
 

 

 

 

 

 

 
 های باستانینامۀ فرهنگ و زبانپژوهشنامۀ تخصصی دو فصل

 55  -41 ، صص1400بهار و تابستان ، سال دوم، شماره اول

 
  ؛های مرکب وابسته در زبان اوستاییسازی واژهبررسی واژه

 بررسی متن مهریشت

 1*میترا رضائی

 

 چکیده
ها فتن و کم شدن آنهای گوناگون هستند و با از بین رها معرف زبانواژه

 شوند،ساخته می سازیواژه عملکرد از اصل در هاشوند؛ واژهها نابود میزبان

 بر تکرارشونده به صورت که است فعال سازوکاری سازی،واژه از مقصود

 تولید را زبان هایواژه مختلفی هایروش به و افزایدمی زبان هایواژه تعداد

سازی کیب تکواژها و ساختن واژگان جدید، واژهبه بیانی دیگر، به تر .کندمی

سازی بسیار غنی ویژه اوستایی، در زمینة واژههای ایرانی باستان، بهزبانگویند 

-های مهم و کهن است که تمام ویژگیمهریشت از یشت .استو متنوع بوده 

است و به دلیل  اوستاها را حفظ کرده و دومین یشت بلند های خاص یشت

                                                      
 .mit.reart@yahoo.com های باستانی، دانشگاه شهید باهنر کرمانکارشناسی ارشد فرهنگ و زبان *
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ن دایرة واژگانی متنوع و وسیع، برای شناخت و ارزیابی این زبان دارا بود

تواند ذهن را برای است. مطالعة دایرة واژگانی وسیع و ارزنده می ارزنده

 به نخست مقاله این در تر کند.ساخت واژگان نو در فارسی امروز، روشن

 وسپس پرداخته اوستایی زبان در سازیواژه هایروش انواع مختصر شرح

 متن مرکب واژگان نهایت در شود ومی داده توضیح مرکب سازیواژه

 گیرند.بررسی قرار می مورد اوستا مهریشت

 سازی مرکباوستایی، مهریشت، واژه زبان ها:کلید واژه
 

 همقدم -۱

سازنده اجزای به توجه با یکی دارد، وجود (language) زبان از متفاوت توصیف دو

 نظام یک مثابة به زبان هاتوصیف این هردوی آن؛ در نقش هب توجه با دیگری و اش

 :استشده تلقی

 هایجمله و محدود قواعد محدود، هایواژه از متشکل است نظامی زبان )الف

 .نامحدود

جامعة  در هاانسان میان ارتباط برقراری برای که است هانشانه از نظامی زبان )ب

 نگاه واژه به منظری چه که ازاینبه توجه با (7:  1392 افراشی،)رود کارمیبه زبانی

 ارائه شده است: برای آن متفاوتی تعاریف شود،

 (morpheme) تکواژ چند یا یک از که است زبانی ساختی واژه صرفی، لحاظ به

 تکیة یک همواره که است زبانی ساختی واژه واجی،-آوایی لحاظبه .ساخته شده است

ساخت هاواژه نحوی، لحاظبه .شودایجاد می درنگ آن زا پس معموالً و دارد اصلی

 به واژه معنایی، لحاظبه .روندمی کاربه نحوی هایگروه ساختمان در که هستند هایی

 دو در نوشتار در امالیی، لحاظبه .کندمی داللت یکپارچه و مستقل و یگانه مفهومی

 (.65: شود )هماندیده می فاصله قدری واژه سوی

های گوناگون هستند و با از ها معرف زباننه که از تعریف زبان پیداست، واژهگوآن

سازی واژه با روش اصل در هاشوند؛ واژهها نابود میها زبانبین رفتن و کم شدن آن
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(Word-Formation) است فعال سازوکاری سازی،واژه از مقصود شوند،ساخته می 

 مختلفی هایروش به و افزایدمی زبان هایواژه تعداد بر تکرارشونده به صورت که

به بیانی دیگر، به ترکیب تکواژها و ساختن واژگان  .کنندمی تولید را زبان هایواژه

گزینی، فرآیندی است که و واژه (28: 1362الدینی، سازی گویند )مشکوهجدید، واژه

شود؛ یده میطی آن برای یک مفهوم مشخص، یک یا در مواردی بیش از یک واژه برگز

 (.659: 1391آبادی، آید )قناتشمار میگزینی بههای واژهسازی یکی از شیوهواژه

 ساخت نظر از و ندارد را علمی مطالب بیان توانایی فارسی زبان که معتقدند برخی

 زبان ویژهبه ایرانی، باستانی هایزبان مطالعة (. با54: 1374)کافی،  است عقیم واژه

 متون واژگانی در تنوع و بوده غنی بسیار سازیواژه زمینة در که یابیمدرمی اوستایی

منظور مقابله با هجوم تحوالت مهمترین راه برای پرورش زبان به .استفراوان  اوستایی

 سازی، مطالعةهای پیشرفت در مبحث واژهسازی است و یکی از راهواژگانی، واژه

 کار بردههای نو بهر ساخت و ترکیب واژهکه د است هاییهای باستانی و روشزبان

های های مهم و کهن است، تمام ویژگیکه مهریشت از یشتبا توجه به این. اندشده

است و به دلیل  اوستابلند دومین یشت است. این یشت ها را حفظ کرده خاص یشت

است.  زندهواژگانی متنوع و وسیع، برای شناخت و ارزیابی این زبان ار دارا بودن دایرة

ان نو در تواند ذهن را برای ساخت واژگواژگانی وسیع و ارزنده، می مطالعة این دایرة

های مختلف ویژه روشدستور زبان اوستایی و به در زمینةکند.  ترفارسی امروز، روشن

(، توضیحات نسبتًا 1392( و ابوالقاسمی )2014(، جکسن )1996سازی، هوفمان )واژه

قواعد  طور کلی در کنار دیگرسازی بهاند، در این منابع به واژهدهکاملی ارائه کر

سازی مرکب مشخصاً به بررسی واژه دستوری اشاره شده است. در این پژوهش 

ارائه  هایی از متن مهریشتطور مفصل شاهدها و مثالو بهشود میوابسته پرداخته 

دستور زبان سنسکریت از منابع  های دستور زبان اوستایی به؛ باتوجه به شباهتگرددمی

 مقاله این درتوان بهره برد. تر و بیشتر هستند، نیز میمربوط به این زبان که مفصل

و  شودمی پرداخته اوستایی زبان در سازیواژه هایروش انواع مختصر شرح به نخست
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 وابستة مرکب تنها واژگان نهایت در و خواهد شد داده توضیح مرکب سازیواژه سپس

متن  در این راستا، مطالعة .بررسی قرار خواهد گرفت مورد اوستا مهریشت متن

های پورداوود ها و یادداشتترجمه (،Geldner,1896 مهریشت، برمبنای متن گلدنر )

و تشخیص  هااست؛ شرح واژهبوده (Gershevitch, 1967و سرود مهریشت ) (1394)

دستور  (،Bartholomae, 1904بارتلمه ) مةنادستوری واژه و اجزای آن از واژه مقولة

رایشلت  (،Hoffmann, 1996فمان )و(، هJackson, 1892زبان اوستایی جکسن )

(Reichelt, 1911( کلنز ،)Kellens, 1995) ( 1390، 1392و ابوالقاسمی)  استفاده شده

 است.

 

 مسأله بیان -2

 (rootریشه ) از اًمستقیم یا ییاوستا زبان در( adjectiveصفت ) و (noun) اسم

می اضافه ریشه به معانی هایی«وند» به کمک (، یاaffix) «وند» بدون شوندمی ساخته

 : طورکلیبه شوند؛می ساخته شدن ترکیب با یا و شود

 بدون ریشه از مستقیماً)اسم، صفت(،  (stem) صرفی هایبن از کمی تعداد تنها (1

 استفاده مرکب هایواژه در بیشتر صرفی بن عنوانبه ریشه شود،می ساخته ی«وند»هیچ 

 .شودمی

ساخته می« وند»و  ریشه از دیگر هایزبان و اوستا در هاواژه از زیادی تعداد (2

 هاآن معانی( prefix) پیشوند ( یاsuffixواژه معنی کلی و پسوند ) شوند. بخش ریشة

 .کندمی کامل را

های ازپیش ساختهواژه ترکیب یوسیلهبه جدید هایواژه ساخت روش سومین (3

 (.Jackson, 1892: §793ترکیب است ) یک ساختن عنوانبه شده

 مشتق یا( simple) اندبسیط یا اوستایی زبان در واژگان باال، مطالب مطابق پس

(derivative )مرکب یا (compounding )عبارت یا و (phrase .)ما جااین در 

 .کنیممی بررسی را صفت و اسم سازیواژه
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 ایواژه مشتق، واژة. استشده ساخته جز یک از که است نامی ساده، یا بسیط واژة

 غیرمستقل، هستند واژگانی ها«وند»است. کار رفتهبه« وند»آن،  ساخت در که است

 دهند،می تغییر را واژه دستوری مقولة و معنی و شوندنمی برده کاربه تنهاییبه یعنی

 ءجز دو از که است ایواژه مرکب واژة. کنندمی اسم را صفت یا و صفت را اسم یعنی

 است شده تشکیل ءجز چند از که است ایواژه عبارت است و شده ساخته مستقل

 .(296  – 285:  1392 )ابوالقاسمی،

 واژگان بیشتر اوستا در اما است سنسکریت مانند اوستا در اسمی و فعلی ترکیبات

 قابل راحتی به سنسکریت مانند ءجز هر شوند ویم نوشته جداگانه صورت به مرکب

در ویرایش شوند؛می مشخص متفاوت ترکیبات چاپی، هاینسخه در. نیست تشخیص

 در و شده مشخص».« با  مرکب واژگان (Geldner) گلدنر نسخة مختلف های

  هاینسخه

 (.Jackson, 1892: §858) اندشده جدا«  -»( با Westergaard) وسترگارد (4

 از گاهی و اندشده تشکیل ءجز دو از معموالً  که هستند صفتی یا اسمی کیباتتر 

 آزاد مرکب دستة دو به ها،آن ساخت روش به توجه با و ( 859§ )همان، ءجز سه

(copulative compound )و مرکب وابسته (non-copulative compound) 

 شوند:می تقسیم

 ارتباطی نحوی نظر از باهم، وندهش ترکیب اجزاء که است مرکبی آزاد، مرکب

 صرف جداگانه آزاد مرکب در شوندهاجزاء ترکیب از هریک باستان، ایرانی در. ندارند

 است وابسته، مرکبی مرکب. است مثنی شوندهترکیب اجزاء از هریک شمار و شوندمی

 (.293:  1392 ند )ابوالقاسمی،امربوط همبه نحوی نظر از شونده ترکیب اجزاء که

 

 حثب -2

ست که از نظر زمان سرایش و موضوع بعد از گاهان اوستاهای ها یکی از بخشیشت

تر عبارتند از: های کهنیشت. شودمحسوب می اوستاترین بخش قدیمی (ها)گات
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است و بعد از  اوستا. مهریشت که یشت دهم 19و  15, 14, 13, 10,  8,  5یشت 

 است –ایزد پیمان  –د، در توصیف ایزد مهر باشترین یشت مییشت مفصلفروردین

 . (52: 1389)تفضلی، 

از نام روز  بند بوده و صورت فارسی میانه 146کرده یا بخش و  35مهریشت در 

زردشتی، روز شانزدهم ماه به مهر  روزة، در تقویم سیاست اوستایشت  21دهم از 

ه یک فرهنگ شفاهی لق باختصاص دارد. مانند تمام متون اوستایی، مهریشت متع

رسد. جغرافیای آن به تمدن ماقبل تاریخ هندوایرانی می شعرآیینی است که ریشة

تر اشاره کردیم که واژهپیش (.Hintze, 2014مهریشت سرزمینی در مرکز آسیا است )

شود، با توجه به تنوع باالی سازی مرکب به دو دسته مرکب آزاد و وابسته تقسیم می

های مرکب وابسته متن بررسی و در یشت، تنها روش ساخت واژههای متن مهرواژه

 ایم. بندی کردهیازده بند دسته

 :(296-293: 1392)ابوالقاسمی،  وابسته مرکب واژگان ساخت هایروش

 

دو اسمی که اجزای این ترکیب . شودساخته می اسم دو اسم یا صفتی که از ترکیب. 1

 ی دارند.دهند با هم رابطة اضافرا تشکیل می

 :هایواژه

 da?hu.patai- ؛145 و 99 ،83 ،78 ،18 ،17 ،8 بندهای در، «سرورِ کشور -دهبد»به معنی 

 airiiō.šaiiana-  ؛13 بند در ،«منزلگاهِ آریایی»به معنی 

 nmānō.patai-  ؛84 و 18 ،17 بندهای در، «سرورِ خانه»به معنی  

vīs.patai-  ؛112 و 84 ،18 ،17 بندهای در ،«سرورِ ده»به معنی  

zaṇtu.patai-  ؛83 و 18 ،17 بندهای در ،«سرورِ قبیله»به معنی 

tištriiō.stār-  ؛143 بند در، «تیشتر ستارة»به معنی  

gao.yaotai-  ؛112 بند در، «چراگاه»به معنی  

aēQra.patai-  ؛116 بند در ،«معلم»به معنی  
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raQaē.štar-  ؛140 و 112 ،25،102 ،11 بندهای در ،«جنگجو»به معنی  

da?hu.sastai-  اسم، دو ترکیب از ؛87 بند در ،«امپراطوری -فرمانروایی»به معنی 

 .اندساخته اسم

 کهبراین کندمی داللت صفتآن  شود، ساخته صفت اسم، دو ترکیب از اگر -

 یکی مدلول یا ،دارد دیگر اسم چون مدلول را اسم دو از یکی مدلول چیزی یا کسی

 :دارد دیگر اسم مدلول ماس دو از

 های:واژه

miQrō.drug-  62 ،48 ،38 ،37 ،23 ،20 ،2 ،1 بندهای در، «شکن پیمان»به معنی 

  ؛133 و

rāma.šaiiana-  ؛4 بند در، «دهندة مسکن آرام»به معنی  

haomaiiō.gauu-  ؛6 بند در ،«دارشیرهوم»به معنی  

zaraniiō.pīsi-  ؛13 ندب در ،«آراستهزرین»به معنی  

gauua.šaiiana-  و « کنندة مسکن برای دامفراهم»به معنیgauua.šitai-  به

  ؛15بند در ، «مسکن دام»معنی 

zauuanō.srUt-  و « شنوندة دعا»به معنیkaršō.rāzah-  حاکم بر »به معنی

  ؛61 بند در ،«مرزها

zvm.fraQah-  ؛95 ،44 ،2 بندهای در ،«وسعت زمینبه»به معنی   

tanu.mLQra-  ؛137و  25 بندهای در، «تجسم کالم مقدس»به معنی  

bāzuš.aojah-  و « بازو قوی»به معنی aCa.hunara-  بسیار صاحب »به معنی

 ؛25 بند در ، «هنر

 srao.gvnā-  و « زنان پرتکاپو»به معنی ništarvtō.aspaiia-  دارای »به معنی

  ؛30 بند در، «ارابه سریع

vrvzifiiō.parvna- «؛39 بند در ، «دارای پر عقاب  

mainiuu.asah-  ؛132و  131، 130، 129، 128 ،68 بندهای در ، «مینو مکان»به معنی  
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pvršu.anika-  ؛127 و 70بندهای در ،«دارخال صورت»به معنی  

aiiaMhō.zasta-  دست آهنین»به معنی»،  aiiaMhō.jiiā- آهنین»به معنی 

به  -aiiaMhō. paitišXarvna، «دم آهنین»به معنی -aiiaMhō.duma ،«زردپی

   ؛70در بند « پا آهنین»به معنی -aiiaMhō.pāδa و «آرواره آهنین»معنی 

 zauuanō.suuan- ؛76 بند در، «اجابت کنندة دعا»به معنی 

 mana.vaṇtai-  ؛81 و 79 بندهای در، «عالی»به معنی   

ašō.Tkaēša-  ؛84 بند در، «پیرو راستی»به معنی  

zairi.dōiQra-  ؛88 بند در ،«چشم زرین»به معنی  

stvhr.paēsah-  ؛143 و 90بندهای در ، «ستارگان آراسته»به معنی  

aēsmō.zasta-  هیزم در دست»به معنی»،  barvsmō.zasta-  م در بَرسَ»به معنی

اون ه»به معنی  -hāuuanō.zasta و « شیر در دست»به معنی  -gao.zasta ، «دست

  ؛91 بند در ،«در دست

pvšō.tanU- ؛97 بند در ،«پشوتن»به معنی 

vairiia.stāra-  ؛100 بند در ،«سمت چپ»به معنی  

miQrō.aojah- ؛104 بند در، «شکنپیمان -پیمان فریبندة»به معنی  

zaraniiō.vārvQman-  ؛112 بند در ،«نیزه زرین»به معنی 

 mainiiuš.XarvQa-  ؛125 بند در، «خوراک مینوی خورندة»به معنی  

kahrkāsō.parana-  کرکس دارای پَرِ»به معنی» ،zaraniiō.zafar-  به معنی

  ؛129 بند در، «دوشاخه نوک»به معنی  -sruuī.stāi و « دهانه زرین»

brōiQrō.taēZa-  ؛130 بند در ،«تیز تیغه»به معنی  

vaiiō.dārana-  ؛131 بند در ،«دو لبه»به معنی  

frādaT.gaēQā-  و« برندة جهانپیش»به معنی  varvdaT.gaēQā-  به معنی

 .اندساخته صفت اسم، دو ترکیب از ؛139 بند در ،«بالندة جهان»
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 .آیدمی به وجود صفت و اسم یک اسم یا صفتی که از ترکیب .2

  

 :کندمی توصیف را اسم صفت، باشد، اسم ترکیب اگر -2-1

 های:واژه

pouru.spaxštai-  ؛11 بند در ، «هوشیاری زیاد»به معنی  

vouru.gaoiiaoitai-  ؛11 ،10 ،9 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،1 بندهای در ،«چراگاه فراخ»به معنی 

frāšmō.dātai-  اندساخته اسم صفت، و اسم ترکیب از ؛95 بند در ،«غروب»به معنی. 

 

 ترکیب آن با هک صفتی به موصوف اسم مدلول وجود بر باشد، صفت ترکیب اگر -2-2

 کند:می داللت چیزی یا کسی در شده

 های:واژه

 pouru.vāstra-  ؛14 بند در ،«های بسیاردارای چراگاه»به معنی  

vīspō.vīδuuah-  ؛60 و 35 ،24 بندهای در ،«آگاه همه»به معنی  

vahmō.svṇdah-  ؛25 بند در ،«خرسند از نیایش»به معنی 

asrU.azan-  ؛38 بند در، «انریزاشک»به معنی  

uGra.bāzauu-  ؛75 و 42 بندهای در ،«بازوان قوی  دارندة»به معنی  

vouru.ašta-  ؛44 بند در، «بسیار پهناور»به معنی 

huuarv.hazaoša-  ؛51 در بند ،«هماهنگ با خورشید»به معنی  

ustāna.zasta-  ؛83 و 73 ،53 بندهای در ،«های برافراشتهدست»به معنی  

vrvDBō.zvṇga-  و« برپا»به معنی pouru.yaoxštai-  بند در ،«بسیار کاردان»به معنی 

 ؛61

bvrvzi.caxra-  ؛67 بند در ، «بلند چرخ»به معنی 

 tiZi.dLstra-   ؛127 و 70 بندهای در، «تیز دندان»به معنی 

tiZi.asUra-  ؛127 و 70 بندهای در ،«تیز نیش»به معنی 
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 bvrvzi. gāQra-  و« ند سرود خوانبل»به معنی āsu.yasna-   سریع»به معنی

  ؛89 بند ، در«سناخوانیَ

pouru.spaxštai-  ؛94 بند در ،«هوشیاری زیاد»به معنی  

darvGō.gauuā-   و «دراز دست»به معنی pouru.mahrka-  ر پُ »به معنی

 ؛97 بند در،  «مرگ

 tiZi.arštai-  ؛102 بند در ،«دارتیر نوک»به معنی 

 darvGa.arštaiia- ؛102 و 39 بندهای در، «بلند تیر با بدنة»به معنی 

xšuuiBi.išauu-  ؛102 بند در، «تیز تیر»به معنی 

 sruT.gaoša- ؛107 بند در، «دارای گوش شنوا»به معنی 

 pouruš.XāQra- ؛108 بند در، «ُپر آسایش»به معنی 

 pouru.spāδa- و « پُر سپاه»به معنی hamō.xšaQra- ؛109 بند در، «قدرتمند» به معنی 

 vasō.xšaQra- ؛112 بند در، «آزاد»به معنی 

 gouru.zaoQra- ؛113 بند در، «نثار = خونسنگین»به معنی  

vīspō.paēsa-  و « آراستههمه»به معنی hāmō.taxma- یکنواخت»به معنی

 ؛124 بند در، «تازش

 hama.gaona- ؛125 بند در، «رنگیک»به معنی  

 

 شود:می ساخته اسم با مضارع فاعلی صفت ترکیبکه از صفتی . 3

 های:واژه

 auruuaT.aspa-  ؛90 و 13 بندهای در، «تیزاسب»به معنی 

 arvnaT.caēša-  و « کنندة گناهمجازات»به معنی viṇdaT.spāDa-  به معنی

 ؛35 بند در، «کنندة سپاهفراهم»

uxšiiaT.uruuara-   و « رویانندة گیاه»به معنیtāT.āpa-  در بند «بارانندة باران»به معنی ،

 ؛61
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 baraT.zaoQra- ؛126 بند در، «زوهر آورنده»به معنی  

aš.xraQBastvmna-  ؛141 بند در، «خردمندترین»به معنی  

 
 :شودمی ساخته اسم با گذشته مفعولی صفت ترکیب ازصفتی که . 4

 های:واژه

dātō.saok-  ؛25 بند در، «سودبخشنده»به معنی  

aoxtō.nāman-  ؛74 و 70 ،67 ،55 ،54 ،31 ،30 بندهای در، «بردهنام»به معنی  

barō.zaoQra-  ؛56 و 31 ،30بندهای  در، «زوهر آورنده»به معنی  

ahura.Dāta-  ؛33 بند در، «اهورا آفریده»به معنی  

arvzō.šUta-  ؛36 بند در، «مشغولِ جنگ»به معنی  

daēuuō.dāta-  ؛93 و 50 بندهای در، «فریدهدیوآ»به معنی 

rasmō.jata-  ؛52 بند در، «در صفِ نبرد کشته»به معنی  

dāmi.dātā-  ؛61 بند در، «مخلوق آفریدگار»به معنی  

bvrvGmiia.šaēta-  ؛77 بند در، «مسکن خوش»به معنی  

mainiiu.tāšta-  ؛143 و  90بندهای در، «شدهمینوی ساخته»به معنی  

haDō.gaēQā-  ؛116 بند در، «شریک»معنی به  

mazda.Dāta-  ؛67 بند در، «آفریده مزدا»به معنی  

 

 شود:می ساخته مضارع بن با اسم ترکیب ازصفتی که . 5

 های:واژه

 hispō.svmna- ؛45 بند در، «نگرددرحالی که می»به معنی  

fraxšti.dā-  بخشندة فراخی»به معنی»، āzuiti.dā-   بخشندة چربی»به معنی»، 

vLQBō.dā-  بخشندة رمه»به معنی»، xšaQrō.dā-  بخشندة شهریاری»به معنی»، 

puQrō.dā-  فرزندان بخشندة پسران/»به معنی»،gaiiō.dā-  بخشندة زندگانی»به معنی»، 
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hauuMhō.dā-  و «بخشندة آسایش»به معنی ašauuastō.dā-  بخشندة اهالیی»به معنی» ، 

 ؛65 بند در

 šōiQrō.pāna- گاهدارِ سکونتنگاه»عنی به م»، šōiQrō.irik-  ترک»به معنی

به معنی  -vīsō.irik ،«کنندة خانهترک»به معنی  -nmānō.irik ،«گاهسکونت کنندة

به معنی  -da?hu.irik و «کنندة ناحیهترک»به معنی  -zaṇtu.irik ،«کنندة دهترک»

 ؛75 بند در، «کنندة سرزمینترک»

 miQrō.ziiā-  ؛82 بند در، «کنندة پیماننقض»به معنی 

 virō.niilṇk-  ؛96 بند در، «مردافکن»به معنی  

 

 شود:ساخته می یشة فعلیر و اسم ترکیب ازصفتی که . 6

 های:واژه

 ašauua.jan- ؛76 و 45 ،38 ،2 بندهای در، «اهلوکش»به معنی 

 kamvrvDō.jan-  ؛26 بند در، «ندة سرِدیوانزن»به معنی 

 ašvmnō.vīd- ؛39 بند در، «آسیب نرساننده»به معنی 

ašvmnō.gan-  ؛109 و 40 بندهای در، «مجروح نکننده»به معنی  

 

 شود:می ساخته گذشته مفعولی صفت و قید ترکیب از صفتی که. 7

 :واژة

 arš.uxta- ؛6 بند در، «شدهسخنان درست گفته»به معنی  

 

 ترکیب این در شود؛می ساخته مضارع بن و قید ترکیب از که صفت فاعلی مضارع . 8

 کند:می وصف فاعل توسط را انجام فعل نحوة قید

 .نداشت وجود ایواژه مهریشت متن در ترکیب نوع این از
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 قید ترکیب این در شود؛می ساخته ریشه و قید ترکیب از که صفت فاعلی مضارع. 9

 کند:می وصف فاعل توسط فعل را انجام نحوة

 :واژة

 hakvrvT.gan- ؛127 و 70 بندهای در، «باره کشندهیک»به معنی  

 

 :شودمی ساخته اسم، و مشترک ضمیر ترکیب از صفتی که. 10

 های:واژه

 Xa.Dāta-  ؛66 بند در، «خداداده»به معنی 

 huuā.marZdika- ؛140 بند در، «رحیم»به معنی  

 بند یلذ جکسن ولی است کرده اشاره 2 دربند عددی ترکیبات به ابوالقاسمی

 :کنیممی جداگانه اشاره بندی در نیز ما است، آورده جداگانه

 

 و دارد اولیه جزء عنوانبه عدد یک که هستند صفت از هاییگونه عددی . ترکیبات11

 (.Jackson, 1892: §891) رودمی کاربه خنثی مفرد و اسم یک دوم جزء در معموال

 های:واژه

 hazaMra.gaoša-  و « گوشهزار »به معنی baēuuarv.cašman- به معنی

 ؛91 ،7 بندهای در، «هزار چشمده»

 hazaMra.yaoxštai-  ؛107و 35 بندهای در، «دارندة هزار ادراک»به معنی 

 satō.dārā-  و « صد تیغه»به معنیsata.fštāna-   ؛96 بند در، «صد گره»به معنی 

Qri.aiiar-  سه روز»به معنی»، Qri.xšapar-   سه شب»به معنی»، bi.aiiar-  به

 ؛122 در بند  ،«دو شب»به معنی  -bi.xšapar و «دو روز»معنی 

 bi.taēGa-  ؛130 بند در، «دو تیغه»به معنی  
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 گیرینتیجه -۳

ای مرکب، واژه واژةاند یا مشتق و یا مرکب. اسم و صفت در زبان اوستایی یا بسیط

ابسته، ترکیبی است که اجزاء شود. مرکب واست که از دو جزء مستقل ساخته می

 اند.هم مربوطشونده از نظر نحوی بهترکیب

 شود:مرکب وابسته در زبان اوستایی به یازده روش ساخته می

 اضافی دارند، اسم یا صفت هستند. دو اسم، که رابطةترکیب  -

 سازد.ترکیب اسم و صفت، اسم یا صفت می -

 سازد.ترکیب صفت فاعلی مضارع و اسم، صفت می -

 سازد.ترکیب صفت مفعولی گذشته و اسم، صفت می -

 سازد.ترکیب اسم و بن مضارع، صفت می -

 سازد.ترکیب اسم و ریشه، صفت می -

 سازد.ترکیب قید و صفت مفعولی، صفت می -

 سازد.ترکیب قید و بن مضارع، صفت فاعلی مضارع می -

 سازد.ترکیب قید و ریشه، صفت فاعلی مضارع می -

 سازد.ترکیب ضمیر مشترک و اسم، صفت می -

 سازد.معمواًل با یک اسم، صفت میترکیب عدد  -

های متفاوت و بررسی کامل شاهدها و نمونه در این پژوهش سعی شد که با ارائة

طور های مختلف ساخت این نوع واژه، بهمتن مهریشت، روش های مرکب وابستةواژه

 راستی مطالعةلق واژگان امروزی آماده کند. آیا بهکامل ارائه شود تا ذهن را برای خ

منظور ایجاد واژگان جدید و خلق واژگان مرکب و متنوع با منشأ های باستانی بهزبان

تواند مانع نفوذ واژگان بیگانه و جلوگیری از در معرض خطر قرار گرفتن باستانی، می

 زبان فارسی شود؟
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