه تمنايي است
-يوجه تمنايي ساخته مـ  در فارسي دري. ترفاني به كار رفته، متروك شده است پهلوي اشكاني

 يانه است كه خـود بازمانـده  يفارسي م /e-/  يي بازمانده-ي كه اين -شود از وجه اخباري با 
ait -  ولـي درمتنهـاي فارسـي نـو آغـازين روش      ). 3: 1373، يابوالقاسم(فارسي باستان است

 6در سـطر  . تانه تورفاني و پهلوي اشكاني تورفاني اسـ يساخت فعل تمنايي دنباله رو فارسي م
آمـاده  "يـا   "آماده كنـد ) باشد كه(  hyb wyr’yd (hēb wirāyad)عبارت   /M9011/Aمتن 

  . به كار رفته است  "بكردي
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در سـطر  . هاي ماضي نقلي استيكي ديگر از ويژگي اين متنها، كاربرد خاصي از صيغه. 20
نهـاده  " nh’d’stn[d] (nahādastand)واژه  /M581+M613+M9010+M9130/Bمتن  4

  . به كار رفته است "اندشده
-رضايي باغ(هاي وجهي يكي ديگر از ويژگي اين زبان است كاربرد مصدر بعد از فعل. 21

 nē sazēd šustanعبـارت    /M595abc+ M9009/Bمـتن    6در سـطر  ). 23: 1385بيـدي،  
  . آمده است  "سزاوار شستن نيست"

 16در سـطر  ). 23: 1385بيـدي،  رضايي باغ(ود ربه عنوان ادات اضافه به كار مي kگاه . 22
  . آمده است "كشتيِ جور" kštyy kjwr (kaštī ke jūr)عبارت  /M786/Aمتن 
در . هـا اسـت  هاي اين مـتن مطابقت عدد با معدود و جمع بستن معدود يكي از ويژگي. 23
و . به كـار رفتـه اسـت    dō gōharānبه صورت  "دو گوهر"عبارت  /M106/Aمتن  12سطر 

عبـارت  /M786/A مـتن   14در سـطر  . روديهمچنين بعد از اعداد، گاهي اسم جمع به كار مـ 
 dō(  "دو سـپاه "عبـارت   /M106/Aمـتن   14و در سطر  (čahār markab) "چهار مركب"

ispāh(  هر دو اسم جمع هستند  "سپاه"و  "مركب"به كار رفته كه .  
24 .zī و بـه جـاي آن در   . به ايراني ميانه غربي نرسيده اسـت  "زيرا"ني ايراني باستان به مع

بـه كـار    ēd rāδو در پهلوي اشكاني ترفاني بـه صـورت    ēd rāy(az)فارسي ميانه به صورت 
كهن فارسي دري بـه كـار رفتـه و امـروز متـروك شـده اسـت،         يهاكه در متن "ايرا". رودمي

مـتن   10در سـطر  ). 300و 298: 1387سـمي،  ابوالقا(فارسـي ميانـه اسـت     ēd rāy يبازمانـده 
M106/A/  واژهērā به كار رفته است .  

فارسـي نوآغـازين    يهـا هاي خاصي از مضارع اخبـاري درايـن مـتن   به كار بردن صيغه. 25
آمـده و فعـل     šwwmبـه صـورت     /M786/Bمـتن   17در سـطر   "شـدن "فعـل  . وجود دارد

  . ه كار رفته استب mēبه صورت  /M704a/A متن 5در سطر  "بودن"
ماننـد  . آمده اسـت  /š/اني غربي يايراني باستان، در ايراني م /xš/به جاي گروه همخوان . 26
تبـديل شـده اسـت     šabانه غربي به يبوده، در ايراني م -xšapكه در ايراني باستان  "شب"واژه 
خوان ابتداي واژه صورت گرفتـه و در  هاي همو اين تبديل در خوشه). 16: 1387، يابوالقاسم(
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ـ مš /x/هاي فارسي نو آغـازين، گـروه   ولي متن. ان جمله حفظ شده استيم اني در بعضـي از  ي
 . ها از بين رفته و در بعضي حفظ شده استواژه
، در (Boyce,1975:67)بـوده   pādixšāانـه بـه صـورت    يكه در فارسي م  "پادشاه"واژه  
انه يكه در فارسي م "آتش" يواژه. به كار رفته است patšā به صورت /M106/Bمتن  1سطر 

بـه   ātašبه صورت  /M150/Bمتن  9، در سطر )176: 1390مكنزي، (بوده  taxš āبه صورت
ـ م /x/ها اين صامت ولي در بعضي از واژه. كار رفته است اني حفـظ شـده يـا بـه روال سـّنت      ي

انه به صـورت  يكه در فارسي م "خورشيد" واژه. شده استيپيشين نوشته شده، ولي خوانده نم
xwarxšēd  ــوده ــطر  (Boyce,1975:101)ب ــتن  11در س ــورت     /M106/Bم ــه ص ــز ب ني
xwarxšēd بعدتر يعني در فارسي دري اين صامت  يبه كار رفته ولي در دوره/x/  حذف شده

  . است
 /M106/Bمـتن   2در سطر . روديها گاهي ادات اضافه قبل از اسم به كار مدر اين متن. 28
  . به كار رفته است "خودīg xwad "عبارت 
مـتن   14در سـطر  . هـا مشـهود اسـت   در بعضـي جملـه   "اسـت "قرينه فعـل  حذف بي. 29

M106/B/  به صورت  "چه گوهرنده است"جملهčē gōharanda   مـتن   18آمده و در سـطر
M106/B/  به صورت  "و پليدي هاي طبع است"جملهud palīdīhā īg tab‘ مده استآ .  

/xw/ ها صامت نوشتهدر اين دست. 30
شود، ولـي در  خوانده مي نوشته و /xw/به صورت  

= خـدا " يواژه /M106/Aمـتن   19در سطر . هستيم /x/به  /xw/يك متن شاهد تبديل صامت 
ــاه ــت   "پادش ــت آوانوش ــرف نوش ــا ح ــطر   xwd’y (xwadāy)ب ــي در س ــده، ول ــتن  5آم م

M595abc+ M9009/B/  و آوانوشـت   نوشـت بـا حـرف   "پادشاه= خداوند"واژهxd’wnd 

(xudāwand) به كار رفته است .  
اين واژه در اوستا بـه صـورت   . است "بيرون از جمعي يا گروهي"جز به معني  يواژه. 31
yūta-  و در فارسي ميانه به صورتjudā  وjudāg  آمـده   "جـز "و در فارسي دري به صورت
آمــده اســت  juazو  judدر فارسـي ميانــه بــه صـورت   ). 364: 1365ناتــل خــانلري، ( اسـت  

دانـد  اي عربي ميآمده، كه آن را واژه "جزء"در فرهنگ عميد به صورت ). 94: 1390مكنزي، (
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ــد، ( ــطر ). 401: 1389عمي ــن واژه در س ــتن  9اي ــه  /M581+M613+M9010+9130/Bم ب
  . آمده است juzصورت 

  

  ي هاي واژگانيويژگ

. آيـد يايي غير فارسي آورده شده، ترجمه آن در كنارش مـ ها وقتي واژهاي از واژهدر پاره. 1
 īllāبـه صـورت    "مگر"فارسي  يواژه "اال"عربي  يبعد از واژه /M106/Aمتن  19در سطر 

magar  متن  1آمده و در سطرM581+M613+M9010+9130/B/  سـغدي   يپـس از واژه
zān به صورت "دانستن"فارسي  ي، واژهzān ka dānēstam  آمده است .  
انه  همانند اسـت، ولـي معنـي    ياي در  فارسي مها گاهي صورت  واژه با واژهدر اين متن. 2

بـه   /w/در طـي تبـديل    ")خوب(=  "wehواژه  /M106/Bمتن  6در سطر . آن متفاوت است
/b/  به صورتbeh انه يسي مآمده، در صورتي كه در فار beh  اسـت   ")وهيـ م(= بـه  "به معني
آمـده   "درختي شبيه به درخـت سـيب  "به معني  behد يدر فرهنگ عم). 200: 1390مكنزي، (

  ). 250: 1389د، يعم(است 
 مـتن  11در سـطر  . شـود فارسي نو آغـازين يـك هـزوارش ديـده مـي      يهادر اين متن. 3

M106/A/  با هزوارش  "آب"واژه’MY بـا   "آب"در ديگـر سـطرهاي مـتن     ولي. آمده است
 . /M106/Bمتن  14به كار رفته است، نظير سطر  ābآوانوشت 

بـه كـار رفتـه    ) صورت اصلي همگون نشده( anbar يواژه /M786/Bمتن  6در سطر . 4
و در فرهنـگ عميـد   ) 275: 1390مكنزي، ( ambarاين واژه در فارسي ميانه به صورت . است

ايي خوشبو و خاكستري كه در معـده  شاهبو، ماده"ايي عربي به معني كه واژه "عنبر"به صورت 
عميـد،  (آمـده اسـت    "شـود توليد و روي آب دريا جمع مـي  -كاشالوت–ماهي عنبر  ييا روده
1389 :765 .(  
هاي ربـط فارسـي دري   بوجود آمده كه يكي از حرف kaعربي و bal از تركيب  "بلكه". 5
   /M581+M613+M9010+M9130/Aمـتن  13در سـطر  ).301: 1387، يابوالقاسـم (اسـت  

 . آمده است balkaبه صورت  "بلكه"
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ها وجود دارد، اما بسياري از رسد در اين متنيانه ميهايي كه پيشينه شان به فارسي مواژه. 6
  :فارسي دري شاهدي ندارند، از جمله يهاها در متنآن

abzōn )ــزون ــاران( M106/A/17 :   ،ardāwān)افـ  M9011/A/1 :   ،ayāb)نيكوكـ
 M106/A/14 :   ،dihiš )جـا ايـن ( M1855/A/1 :   ،darē)پـوزش ( M1855/A/3 :   ،bōziš)يـا (
 M106/A/5 :   ،hiland)فسـرانيدن ؟  ( M595abc+ M9009/B/2 :  ،fasrānīdan    ) صـدقه (
 M106/B/3 :   ،mazaγ)خـط ( M8202/A/9 :   ،kiš)نيـك ( M1855/A/5 :   ،hu)تـرك كـردن  (
ــز( ــت ( M9011/B/4 :   ،nard)مغ ــل درخ ،   : M581+M613+M9010+9130/A/6 )اص

pārgēnī )پارگيني(M106/A/18 :   ،rāyā ) ثروتمنـد( M581+M613+M9010+9130/A/7 :  ،
rēman ) ناپـاك(M843c/A/2 :   ،ud )و(M106/A/11 :   ،wirāyd ) آراسـتن(M9011/A/6 :   ،

zah )بچه=زه (M106/A/14 :  ،zihēd )زندگي كند( M595abc+: M9009/B/2 . 
ها مليتي سغدي داشتند، اندكي واژگان سغدي دانيم كاتبان اين دست نويسهياز آنجا كه م. 7

 :شود، از جملهيها ديده مدر اين متن
bix )بيخ (M581+M613+M9010+9130/A/5 : ) در سغدي به صورتwix/wēx   آمده اسـت

ــب، ( ــه( kamb). 421: 1376قريـ ــگ( M411+M427a+M5391/A/9 :   ،winā )حملـ ) چنـ
M106/A/7 :  ،mar )  جـزء تاكيـدي (M581+ M613+ M9010+ 9130/A/3 :  ،sān ) دشـمن (

M581+M613+M9010+9130/B/5 :  ،wān )چنين (M581+M613+M9010/B+9130/12 : 
 ،wart )ســود (M581+M613 + M9010+ 9130/A/11:  ،zān )دانســتن (M581+ M613 + 

M9010+ 9130/ B/1 :  وžāw )خبر (M106/B/19 :  )1376قريب، : نك .(  
هايي به كار رفته كه دگرگوني يافته صورت هاي فارسي ميانه است يـا  ها واژهدر اين متن. 8

  :در فارسي ميانه شاهدي ندارد
āmuzēd ) آمـوزد (M595abc+ M9009/B/9 :  ،āwiziš ) آويـزش (M106/B/13:  ،farxundī 

 M0901/A/8)گويا( M595abc+ M9009/B/4 :  ،guyā) گدا( M8202/A/5 :   ،gadā)فرخندگي(

:   ،jahān ) ـان ـاي ( M8202/B/7 :   ،jāy)جه ،  : M581 + M613 + M9010 + 9130/A/4) ج
pāyanda )پاينده  (M106/B/15 :   وjuz )جز( M581+M613+M9010+9130/B/9 : .  
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-هاي عربي نيز وجود دارد، به طـور كلـي وام واژه  نوآغازين واژههاي فارسي در اين متن. 9

  :ل عربي در اين متنها عبارتند ازيهاي دخ
adl )عـــدل( M8202//B/6 :  ،ahwāshā )هـــاحـــواس(:   M106/B/16 ،aql 

،  : M106/A/11) اولـين ( M106/A/12 :  ،awwalin) اصـل ( M106/B/8 :   ،asl)عقـل (
āxer )ــر ــر( M595abc+M9009/B/12 :   ،āxerin)آخ  M106/A/10 :   ،ayb)نيآخ

 M595abc+M9009/A/4 :  ،bal )عزيــز( M595abc+M9009/B/7 :  ،aziz )عيــب(
) باطل( M106/A/4    ،bātel :)بال( M581+M613+M9010+9130/A/13 :   ،balā)بل(
:  M106/B/11 ،bāδa ) عـذاب( M106/A/2 :  ،duā ) دعـا(M403+M877/A/9 :   ،ejiz 
 M106/B/10 :   ،fi‘l   )فلــك( M411+M427a+M5391/A/10 :  ،falak )عــاجز(
 M106/B/19 :  ،harb) هـالك ( M106/B/8 :   ،halāk)حال( M106/A/1 :   ،hāl)فعل(
،  : M106/B/9 )هـوا ( M786/A/8 :  ،hawā )هـارون ( M106/A/18 :  ،Hārun )حـرب (

hawā )ــوي ــم( M106/B/11  ،hukm :) ه ــوض( M8202/B/7 :   ،howz)حك   :)ح
M106/A/18  ،izz )عزت/عز( M595abc+M9009/A/9 :   ،jahl )جهل( M106/B/9 :  ،

jawāb )جواب (: M786/A/2  ،jumla )جمله (M106/A/6 :  ،jōr )جور(M786/A/16 : 

  ،latiftar )تــرلطيــف(M106/B/16 :   ،illā )اال (M106/A/19 :  ،malēk )لــكم (
M106/B/14 :  ،markab ) مركـب(M786/A/14 :   ،maryam ) مـريم( M704a/B/6 :   ،

masiat )ــيت ــموم( M411+M427a+M5391/B/5 :  ، [ma]samum )معص   )مس

M786/A/11 :   ،mašγuli ) مشـغولي(M106/A/17 :   ،maθal ) مثـل( M106/A/7 :  ،
mulk )لـــــكم (M106/B/14 :  ،muxālifi )مخـــــالفي(M106/B/5 :   ،nabil 

،   : M786/A/15)نـوح ( Nōhو   : M786/B/6)نثـار ( M106/B/13 :   ،nisār)باشـكوه (
qahr )ــر ــراب( M786/B/1  ،šarāb  :)قه ــلطان( M786/A/10 :   ،sultān )ش  )س

M106/B/4:  ،tab‘ )ــع ــارك( M106/B/18:  ،tabārak)طبـ  + M411+M427a)تبـ

M5391/B/9:  ،tadbir )تدبير (M106/B/18 :  ،tafsir )تفسير(M704a/B/4 :   ،tamām 
 /M411+M427a+ M5391 )تقصـير ( M411+M427a+M5391/B/1:  ،taqsir) تمـام (
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A/7:  ،walēkin ) ولـيكن( M106/B/7 :  وwaqt ) وقـت(M403+M877/B/10:  ،xalγ 
) خزينــه( M595abc+ M9009/A/3 :   ،xazina)خصــم( M106/B/10:  ،xasm)خلـق (

M786/A/11 :  ،xelāfi )خالفي (M106/B/7 :  ،yaγingar ) گـر يقـين (M8202/A/1 :  ،
yusuf )ــف ــار( M786/B/1 :  ،δulfaγār) يوس ــه( siγatو   : M786/A/3)ذوالفق  )ثق

M411+M427a+M5391/A/4 : .  
آن اسـم   /A/هـاي  شامل يك جدول گاهشماري است كـه در يكـي از سـتون    M150متن 

  . سيارات را به صورت معرّب اين چنين آورده است
mirrix )مريخ( ،muštari )مشتري ( ،γamar )قمر ( ،šams )شمس ( ،utērid ) عطـارد (

 ،zohra )زهره ( وzuhal )زحل .(  
  . آن اسم صور فلكي به صورت معرّب اين چنين آورده است /B/هاي و در يكي از ستون

 aγrab)عقــرب ( ،asad )اســد ( ،dalu )دلــو ( ،hut )حــوت ( ،jadi )جــدي ( ،mizān 
 ). سنبله( sum(b)ulaو ) قوس( γaws، ) زانيم(

  :هاي عربي ديگري اين چنين آمده استهاي آن، واژهو در ديگر ستون
 ailāj)عــالج( M150/B/8 :  ،auj )اوج( M150/B/15 :  ،fajāya )فجــايع(   

M150/B/6 :   ،lγšō )ــغل ــع( M150/B/5 : ،maoγa  ) ش ،  : M150/B/18 )موق
mubādila )ــه ــمالي( M150/B/13 :   ،šumali )مبادل  M150/B/10 :  ،taslis )ش

  . M150/B/1):تربيع(‛M150/B/2 :   ،tarbi)تثليث(
= ايلـول "واژه  /M150/Bمتن  16در سطر . ها يك واژه سرياني وجود دارددر اين متن. 10

هاي سـرياني  ايلول مأخوذ از سرياني و نام يكي از ماه. آمده است aylulبه صورت  "ماه اسفند
ن ماه تقويم عرفـي  يچنين ماه نهم تقويم شمسي بعضي از كشورهاي عربي و دوازدهمهم. است

  ). 194-193: 1389د، يعم(يهود است 
ذكـر  هاي پهلوي اشكاني وجود دارد، كه در اينجا هاي فارسي نوآغازين واژهدر اين متن. 11
  . شوندمي
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bāwag )ــم ــاك ( M9011/A/5 :   ،rēman)وهي ــف، ناپ  M843c/A/2 :   ،yōzi)كثي
  . : M0901/A/4 )دل( zyrd (zirδ)و   : M0901/A/2)آشفته(
 

 گيرينتيجه

در دوران . هاي مورد بررسي قرارگرفته به خط مانوي و به زبان فارسي نو آغازين استمتن
بيشـتر  . هاي مورد استفاده مانويان بوده اسـت انه يكي از زبانيحيات دين مانوي، زبان فارسي م

بعـدي   يها در دورهاي كه بسياري از آنهاي بررسي شده از اين زبان است به گونهواژگان متن
جـا كـه   از آن. با تغيير يا بدون تغيير به فارسي دري رسيده يا كاربردش را از دسـت داده اسـت  

پـس  . ها مشهود استاشتند، واژگان سغدي در اين دست نوشتهمانويان تركستان مليتي سغدي د
از اين راه واژگان عربي بسـياري بـه   . قرن زبان رسمي ايران شد 2از اسالم زبان عربي به مدت 

واژه پهلوي اشـكاني و واژگـاني ديگـر كـه شـماري از آنهـا در       چند وام. زبان فارسي وارد شد
شهاي مردم شرق ايران به ويژه خراسان بوده نيـز در  فارسي دري مشهود است و احتماالً از گوي

جا پا به عرصه گـذارد و نويسـندگانش از   شود چرا كه زبان فارسي نو در آن ها ديده مياين متن
  . شود يك هزوارش نيز در اين متنها ديده مي. اين ديار برخاستند

فارسـي ميانـه ريشـه    هاي فارسي مانوي به خط مانوي، زباني است كـه از  بنابراين زبان متن
گيرد  در خراسان جايگاه مانويان پس از اسالم به پيدايي آمده است و در ميان راه تحـول از  مي

رو فارسـي ميانـه اسـت و در    اي از موارد دنبالـه پس در پاره. فارسي ميانه به فارسي دري است
فارسـي را از سـر    هـاي اي ازموارد از جمله ورود واژگان عربي و تحولّات آوايي، نـوآوري پاره

 . گذرانيده است

 كتابنامه

  . 89-84) 1373( 52؛ شماره نشريه زبان و ادبيات؛ »نشانه جمع در زبان دري«آذر، امان اهللا ، 
پژوهشگاه علوم : يحيي مدرسي؛ تهران: ؛ ترجمهشناسي تاريخيدرآمدي بر زبان؛ )1373(آرالتو، آنتوني 
  . انساني

  . سمت: ؛ تهراندستور تاريخي زبان فارسي؛ )1387(ابوالقاسمي، محسن 
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دانشـكده ادبيـات دانشـگاه    (هـا  ادبيـات و زبـان  ؛ »فعـل تمنـايي در فارسـي دري   «ابوالقاسمي، محسن  
  . 8-1)1373: (132-129شماره ؛)تهران

  . اميركبير: فراي؛ تهران. ن. ر: پنجم؛ گردآورنده. ؛ جتاريخ ايران كمبريج؛ )1385(انوشه، حسن 
  . سمت: ؛ تهرانبازشناسي منابع و ماخذ تاريخ ايران باستان؛ )1382(ي، محمود جعفري دهق
؛ نامـه فرهنگسـتان  ؛ »واژه گزيني در عصر ساساني و تأثير آن در فارسي دري«بيدي، حسن ، رضايي باغ

  . 158-145)1379: (سال چهارم، شماره سوم
؛ سـال  نامـه فرهنگسـتان  ؛ »ربـي ترين متن هاي فارسي به خطوط غيـر ع كهن«،  ----------------
  . 31-9) 1385:(هشتم، شماره دوم
  . 49-  12)1376(؛ سال سوم، شماره ي اول نامه ي فرهنگستان؛ »زبان بلخي«زرشناس، زهره ، 
نامـه  آرمـان بختيـاري؛    :؛ ترجمـه »هاي پژوهش هاي تورفـاني پيشينه جايگاه و برنامه«زوندرمان، ورنر، 
  . 186-175) 1382 (سوم ؛ سال پنجم، شمارهفرهنگستان
  . راه رشد: ؛ ويراستار عزيزاهللا عليزاده؛ چاپ اول، تهرانفرهنگ فارسي عميد؛ )1389(عميد، حسن 

  . فرهنگان: ؛  چاپ اول، تهران فرهنگ سغدي؛ )1374(قريب، بدرالزمان 
چـاپ دوم؛  ؛ تاريخ ايران از ورود مسلمانان تا پايان طاهريـان ؛ )1384(مفتخري، حسين و حسين زماني 

  . سمت: تهران 
دوم؛ . ج) 1378(روديگــر اشــميت، در راهنمـاي زبانهــاي ايرانــي، ويراســتار  ، "[\رXYYZ"، الزار، ژيلبـر 
  . 483-  437)1378(ققنوس، :آرمان بختياري و ديگران؛ تهران: ترجمه

پژوهشگاه علـوم  : مهشيد ميرفخرايي؛ تهران: ؛ ترجمهفرهنگ كوچك پهلوي؛ )1390(مكنزي، ديويد نيل
  . انساني و مطالعات فرهنگي

  . كالله خاور: تحقيق ملك الشعراي بهار؛ چاپ دوم؛ تهران تاريخ سيستان؛؛ )1366(مولف مجهول 
  . كاويان:؛ چاپ دوم؛ تهران2. ؛ جتاريخ زبان فارسي؛ )1353(ناتل خانلري، پرويز
  . نشر نو:؛ تهران3و1. ؛ جتاريخ زبان فارسي؛ )1365( ------------
  . ؛ چاپ دوم؛ تهرانمحيط زندگي و احوال و اشعار رودكي؛ )1341(نفيسي، سعيد 

؛ مجلـه دانشـكده ادبيـات   احسان يارشـاطر؛  : ، ترجمه»قديمي ترين نسخه شعر فارسي«، . ب. هنينگ، و
  . 9-1) 1337:(سال پنجم؛ شماره چهارم
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