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مشترك با آوانويسي _ 2āžayبكار رفته است كه پژوهشگرانِ زبانهاي
ايراني معناي آن را در متون پهلوي اشكاني "باز زاده شدن" و در متون
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*دانشجوي دكتري فرهنگ و زبانهاي باستاني ،پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
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سغدي "زاده شدن" در نظر گرفتهاند .در مورد وجود همزمان اين فعل
با يك شكل و معناي بسيار نزديك در زبانهاي پهلوي اشكاني و
سغدي ،پژوهشگران با ترديد اين موضوع را بيان ميكنند كه احتما ًال
اصل واژه سغدي بوده و در پهلوي اشكاني به شكل وامواژه وارد شده
است .در اين پژوهش به وجود اين فعل در زبان تالشي پي ميبريم و
معنا و گونههاي اين فعل را در تالشي و زبانهاي ايراني ميانه بازگو
ميكنيم.
واژههای کليدی :سغدي ،پهلوي اشكاني ،تالشي ،فعل «باز زادن»،
āžay

 -1مقدمه
تالش منطقهاي كوهستاني در غرب درياي كاسپين است ،مردماني كه در اين منطقه
سكني گزيدهاند از قوم تالش هستند و به زبان تالشي سخن ميگويند .اين منطقة قومي
از محدودة سپيدرود در استان گيالن آغاز ميشود و تا رود كورا در جمهوري
آذربايجان ادامه مييابد (نصرتي سياهمزگي .)126 :1396 ،در ايران افزون بر غرب
استان گيالن ،بخشهايي از استان اردبيل بويژه نمين و عنبران داراي گويشور تالشي
هستند .زبان تالشي همچون پهلوي اشكاني در ردة زبانهاي شمالغربي دستهبندي
ميشود و داراي سه گويش اصلي شمالي ،مركزي و جنوبي است.
شوربختانه هيچ اثري از دورههاي باستان و ميانة اين زبان برجاي نمانده است اما از
آنجايي كه به باور برخي از دانشمندان از جمله يارشاطر ( :1371ج )391/2زبانهاي
تالشي و آذري كهن ويژگيهاي بسيار نزديكي بهم دارند و هر دو ادامة زبان مادي
هستند ،ميتوان از منابع كتبي آذري كهن در شناخت دورههاي كهنتر زبان تالشي بهره
برد .زبان تالشي با دارا بودن ويژگيهايي بسيار كهن و حفظ واژهها و نكات دستوريِ
ديرينه ،ياريرسان خوبي براي درك دشواريهاي دستوري -واژگاني و ريشهشناسي
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زبان هاي دورة ميانه بويژه زبان پهلوي اشكاني است .نكتة مورد تأكيد در اين پژوهش،
لزوم توجه به ظرفيت زبانها و گويشهاي ايراني نو در جهت شناخت بهتر زبانهاي
كهن ايراني است و اين مقاله تالش دارد توجه پژوهشگران زبانشناسي تاريخي را به
زبان تالشي جلب نمايد .بر همين اساس در اين پژوهش به فعلي در زبان تالشي
پرداخته شده كه به نظر مي رسد در متون كهن نيز بكار رفته است .اين فعل در تالشي
 āžiyeتلفظ ميشود و احتماالً با فعلي كه در متون سغدي و پهلوي اشكاني براي
مفاهيم زادمرد مورد استفاده قرار گرفته ،مرتبط است.
در مورد اين فعل تا كنون پژوهش مستقلي انجام نشده ،تنها در برخي واژه نامههاي
مرتبط با زبان هاي سغدي و پهلوي اشكاني از اين فعل نام برده شده و يا نگاهي گذرا
به ريشة ايراني باستان آن شده است .3پژوهشگراني كه پيشتر به اين فعل در زبانهاي
ايراني ميانه پرداختهاند كوچكترين اشارهاي به وجود اين فعل در زبانهاي ايراني نو
(غير از فارسي) نكردهاند و به نظر ميرسد از وجود آن در زبان تالشي بيخبر بودهاند.
در اين پژوهش براي نخستين بار اين فعلِ تالشي معرفي ميشود و مورد بررسي و
مقايسه با نمونههاي پهلوي اشكاني و سغدي قرار خواهد گرفت.
 -1-1پرسش اصلي و شيوۀ پژوهش
پرسش اصلي اين مقاله پيرامون ريشة فعل تالشي  āžiyeاست .براي رهيافت به پاسخ
اين پرسش ،بر پاية شيوة توصيفيـ تحليلي ،نخست نظرات مختلف دانشمندان در مورد
گونههاي سغدي و پهلوي اشكاني بازگو ميشود و سپس با توجه به معني فعل مورد
نظر در زبان تالشي و مسائل آوايي و نيز مورد بررسي قرار دادن ستاك گذشتة اين فعل
در زبان سغدي ،پيشنهاداتي در مورد ريشه و مفهوم اصلي آن داده ميشود .در كنار اين

 3براي توضيحات كامل در مورد نظرات مختلف نگاه كنيد به بخش .3
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پرسش اصلي ،دو پرسش فرعي در مور ِد كاركرد پيشوند _ āدر زبانهاي ايراني و
مسئلة وامواژه بودن گونة پهلوي اشكاني اين فعل ،بررسي خواهد شد.
نمونههاي پژوهش در مورد فعل تالشي و معاني و گونههاي مختلف آن تماماً به
شكل ميداني گردآوري شدهاند.
 āžiye -2در تالشي
در گويش تالشي جنوبي ،بويژه در شهرستانهاي ماسال و فومن ،براي معناي" به
هستي بازگشتن"" ،زندگي دوباره يافتن" و "دوباره جان گرفتن" فعلي با
آوانويسي و تلفظ  āžiyeبكار ميرود .اين فعل براي گفتگو در مورد اشخاصي كه از
بستر بيماري و مرگ برخاسته و زندگي دوباره يافتهاند نيز كاربرد فراوان دارد .گونة
ديگري از اين فعل نيز در تالشي جنوبي ديده ميشود كه با پسوند  _istساخته شده
است ) (āžisteالبته قابل ذكر است كه گونة نخست ،كاربرد بيشتري ميان كهنساالن
منطقه دارد .از اين مادة فعلي ،گونهاي فعل سببي نيز در همان مناطق جنوبي ديده
ميشود كه  āžiyāvəndeتلفظ ميشود و معناي "به هستي باز گرداندن"" ،زندگي
دوباره دادن"" ،جان دوباره بخشيدن" ميدهد.
اين فعل تالشي هم از منظر ساخت و هم از منظر معنايي با فعل (_ 4)ʾjyدر متون
پهلوي اشكاني مانوي و (_ )ʾʾjyدر متون سغدي مانوي و(_ )ʾʾzy_/ʾʾzʾyدر متون
سغدي بودايي مطابقت دارد.
فعل مورد نظر ما در متون پهلوي اشكاني مانوي براي مفهوم "باز زادن ،باز زاده شدن"
بهكار رفته است (.)Boyce, 1986: 10; Durkin-Meisterernst, 2004: 36
براي نمونه ميتوان به متن  rبند  6اشاره كرد:
ud imin-iž mardōhmān farroxān kē pad im žamān āžayēnd
ham hawin-iž kē amābar āžayēnd bōxsēnd až im zādmurd
4

با آوانويسي _.āžay
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برگردان اين بند چنين است :و نيز اين مردمان فرخ كه بدين زمان باززاده شوند و
نيز همة آنان كه در آينده باززاده شوند ،از اين زادمرد رهايي يابند (اسماعيل پور،
.)284 :1393
در متون سغدي مانوي اين فعل با ستاك حال _ ʾʾjyو ستاك گذشتة _ ʾʾjytبه
مفهوم "زاده شدن ،زادن" بكار رفته است (قريب )5:1995 ،همچنين اين فعل سغدي با
حرف نويسي  zبجاي  jبدون دگرگوني معنايي در متون سغدي بودايي نيز ديده
ميشود (قريب.5)16 :1995 ،
 -3ريشههای پيشنهادی برای فعل پهلوی اشكاني (_ ( ʾjyوسغدی (_/ )ʾʾzy
(_)ʾʾjy
در مورد گونة پهلوي اشكاني(_ ،) ʾjyگيلن و به پيروي از او دوركين و نيز حسندوست
گفتهاند كه احتما ًال از سغدي به شكل وامواژه وارد پهلوي اشكاني شده است
( .)Durkin-Meisterernst, 2004:36بيشتر پژوهشگران ريشة *√zan
"زادن" را براي گونة سغدي و به پيروي از آن براي گونة پهلوي اشكاني پيشنهاد
دادهاند و ستاك باستاني اين فعل را به شكل _ *āzayaبازسازي كردهاند (قريب،
 ،)16: 1995گرشويچ اين ستاك را با  zāyadدر فارسي نو سنجيده
است ).(Gershevitch, 1961:17
چئونگ گونة سغدي اين فعل را در زير دو مدخل جداگانه آورده كه احتماالً به
دليل ترديد در اصل و ريشة آن بوده است ،نخست در زير مدخل _( *√jaiزيستن)
گونة سغدي بودايي(_ )ʾʾzʾyرا نام ميبرد و صرفهاي بكار رفته در متون مختلف را
بر ميشمارد و فعل را "زاده شدن" معنا ميكند اما هيچ اشارهاي به گونة اشكاني آن
نميكند ( .)Cheung, 2007: 222ديگر بار زير مدخل _( *√zanزادن) نخست
 5در متون سغدي بودايي به شكل (_ )ʾʾzʾyنيز حرف نويسي شده است.
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گونة سغدي بودايي(_ )ʾʾzʾyو سپس سغدي مانوي (_ )ʾʾjyرا نام ميبرد اما اين بار
تعداد كمتري از صرفهاي بكار رفته در متون سغدي را بر ميشمارد و در ادامه به
گونة اشكاني اين فعل نيز اشاره ميكند و معناي آن را با پيشوند _ " āزاده شدن "
در نظر ميگيرد ( )Cheung, 2007 :464كه ميدانيم معناي دقيقي نيست ،چرا كه
به باور تمامي پژوهندگان اين فعل در متون پهلوي اشكاني"باز زاده شدن" معني
ميدهد نه "زاده شدن" (.(Durkin-Meisterernst, 2004: 3
در راستاي نظر چئونگ مبني بر اصل قرار دادن ريشة _" *√jaiزيستن" ميتوان به
اين نكته نيز اشاره كرد كه دگرگوني آوايي همخوان  ž<zاز دورة باستان به ميانه ،در
هر دو زبان سغدي و پهلوي اشكاني خالف قاعده است مگر تحت شرايط خاص ،اما
تبديل  ž<jدر هر دو زبان ياد شده امري بسيار بديهي است.
همچنين معناي فعل مورد نظر در زبان تالشي يعني " زندگي و هستي دوباره
يافتن" 6هماهنگي بيشتري با ريشة _( *√jaiزيستن) نشان ميدهد تا ريشة _*√zan
"زادن".
مطلب ديگري كه در مورد گزينش يكي از دو ريشة فعلي پيشنهاد شده ،مهم بهنظر
ميرسد اين است كه چگونه از ريشة فعلي " *√zanزادن" ستاك گذشتة _āž(i)t
ساخته شده است؟ ميدانيم ستاك گذشته در زبانهاي ايراني ميانه ،در صفت مفعولي
باستاني ريشه دارد كه از پيوستن پسوند اوليه  _taبه ريشة فعلي (معموال فرم ضعيف
ريشه) ساخته ميشده است ،اما در هيچكدام از صورتهاي ضعيف و حتي قوي ريشة

6

 .نگارنده به صورت پژوهش ميداني با تعداد زيادي از گويشوران منطقه مصاحبه نموده ،تمامي

گويشوران معناي "به هستي و زندگي بازگشتن" را براي فعل مورد نظر عنوان كردند و معناي "زادن و
متولد شدن" مطرح نشد.
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 *√zanواكة  iديده نميشود ،پس واكة  iچگونه در ستاك گذشته فعل مورد نظر ما
پديدار گشته است؟

7

 -4طرح چند پيشنهاد بر مبنای نظر چئونگ و وجود گونة تالشي āžiye
اگر بنا بر نظر چئونگ و ديگر موارد گفته شده در باال ريشة _" *√jaiزيستن" را
براي فعل مورد نظر در سغدي و پهلوي اشكاني و به پيروي از آن براي گونة تالشي
درست بدانيم ،بايد بپذيريم كه احتماالً معناي اصلي فعل همان است كه در زبان تالشي
حفظ شده است يعني "دوباره به هستي آمدن" و از آنجايي كه اين فعل در متون
سغدي و اشكاني در عباراتِ مرتبط با انديشة زادمرد و تناسخ بكار رفتهاست دانشمندان
معناي "باز زادن" را برايش در نظر گرفتهاند.
همچنين با پيدا شدن گونة تالشي و نيز پذيرفتن ريشة  *√jaiپيشنهاد شده توسط
چئونگ ،ميتوان با ديدة ترديد به موضوع وامواژه بودن _ āžayدر متون پهلوي
اشكاني نگريست .چرا كه وجود اين فعل در زبان تالشي ميتواند نشانگر اين باشد كه
كاربرد اين فعل تنها منحصر به زبان سغدي نبوده و احتماالً در برخي از زبانهاي
ال
ايراني ديگر نيز رايج بوده است ،بويژه شكل سببي آن در زبان تالشي با ساختاري كام ً
بومي يعني افزوده شدن پسوند سببيساز  _āvnو پيشوند _ āميتواند تا حدي نشانگر
اصالت اين فعل در تالشي باشد .شايد بتوان چنين پنداشت كه شكل باستاني اين فعل
از ريشة _ *√jaiدر هر سه زبان سغدي ،پهلوي اشكاني و تالشي و احتما ًال برخي از

7

به نظر ميرسد عدم وجود ستاك حال مجهول _ *jaiiaاز ريشة _( *√jaiزيستن) و نيز وجود

ستاك حال مجهول _ zayaاز ريشة ( *√zanزادن) در اوستا و فارسي باستان همچنين در
سنسكريت ،در كنار معناي برداشت شده از متوني كه فعل _ āžayدر آنها بكار رفته ،يعني مفهوم
زادمرد و زاده شدن ،سبب شده است كه بيشتر پژوهشگران ريشة فعلي ( *√zanزادن) را براي فعل
_āžayدرست بدانند.
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زبان هاي ايراني ديگر به موازات هم وجود داشته است و نيازي نيست گونة پهلوي
اشكاني را وامواژه به شمار آوريم.
نكته شايان توجه ديگر در مورد كاركرد پيشوند _ āاست ،چنانكه در معناي فعل
پهلوي اشكاني و تالشي ديده ميشود اين پيشوند معناي تكرار را به همراه دارد .اما در
گونة سغدي اين كاركرد ديده نميشود .از آنجايي كه در زبان تالشي پيشوند _ āزنده
است و كاربرد فراوان دارد و به روشني براي بخشيدن معني "دوباره" و "تكرار" به
فعل بكار ميرود (نگاه كنيد به نمونههاي جدول پايين) ،و با توجه به معناي تكرار كه
در فعل پهلوي اشكاني _ āžayآشكارا ديده ميشود ،بايد چنين پنداشت كه اين
پيشوند افزون بر كاركردهاي ديگر ،مي توانسته نقش مكرر كردن فعل را نيز ايفا كند ،اما
ي فعل مورد نظر ما ،كاركرد اين پيشوند فراموش گشته است.
در گونة سغد ِ
نمونههايي از كاركرد پيشوند _ āدر زبان تالشي (رفيعي:)109:1386،
بدون پيشوند

همراه با پيشوند

1

 baxšeبخشيدن

 ābaxšeدوباره بخشيدن

2

 tašeتراشيدن

ātāšeباز تراشيدن

3

 čākəndeشكستن

 āčākəndeباز شكستن

 -5نتيجهگيری
وجود واژههاي كهن و نكات دستوري در زبانها و گويشهاي محلي ميتواند منبع
بسيار خوبي براي درك پيچيدگيهاي واژگاني -دستوري زبانهاي ايراني ميانه و
باستان باش د .به همين منظور در اين مقاله فعلي كهن در زبان تالشي معرفي شد كه در
دو زبان سغدي و پهلوياشكاني بكار رفته است .در زبان تالشي اين فعل با تلفظ
 āžiyeبكار ميرود كه معناي" به هستي باز گشتن"" ،زندگي دوباره يافتن" و
"دوباره جان گرفتن" ميدهد .اين فعل هم از منظر ساختمان و ويژگيهاي آوايي و هم
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از منظر معنايي شباهت بسيار زيادي با فعل (_ ( ʾjyدر پهلوي اشكاني و (_/ )ʾʾzʾy
(_ ) ʾʾjyدر زبان سغدي دارد .براي فعل بكار رفته در سغدي و پهلوي اشكاني دو
ريشه پيشنهاد شده است .بيشتر پژوهشگران ريشة _" *√zanزادن" را در نظر
گرفتهاند اما چئونگ ريشة _" *√jaiزيستن" را نيز پيشنهاد داده است .پيشنهاد چئونگ
با معناي فعل در زبان تالشي مطابقت بيشتري دارد و ميتوان بر مبناي اين پيشنهاد
چنين انگاشت كه معناي اصلي فعل مورد نظر در زبان سغدي و پهلوي اشكاني
همچون تالشي "به هستي باز آمدن" بوده ،اما چون در متوني مرتبط با انديشة تناسخ و
زادمرد بكار رفته است دانشمندان زبانهاي تاريخي براي اين فعل معناي "باز زادن" را
در نظر گرفتهاند.
منابع
ابوالقاسمي ،محسن ( ،)1387دستور تاريخي زبان فارسي ،تهران :سمت.
اسماعيلپور ،ابوالقاسم ( ،)1393ادبيات مانوي ،تهران :نشر كارنامه.
رفيعي ،علي (« ،)1386فعل پيشوندي در تالشي» ،ادب پژوهي ،شمارة اول.
قريب ،بدرالزمان ( ،)1995فرهنگ سغدي ،تهران :انتشارات فرهنگ.
نصرتي سياهمزگي ،علي (« ،)1396ساخت واژگان خويشاوندي تالشي با رويكرد
اجتماعي» ،زبان فارسي و گويش هاي ايراني ،سال دوم ،دوره اول ،بهار و تابستان،
شماره پياپي.3
يارشاطر ،احسان (« ،)1371آذري» ،زبان فارسي در آذربايجان ،تهران :بنياد موقوفات
دكتر افشار.
Boyce, Mary (1986), A Raeder in Manichaean Middle Persian
and Parthian, Acta Iranica , Leiden, Brill.
Cheung, Johnny (2007), Etymological Dictionary of the Iranian
Verb, Lieden: Brill.

1399  ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن، ﺷﻤﺎره اول، ﺳﺎل اول، ﭘﮋوﻫﺶﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ و زﺑﺎنﻫﺎي ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ106

Durkin-Meisterernst, Desmond (2004), Dictionary of
Manichaean Middle Persian and Parthian, Turnhout
(Belgium): Brepols.
Gershevitch, Ilya (1961), A Grammar of Manichean Sogdian,
Oxford: Basil Blackwell.

