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درخت آسوریگدر پیشنهادي دربارة خوانش فعل ناشناختۀ غئضت
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چکیده
که هنوز خـوانش  آمده غئضتبا صورت نوشتاري فعلیشش بار درخت آسوریگمتندر 

نشان استها آمده. بافت عباراتی که این فعل در آندرستی از آن به دست داده نشده است
باشد. پژوهشگران بر سر خـوانش ایـن فعـل اخـتالف     astباید معادل که این فعل، دهد می

انـد. در ایـن مقالـه کوشـش     خوانـده āsēdو ast/ hast ،est ،ēstهاي ارند و آن را به صورتد
در گونـۀ  ایذ/ ایدهاي در همین متن و صورتسذصتبا توجه به صورت فعلی شودمی

دربـارة خـوانش ایـن فعـل داده     پیشنهادي تازه،گرگانیزبان کهندر هیي و وفارسی هر
شود.

، گونۀ فارسی هـروي، زبـان   درخت آسوریگدستور تاریخی، پهلوي اشکانی، :هاکلیدواژه
.ahēdکهن گرگان، فعل 

مقدمه.1
اي است منظوم، به زبان پهلوي اشکانی، میان بز و درخـت نخـل کـه    مناظرهدرخت آسوریگ

به خط فارسی میانه زرتشتی بر جاي مانـده اسـت. بارتلمـه نخسـتین پژوهشـگري بـود کـه        
این منظومه، پهلوي اشکانی است. انتقال شفاهیِ این متنِ شـعرگونه در دورة  متوجه شد زبان 

ساسانیان و مکتوب کردن آن به خط فارسی میانه، سبب شد تا این مـتن پهلـوي اشـکانی بـا     
).Tafazzoli, 1995: 547کلمات فارسی میانه بیامیزد و از ساختار این زبان تأثیر بگیرد (

ــان * ــیار زب ــی     دانش ــات فرهنگ ــانی و مطالع ــوم انس ــگاه عل ــتانی، پژوهش ــاي باس ــنده ــئول)، ة(نویس مس
f.goshtasb@ihcs.ac.ir

narisafyazd@gmail.comهاي باستانی، دانشگاه تهران، دانشجوي دکتري زبان**

20/12/1397، تاریخ پذیرش: 04/09/1397تاریخ دریافت: 
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، درخـت آسـوریگ  هاي پهلـوي اشـکانی در مـتن    واژهبا وجود ساختارهاي دستوري و
هـاي  هاي زبانی این متن با زبان پهلوي اشکانی معیار که براي نمونه در نوشـته برخی ویژگی

را مربـوط بـه گونـۀ    هـا و بایـد آن پهلوي اشکانی مانوي به دستمان رسیده است، تفاوت دارد 
هـاي  آنکـه زمـان کتابـت نسـخه    بنـابراین جـز  دانست.ی از زبان پهلوي اشکانیزبانی خاص

موجود با زمان تصنیف اصلی کتاب فاصله زیادي داشته است، آشنا نبودن کاتبان با این گونـۀ  
درخـت  ها و تصحیفات بسیاري در متن فارسی میانۀ زبانی خاص نیز سبب شده که تحریف

کنـد.  هایی از این متن را بسیار دشوار میتصحیح و خوانش بخش،امرراه یابد. اینآسوریگ
بررسـی و  درخـت آسـوریگ  مـتن هـاي مـبهم در  یکی از واژهشـود تـالش مـی  در این مقاله 

.آن ارائه شودخوانشپیشنهادي جدید براي 

درخت آسوریگدر غئضتفعل. 2
ش از پـی آمـده اسـت.   غئضـت با صورت نوشـتاري فعلیشش بار درخت آسوریگمتندر 

هایی که براي این فعل پیشنهاد شده، همـۀ شـواهد کـاربرد ایـن فعـل را نقـل       بررسی قرائت
تر شود:کنیم تا دایرة معنا و کاربرد آن روشنمی

draxt-ē rustغئضتtar hōšahrĀsūrīg bun-išhuškغئضتsar-išast+tarr

درخـت  (بـنش خشـک ... سـرش اسـت تـر     ،درختی رسته ... سرتاسـر شـهر آسـوریگ   
,Jamasp-Asana؛ نک 1، بندآسوریگ 1913: 109(.

andaryazišn ī yazdānGōšurwagyazadharwīnčahār-pāyān haw-ižHōm ī tagīgnērōgaž

manغئضت
آن هـوم دلیـر را نیـز نیـرو از مـن      و ایزد همۀ چهارپایان، ،اندر یزش ایزدان، گوشوروگ

:Ibidنک ؛ 32، بنددرخت آسوریگ(... 111(.
mašk-imkarēndudābdān pad daštudwiyābān pad garmrōžudrabihsardābaž

manغئضت
درخـت  (سرد از من ...آبِ،روز و نیمروزبه گرم،به دشت و بیابانم کنند و آبدان،مشک
:Ibid؛ نک 36، بندآسوریگ 111(.

widestīgud war-čašmkēčašm pad warــت .…غئضـــــ haw-

ižmardōmagzīwišnažmanغئضت
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درخـت  (از مـن ... نـدگی را که چشـم بـر سـینه ...آن مـردم را نیـز ز     بدستی و برچشم
.Ibid: 113(1؛ نک 44، بندآسوریگ

خـوانش  2آمـده اسـت.  astی معادل کـاربرد فعـل  در جایگاهغئضتدر همۀ این شواهد 
ēdدر سوم شخص مفـرد بایـد بـا شناسـۀ     -ēstاست. مادة مضارع ēst/ estمعمول این نویسه 

بر همـین اسـاس   ) 1950بدانیم. هنینگ (astرا صورتی گویشی از estه صرف شود، مگر اینک
بایـد آن را  کـه  را غصتدر بند نخست همین مـتن، واژة وي حتیخوانده است. estراغئضت

AYT ِیعنی هزوارش فعلast    دانسـت، بـه صـورتestاسـت. در واقـع   نویسـی کـرده  واج
صـورت  غئضـت درخـت آسـوریگ  اعتقـاد او در  دهـد کـه بـه    خوانش هنینگ نشـان مـی  

پژوهشـگران  3.شـود تلفظ مـی estبه شکل ،متناست که در گونۀ گویشیِغصتغیرهزوارشی
در خوانش فعل مـورد بحـث از   ) 1386(ماهیار نوابی بسیاري با این نظر هنینگ همداستانند. 

»اسـت «خوانـده و  ēstواژه را ایـن  نیـز  )1367(همین رأي هنینگ پیروي کرده است. عریان
hast/ ast) که پیش از هنینگ متن را بررسی کـرده، آن را  1930معنا کرده است. اما بنونیست (

خوانده است.  
هنینـگ  ایـن کـه  با توجـه  است. وي مزداپور پیشنهاد دیگر براي خوانش این واژه از آنِ 

، همۀ معنی کرده است» آید«و خواندهāsēdشکلبه، درخت آسوریگ49در بند را غضتفعل
خوانده است. وي با سنجش این فعل با همکـرد آمـدن در فارسـی    āsēdنیزراغئضتشواهد 

درخـت  ایـن فعـل را در مـتن    » شـدن «و فارسی یزدي کهن و دري زرتشتی به معنـی  دري 
). امـا بـه نظـر    467- 463: 1384(مزداپـور،  گیـرد و فعل ربطی می»شدن«به معنی آسوریگ

اسـت و  » آمـدن «متن بـه معنـی   این 49در بند غضت، زیرا ردفرضاشکال دااین اساسرسد می
را کـه  غضت،هنینگ با توجه به اصل پهلوي اشکانی مـتن ؛ و معناي شدن یا فعل ربطی ندارد

.4خوانده استāsēdنیز خواند، āyēdتوان می
harkē dah drahmnēdarēdfrāz ō buznēāsēd

-Jamasp؛ نـک  49بنـد ، آسوریگدرخت(نیایدفرازبزسوي هر که ده درهم ندارد به 

Asana, 1913: 113.(
ساخت نحـوي  روشن است که توان حل کرد؟ اما مشکل خوانش این فعل را چگونه می

. جایگـاه  شـود کامـل مـی  » اسـت «فعل ربطیِی که این فعل در آنها به کار رفته است،با عبارات
ایـن امـر را  آسـوریگ درخـت  نخستین بنـد  بحث در عبارت زیر از قرار گرفتن فعل مورد ،
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نخسـت  بارِمشابه، کامالً با ساخت نحوي هدر دو جملدر این عبارت،؛دهدخوبی نشان میبه
آمده است:astفعلو بار دوم،هزوارشِ غئضتفعل 

bun-išxuškغئضتsar-iš tarr+غصت

,Jamasp-Asana؛ نک 1، بنددرخت آسوریگ(بنش خشک ... سرش است تر 1913: 109(.
مـتن  همـین  24و 20فعل موردبحث را بتـوان در بنـدهاي   کلید خوانشرسدبه نظر می

یافت:
bašn-imسذصت zarγōnyaδ ō rōzyāwēd

تا روز جاوید.سبزبشنم ... 
tōažēdkirdagānsar-itسذصت zarγōn

.سبزسرت ... هانیکوکاريتو از این 
و ماهیـار نـوابی   خواندهestرا این دو فعل ،با تردیدو البته هنینگ با توجه به بافت جمله

). احتمـاالً بـه   ,57Henning, 1950: 643، 51: 1386نیز از او پیروي کرده است (ماهیار نوابی، 
جـاي آن  شـود و بـه  صـرف نمـی  -ahاین دلیل که فعل مضارع سوم شـخص مفـرد از مـادة    

 صورتast در این شخص و شمار کاربرد دارد، هنینگ شناسۀēd ِدر سذصـت را براي فعل
ربطـی  (فعـل  غئضتخوانش خود از فعلِو به این ترتیب آن را در هماهنگی با نظر نگرفته 

estاي گویشی از و گونهastهاي متن ) در دیگر بخشestخوانده است.
bawēdنویسـی کـرده و بـا تردیـد     حـرف ytHHWمایسترارنست این دو فعل را- دورکین

,Durkin-Meisterernstخوانده است ( هـزوارشِ  )-HWH(سـذ ).456 ,408 ;326 ,283 :2014
مایسترارنست بر چه اساس آن را هزوارشِ فعـل  - است و مشخص نیست دورکین-h(a)فعل 
baw- ِگرفته است. هزوارشbaw-    اي در متـون پهلـوي اشـکانی کتیبـهYHW(H)- وYHY-

هـزوارش فارسـی   ،هاي همین مـتن ضمن اینکه در دیگر بخش؛)Gignoux, 1972: 67است (
آمده است.  -bawبراي فعل-YHW(W)Nمیانۀ 

هاي پهلوي اشکانی و متـون پهلـوي   ر پهلوي اشکانی بر اساس کتیبهد-h(a)ل صرف فع
:5استاشکانی ترفانی چنین

مفردجمع
hēmād(a)hēm1
(a)hēday2
(a)hēndast, ahāz3
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)Durkin-Meisterernst, 2004: 31-34; Gignoux, 1972: 53, 54(
دیـده  -h(a)بـراي مـادة فعلـی    -HWYو -HWH، هـزوارشِ ايدر پهلوي اشـکانی کتیبـه  

اي نیز همانند متـون فارسـی میانـۀ    )؛ و در فارسی میانۀ کتیبهGignoux, 1972: 53, 54شود (می
).MacKenzie, 1971: 39به کار رفته است (-hبراي فعلِ HWEکتابی هزوارشِ 

اي و اي و فارسـی میانـه کتیبـه   را همانند متون پهلوي اشـکانی کتیبـه  ) -HWH(سذاگر
بخـوانیم.  hēd(a)راصتسذرا شناسۀ این فعل در نظر بگیریم، بایـد صتو-h(a)کتابی، هزوارش

بـه  astاسـت و هماننـد   -h(a)مادة در این صورت این فعل، فعل سوم شخص مفرد مضارع از 
از ایـن  دیگريهـیچ شـاهد  درخـت آسـوریگ  د. غیر از مـتن  رومیبه کارفعل ربطی عنوان

در دورة میانه در دست نداریم و این امر را شاید بتوان ناشی از گونـۀ گویشـی   ،صرف فعلی
دانست.درخت آسوریگخاص زبان 

بـار  شـش متن همین را نیز که در غئضتتوانیمبا توجه به این دو شاهد میبه این ترتیب 
ahēdرا تصـحیح کنـیم و آن   خقثصـت ، بـه شـکل   ار رفتـه اسـت  به کـ به عنوان فعل ربطی 

تـوان احتمـال تحریـف ایـن فعـل      این دو نویسه چنان به هم شباهت دارند که می6بخوانیم.
بـه  -ahنویسان در نظر گرفت. احتماالً در گونۀ زبـانی مـتن، مـادة    ناشناخته را به دست نسخه

گیرنـد، صـرف   میēd-هاي مضارع که در صرف سوم شخص مفرد شناسۀ قیاس با دیگر ماده
hēm, hē, (a)hēd.7(a)شده است. روند این بسط قیاسی چنین بوده است: 

در متون فارسی نوhēd(a)شواهد بازمانده از فعل . 3
دسـت نـداریم، امـا    شاهدي در-h(a)هر چند در متون دورة میانه، از این صورت صرفی فعلِ 

در برخـی  فعـل تواند تأییدي باشد بر کاربرد ایـن  شواهدي از دورة نو در دست است که می
آنجـا  درخـت آسـوریگ  مـتن  نِنسـخۀآغازی هاي زبانی پهلو و مناطق نزدیک بـدان کـه   گونه

. این شواهد مربوط است به دو سوي شرقی و غربی مرزهاي پهلـو یعنـی   تصنیف شده است
هرات و گرگان.

در نسـخ ، »اسـت «فعـل ربطـی   در جایگـاه  »اید/ایذ«صورت فعلـی  یکی از این شواهد، 
بیشـتر  . اسـت گونۀ هـروي  زبان آن ازکه است خواجه عبداهللا انصاري طبقات الصوفیۀخطی

انـد (نـک.   بدل کرده» است«و » آید«کاتبان، این صورت ناآشنا را در نسخ مختلف این اثر، به 
خانلري به این صورت شاذ در این مـتن اشـاره   مقدمۀ مصحح). 117: 1386انصاري هروي، 
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. شواهد کاربرد این صورت فعلـی در ایـن مـتن فـراوان اسـت. در      )2/284: 1392(کرده است
شود:بسنده مینمونهاینجا به ذکر چند 

: 1386، ويهـر (انصـاري ایـد و همراه بیگانگـان اید و مایۀ مفلسانایداو وطن غریبان
23(

)116شاید که او مرا چنین بیند (همان: ،شناسمکه من میایداگر او آن بومزاحم 
)127(همان: ایدآن فتنۀ تو،هر چیز که ترا ازو مشغول کند

(همـان:  ایـد و شناخت نه آگاهی اید، یافت نه یاد ایدکه بگفتم اما نشان ایناید نه این 
169(

)2/284: 1392ازو  (خانلري، ایذاز من و بهشت بهرة منایذمسجد بهرة او 
نزدیـک اسـت   طبقات الصوفیهکه گونۀ زبانی آن به بخشی از تفسیري کهن به پارسیدر 

آمده است:ایذ، صورت 8هاي بازمانده از گونۀ هروي استو از جمله نوشته
بخشـی از تفسـیري   ما ترا بیرون کردیذ (9ایذو لَو ال رهطُک لَرَجمناك و اَر نَه خاندانِ تو

).173: 1375، کهن به پارسی
اي میـان هـرات،   که متـرجم آن احتمـاالً در حـوزه   مقامات حریرياي کهن از در ترجمه

آمده است:اید نیز فعل10زیسته،زوزن، نیشابور و بیهق می
ـ    مقامـات  (ایـد س اوجود او خُرد کرد آن را که پیش او بود و داد او برنجانید آنـرا کـه پ

).269: 1365، حریري
اسـت. در ایـن   حروفیـه فرقۀ فضل اهللا استرآبادي، مؤسس نامۀجاودانشاهد دیگر از متن

صورت فعلـی  هایی به زبان مؤلف، یعنی زبان گرگانی کهن، آمده است ومتن عبارات و واژه
به کار رفته است:»است«در جایگاه و معنايچند بار »هی«

گفت کـه اشـهد ان ال الـه اال هـو گفتـار      : هید ان ال اله اال اهللا هو قول خدا واتی که اشه
.)1391:199(کیا، استخداي

یـا از خنـان   هـی ان کس که آهی و بیان ان علـم هکـره خـو حقیقـت محمـد و علـی      
یـا از  اسـت  کند، او حقیقـت محمـد و علـی   : این کس که آمد و بیان این علم میتريغالب

جا).(هماناستتر ایشان غالب
هـاي پهلـوي   در برخـی گونـه  hēd(a)) بازماندة فعلِ hē(هی) و ēd/ ēδ(اید/ ایذاحتماالً 

hēd(a)انـد. تحـول   اشکانی و مناطق اطراف آن هستند که به زبان اهل هرات و گرگان رسیده

ــه ــذب ــد/ ای ــی) و ēd/ ēδ(ای ــذیر اســت: )از نظــر آواییامکــانhē(ه و ahēd>hēd>ēd>ēδپ
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ahēd>hēd>hē    اق از ایـن منشـأ احتمـالی را    . کارکرد و معناي ایـن دو واژه نیـز امکـان اشـتق
کند.میتأیید

گیرينتیجه. 4
از لحـاظ  بار به کار رفتهودر تمام مـوارد  6درخت آسوریگاي است مبهم که در واژهغئضت
که یـک بـار در همـین مـتن آمـده،      صتسذفعلرسداست. به نظر میastمعنا معادل نقش و 
 تـوان  مـی . این هزوارش را استهمین فعلهزوارشیِصورتHWHyt: (a)hēd فعـل  . خوانـد

خوانـد کـه فعـل    hēd(a)ن را تصـحیح کـرد و آ  خقثصتتوانبه صـورت  را نیز میمورد بحث
. بـا اینکـه در متـون پهلـوي اشـکانی ترفـانی و       -h(a)مضارع سوم شخص مفرد است از مادة 

شود و در ایـن شـخص و   رسی میانه، صرف سوم شخص مفرد از این مادة فعلی دیده نمیفا
درخـت  رود، امـا احتمـاالً در گونـۀ زبـانی مـتنِ پهلـوي اشـکانی        به کار مـی astشمار، فعل 

شـاید بـه قیـاس بـا     hēd(a)در این شخص و شمار رواج داشـته اسـت.   hēd(a)فعل آسوریگ
ایـد/  هاي فعلـی  مضارع ساخته شده باشد. صورتهاي صرف سوم شخص مفرد دیگر ماده

توان بازمانـدگان ایـن   ) در زبان گرگانی را میhē(هی) در گونۀ فارسی هروي وēd/ ēδ(ایذ
یک به پهلوي اشکانی در نظر گرفت.هاي زبانی نزدصرف فعلی در گونه

هانوشتپی
1هاي هبند در نسخاین . در هر دو شاهدMK وJJآمده استغضتصورت)Jamasp-Asana, 1913: 113,

note 67(  .
رسـد در  . این فعل جز در مورد نخست، در همۀ شواهد به عنوان فعل ربطی آمده است. به نظر می2

شاهد نخست این فعل، فعل کمکی است براي ساخت نقلی. درسـت اسـت کـه در ایرانـی میانـۀ      
رده در پهلوي اشکانی به عنوان فعل کمکـی آو -ištدر فارسی میانه و -estغربی صرف مضارع مادة 

در ایرانی باستان به عنـوان فعـل   -ahدر فارسی دري و صرف مادة » است«شود، اما وجود فعل می
کنـد.  هایی از ایرانی میانه را نیز تأیید میکمکی در ساخت ماضی نقلی، وجود این ساخت در گونه

ن باید توجه داشت همین گونه است که در فارسی دري استمرار پیدا کرده است. شـاهدي بـر ایـ   
، سـاختی بـا   -est-/ ištمدعا ساخت ماضی بعید در ایرانی میانه است که در کنار صرف ماضی مادة 

نیز وجود دارد و همین ساخت اخیر به فارسی رسیده است.  baw-estصرف ماضی مادة 
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باشد.صـورت هزوارشـی   غئضتتنها همین یک بار در متن آمده و ممکن است تصحیف غصت. 3
است و بعید اسـت کـه دو   سذصت متن 24و 20اشکانی مطابق با بندهاي این فعل در پهلوي 

صورت هزوارشی در یک متن براي یک واژه آمده باشند.
فراوانـی از ایـن مـادة    قرار دارد و شواهد-āyدر تقابل با صورت فارسی میانۀ -āsمادة مضارع . 4

.شودفعلی در متون پهلوي اشکانی ترفانی دیده می
hēhصـورت  ،درخت آسـوریگ هاي صرفی این فعل در مایسترارنست بر اساس صورت- . دورکین5

,Durkin-Meisterernstرا براي سوم شخص مفـرد نیـز داده اسـت (   estرا براي دوم شخص مفرد و 

2014: 455(.
کند، کیفیـت استنسـاخ ایـن مـتن اسـت. برخـی از       . آنچه احتمال تحریف را در این واژه بیشتر می6

بـراي کاتبـان   ،پهلوي اشکانی که در روند انتقال متن به فارسی میانه همچنان باقی مانـده هايواژه
28هـا و تصـحیفاتی در مـتن شـده اسـت. مـثالً در بنـد        اند. همین موجب تحریفناشناخته بوده

aδwēnagčēgāwān به صورتēwēnag-izgāwān      درآمـده اسـت. از آنجـا کـه کاتبـانcy /čē/  پهلـوي
ytانـد. در همـین بنـد    بـدل کـرده  /c /izاند، آن را به شناختهر نقش کسرة اضافه نمیاشکانی را د

/yaδ/ پهلوي اشکانی را به صورت معروفHT /agar/اند. نمونۀ خوبی که تصـحیف را در  نوشته
آمده است. کاتبان اینجا صرف مضـارع اول شـخص   29دهد، در بند فعل مورد بحث ما نشان می

در » خشـم «/yšm /xešm’بـه شـکل واژة معـروف    /hym /ahēm’حث را به جـاي  مفرد فعل مورد ب
صـرف دوم شـخص مفـرد همـین فعـل را بـه       28؛ یا در بند اندمتون فارسی میانۀ زردشتی نوشته

اند.ضبط کرده» کسی، کس«AYŠصورت هزوارش 
(دو بـار  /HWH’y /hē. در همین مـتن  ayاست نه hēدر این متن. صرف دوم شخص مفرد این فعل7

تصحیف شده اسـت. در  AYŠبه 28آمده است. یک بار نیز در بند 27و یک بار در بند 22در بند 
ارنسـت  - آمده که میسـتر /hyy /hēبه صورت -hمتون پهلوانی مانوي نیز صرف دوم شخص مفرد 

-Durkinبـه اشـتباه آن را شــکل خـاص فارســی میانـه در پهلــوي اشـکانی دانســته اسـت (نــک.       

Meisterernst, 2004: .)-hذیل 170
: چهل و سه تا شصت و شش.1375. براي گونۀ زبانی این تفسیر نک. رواقی، 8
دهد این یاء، یاء مجهول است.نشان می» ي«. کسرة پیش از 9

: بیست و نه تا چهل و چهار.1365. براي گونۀ زبانی این ترجمه نک. رواقی، 10
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