
  
  
  
  
  
  

  متن کتیبۀ بیستون سازي اسامی خاص درهایی از بومینمونه
 
 

   1دکتر اورنگ ایزدي    
  2نگارشالناز 

  
  25/12/94تاریخ پذیرش:        15/8/94تاریخ دریافت:  

  
  

  چکیده
هـاي   ونوتی، بـراي توصـیف روش  پردازانی چون نظریههاي ترجمه است که  سازي یکی از شیوه بومی

صورت که مترجم یک روش  اند. بدین، در فرهنگ انگلیسی ـ آمریکایی ابداع کرده مشترك در ترجمه
 بودن متن خارجی براي خواننـدگان زبـان مقصـد بکاهـد.     کند تا از خارجی روان و شفاف اقتباس می

اسامی  (صرف) بررسی فرآیندهاي واجی و تا حدي واژشناسی در تحقیق حاضر، سازي مقصود از بومی
 است. البته به سبب آشنایی ذهنی خواننـدة امـروز، تاحـدي   یونانی  اکّدي ویالمی، در زبان ع خاص،

هاي اصلی تحت اسامی خاص درون کتیبه به عنوان داده یا مصداق .کنیمبررسی مینو را هم  یفارس
اند. نتایج تحقیق نشان هاي مذکور بررسی شدهسازي قرار گرفته و در هریک از زبانفرآیندهاي بومی

کند. از زبانی به زبان دیگر فرق می ندیفرآ نیاکه نظام واجی هر زبانی خاص خودش است و د ده می
  .بردبه کار می مورد نظرجاي واج  ترین واج را بهیکباشد، درنتیجه نزد یواجفاقد ممکن است زبانی 

  

  زبان عیالمی، زبان اکّدي سازي، اسامی خاص، زبان یونانی،بومی واژگان کلیدي:
  

  
  هاي باستانی دانشگاه عالمه طباطباییستادیار فرهنگ و زبانا .1

 
abifarna@yahoo.com 

 

 
    هاي باستانیکارشناس ارشد فرهنگ و زبان .2
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  مقدمه -1
نبرد به موقعیت خود تقریباً  19پس از اینکه داریوش شاهنشاهی ایران را به دست گرفت و با 

مردم امپراتوري ۀ آگاهانه تصمیم گرفت تا هم، هاي امپراتوري استحکام بخشید بخشۀ در هم
ۀ خویش را در جریان فرمانروایی خود قرار دهد. به همـین منظـور، دسـتور داد کـه از کتیبـ     

محل ). 18: 1376(کخ، هایی به سرتاسر قلمرو امپراتوري هخامنشی فرستاده شود  بیستون نسخه
شـود و برطبـق شـواهد    نامیده می» جایگاه خدایان«، 1نگارة داریوش، بگستان، بغستان سنگ

] نامیده شده و بعدها بر اثر گذر زمان، در فرهنگ عامه βαγισtανoν] «vāgistānon«یونانی 
. در سـمت  )77: 1997، 2(اشـمیت تغییر معنی داد و به مفهوم بدون ستون (بیستون) درك شد 

ن، و مـتن  چپ کتیبه، متن اکّدي در دو ستون حک شده، متن فارسی باستان در پـنج سـتو  
هاي هخامنشی  داریوش در کتیبه ).88-87: 1386 ؛ همو، 1997، 3(لوکوكعیالمی چهار ستون دارد 

که در منابع یونانی و عیالمی و اکّدي به صورتی  شناخته شده درحالی»  Dārayavahuš«به نام 
خوانده  نوشته و Dareiosیا  Dariusشود. در منابع یونانی این اسم  دیگر نوشته و خوانده می

اسنادي اصیل و تاریخی هستند و به همان صورتی که دوهزار و پانصد سال  ها کتیبه شود. می
انـد.   گونه دستکاري و تصـحیح نگشـته   اند و دستخوش هیچ پیش نقر شده به دست ما رسیده

کتیبۀ بیستون، عالوه بر اهمیت تاریخی و جغرافیایی خود که امپراتوري پهناوري را به تصویر 
تنهایی لغات و مواد زبانی زیادي  شاند، از لحاظ زبانی هم حائز اهمیت است. این کتیبه بهک می

بررسـی   در بردارد. زبان مادي، زبان فارسی باستان، زبـان عیالمـی و زبـان اکّـدي کـه ذیـالً      
اند.  شده ها هریک تأثیر زیادي بر هم داشته و سبب کشف و خواندن دیگري  این زبان گردد. می

 شویم.  ها آشنا  هاي آوایی این زبان توانیم با هریک از نظام یله ما میبدین وس
هاي فارسـی باسـتان، عیالمـی، اکّـدي و      در این پژوهش، پس از نگاهی گذرا به همخوان

  شود.اختصار بررسی می بهآنها سازي اسامی خاص یونانی، فرآیندهاي بومی
  
  
  
  
  

                                                             
1. baga-stāna 
2. Schmitt 
3. Lecoq 
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  )31: 1953، 1(کنتهاي فارسی باستان  همخوان -1جدول 
  

Dental-palatal  
  دندانی کامی

glottal 
  چاکنایی

uvular 
  مالزي

palatal 
  کامی

dental 
  دندانی

labial 
      لبی

    k 
g 

  t 
d 

p 
b 

  واك بی
 واکدار

  انسدادي
Plosive 

      č  
  

واك  بی    
  واکدار

  انسایشی
Affricate 

 
h x š  s  

θ f سایشی  واك بی  
Fricative 

      n   m خیشومی  واکدار  
Nasal 

      r   l     روان  واکدار  
Liquid 

 
ç 

  واك بی          
  

  صفیري
sibilant 

هاي عیالمی به دقت فارسی باسـتان کـه ادوار قبـل و بعـد      اي مالحظات، واجبه سبب پاره*
  است. مشخصی دارد، معرفی نشده

  
  )12: 2004، 2(استولپرهاي زبان عیالمی  همخوان -2جدول 

  
              نحوة تولید

 d t g k b p  انسدادي
 (?)š  s z h(?) v(?) f  سایشی

         l r  روان
         m n  خیشومی

         (?)w(?) y  غلت
  

  )13(همان: هاي زبان عیالمی  واکه -3جدول 
  

/a/       /i/       /u/ 
u/a/     /e/  ?  /ai/ 

  

                                                             
1. Kent  
2. Stolper 
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 )34: 1961، 1(گلبهاي زبان اکّدي  نهمخوا -4جدول 
  

    لبی  لثوي -دندانی  کامی  نرمکامی  چاکنایی
     n m خیشومی  

)‘Ɂ(    K t p واك بی  
  واکدار G d b      انفجاري

    ḱ ť    تأکیدي  
  )hx    ( š s   واك بی  

  واکدار   z       سایشی
     ś   تأکیدي  
     r   لرزشی  
  w  j(y)  l   نزدیکی  

  
 )34(همان:  هاي زبان اکّدي واکه -5جدول 

  
    پیشین  مرکزي  پسین

u    i بسته  
    e یانیم  
  a   باز  

 
 )9: 2011، 2(زاخاریوهاي یونانی  همخوان -6جدول 

 
  ردیف  حرف بزرگ  حرف کوچک  تلفظ  اسم حرف

alfa  art  α  α  Α  1.  
vita  very  v  β  B  2.  

gama  continuous  g  γ  Γ 3.  
đelta  The  đ  δ  ∆  4.  

epsilon  end  e  ε  Ε 5.  
zita zebra  z  ζ  Z 6.  
ita  Ski i  η  H  7. 

thita thin  th  θ  Θ  8. 
iota، yota  ski  i  ι  I  9. 

kapa  keen  k  κ  Κ  10. 
lamđa  lion  l  λ  Λ  11. 

mi  me  m  μ  M  12. 
ni no  n  ν  N  13. 
ksi  thanks  ks  ξ  Ξ  14. 

omikron  or  o  o  O  15. 
                                                             
1. Gelb  
2. Zachario  
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pi  press p  π  π 16. 
ro  -  r  ρ  Ρ  17. 

sigma  so  s  σ.ς  Σ  18. 
taf  atlas  t  τ  T  19. 

ipsilon  ski  i  υ  Υ  20. 
fi fee  f  φ  Φ  21. 
hi  he  h  χ  X  22. 
psi  pepsi  ps  ψ  ψ  23. 

omega  or  o    Ω  24. 
 
  پیشینۀ تحقیق -2

درمورد این موضوع، اثر مستقلی در دست نیست. لذا نگارنـدگان از منـابع مختلـف کـه بـه طـور       
 انـد.  وري آنهـا برآمـده  است بهره برده و در صـدد گـردآ   غیرمستقیم به موضوع اصلی ارتباط داشته

تطـور   -2هـاي ایـران باسـتان؛     پـژوهش  -1شـود:  دستۀ کلی تقسـیم مـی   پنجپیشینۀ تحقیق به 
هـاي   پـژوهش  -5هـاي نظـري ترجمـه؛     پژوهش -4هاي یونانی کهن؛  پژوهش -3ها؛  تاریخی واج

 و هبـه اسـامی عـام و خـاص اشـاره کـرد       )1374(اکّدي. در میان محققان ایرانی، باطنی  -عیالمی
نـد  ا تحوالت تاریخی هر زبان عبارت است. ختهپردا ها  به بررسی تحوالت تاریخی واج )1386( باقري

تحـول رابطــۀ   -3تحـول ســاخت کلمـات (تحـوالت صــرفی)؛     -2تحـول آواهـا و اصــوات؛    -1از: 
: 1386 ي،(بـاقر تحـول معـانی    -5تحول واژگـان؛   -4نشینی کلمات در جمله (تحوالت نحوي)؛  هم
می اشـخاص و مبنـاي   اسـا » هـاي باسـتانی  پژوهشی بـر نـام  «در مقالۀ  )1388(خسروي میرا .)21

بـه   )1917( 1محققـان خـارجی، ادویـن لـی    است. در میان  را بررسی کردهنامگذاري اسامی خاص 
دیـن را عامـل بسـیار مهمـی در نامگـذاري       )1376(. کخ است ختهپردابررسی زبان فارسی باستان 

شناسـی و  اسامی سلطنتی هخامنشی را از نظر ریشه )1997(ست. اشمیت ا اسامی اشخاص دانسته
رِي   تـاریخی واج  اسـت. در زمینـۀ تطـور    معناشناسی بررسی کرده 1953(کنـت  )، 1899( 2هـا، گـ( ،

شناسـی و سـاخت اشـتقاقی اسـامی خـاص        بـه بررسـی ریشـه    )2007( 3و تاورنیه )1997(لوکوك 
 6، استونسـیفر )1917( 5سوتر )1910( 4توان باكنی کهن، میهاي یونااند. در زمینۀ پژوهشپرداخته

 8و یانـگ  )1995( 7، ونوتیههاي نظري ترجمرا نام برد. در زمینۀ پژوهش )2011( و زاخاریو )1918(

                                                             
1. Edwin lee 
2. Gray 
3. Tavernier 
4. Buck 
5. Souter 
6. Stonecipher 
7. Venuti 
8. Yang 
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هـاي  پـژوهش ۀ در زمینـ انـد.   سـازي پرداختـه   به بررسی راهکارهاي ترجمه، ازجمله بومی) 2010(
  .نام برد )2004( و استولپر )1998( 1خاچیکیان )،1961(توان از گلب اکّدي می -عیالمی

  
  سازي بومی -3

هـاي   چون هر زبـانی قـوانین آوایـی و محـدودیت     .دنپذیر دیگر تأثیر میاز هم ها زبانمعموالً 
 2شود، زبان مقصد یمزبان آن وارد تازه اي  خودش را دارد، وقتی واژهخاص آرایی و هجایی  واج

قواعد خود آرایی و دیگر  واج ،برد، بلکه براساس قوانین واجی به کار نمی را عیناً 3واژة زبان مبدأ
  د. تر باش راحتکاربرد آن تا براي اهل زبان  کند هماهنگ می

  
  سازي در علم ترجمه بومی -4

مترجم یک روش روان و شفاف اقتبـاس   صورت کهسازي یک روش ترجمه است، بدین  بومی
. از )17: 1995(ونوتی، جی براي خوانندگان زبان مقصد بکاهد بودن متن خار کند تا از خارجی می

سازي را  سازي، نیدا است که بومی یکی از طرفداران بومی«کند که سوي دیگر، یانگ نقل می
بـودن   شود. بدین منظور کـه بیگانـه   داند که در آن سبکی شفاف اقتباس می نوعی ترجمه می

کند که ترجمـه،  م کند. وي همچنین بیان میمتن خارجی را براي خوانندگان زبان مقصد ک
فهـم و خوانـا    شود، باید قابـل  ارتباط برقرار کردن است و متنی که توسط خواننده خوانده می

باشد و مترجم باید آن متن را به زبان خواننده نزدیک کند تا وي شباهت و برابري را با زبان 
    ).77: 2010(یانگ، » مادري خود احساس کند

  
  ی خاصاسام -5

شود طبقه اسم بـه دو زیرطبقـۀ    در ساختمان معنایی زبان فارسی تمایزي وجود دارد که باعث می
دار  کنـد و در اصـل همـه معنـی     عام و خاص تقسیم شود. اسم خاص فقط به یک فرد اشـاره مـی  

هایی هستند که به واژگان عمومی زبـان تعلـق دارنـد، یـا از آنهـا ترکیـب        هستند، زیرا عموماً واژه
شامل اسامی اشخاص و اماکن ۀ بیستون . اسامی خاص در کتیب)182و  178: 1374(بـاطنی،  اند  یافته

اسـامی   -1شـوند:   بـه چهـار دسـته تقسـیم مـی     ه کتیبـ این . اسامی اشخاص در استجغرافیایی 
 -3تن (کسانی که در به سلطنت رسیدن داریوش به او یاري رسـانیدند)؛   هفت -2خاندان شاهی؛ 

  اسامی فرماندهان سپاه داریوش.   -4شیان و فرمانروایان محلی؛ اسامی شور
                                                             
1. Kha ikjan 
2. Target language 
3. Source Language 
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  کنیم.بررسی می، نام پدر داریوش را »گُشتاسپ«به عنوان نمونه     
 

  Vištāspaصورت فارسی باستان  -7جدول                                       
  

 آوانویسی نویسی حرف 
 Vi-i-š-t-a-s-p Vištāspa فارسی باستان

  uš-ta-as-pa کّديا
  mi-iš-da-aš-ba  عیالمی
 Υ-σ-τ-α-σ-π-η-ς Yστασπης یونانی

  گُشتاسپ  فارسی نو
 
  Vištāspaسازي صورت فارسی باستان  فرآیندهاي بومی -6
  در فارسی باستان vištāspaسازي صورت فارسی باستان  بومی -6-1

višta  ازhad-   1754 : سـتون، 1904(بارتولومـه،  به معنی نشستن( .viš     ،صـورت ضـعیف ریشـه
است: آمادگی براي انجام کاري، و سانسکریت آن  sēvaو اوستایی آن - vaiš صورت افزوده آن 

vis 209: 1953(کنت، : واردشدن( .višta-   :تعلـیم   -2آزاد، افسارگسـیخته؛   -1دو معنـی دارد
 ).564: 2007(تاورنیه، دیده 

در هـم   vištaپایـانی   aو  aspaآغازي a اسب.  است. به معنی aspaقسمت دوم این واژه 
است. بنابه گفتۀ لوکوك این واژه پارسی نیست بلکه  به وجود آمده āادغام شده و از ادغام آنها 

 asaفارسـی باسـتان،   در است. ولی  asaمادي است و فارسی باستان این واژه به معنی اسب، 
. کردنـد  استفاده می aspaاش گونۀ ماديجاي آن از  و به شدهبراي اسامی خاص استفاده نمی

و  46: 1997(لوکوك،  »شده توسط اسب برده« asabāraیک واژة نظامی بود، مانند  asaگویا واژة 
  ).18: 1918استونسیفر، 

    است: بیان شده vištāspaمعانی متعددي براي واژة     
  ).12: 1388(امیرخسروي، داراي اسب وحشی  -الف
  ).209: 1953و کنت،  99: 1918(استونسیفر، جان  هاي بی اسب -ب
  ).22: 2007به نقل از تاورنیه،  97: ستون اول، 1979(مایرهوفر، ها افسار نداشتن اسب -ج
  
  در عیالمی vištāspaسازي صورت فارسی باستان بومی -6-2

pa  s  ā  t  š  vi  
  š  A  da  iš  mi  
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/mi/  عیالمی در برابر/vi/  فارسی باستان، عیالمی/v/ ترین واج به  ندارد، درنتیجه نزدیک
/v/ ،/m/  .دولبی است/v/  فارسی باستان توسط/m/   شـود. عیالمـی    عیالمی نشـان داده مـی
  است. را به کار برده /d/ یعنی ،، جفت واکدار آن/t/جاي  به

هـاي لبـی    فارسی باستان قرار داده، در عیالمی، تلفظ انسدادي /p/جاي  را به /b/عیالمی 
توان  تمایز واجی بوده، و این نکته را می /p/و  /b/ست. در عیالمی هخامنشی، بین مشخص نی

اي خارجی از زبان فارسی باسـتان بـه عیالمـی وارد     در اسامی خارجی یافت. معموالً اگر واژه
. این تمایز ریشه شد استفاده می /p/جاي آن واج، از  عیالمی بهدر شد،  آغاز می /b/شد و با  می

ها  بودن این واج2یا نرم1ندارد، بلکه این تقابل، ریشه در سخت /p/و  /b/صدایی بین  در تقابل
) بـه عنـوان   g ،d ،bهـاي سـخت؛ و (   ) به عنوان انسـدادي t ،pو  kهاي انسدادي ( داشت. واج

  ).33: 2004(استولپر آیند  انسدادهاي نرم به حساب می
  

  کّدي ا در vištāspaسازي صورت فارسی باستان  بومی -6-3
در  ).85:  1961(گلـب،   iš>ušشد، ماننـد   / بدل میu/ به /i/ رفت / به کار میi/ بعد از /šوقتی /

پدید آمد  avištپایانی واژة  aو  aaspآغازي واژة  aکشیده، در نتیجۀ ادغام  /ā/فارسی باستان 
تمـایز معنـا   ها سبب  تبدیل شد، در اکّدي کشش واکه /ā/در هم ادغام شد و به  /a/و این دو 

نشـینی   در هـم  /a/شـد و بـه همـین دلیـل دو      اکّدي، کشیده تلفظ مـی  /a/د. احتماالً ش می
  یکدیگرند. 

  
  در یونانی vištāspaسازي صورت فارسی باستان  بومی -6-4

a  P  s  ā  t  š  vi  
hς  π  σ  α  τ  σ  y   

 (F)رن ششم، یونانی فارسی باستان اتخاذ کرده، در ق /v/را به جاي  /y/ (ipsilon)یونانی زبان، 

digamma  داشت که صدایی شبیه/v/ هاي ایونی و آتنی) این صدا را  بوده، ولی یونانی (گویش
رد ازجملـه    بـه کـار مـی    /v/جـاي   هاي دیگري را به حذف کرد و درنتیجه واج بـ/β/  و/y/  در

ل از اصـوات  (قبـ  /af،ef،if/(قبل از اصـوات واکـدار) و   av،ev،iv/αυ، ευ، ηυ/هاي مرکب،  واکه
در ایـن کلمـه    /i/، صـداي  /v/را به عهده گرفت، اما با حذف  /v/در اینجا نقش  /y/واك)،  بی

  ).232: 1910(باك،  شتندا /š/به کار رفت، چون یونانی  /š/جاي  در یونانی به /σ/حفظ شد. 

                                                             
1. Tense 
2. Lax 
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/α/  در مقابل/ā/در اي دال بر کشیدگی این واکه در یونانی نیست. کشیدگی  ، هیچ نشانه
بـه عنـوان    /ης/یونانی در گفتار نبود، بلکه در شعر، براي حفظ وزن، کشیدگی وجود داشت. 

 /a/در مقابـل   فـت ر هاي تصریفی مفرد مذکر و در آخر اسامی مذکر به کار مـی  یکی از پایانه
. این واژه ریشـۀ  )20: 2011(زاخاریو،  است کاربرد داشتهفارسی باستان که در آخر اسامی مذکر 

زبان، واژة فارسی باستان را در سیستم آوایی خود تغییر داد و واژة یونانی را  نی ندارد. یونانییونا
  ).117: 1917(سوتر،  به معنی اسب است "ιππoς"جایگزین آن نکرد، چون در یونانی 

  
  در فارسی نو vištāspaسازي صورت فارسی باستان  بومی -6-5

باشـد، در تحـول    /i/آغـازي،   /v/مصـوت پـس از    گونۀ فارسی این واژه، گُشتاسب است. اگـر 
(بـاقري،   vi>goشـود.   بدل مـی  /o/آغازي به  /v/گردد و مصوت پسین  می /g/تاریخی بدل به 

1386 :227.(  
  

  bardiyaصورت فارسی باستان  -8جدول                                      
  

 آوانویسی نویسی حرف 
 b-r-di-i-y bardiya فارسی باستان

  ai-zi-bar اکّدي
  ai-ti-bir عیالمی
 Σ-μ-ε-ρ-δ-η-ς  Σμερδης یونانی

  بردیا  فارسی نو
  
  bardiyaسازي صورت فارسی باستان  فرآیندهاي بومی -7
  باستان در فارسی bardiyaسازي صورت فارسی باستان  بومی -7-1

] barziو معادل مـادي آن [  به معنی باال (بلندمرتبه)، مشتق شده bard-یا  brd-این واژه از 
] یعنـی کـوه،   bεrk] به معنی باال و بلند است. در آلمانی [bərəz] و [barezدر اوستا [ است.

  ).200: 1953کنت، ؛ 51: 1977(لوکوك، چیزي مرتفع، و در کردي برزي است 
  
  در عیالمی bardiyaسازي صورت فارسی باستان بومی -7-2

ya  di  ir  /ar  b 
ia  ti  ir  b  
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در فارسی باسـتان تلفـظ مشخصـی نـدارد و شـاید مطـابق گونـۀ         /r/اي معتقدند که  عده    
هاي دیگر نسبت به صورت /ar/باشد، ولی صورت  /ra/یا  /ar/خوانده شود، یا  /ṛ/ سانسکریت

 /r/دهد و قبل از  هجایی در فارسی باستان درواقع قلۀ هجا را تشکیل می /r/تر است.  پذیرفته
باالنده باشد،  ۀواک نیم /ṛ/و چنانچه  ؛قابل خواندن باشد تا باید درج شود i/2/واکۀ  ، یک1هجایی

/rā/  یا/ār/ 82: 1917(ادولین لی،  شود خوانده می(. /ti/  عیالمی در برابر/di/ در است قرار گرفته ،
مالحظـۀ   دارند. با وجود تعداد قابل tو  dهاي  داللت بر نشانه ΄tو  tعیالمی، انسدادي دندانی 

واکـه در   نیم /y/دادن  مورد تردید است. در عیالمی براي نشان /y/واکۀ  وجود نیم /i/کلمات با 
که به رفت گ قرار می /y/واکۀ  یک نیم /a/و  /i/کردند و بین  استفاده می /ia/از  ،فارسی باستان

  ).9: 1988(خاچیکیان،  فتر به کار می 4آوایی 3عنوان غلت
  
  در اکّدي: bardiyaورت فارسی باستان سازي ص بومی -7-3

ya  di  bar 
ia  zi  bar    

 آنهادهدة که  می  را استفاده کردند و این نشان) barziya(ها صورت مادي این کلمه  اکّدي    
در  اکّدي /zi/النهرین وفادار بودند و این تلفظ را تا زمان هخامنشیان نگه داشتند.  به سنت بین

اکّـدي،   /z/فارسی باستان انسـدادي دنـدانی اسـت.     /d/ان قرار گرفت، فارسی باست /di/برابر 
سایشی دندانی ـ لثوي است و هردو از نظر جایگاه تولید شبیه هم هستند، با این تفاوت که از 

شود و  فارسی باستان، هوا در پشت دهان محبوس می /d/ در نظر روش تولید با هم فرق دارند.
 اسـت.  فارسی باستان /ya/در برابر  /a/iجهد.  کباره بیرون میی به محض بازشدن گرفتگی، به

a/i/  توسط یک غلت آوایی/y/ واکۀ / اکّدي هرچند نیم .شود تلفظ میy را دارد ولی بین //i/  و
/a/ واکۀ  نیم/y/ گیرد. قرار می  

    
 در یونانی bardiyaسازي صورت فارسی باستان  بومی -7-4

ya  di  ar  b  -  
hς  δ  ερ  μ  Σ 

/Σ/      یا/σ/ زبـان   شناسی ندارد. یونانی هیچ توجیه زبان که است یونانی در اول این واژه آمده
/μ/ واج  گزینجای دولبی را/b/  اسـت. /  کـردهy/ intervocalic    (بـین دو مصـوت)   در نوشـتار

                                                             
1. syllabic 
2. epenthesis 
3. Glide 
4. vocalic 
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 iyهـا   شود؛ اما بعد از صامت / در فارسی باستان حفظ میiyنیست، بلکه در گفتار است، ولی /
جـاي   بـه  /εp/ ).167: 1917(ادوین لی، شود  تلفظ می iyها  شود و در بسیاري از نمونه نوشته می

/ar/ در یونانی گاه است استفاده شده ،/ε/  یا/e/ جاي  به/a/ رود و این  فارسی باستان به کار می
ود و این ش تبدیل می aهندواروپایی در دورة آریایی به  eاست.  در بین گویش ایونی، رایج بوده

. بارتولومه معتقد است که qe>ce>ca :است و نرمکام پیشین کامی شده eزمانی پدید آمد که 
این تغییر در دورة هندواروپایی پدید آمد، ولی باور کلی بر این است که ایـن تغییـر بـه دورة    

ماننـد  نموده و / استفاده eصورت /از آریایی تعلق دارد. یونانی ویژگی هندواروپایی را حفظ و 
در بسـیاري از   ).102، 103:  1917(ادویـن لـی،    اسـت  کرده/ تبدیل نaبه /فارسی باستان، آن را 

 /δ/شـود.   بدل مـی  εبه  aحفظ شده، اما در گویش ایونی،  a، ازجمله دري ي یونانیها گویش
 را بـه عنـوان یـک واج نداشـت،     /d/گاه  یونانی، هیچ است. فارسی باستان /d/یونانی در برابر 

هاي  یونانی، یکی از پایانه /ης/.برد  واکدار سایشی به کار می /δ/همیشه  به جاي آن،درنتیجه 
شود. این واژه، ریشۀ یونانی ندارد.  تصریفی مفرد مذکر است که به آخر اسامی مذکر اضافه می

یـن واژه  اي را جایگزین ا را در نظام آوایی خود، تغییر داد ولی کلمه bardiyaزبان، واژة  یونانی
است که به معنی قسمت و منطقه است و  Σμερδης ،μερoςترین واژة یونانی به  نکرد. نزدیک

    ).203: 1917(سوتر،  ارتباطی با اصل واژة فارسی باستان ندارد
  

  در فارسی نو bardiyaسازي صورت فارسی باستان  بومی -7-5
/y/ کـه  و در حکم یک میـانجی اسـت   در فارسی ناین واج  است. واکه بوده فارسی باستان نیم

و  rəهندوایرانی در اوستا  ṛ ).27: 1899(گري،  رود به کار می 1براي جلوگیري از التقاي مصوت
) بـه همخـوانی بسـتگی دارد کـه در     ṛ )arاست. در فارسی نـو جایگـاه    arدر فارسی باستان 
در مجـاورت  امـا   ؛اسـت   aآیـد پدیـد مـی   ṛگیرد. صداي معمـولی کـه از    مجاورتش قرار می

دیگـري از ایـن    شـود. صـورت  تبدیل مـی  r(iها به (و در کنار سایشی u)rهاي لبی (همخوان
هـاي لبـی    به مرور زمان، بعد از همخوان rقبل از  aیا  iهاي ] است. واکهbu/orzuواژه، برزو [

کـه در   هسـتند هـایی   مبرز، برزویه، ازجمله اس barzānبرزو، برزان  .شود / بدل میu/ یا /oبه /
  روند. فارسی نو به کار می

  
  
  

                                                             
1. hiatus 
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  vahyazdātaصورت فارسی باستان  -9جدول                                              
  
  
  
  
  
  
  
  vahyazdātaسازي صورت فارسی باستان  اي بومیفرآینده -8
  در فارسی باستان  vahyazdātaسازي صورت فارسی باستان بومی -8-1

 vasyasاز صورت سانسکریت  dāta . vahyaو  vahyaشود،  این واژه به دو قسمت تقسیم می
طبـق   ātasdavahyدر واژة   sd).42: 1953(کنت، به معنی داد یا قانون  dātaبه معناي بهتر و 

 vahya. در فارسی باستان )181: 1917(ادوین لی، شود  بدل می ātazdvahyaبه  1قاعدة همگونی
است؛  هاي جدیدي ساخته به عنوان یکی از پیشوندهایی است که در ترکیب با اسامی دیگر واژه

  ).337  :2007(تاورنیه،  »گوش بهتر ةدارند«به معنی vahyagauša ازجمله، 
  

   در عیالمی vahyazdātaسازي صورت فارسی باستان بومی -8-2
Ta  dā  yaz  vah  
Da  ad،da iš  mi  

هـا و   براي بیان سایشـی  است. / فارسی باستان به کار بردهvجاي / / دولبی را بهmعیالمی /    
  ). 9: 2004(استولپر، رود  / کمتر به کار میzکند و / استفاده می /š/ / وsها از / انسایشی

    
  در اکّدي vahyazdātaسازي صورت فارسی باستان ومیب -8-3

Ta  dā  yaz  vah 
Tu  a،da iz ،mi  u  

است. در اکّدي تحت شرایط خاص (هنوز در حـال   / استفاده کردهm/ از /vجاي /  اکّدي به    
  ).126: 1961(گلب، شود  تبدیل می uقبل از همخوان دولبی واکدار به   i بررسی) واکۀ

 

                                                             
1. assimilation 

  آوانویسی  حرف نویسی  
  vahyazdāta    فارسی باستان

   u-mi-iz-da-a-tu  اکّدي
    mi-iš-da-ad-da  عیالمی
     یونانی

 بهداد    فارسی نو



  139539اول، بهار و تابستان  ةدور، اولسال  هاي ایرانی/زبان فارسی و گویش  ....ص سازي اسامی خاهایی از بومینمونه
 

  در فارسی نو  vahyazdātaي صورت فارسی باستان سازبومی -8-4
تحول صوتی دیگر زبان فارسی از دورة باستان به دورة میانه که موجب آسانی تلفظ این زبان 

 behو درفارسی نو به  wehدر فارسی میانه به  vahyahشد، حذف هجاهاي پایانی کلمات بود. 
گیرد به جفت واکدار خود تبدیل  قرار میها  / باستان وقتی در کنار مصوتtاست. / تبدیل شده

در کلماتی همچـون   »داد«واژة  ).128: 1386(باقري، شود / بدل میd/ به /tشود. درنتیجه، /می
دادآفرید، دادبرزین، دادبه، دادفر، دادمهر، تیرداد، مهرداد، و فرداد ... در فارسی نو به صـورت  

که از گذشته تا بـه امـروز مبنـاي نامگـذاري      هایی است رود. داد از واژهاسم خاص به کار می
 است.  بوده

  Varkānaصورت فارسی باستان  -10جدول                                                     
  

  آوانویسی  حرف نویسی  
  Varkāna    فارسی باستان

      اکّدي
    mi-ir-qa-nu-ia-ip  عیالمی
   Υρκανιā  یونانی

 گُرگان    فارسی نو

  
   varkānaسازي صورت فارسی باستان فرآیندهاي بومی -9
  در فارسی باستان varkānaسازي صورت فارسی باستان بومی -9-1

vسانسکریت آن  شکلو  -vəhrkaصورت اوستایی این واژه  ka-  کنـت،   استمعنی گُرگ به)
  دهد.  معنی می »سرزمین گُرگ« )77: 2007( تاورنیهبه نظر  که) 206: 1953

  
  در عیالمی varkānaسازي صورت فارسی باستان بومی -9-2

-  -  na  kā  r  va  
Ip  ia  nu  qa  ir  mi  

از  ḱو  kهاي نرمکامی کند. انسدادي/ فارسی باستان استفاده میv/ را به جاي /mعیالمی /    
شود شوند. در عیالمی هخامنشی به فراوانی دیده مینشان داده می  gو kو  qهاي  طریق نشانه

  ).11، 9، 5: 1998(خاچیکیان،  ا تلفظش مشخص نیستام
  
  در یونانی varkānaسازي صورت فارسی باستان بومی -9-3

Na  kā  ar  v 
Nιā  kα  ρ  y  
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شد. امـا در ایـونی   استفاده می digammaندرت از  هاي یونانی غربی و مرکزي بهدر گویش    
آغـازین   Fهـاي دیگـر    در گویشها هم وجود نداشت. به طور کلی  حتی در کتیبه /F/شرقی 

(میان دو مصوت) مفقود شد. با وجود این در گویش ایـونی و اکثـر    Fوجود داشت و دیرتر از 
هاي  ها از طریق واجهاي دیگري داد و یونانی ها این واج حذف شد و جاي خود را به واج گویش

 Hyrcaniaهاي غربی  زبان. این واژه در )232: 1910(باك، کردند  جدید، نبود این واج را جبران
ق.م اقتباس کند،  403تر، یعنی قبل از اینکه آتن الفباي ایونی را در  ق.م یا قبل 500است. در 

/h/ ًبود و مانند  1به عنوان یک نشانۀ دمشی قبالh  در واژةhave شد. اما بعد انگلیسی تلفظ می
 η(hف شـد و بـه صـورت (   از تصویب و اقتباس الفباي ایونی، نقش دمشی بودن این واج حـذ 

]ita    تلفظ شد (نقش همخوانی بودن حذف شد و نقش واکه را بر عهـده گرفـت). درنتیجـه [
هاي باستان تا به حال حذف شـد و   از زمان haveدر  h/ به عنوان واج دمشی مانند: hکاربرد /
ن تلفظ و را به هما hاین نشانه از جانب دولت یونان منسوخ شد. ولی اروپاییان  1976در سال 

اسـتفاده   hirkāniāاز تلفـظ   irkāniāجاي تلفـظ درسـت     کنند و به کاربرد نادرست تلفظ می
(زاخـاریو،  کننـد  تلفـظ مـی   Hellenاست امـا اروپاییـان    ellenکه  Hellenکنند. مانند واژة  می

2011.(  
  

  در فارسی نو varkānaسازي صورت فارسی باستان بومی -9-4
ṛ  به هندوایرانی در اوستاrə  و در فارسی باستان بهar شود. در فارسی نو بدل میṛ  بهe  وu  و
i  وa جایگـاه  . شودبدل میe ،u ،i  وa       بـه همخـوانی بسـتگی دارد کـه در مجـاورتṛ   قـرار

بدل  r(iها به (و در کنار سایشی i)rها به ( و در مجاورت لبی a)rمعموالً به ( ṛ گیرد. صداي می
  ).10 :1899(گرِي، شود می

بـدل   gباشـد در تحـول تـاریخی بـه گ=      aیـا   uیـا   əآغازي یا  vاگر مصوت پس از و =
  .go  =vi ،go  =vu ،go =vəشود؛ مانند:  بدل می oبه  vگردد و مصوت بعد از  می

ترین تحوالت آوایی فارسی از دورة میانه به دورة جدید، تحول سه بستواج پ= یکی از مهم
p=ت ،t  =ك ،k ترتیـب   هاي آنهـا بـه   واك هستند و مخرج سه، صامت انسدادي بی است. این

 rو ر= nهـاي ن=  ها در کنار مصوت و یا صـامت لبی، دندانی، نرمکامی است. هرگاه این صامت
در فارسی نو چون بعد از  kشوند. در این نمونه ك= قرار بگیرند به فرم واکدار خود تبدیل می

  ).137،153: 1386(باقري، شود بدل می gخود گ=به جفت واکدار  است قرار گرفته rر=
  

                                                             
1. aspiration 
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  huvārazmīصورت فارسی باستان  -11جدول                                                  

  آوانویسی  حرف نویسی    
  huvārazmī    فارسی باستان 

    u-ma-ri-iz-maẖ  اکّدي
    ma-ra-iš-mi-iš  عیالمی
 χωρασμιη    یونانی

  ارزمخو   فارسی نو 
  
  huvārzmīسازي صورت فارسی باستان فرآیندهاي بومی -10
  در فارسی باستان huvārzmīسازي صورت فارسی باستان بومی -10-1
h  قبل ازu شود. شود ولی خوانده مینوشته نمیy  وv  هـا بـه صـورت    بعد از صـامتiy  وuv 

به معنی خـود و   uva: جملهاست. از آمدهشناسی متعددي براي این واژه شوند. ریشهظاهر می
razm  ازrasman  اوستایی (ازraz به معنی رزم یا جنگ در مقایسه با (sva-rājya   به معنـی

  ).31: 2007(تاورنیه،  پادشاهی یا سلطۀ خود
) به zam(اوستایی:  zmīو  ?vāraبه معنی خوب و  huاز  xvairizəmگونۀ اوستایی این واژه 

همان خورشید و هم به معنی سـرزمین   xwarشاید  ).177 :1953(کنت، معنی سرزمین است 
به معنی سرزمین برآمدن خورشید است. امـا مکنـزي نظـر متفـاوتی ارائـه      که مجموعاً باشد 

را همـان   zmī، و»پسـت «عنـی  بـه م  xuārرا از ریشۀ  hwāraدهد. او آغاز این واژه یعنی  می
  .ددان می» سرزمین پست«را این واژه کل عنی ، و م»زمین«

  
  در عیالمی huvārzmīسازي صورت فارسی باستان بومی -10-2

-  mi  z  ra  uvā 
Iš  mi  iš  ra  ma  

 vو fشـود. چـون عیالمـی هماننـد اکّـدي      / فارسی باستان میv/ جانشین /m/ در عیالمی    
/ s/ و گـاهی از / šاز / ،فارسـی باسـتان   θو  čو  zجـاي   دندانی) ندارد. عیالمی به-(آواهاي لب

  ).7: 1998(خاچیکیان، کند اده میاستف
  

  در اکّدي  huvārzmīسازي صورت فارسی باستان بومی -10-3
Mi  z  ra  vā  hu  
Ma  iz  ri  ma  uẖ  
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در نسخۀ اکّدي کتیبۀ بیستون / ẖ/شود و نرمکامی سایشی است. تلفظ می/ ẖ /xدر اکّدي،     
فارسـی باسـتان   / vجانشـین / / m/است. حفظ کرده uرا قبل از  ẖشود. اما این واژه، دیده نمی

  ).68-66: 1917(ادوین لی / ندارد v/ و/fاست، چون اکّدي / شده
    

  در یونانی huvārzmīسازي صورت فارسی باستان بومی -10-4
- mi  z   ra  uvā 
H μι  Σ  ρα  χω 

ا ایـن صـد   .شود/ قرار گیرد، در نرمکام (عقب زبان) تولید میω /ο/ یونانی قبل از χوقتی /    
/ قبل σاست. وقتی / / قرار گرفتهμ/ قبل از همخوان واکدار /σشود. /تلفظ می  haveدر hمانند 

استفاده  zدادن  ) براي نشانζدهد بعدها فقط ( ) میζصداي ( ،از یک همخوان واکدار قرار گیرد
، ιاز  اگر آتنی بود بعد .دهندة گویش ایونی است که خود نشان است قرار گرفته ι ،ηبعد از  .شد
ā  شد، ولی  حفظ میᾱ ه بη جـا   است. این فرآیند تحول در گویش ایـونی در همـه   بدل شده

شود بدل می ηشود وگرنه مانند ایونی به حفظ می εو  ρو  ιز شود ولی در آتنی بعد احفظ می
  ).258: 1910(باك، 

      
  در فارسی نو  huvārzmīسازي صورت فارسی باستان بومی -10-5
uv  باستان، در فارسی میانه به فارسیxw در فارسی نو به  وx شـود. یکـی از مـوارد    بدل می

تـر شـدن تلفـظ    توجه حذف میانی که ازجمله تغییرات مهم صوتی است و موجب ساده جالب
باشد. البته چون در اوایل دورة جدیـد   =خو میxvاز گروه صوتی  vاست، حذف و= فارسی شده

اي خط پهلوي از خط عربی براي نگارش فارسی استفاده شد، ج که خط فارسی تغییر کرد و به
الخط جدیـد نیـز صـورت خـو ثبـت شـد و در       هنوز تلفظ این گروه صوتی رایج بود. در رسم

امالي تاریخی هنوز صـورت   .از بین رفت vهاي بعدي با اینکه در تحول صوتی تلفظ و=  سده
بـدل   xārazmیی که در فارسـی نـو بـه    اوستا xvārizmمانند:  .کندها را ثبت می قدیمی واژه

  ).150: 1386(باقري، است  شده
  

  گیرينتیجه -11
. اسـامی  اسـت شامل اسـامی اشـخاص و امـاکن جغرافیـایی      تیبۀ بیستونکاسامی خاص در 

تن، اسامی شورشیان و فرمانروایان محلی، و  خاندان شاهی، اسامی هفت هاي ناماشخاص شامل 
بسیار است و  ها مشود. الزم به ذکر است که تعداد این اسش میاسامی فرماندهان سپاه داریو
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هـایی از فرآینـدهاي   تنهـا نمونـه   گانگنجـد؛ لـذا نگارنـد   در حوصلۀ این مقالۀ مختصر نمـی 
  .اند سازي این اسامی را ذکر کرده بومی

سازي نتایج نشان داد که نظام واجی هر زبان، خاص خـودش اسـت و از   در فرآیند بومی
ترین را نداشته باشد، درنتیجه نزدیک یکند. ممکن است زبانی واجزبان دیگر فرق می زبانی به
  . کند میمورد نظر واج جایگزین واج را 

توجـه اسـت کـه     سازي اسامی فارسی باستان به فارسی نو، این نکته قابل در جریان بومی
بۀ بیسـتون)، در  (شورشگر پارسی در کتی vahyazddātaاگرچه اسامی فارسی باستان همانند 

ها موجود  شود، اما صورت بهداد (با تغییرات آوایی) در فرهنگ نامها استفاده نمی فرهنگ نام
است (اسمی بازیافته است) و باید بگوییم اسامی فارسی باستان (اسامی ذکرشـده در کتیبـۀ   

  اند.  بیستون) هنوز در بطن بسیاري از اسامی فارسی نو زنده
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