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 چکیده
( DU II)بدا کد ک توتدا      2ای فارسی یهودی به نام دنداا  اوییقد   و بررسی نامه هدر این پژوهش به ترجم

، برخدی  است و افزو  بر اهمقت درونمایده  (مقالدی 9) هجری 3 ساۀاز  . این نامه احتماالاست پرداخته کا

کدود. از  ته در متو  فارسی نوکته کا  به خط عربی عموما یافدت نمدی   داردهای زبانی بسقار مهمی ویژگی

. در مقالدۀ  ستا )دورۀ مقانه زبا  فارسی( تهنو ساخت التزامی kūها استفاد  از حرف ربط جمیۀ این ویژگی

های متو  فارسی تهن )به و با ویژگی  کاهای زبانی تهن آ  تماما بررسی این نامه ترجمه و ویژگی ،حاضر

هدای  اسدت. ویژگدی  کدا   سنجقا ( قاس قرآ  ویژ به)قرآنی  تهن هایترجمه برخی و( عربی - خط فارسی

. ترجمدۀ ایدن پدژوهش    تاسدری( مرحیۀ تحول زبا  از فارسی مقانه به فارسی نو )فارسی دهناۀنشا  مذتور

 صدرفی و ناکدی از تفداوت در در     و ایدن بده انلیقسدی و نقندی دارد    ترجمۀ پقشقن های بسقاری با تفاوت

 .متن است ها و ساختارواژ دستوری ما از 
 

 مقانه، فارسی نو، دناا  اوییق هودی، فارسی یفارسی واژگا  تیقای:

 

 ، تهرا ، ایرا .پژوهشلا  عیوم انسانی و مطالعات فرهنلی ،یرا های باستانی ازبا فرهنگ و دانشجوی دتتری . 1

 i.shafiee@ut.ac.ir  )نویسنا  مسؤول(، ایرا . دانشلا  تهرا  ،های باستانی ایرا زبا فرهنگ و دانشجوی دتتری . 2

 اهی اریانیزبان افرسی و گویش
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 مقدمه -1

تده از   (1)ماتا  در کمال غربی ندقن اسدت  دناا  اوییق  نام یک آبادی تاریخی در بقابا  ت یه
هدای گونداگو  در آ  یافدت    هایی از زبدا  های دور آثار تاریخی بسقاری همرا  با نوکتهگذکته

نخسدتقن   ،م1991با گذر از دناا  اوییقد  در   1سو  آنارس هاین ،. تاوکلر سوئایاست کا
زنی را از تاریخی بود  آ  آبدادی ارائده تدردا بدا ایدن همده، نخسدتقن تداوش         گزارش و گمانه

انلیقسدی در   -کناس و سقاح مجداری باستا  ،2را در این بخش سر مار  اورل استاین گسترد 
 های بسقاری به همرا  داکت.ته یافتهترد  م1911تا  1911های سال

ای ختندی از مدتن سنسد ریت    اگرنه این آبادی، بدودایی کدناخته کدا  و حتدی ترجمده     
prajñāpāramitā هدای  امدا گدرو    اسدت کدا  آ  یافدت  بودایی نقز در  ۀمربوط به کاخۀ مهایان

 انا.ترد دیلری نقز ماننا یهودیا  از گذکته در این مناط  زناگی می
کدا  از یهودیدا  در بقابدا  قراقدروم و در بخدش گق دی،       ترین آثدار یافدت  ی ی از برجسته

نوکدتۀ  هدای دیلدر براهمدی و نندا سدنگ     نوکدته به زبا  عبری در تنار سنگ اینوکتهسنگ
در دو  هدوا    «هدزار بدودا  »مشدهور بده    ،از غارهای موگدائو  17هم نقن در غار  سغای است.

یقدا حودور دیریندۀ    أ. ایدن کدواها ت  استکا یقحا( یافت بخشایش )س تاغذی دربردارناۀ متن
 (.219: 2112هانسن، ) یهودیا  در این بخش هستنا

م 1981ال پد  از سد  و پدقش   ادانشمناا  حوور یهودیا  در ندقن را بده دو دورۀ زمدانی   
اگرنه آغاز حوور یهودیا  در سرزمقن ندقن بده روکدنی آکد ار نقسدت امدا        .اناسقم ترد تق

دانسدت تده برابدر فرمدانروایی دودمدا        1نخستقن گواهی این حوور را بایا نامۀ دناا  اوییق 
بسدا  تنا تده نده  و روکن می (132: 2111 )کقن، استکا در ختن یافت م( 917تا  119)از تانگ 
 انا.به سرزمقن نقن برد  (زبا یهودیا  پارسی) ا  ایرا یهودی را یهودی آیقن

ترین جوامع یهودی نقنی، یهودیا  تدایفن در اسدتا  هندا  در کدر      کا ی ی از کناخته
هدا بدرای   اگرنه هنوز به درستی خاستلا  ایشا  روکدن نقسدت و گدواهی    .استنقن امروزی 

هدای ایراندی و   ثقر سنتأتهای بسقاری گویای اما نشانه است سخن پایانی دربارۀ ایشا  نابسنا
برگرفتده از   wǔ sī dáهدا تداربرد واژۀ   ترین این نشدانه ایشا  استا ی ی از تهنزبا  فارسی بر 

)احتماال به معنی ربّی یا میّدا( در نسدخۀ نخسدت از یادمدا  سدنلی تنقسدۀ        استادواژۀ فارسی 
بده جدای آ  بده     zhǎng jiàoبرابر نقندی  م 1113ته در نسخۀ  (2)م است1899سال از تایفن 

                                                           
1. Sven Anders Hedin (1865 – 1952) 

2. Sir Marc Aurel Stein (1862 Hungary - 1943 Kabul) 
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هدای مقداس   هدای تتدا   از دیلر کواها وجود برخی نسدخه (. 393: 2111وخیر، ) استهتار رفت
هدایی  . هم ندقن در تتدا   سدت های فارسی و یا کقوۀ نلارش یهودیدا  ایراندی ا  یهودی با واژ 

تده   اسدت کدا  هدا اکدار    ری آیقنها در برگزاماننا سقاور )نمازنامۀ یهودیا ( به برخی ویژگی
تدوا  بده   . در ادامۀ این کدواها مدی  (2111لزلی، ) دهناۀ سنت ایرانی در برگزاری آ  استنشا 

 ،دستورهای خوانش هلادا در برگزاری آیقن پسح اکار  ترد. در دو نسخۀ یافت کا  در تدایفن 
ا  مراسدم، فارسدی   دهندا تده برگزارتننداگ   هستنا و نشا  مییهودی  فارسیبه این دستورها 

 (.37: 2111وانگ و یاکارپور، ) انادانستهمی

در است. این نامده   2نامۀ دناا  اوییق زبا  در آ  منطقه از دیلر کواها حوور یهودیا  ایرانی

ایدن اثدر بدر روی     .تردندا منتشدر  آ  را  2و گدوا  کدی   1در نقن پقاا کا و ژ  ژا  2118سال 

اکدار  بده    .اسدت کدا  سطر و با دوات نوکته  39متر در انتیس 29و پهنای  81تاغذی به درازای 

های ختنی تده دربدارۀ   و سنجش آ  با برخی نامه هناماین ک ست خورد  تبتقا  از اویغورها در 

مدقالدی   912تدم پد  از   دها ته این نامه بایا دستانا، نشا  میهایی داد این برخورد گزارش

دهدا  مدی  نشدا   زبانی این نامههای گفتنی است ته ویژگی (.219: 2112هانسن، ) نوکته کا  باکا

 (.831: 2119، کاتا) به کمار آورد 3متقام یهودیفارسی متو  ۀبایا آ  را از دستته 

 تدوا  نندا نامدۀ مهدم فارسدی     است مدی نشا  داد  (281: 2113)گونه ته حبقب برجقا  آ 

 :بنای تردی طبقهگونه در تنار هم از نظر قامت تاریخرا این ی تهنهودی
 

 محک تتابت تاریخ اثر نام اثر

 ختن نقن مقالدی 9ساۀ  دناا  اوییق  یک

 ختن نقن مقالدی 9ساۀ  دناا  اوییق  دو

 - مقالدی 931 اسناد قانونی قرائقم

 خوزستا  ایرا  مقالدی 1121 سنا حقوقی اهواز

 

 پیشینۀ پژوهش -2

، (3)انجدام گرفتده  آ  روی تارهای بسقاری بر  ،(م1119تشف )ه از زما  ت 1برخالف دناا  اوییق 

 :ناا تردبه نقنی ناپ  وطور ویژ  بررسی ژ  ژا  و گوا  کی بهتنها را  2متن دناا  اوییق 

                                                           
1. Zhang, Zhan 

2. Shí, Guāng 

3. Early Judaeo-Persian (EJP) 
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张湛、时光:《一件新发现犹太波斯语信札的断代与释

读》,载《敦煌吐鲁 番 研究》第 11 卷,上海: 

上海古籍出版社，2009 年 9 月，第 71—100 页 

اسدت و دربردارنداۀ پقشدقنۀ تداریخی،      2ترین نوکته دربدارۀ دنداا  اوییقد    این تار مفصک

ه ایدن  نویسی، آوانویسی، یادداکت و منابع است. پ  از این تار، توجه بد توضقحات زبانی، حرف

وضدوعات آ  مطدالبی نوکدتنا    دانشمناا  دربارۀ این نامه و برخی م نامه افزایش یافت و برخی

هدایی از ایدن   بخشی دیلر هابی ه ضمن پژوهشقست این نامه نمرتبط با یک مستقال اما هقچ

 A Grammar با نام پاوللودویگ  ارزکمنا بایا به اثر ،در این مقا انا. ترد  بررسیرا نقز نامه 

of Early Judaeo-Persian  زیدادی از  های بخش  منتشر کا و طی آ 2113اکار  ترد ته در

بدار  بدرای نخسدتقن  ای دیلدر  ژ  ژا  در مقالده  2111. در سال استکا نامه بررسی و ترجمه 

 دست داد:ه ترجمۀ تامک نامه را به زبا  انلیقسی )باو  یادداکت( ب
Zhang, Zhan (2016) The Silk Road: A New History with 

Documents. In V. Hansen (Ed.), The Silk Road: A New History 

with Documents (pp. 381-382). Oxford University Press. 

هدای دنداا    از این تار، یوتاتا یوکقاا در یدک مقالده بدا بررسدی برخدی واژ      یک سال پ  

ارائده داد و همدا     2و ارائۀ ننا پقشنهاد تداز ، پقشدنهادهایی دربدارۀ دنداا  اوییقد        1اوییق 

 را در اثر ژاپنی خود آورد: کی-ترجمۀ نقنی ژا 
吉田豊「コータンのユダヤ・ソグド商人？」 

土肥義和・氣賀澤保規編『敦煌・吐魯番文書 

の世界とその時代』査読あり東京：東洋文庫 2017/3, pp. 263-285. 

. دارد هدا و دیلر زبا  نقنی ،انلیقسیهای پقشقن به ترجمههای بسقاری با تفاوتمقالۀ حاضر 

ها تمدامی ایدن   بخش یادداکت و در و دستوری ما از متن است صرفیناکی از در  ها این تفاوت

 .کودمی  داددیلر پژوهشلرا  سنجقا  و کرح های یک با نظربهها یکاختالف نظر

 

 (.ستهاها مطابق شمارة یادداشتواژه نویسی )شمارة رویحرف -3
1. pnnʾm yzyd kwdḥ¹ y qrbqr sd hzr šlmʾ² by kwdḥ rb nysy cylʾg by ʾzrmy 

2. ʾbw sḥq by grʾmy brʾdr šwʾprdr by ycḥq w by mwšq w by ḥrwn by 

3. kʾšq by kwḥrq³ kwdynq by ḥmgyn⁴  mrdwmʾn yš mʾ⁵  bzwrg w qwdq ʾz mn 

4. rbyy⁶  drwd w drwsty ʾgḥy yš mrʾ nbyswm qw mn w ḥqym w pyrw⁷  w mmzyr 

šbly 

5 drwst w nyyqwm⁸  w mrdmqʾn⁹  ʾy kʾnḥ pʾ nyrw yzyd kwdḥ tʾ ymrwz¹⁰ . ps ʾz yn 

6. ʾgḥnwm by brʾd šwʾprdr qw nwrbq ʾndr kwtn ʾmd w nʾmh yšmʾ ʾwrd w yptwm 

7. w br kwndwm¹¹ ʾn y nbyšt bwdy¹² ḥmgyn¹³ qw yš mʾ pʾ tn ʾy kyš¹⁴  drwst w nyyq 
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8. ḥyd mʾ ʾz dwr skt šʾd bʾšym w sbʾs dʾry qwnym ʾpyš¹⁵  yzyd kwdḥ 

9 w ps tw ʾgḥ bʾš qw mʾ gwspnd ʾyptwm ʾz dyḥgʾn skt ʾzdyḥḥ ḥdyh ʾy 

10. prmwdy bwdym yš rʾst¹⁶  cwn¹⁷  tyb ʾndr bwrdwm ḥmndr zmʾn tyb pʾn¹⁸  

11. by qr dyd¹⁹  w mr cykšy²⁰  rʾ²¹ prmwd qw zwd gwspnd yn swgdy by dyḥ 

12. w cykšy w ʾn bd pywstn by dyḥgʾn kyšm qrypt²² w cyz skwn ʾy bd mrdwm 

13. nʾ grypt cḥr mrnd dʾd šbly w ḥqym w dw gwlʾm rptn²³ pʾ qwḥ 

14. šš my mḥ pʾ dḥ sgd²⁴  dyḥgʾn rʾ yqy²⁵  gwlyq²⁶  w yq qpyz²⁷  qbr w pnc šg²⁸  

15. dwgbyk w yq šg dmbyr w yq styr²⁹  bwy ʾy cyny ḥ(dy)h ʾz mr syky rʾ yqy 

16. prnyʾn w yqy šmsy³⁰  ḥydyḥ cy nyyq qrdyd syky (cy)kʾšy ʾy dwktr ʾy dyḥgʾn rʾ 

17. …ryq qrʾq nʾm ḥst yqy prnyʾn w dw gnd w dw lymcw ḥdyh yq pnkwʾn³¹ 

18. ʾy br gwspnd myḥtrʾ yqy lyqyn w yqy gnd yqy lymcw ḥdyḥ dw mrnd 

19. rʾ qw sr šmr ʾy gwspnd myḥtr bwdn yq yq lyqyn w yq yq gnd wd lymc(w) 

20. hdyh šbʾnʾn rʾ bgdw w gnd w lymcw hdyḥ w šdn pʾ qwḥ by nwz gwspnd 

21. by dyst mʾ nʾ rsyd w pdyryptn qw gwspnd skt nyyq dyḥym w pʾ nʾmḥ 

22. nbyšt bwdy qw nyz pšyz kwstn pʾ gwspnd w nʾ dʾdwm w nʾ nyyq qrdy³² 

23. ʾg(r) yn nʾmḥ by šmʾ rsʾd³³ w dwktr ʾy dyḥgʾn by rwn nʾ mdḥ bʾd³⁴  

24. ...(c)nd pšyz kwʾ(ḥ)...(p)ʾ gwspnd ʾš by prmy dʾdn w bʾ wy byrwn ʾyy³⁵  

25. … cyšm w rwšnyʾy³⁶  ḥm yn dwktr ḥst dyḥgʾn rʾ w skt sbʾs qwn 

26. …r sbʾs ʾy wrʾ qwny cyz gwm nʾ bwd³⁷  mn skt bysyʾr nʾmh prystwm 

27. … šmʾ ps nʾ dʾnwm qw by šmʾ nʾ rsd (p)...(c) my mʾ pʾ hzdh sgd 

28.  šbly ʾndr ʾmd pʾ byst w pnc sgd dw qynqʾk³⁸  dyḥgn nzdyq ʾy 

29. dwktr prystyd mn pʾ dyst ʾy hm ʾn qynqʾk syh nʾmh prystydwm 

30. by šmʾ hr cy ʾgḥy ʾy šḥr w ny qʾšgr bwd ḥmgyn nbyšt bwdwm ʾgḥy ʾy 

31. (q)ʾšgr yn ḥst qw twpytyʾn rʾ pʾq by qwštn w bgdw bstn w sbʾpwšy šwd 

32. … qʾšgr ʾbʾ pʾ sd mrnd cy swʾr w cy pyʾdḥ w sbs ʾy sbʾpwšy {hb} 

33. …nbʾšy ḥrb rʾ w slʾm w kzym rʾ byspʾn prystyd w mn ḥrb rʾ cyz 

34. dʾdwm pʾ mʾyḥ ʾy sd ptqw³⁹  pšyz wndrz qr dydwm ʾz swy ʾy dwyd rʾ 

35. psr ʾy nysy⁴ ⁰  w kḥr zʾdḥ yš mʾ rʾ ḥm ḥrb rʾ wslʾm w kwzʾm rʾ⁴ ˡ qw 

36. … ʾgr ʾmdḥ bʾd pʾ qʾšgr ḥr cnd kwzynḥ⁴ ² kwʾḥnd cyz bʾz mʾ 

37. mʾ dʾryd⁴ ³ by⁴ ⁴  ydwn šnydwm qw ḥm dwyd w ḥm 

38. kwʾḥr zʾdh 

 آوانویسی   -4
1. pannām īziδ xuδāh i kirbakar saδ hazār šəlāmā bē xuδāh rab Nīsī Čīlāg bē 

āzarmī 

2.Abū Sahak, bē garāmī brāδar Šawāpardar, bē Ishāq u bē Mōšak, u bē Harūn, bē 

3. Xāšak, bē xʷāharak Xuδēnak, bē hamagēn mardōmān i išmā buzurg u kōδak az 

man, 

4. rabī-ē, drōδ u drustī. āgāhī i išma rā nibēsum kū: man u hakīm u pairu u 

mamzēr Šablī 

5. drust u nēkum. u mardōmakān i xāna pa nērō īziδ xuδāh tā imrōz. pas az ēn, 
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6. āgāhānum bē brāδ Šawāpardar kū: Nūrbak andar Xutan āmaδ, u nāma i išmā 

āwurd u yāftum. 

7. u bar xʷāndum ān i nibišt būδē hamagēn kū išmā pa tan i xēš drust u nēk 

8. hēδ. mā az dūr saxt šāδ bāšēm. u sibāsdārī kunēm o pēš īziδ xuδāh. 

9. u pas tō āgāh bāš kū: mā gōspand ayāftum az dihgān saxt āzādīhā. hidya i 

10. farmūδē būδēm iš rāst. čūn tīb andar burdum. hamandar zamān tīb pa ān 

11. by gardid, u mar cyk’šy rā farmūδ kū: “zūδ gōspand ēn suγdī bi dih!” 

12. u cykšy u ān baδ payvastan. bē dihgān xēšm girift u čīz saxwan i baδ mardōm 

13. na girift. čahār mrnd dāδ: Šablī u hakīm u dō ɤulām raftan pa kūh 

14. šašumī māh pa dah saγd. dihgān rā yakē γulīk u yak kafīz kabar u panǰ šag 
15. dwgbyk u yak šag dambīr u yak satēr būy i čīnī hidya. az mar syky rā yakē 

16. parniyān u yakē šamsī hidya. čē nēk kardēδ! syky cyk’šy i duxtar i dihgān rā 

17. (kū...) ryq qr’q nām hast yakē parniyān u dō gand u dō lymcw hidya. yak 

pānxwān 

18. i bar gōspand mihtar rā yakē lyqyn u yakē gand yakē lymcw hidya. dō mrnd 

19. rā kū sar šumār i gōspand mihtar būδan yak yak lyqyn u yak yak gand u dō 

lymcw 

20. hidya. šubānān rā bgdw u gand u lymcw hidya. u šuδan pa kōh, bē nūz gōspand 

21. bē dist mā na rasīδ. u-paδīriftan kū: “gōspand saxt nēk dahēm.” u pa nāma 
22. nibišt būδē kū: “nīz pašīz xʷāstan pa gōspand ,u na dāδum. “u na nēk kardē. 

23. agar ēn nāma bē išmā rasāδ, u-duxtar i dihgān bērūn nāmaδa bāδ, 

24. (har) čand pašīz xʷā(hāδ p)a gōspand aš bi farmāy dāδan. u bā way bērūn āyē. 

25. čišm u rōšnyā(y)ī ham ēn duxtar hast dihgān rā. u saxt sib/ßās kun. 

26. (aga)r sibās ē wa(y) rā kunē, čīz gum na buwaδ. man saxt bisyār nāma frēstum 

27. (bē) išmā. pas na dānum kū bē išmā na rasaδ. (pa pan)ǰumī mā pa haždah saγd, 

28. Šablī andar āmaδ. pa bīst u panǰ saγd, dō qynqʾk dihgān nazdik i 

29. duxtar frēstīδ. man pa dist i ham ān qynqʾk sīh nāma fristīδum 

30. bē išmā. har či āgāhī i šahr u nē Kāšγar būδ hamagēn nibišt buδum. āgāhī i 

31. Kāšγar ēn hast kū: tūpityān rā pāk bi kuštan u bgdw bastan. u sibāpuši šuδ 

32. (pa) Kāšγar abā pasaδ mrnd čē savār u čē piyāδa. u sipas i sibāpuši 

33. ... nb’šy harb rā u salām u xazīm rā bayaspān firistīδ. u man harb rā čīz 

34. dāδum pa māya i saδ pitkū pašīz. u andarz kardīdum az sōy i Dāvīd rā 

35. pisar i Nīsī u xahar zāda i išmā rā, ham harb rā u salām u xuzām rā, kū: 

36. agar āmaδa bāδ pa Kāšγar, har čand xuzēna xʷāhānd, čīz bāz ma 

37. ma dārēd. bē ēdūn šinīdum kū ham Dāvīd u ham 

38. xʷāhar zāda 

 (4)ترجمه -5

. محتدرم،  2هزار درود به خاای ر  نقسی نقیگ، به ابوسحک گر صا. به نام ایزد خاای ترفه1

. خشک به خواهر  خودیندک  3سحا  و به موکک و به هارو  به به گرامی برادر کواپردر به ا
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ای ربدای درود و درسدتی، بدرای آگداهی کدما       .8به همۀ مردما  کما بزرگ و تدود  از مدن   

. درسدت و نقدک هسدتقم و مردم دا      3نویسم ته مدن و ح دقم و پقدرو و ممزیدر کدبیی      می

. آگا  تنم برادر کواپردر را تده  1ن )خامت ارا ؟( خانه به نقروی ایزد خاای تا امروز. پ  از ای

. و برخواندام هملدی آن ده را    7دریافت تردم  [آ  را]نوربک انار ختن آما نامۀ کما را آورد و 

. هستقا ما از دور سخت کداد باکدقم و   9درست و نقک  ته نوکته بودی ته کما به تن خویش

تردیم از دهقدا  بدا   ریافت. و تو آگا  باش ته ما گوسپنا د9سپاسااری تنقم پقش ایزد خاای 

. ته فرمودی آ  را راست بدودیم )درسدت بده همدا  ترتقدب عمدک       11ای سپاس بسقار، هایه

به درستی آ  را پایبنا بودیم( هنلامی ته نزد تقب بردم، هما  زما  تقدب بده سدبب     -تردیم

مدود  آ  هایه راضی گردیا( و نق اکدی را فر  با. دگرگو  گردیا )تقب 11 [هایه احوالش] آ 

اما دهقا  خشملقن کدا و نقدزی    (3). نق اکی باگویی ترد12زود گوسفنا این سغای با . 

. رفتندا  18داد کبیی و ح قم و دو غدالم بده تدو      (1). نپذیرفت نهار مرد13از سخنِ باِ مردم 

. 13گیاا ، یک قفقز تَبَر و پدن  پقماندۀ نقندی    دهقا  ی ی  برای هایه کشمقن ما  روز دهم.

برای سق ی ی ی پرنقدا   هایه ک پقمانۀ نقنی دمبقر، یک ستقر بوی )عطر( نقنی. دوگبقخ، ی

(. هایده بدرای   و پرداختقدا  سداختقا  هداایایی  . و ی ی کمسی. نه نقک تردیا )نه نقدک 11

 نام است ی دی پرنقدا  و دو قندا و دو لقم دو.     ryq qrʾq. 17سقک نق اکی دختر دهقا  ته 

ی دی لققدقن و ی دی قندا و      [است]. مهتر گوسپناا  19یک پنخوا  )دستقار( ته برای هایه 

یک لققدقن   را نا بودنا هر یکف. ته مهتر سرکمارا  گوس19دو سرباز هایه برای ی ی لقم و. 

رفتندا بده تدو  امدا هندوز       کبانا  بلاو و قنا و لقم و.برای  . هایه21و یک قنا و دو لقم و 

و در نامده   "گوسفنا بسقار نقک دهدقم  " و پذیرفتنا ته است . به دست ما نرسقا21گوسفنا 

. اگدر  23و نقدک ن دردی    "نا پشقز خواستنا و نداادم فدوبار  برای گوس". نوکته بودی ته 22

توافد  ن درد     -این نامه به کما برسا و دختر دهقا  بقرو  نقاما  باکدا )تندار نقامدا  باکدا    

ای داد  )فرمدا  بدا  بده او    . هرننا پشقزی ته برای گوسفنا بخواها پ  او را بفرم28باکا( 

 همدقن دختدر اسدت دهقدا  را     روکنایی، و نشم...  .23)تواف  تن(  باهنا( و با وی تنار بقا

وی را سپاسدی  [ اگدر ]...  .21و سخت سپاس تن  )نشم و روکنایی دهقا  همقن دختر است(

 .... 27تنی نقزی گم نشود )نقزی ضایع نشود / از دست نرود(. من بسقار زیداد نامده فرسدتم    

. کبیی انار آما. 29در ما  پنجم روز هجاهم  [یا نه]رسا دانم ته به کما میکما اما نمی [به]

. دختر فرستاد. من به دست هما  تنقز  سدی  29نزد  پنجم دهقا  دو تنقز ودر روز بقست
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 ارۀدربد جز تاکغر. آگداهی  هکهرها بود نبشتم ب بارۀ. به کما، هرنه آگاهی در31نامه فرستادم. 

. رفت بده  32بستنا و سباپوکی  bgdwانا و . تاکغر این هست ته تبتقا  را جمیلی ب شته31

باکی برای جنگ و صیح و ک سدت  ...  .33تاکغر با پانصا مرد سوار و پقاد . پ  از سباپوکی 

. دادم به مقاار صا پت و پشقز و من را اندارز تردیدا   38پقک فرستاد و من برای جنگ نقزی 

هم جنگ و هدم صدیح و ک سدت. تده      دربارۀ. پسر نقسی و خواهرزادۀ کما، 33داوود از طرف 

. مااریدا )درید    37. اگر به تاکغر آما  باکا )بقایا( هر ننا هزینه ته خواهنا نقزی بداز  31

 ... . هم خواهرزاد 39گونه کنقام ته هم داوود و مااریا( اما این

 

 (7)ها. یادداشت9

، مدارگیقو  از  است آورد (11- 11: 1399)  گونه ته ناهقا غنی: هما yzyd kwdḥ. 9، 3، 1س. -1

بسقار اناتی مقا  دو یهدودی بده    عبریِ هایِ، واژ 1تنا ته در متن دناا  اوییق باخر گزارش می

ا یدک یهدودی غقرمتعصدب بدود      ته نویسنا  یا بای استهرو ننقن پنااکتاین است و ازهتار رفت

. ایدن  اسدت  بدرد ته بنابر دالییی از خط عبری برای نوکتن نامۀ خود بهر   یا یک غقریهودی باکا

رسدا بایدا آ  را از   کدود. امدا بده نظدر مدی     ای دیدا  مدی  نقز تدا اندااز    2ویژگی در دناا  اوییق 

تباطی به غقریهودی بدود  و  ارنبایا به تار رفته در ختن دانست و  یهودیفارسیگونۀ های ویژگی

. در همقن زمقنه بایدا گفدت تده گدزارۀ ایدزد خداای را       داکته باکانویسنا  متعصب بود  یا غقر

 YHWHتدوا  بدا سداخت    مدی  (1991رگیقو ، ا)مد  اسدت  ته مارگیقو  نقز اکار  تدرد  طورهما 

ʾĕlōhîm هم نقن والتر بروندو هنقندگ   ،(8: 2 شیااقمقاس، پتتا ) در تتا  مقاس عبری سنجقا 

خوانا  و بر این باور اسدت تده    yzyd kwdḥ ʾy yʾr bʾšdرا  1یق دناا  اویآغاز متن  (381: 1937)

 دانسددت تدده در تتددا  مقدداس عبددری ʾăḏōnāy YHWH( را بایددا گونددۀ توتددا  کدداۀ ʾy) אי

در ادامه بایا به این ن تده اکدار  تدرد     .(9)(91-79: 1399 ،یغن) است ماآ (2 :13 شیااقمقاس، پتتا )

: 2111) وییقدامز و بدو   -ی یک نوکتۀ سغای تده پقشدتر سدقمز   در بازخوان (273: 2117)ته یوکقاا 

و آ  را به کد ک   است ای ارائه دادخوانش تاز ا، نخوانا  بود )?(γyzym(p)به ک ک آ  را  (318

[pr] βγy nʾm  هدای نوکدته کدا  در    خوانا  و بر این باور اسدت تده نامده    «به نام خاا»به معنی

در آغداز نامدۀ    pannām īzid xudāhکونا و استفاد  از گدزارۀ  ختن و سغا بایا با این عبارت آغاز 

 دهناۀ اثر انایشۀ یهودی یا اسالمی است.کا  نشا به جای عبارت گفته 2 و 1دناا  اوییق 
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بخدارا  »کایا  ذتر است ته در اکعار ابونواس و در برخی عناوین ماننا  «خذا »تیفظ  دربارۀ    

پایدانی پد  از    « » کود. اینپایانی دیا  می « » ا نقز اینانته در تتب عربی ذتر کا  «خذا 

 ندرا   ،آکدنا   ،جمیده آسدقا   از اسدت  تهن نقز آمدا های دیلر فارسیمصوت بینا در برخی واژ 
 .(91-79: 1337 ،)صادقی

2- šlmʾ به در متو  ایرانی هزوارش  عنوا به ،«آسایش، تنارستی، درود!»: واژۀ آرامی به معنی

در  drōdبرابدر   ŠRMبده کد ک    جمیده از، (1991: 2111 )توهیر، باوملدارتنر و اسدتام،   تاسهتار رفت

 ا(11 :1399 ،)م ندزی  اسدت هتاربرد داکت «آرامش، تنارستی، سالمتی، تامقابی»پهیوی به معنی 

 را برابدر سدغای   ŠLMهای سغای هدزوارش  در بررسی نامه (91: 1991) نق الس سقمز وییقامز

<ʾʾpryw(n)> /āfrīwan/  در فرهندگ سدغای    - اسدت هدانسدت  «آفرین، سدتایش، درود »به معنی

بدا   نامهرا در این  sd hzr šlmʾتوا  گزارۀ بنابراین می -. واژ  هزوارش ناارداین  (9 :1378)قریب 

 کا  سنجقا.در آغاز نامۀ سغای یاد «هزار آفرینهزار )و( د » 1LP βrywr ŠLMگزارۀ 

از  یهزوارش ندااریم بایدا ایدن واژ  را واژۀ دخقید     یهودیمتو  فارسی ته در ازآنجا ،در واقع    

ָלָמאآرامی  در نامدۀ  دارد. در نظر بلقریم تده همدا  معندای درود     šəlāmāبا تیفظ  <šlmʾ> שְׁ

بده خدط فارسدی و     «کدیما »نقز این واژ  نخست بده کد ک    (119:  2112حئقم، ) غزنه به بامقا 

ָלָמאسپ  به خط عبری  بده   «ال»کا  و پقش از آ  نقز عاد هزار بده کد ک توتدا      نوکته שְׁ

قدزۀ تابدک   . هم نقن ی ی از اسناد گناستکا نوکته  ʾl לאخط فارسی و سپ  به خط عبری 

تدا   11در حاود ساۀ ته بن دنقئک بن اسحا  یهودی به أبونصر أحماای است از موسیته نامه

 לאֹלאֹکدود  هدا آغداز مدی   ( با این واژ PL3 نام و 9333و  818 مقالدی نوکته کا  )با کمارۀ 12

 .«هزار هزار کالما» שלאמה

3-  «kwhrq»  ژا  و کیxʷāharak      اندا.  )خدواهر    خدواهر توندک( خواندا

در سطر ا در این خوانش هست این تهدها اما گما  امالی واژ  اجازۀ ننقن خوانشی را میبی

-تده هدقچ   کدا  نوکته  kwʾhr 39در بنا و  «khr»: استکا ننقن نوکته  «خواهر»واژۀ  33

توا  با اطمقنا  واژ  را مطاب  تاام با نمونۀ ما همخوانی ناارنا. به همقن دلقک در این بنا نمی

و بدا تخقدف    اسدت  در حال دگرگونی بدود  xʷنظر ژا  و کی خوانا ملر آن ه فرض تنقم آوای 

 ندک. ) اسدت شدا  ن   و گدا  ن سبب گا  در خط مدنع   کدا  به همق ،استکا آوایی تیفظ می

 .(18یادداکت

 .13یادداکتنک.  -8
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3- mrdwmʾn yš mʾ: ژا  و کی این گزار  را mardumān iš ~ mā   و ضدمقر دوم   اندا خواندا

تسدرۀ   ده  ناما مشد ک نخسدت ای   اناآوانویسی ترد  išmāجا به درستی کخص جمع را در این

آوانویسدی   šumāدر برخی بناها این ضدمقر را   انا. مش ک دیلر این هرا نادیا  انلاکته iاضافۀ 

و دالییی تده در ادامده گفتده     (.. …qw yš mʾ) 7(. با توجه به بنا 31انا )برای نمونه بناترد 

 išmā ، همده جدا بایدا   به تار رفته در این نامه دوم کخص جمعِ آک ار است ته ضمقر کودمی

تده در  اندا  متوجده نشدا    ژوهشدلرا  ایدن پ  نقسدت. پذیرفتنی خوانی آ  خوانا  کود و دوگانه

آغدازین بایدا آورد     yای بدا  به تار رفته و پد  از آ  واژ   y پایانی نویسۀبا  ایواژ جاهایی ته 

را نوکته تده  آ  بار  یک ،y وبار  نویسیِد پرهقز از واختصار در نوکتار  براینویسنا   ،کا می

ایدن   .خست واژۀ پسقن را نشدا  دهدا  تنا و هم حرف نداللت بر حرف پایانی واژۀ پقشقن هم 

آغدازین در جایلدا     yای بدا  در جایلدا  نخسدت و واژ    iنویسی تسرۀ اضافۀ  هم قاعا  در پشتِ

 mardu/ōmān i. طدور خواندا  کدود    عبدارت بایدا ایدن   ایدن  . یعندی  دوم نقدز صداد  اسدت   

išmāننقن است  31عبارت بنا این بنابرby šma=bē išmā   اسدر نامده   سردر یعنی این ضدمقر

هدا اسدتفاد    برخدی بخدش  ته پژوهشدلرا  نقندی در    šumā خوانا  کود و خوانش išmāبایا 

یا  šimāضمقر بایا  این استهنقز گفت (7پ. 12:  2119) اُرساتی –. نادرست استتیی انا بهترد 

išmā هدای  در عبدارت  19 و11نویسدی در بندا   مختصرقوۀ ک .-باکاpʾn   Pa ān و myḥtrʾ   

mihtar rā کود.نقز دیا  می 

 .(38 :1397 ،)گقنایناست  «خاخام  ربای»به معنای  «ربی» -1

 «u»ته آک ارا مقا  این دو واژ  حدرف ربدط   درحالی ستارا لقب ح قم دانسته «پقرو»ژا   -7

 .است آما

زمدا  بده تدار    هدم  wm-و  ym-ن تۀ جالب این ه کناسۀ اول کدخص جمدع بده دو گوندۀ      -9

 mʾ) 9توا  به این سطر و سدطر  میبرای اول کخص جمع  wm-رای نمونۀ تاربرد ب .استهرفت

gwspnd ʾyptwm)  اکار  ترد. تاربرد پایانۀ-wm درتتقبدۀ پدای ولی و    برای اول کخص جمع

gwpt kw  ẖwšʾn ʾwʾکدود بدرای نمونده:    مقاندۀ مدانوی نقدز دیدا  مدی     در متو  فارسدی  نقز

tw wmnmbr(13 :1973)بوی ،  میو را نماز بر: ایشا  ننقن گفتنا ته ت.   

9- mrdmqʾn  در این سطر با تاف تصغقر در برابرmrdmʾn   و کدایا   اسدت جالدب   3در سدطر

 باکا. نشا  از پایقن بود  جایلا  این افراد در برابر افراد اصیی خانه داکته
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امروز خدو    با نقروی سرور خااونا غالما  خانه تانقک هستقم و » ستاژا  ترجمه ترد  -11

 .است برای هر دو جمیۀ پقش و پ  آما «نقروی خاا» عبارتته درحالی «هستنا.

در گدویش فارسدی نویسدنا ،    ، ا ته در آ  دورۀ زمانیدهکواهای از این دست نشا  می -11

بایدا   br kwndwmو به جدای   um yāftبایا  yptwmبه جای  وگرنه ااستهارگاتقو از مقا  رفت

um bar x(w)ānd آما.می 

امدا   būd abwd = frōxt hfrwktننقن سداختی دارد   1ماضی بعقا در نامۀ دناا  اوییق  -12

 .است آما nbyšt bwdy در متن حاضر

نوکته بودیا ته همدۀ کدما   » نااخوانا  و ننقن ترجمه ترد  hamagīnژا  و کی واژ  را  -13

بندابراین   است آما hmgynاز پ   kūبایا توجه ترد ته حرف ربط  «.تنارست و نقک هستقا

را در معنای هملدی درسدت بداانقم بایدا      hmgynتوانا دقق  باکا. اگر ترجمۀ ژا  و کی نمی

( تده کدما   انوکته بودی اکخاص همه بارۀننقن ترجمه کود: نوکته بودیا هملا  را )یعنی در

واژ  را ققدا   رسا این است تده ایدن  تنارست و نقک هستقا. پقشنهاد دیلر ته بهتر به نظر می

 در نظر بلقریم یعنی هملی )تک( آن ه را ته نوکته بودیا خوانام.

18-  
  qw yšmʾ pʾ tn ʾy kyš drwst w nyyq ḥyd  

نامده  ژا  در ترجمدۀ انلیقسدی   -اندا  آوانویسی تدرد   xʷašخوانا  و  kwšژا  و کی واژ  را     

مدا بدر ایدن بداوریم تده بندابر       . -کما از لحاظ جسمی سالمت و سدالم هسدتقا  همۀ : استهگفت

واژۀ  .kwš (xʷaš)نده   خوانا  کدود  kyš (xēš) کود این واژ  بایاکواهای ته در ادامه گفته می

xʷaš به تدن خدوش   »ای با مفهوم بقایا زیرا اگر قرار بود جمیه آنجاتوانا در از لحاظ نحوی نمی

. بدود زائدا   i نبدود و  xʷašو  tanمقا   iآما نقازی به تسرۀ اضافه می «و درست و نقک هستقا

 drwst w»هدای  اش باها تنها از واژ برای این ه خبر از سالمتی 3ضمن آن ه نویسنا  در بنا 

nyyq و نشانی از واژۀ  است استفاد  ترد «درست و نقک«xʷaš قستن «خوش. 

ضدمقر  و واژۀ مدورد بحد     ...« بده تدن خدویش   ... » بلویدا خواهدا  میاز نظر ما اینجا نویسنا  

در متدو    tan ī xwēšنو است. در حقققت عبدارت  فارسی خویشمقانه و فارسی  xʷēšمشتر  

 abar..متن پهیوی انارز پوریوت قشا  29)برای نمونه در بنا  هد فراوا  داکترمقانه تاربفارسی

tan ī xwēš... استهنقز به تار رفتیهودی -فارسی( و در این متن  . 
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 طدور همدا  یهودی بسقار زیاد است و -در نسخ تهن فارسی yو  wوف دانقم کباهت حرمی    

کدونا. بده نظدر    خیط می همبا  ها گا نوکتهاین دو حرف در دست هگفت (123: 1919) ته اوتاس

در مدتن اصدیی     خواندا  کدود. امدالی واژ    yحدرف   wجای  به است تهآ  خوانش درست ما 

مورد نظر است. این امال اگرنده   -کا  ته زیرش خط تشقا -حرف مقانی ننقن است: 

تدوا  بده   سابقه نقست. برای نمونه میتر است اما بیتمی بزرگ y از امالی متعارف برای حرف

دقققا به ک ک مدورد   دومy  اکار  ترد ته حرف 18در سطر  ی ی() yqy= yakē واژۀ 

خوانا  yرد نظر را حرف مو w توا  به جایمی  در واژۀ بنابراین .استکا نظر ما نوکته 

آیا. پرسشی ته دربارۀ این خوانش مم دن  دست میه خویش ب xēš < xʷēšو باین ترتقب واژۀ 

 -در متو  تهن فارسدی )نوکدته کدا  بده خدط فارسدی       خویشاست پقش بقایا این است ته 

 wاست و تمی عجقب اسدت تده در ایدن مدتن     نوکته کا  «خویش»و به ک ک  «و»عربی( با 

نقدز  خواهر کا در متو  تهن فارسی واژۀ  . در پاسخ به این پرسش بایا متذترحذف کا  باکا

 khrبده کد ک    33اما در همقن مدتن آکد ارا در بندا     استکا نوکته  «و»به ک ک تهن و با 

نوکدته   kwʾhr 39یعندی بندا    ،سدوتر بندا آ   3تده همدقن واژ  در   حالیدر- استکا نوکته 

در  xʷته در گونۀ زبانی مدورد نظدر مدا آوای    دها می شا ها نگونه نویسی. این ننا-استکا 

: 1397)توا  به نظر تامدار گقنداین   در همقن زمقنه می .است xحال دگرگونی و ساد  کا  به 

در یهدودی   xʷدها ته خوکدۀ صدامت   ها یا عام آنها نشا  میخطاها و لغزش»اکار  ترد:  (33

بدر  بندا  توجه کدود تده   -« است xهم صاای  تاجق ی قایمی با فارسی نو یک صاا داکته و آ 

: 2113) پداول . طبد  گفتدۀ   -است نویسناۀ متن مورد نظر ما نقز از یهودیا  سغا بود 11سطر 

بده کد ک    xʷēštanدسدت آمدا  از بامقدا  نقدز واژۀ     ه هودی بیهای فارسیدر برخی نامه (111

kyštn نویسی کا  و حرف حرفw ژۀ مورد نظر ما در این نامه وا دربارۀ پاول. استشا نوکته ن

تده از نظدر مدا نادرسدت     -است  kwšنویسی واژ  به نظر او حرف ،دهانناا  مطمئن نظر نمی

و اگرنده در   -اسدت  ارائده داد  kyšو ننان ه در باال نقک کا خود او کواهای برای امالی  است

ام دا  خدوانش    امدا در پدانوی    اسدت هدانسدت  xʷēš مشتر متن اصیی واژ  را ماننا ما ضمقر 

xʷaš در -تندا ته از نظر نحو و مفهوم جمیه این خوانش را نامم ن می- دانارا نقز مم ن می .

 :اکار  ترد 1دناا  اوییق  21توا  به سطرمیبرای این واژ ،  xēšخوانش ادامۀ ادلۀ 
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اوتاس بنا مدورد نظدر را      

 xʷaš čīz andōh mā (:131–129: 1919، )اوتداس  اسدت  نندقن خواندا  و ترجمده تدرد    

far[māi] bē tō az šumār ī 
  [مای[اما تو برای کمار خوش هقچ اناو  مفر                 

از کدمار  - xʷēš= xwšرا مبندی بدر خدوانش     (89: 1913) پقشنهاد زالما  (221: 1393)الزار     

 ،در خدط  yتندا تده نقامدا     دانا اما ذتدر مدی  انلقز و دارای معنی بهتری میوسوسه -خویش

خواندا  کدود و   xēš= xyš واژ  مطداب  نظدر مدا    اگر آنجا نقزآیا به نظر میجای کلفتی دارد. 

 را حذف کا  بپنااریم مش ک حک خواها کا.   wآوای 

تدوا  بده امدالی    مدی  های مختیدف، به گونه xʷ تحول آوایی دربارۀای ت مقیی ن ته عنوا به    

های اکار  ترد ته در صرف 2همقن نامۀ دناا  اوییق خواستن در   xʷāstanدر واژۀ  xʷāآوای 

ʾ)( و گدا  بدا الدف    23  خواسدتنا، سدطر   kwstn( و بده کد ک )   ʾمختیف گا  باو  الف ) )  (

kwʾhnd این را بسنجقا با قصقاۀ سقف فَرغانی )از اهالی استکا ( نوکته 37  خواهنا سطر .

  ( با این مطیع:  789انۀ فرارود درگذکته به سال فرغ

 هم رون  زما  کما نقز بلذرد         هم مرگ بر جها  کما نقز بلذرد              

 :است آما xuhamبه ک ک  xʷāhamخواهم ته در بقت پایانی آ  فعک 
 ته به نق ی دعای سقف خوهمای دوستا  

 

 یددک روز بددر زبددا  کددما نقددز بلددذرد   
 

رسدا در  دارد، به نظر مدی  xʷنویسی آوای  ها و کواها باال ته ح ایت از نناگونهبنابر گفته    

و در واژۀ مورد نظر بدا    در حال دگرگونی بود xʷآوای  در گویش نویسناۀ نامه، آ  دورۀ زمانی

 ترجقح دارد. xʷašبر  xēšخوانش  ،توجه به نحو و معنا و کواها نوکتاری

در خط  אه به ک ک ت است همقاندر فارسی ōاینجا ادامۀ حرف اضافۀ پقشقن  در ʾحرف  -13

 The law Report from. این حدرف اضدافه در مدتن سدنا حقدوقی اهدواز )      استکا منع   

Ahwāz با همقن واژۀ )pyš     هدایی هم دو    )پقش( و در متن تفسدقر یوکدع در تندار واژdst 

و  yak ō did)برابدر فارسدی مقانده    )یدک و دیلدر(    i ʾdygr)تار( و نقز در عبارت  kʾr)دست( و 

نظدر  ه اختالف. در آوانویسی این حرف اضافاست ( آماʽیک و دیگرʼبقر   291قاس آیۀ  قرآ 

 aحالی تده کداتا   تنا درآوانویسی می uهماننا الزار آ  را  (193: 2113) پاوللودویگ  اهست

 دانا.  را درست می oیا 
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 weا سدت اترجمده تدرد    یدک فعدک انلاکدته و   بدا هدم   را  frmwdy bwdym   عبارتژا -11

ordered )زیرا حتی اگر این دو جزء، سازناۀ یک فعک  ای نادرست استترجمه ته )ما فرمودیم

( ترجمه کود نه ماضی ساد . اما بایا گفدت  past perfectتامک )گذکته  باکنا بایا ماضی بعقا

آمدا ننان ده در ادامدۀ    می frmwd bwdymبایا  اکافعک ماضی بعقا ب ترکیب ایناگر قرار بود 

   nibišt būdē: اسدت کدا  عبارت ماضی بعقا دیلری بده ایدن کد ک نوکدته      22بنا  نامه در

را نقد    کدی -آک ارا نظر ژا  frmwdyدر پایا   yنوکته بودی. در عبارت مورد نظر ما حرف 

ماننا ژا  و کی یک فعدک انلاکدته،   آ  را رغم آن ه بهدر برابر این عبارت  (2113) پاولتنا. می

( m)بدا حدذف    frmwdy bwdy را به کد ک  عبارت 81نخست در صفحۀ  و. انظر واحای ناارد

در ترجمدۀ انلیقسدی گذکدته     - تو فرمود  بودی you had orderedااست آورد  و ترجمه ترد

نسدبی اول کدخص مفدرد    را ضدمقر پدی   m)احتمداال   -دوم کخص مفدرد  past perfectتامک 

تدک عبدارت را ذتدر     99یلر بدار در صدفحۀ   و د (؟()یعنی تو مرا فرمود  بودی ،هانلاکت مفعولی

 the gifts that we have ordered (for) him areدها: دست میبه ایتنا و ننقن ترجمهمی

right  در ترجمۀ انلیقسدی حدال    (.)برازنا ( هستنا ، کایستهایم)هاایایی ته ما برای او فرمود(

 .آیامینادقق  و نادرست  هرجمبه نظر هر دو ت .اول کخص جمع( present perfectتامک 

دوم کدخص   «فرمدودی » نخسدت فعدک   اسدت. دو فعک مستقک  عبارت کامک این به باور ما    

و نو  ارگاتقو در آ  دور  وجدود   است آما «ای ته ...هایه»و برای عبارت  است همفرد گذکت

  بده  منسدو ایدن فعدک    ااسدت کدا  الزم صدرف   ماضدی  متعای ماننا فعکماضی نااکته فعک 

اول  bwdymای را ته }تدو   کدواپردرف فرمدودی. فعدک دوم یعندی      هایهکواپردر است یعنی 

اندا  گردد ته در جمیۀ پقش گفتده میته به هما  افرادی بر «بودیم» استهکخص جمع گذکت

این عبارت قابک سنجش است با عبدارتی از  . «نا را از دهقا  دریافت تردیمفما با احترام گوس»

 )تاری ته فرمدودی آ  را  kār ī farmūdē aš saxt kunumباین مومو :  1متن دناا  اوییق 

تقا در ابتداای  أفعک دوم برای ت 2با این تفاوت ته در متن دناا  اوییق  ،سخت انجام دهم( (9)

 .است جمیه آما

اسدت،   rāst būdanو مفعدول بدرای    «آ  )هایده( را »ی گردد یعنبه هایه بر می īšدر ادامه     

فارسدی   تهدن  در ادبقدات  «نقزی را صداد  بدود   »در معنای  «نقزی را راست بود »عبارت 

 «به درستی نقزی را پایبندا بدود   »و در متن ما احتماال معنیِ  (دهخاانک. )دارای کاها است 

و  کواپردر( فرمدودی، آ  را راسدت   ای را ته )تهایه»دها و مفهوم تیی جمیه آ  است ته می
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وجود دارد تده ایدن نظدر را     11ای در بنا قرینه .«بودیم )درست به هما  ترتقب عمک تردیم(

. اسدت  آمدا  «نده نقدک تردیدا   »در مقانۀ برکمرد  هاایا عبدارت   بنااین در  .تناتقویت می

نده  » اسدت کا ته بنابراین اینجا گف .است «ساختن» ،«ترد » دانقم معنای نخست و تهنمی

نده    فدراهم تدرد  کدواپردر   راهداایا  تده  داکته باکدا  این توانا اکار  به ته می «نقک ساختقا

 نق و هاایایی ساختقا. نه گویانویسناۀ نامه. به عبارت دیلر نویسناۀ نامه به کواپردر می

زمدا   درحالی ته اینجدا ققدا    ستاترجمه ترد  becauseرا ققا عیت دانسته و  cwnژا   -17

 .   هنلامی ته هایه را به ...ا و مفهوم جمیه ننقن است «تههنلامی»است به معنای 

19- Pān = pa ān (33: 1397 ،)گقناین. 

به محد  آن ده تقدب روی آ      As soon as Tib worked on that :است ژا  ترجمه ترد -19

. خدوانش و ترجمدۀ ایدن    بر ما ناپقااسدت است جمیه ترد از. این ه نرا ننقن برداکتی تار ترد

 توا  به ننا صورت خوانا:جمیه مش ک است. می

 ham andar zaman tīb bi kardīd -الف

 - ham andar zaman tīb bē kār dīd 

 ham andar zaman tīb bi gardīd -ج

و در حالت دوم حرف اضدافه. گزیندۀ    استکا پقشونا فعیی فرض  byدر حالت اول و سوم     

معنایی و مطابقت کخص و کمار با جمالت پ  و پقش درست نقست وتدامال رد  اول از لحاظ 

را بده ذهدن    «همدا  زمدا  تقدب آ  را تدار آمدا دیدا      »کدود. گزیندۀ دوم اگرنده معندی     می

 مهدم  مشد ک نحدوی   یدک تنا و با بافت تیی جمیه همخوانی دارد امدا  زبانا  متبادر میفارسی

در این عبارت درسدت   by ست و تاربردشنمی byی بایا جا paحرف اضافۀ  جمیهدر این  ادارد

بهتر از دو گزینۀ پقش است و از لحاظ معنایی مطابقت تامک با بافدت  بسقار نقست. گزینۀ سوم 

در زبا  فارسدی   «گردیا »بایا توجه کود ته ی ی از معانی  معنایی جمالت پ  و پقش دارد.

جموعدۀ ایدن تغققرتدرد ، دگرگدو      مو زیر ندک. دهخداا(  )است  «دگرگو  کا  و تغققر ترد »

   :کا  حال و احوال هست
 ای دوست به صا گونه بلردی به زمدانی 

 

 اگر سپهر بلردد ز حدال خدود تدو ملدرد    
 

 گه خوش سخنی گقری و گه تیخ زبانی 
 (سقستانی، به نقدک از دهخداا، سدرواژۀ گردیدا      )فرخی

 وگددر زماندده نسددازد تددو بددا زماندده بسدداز  
 (از دهخاا، سرواژۀ گردیا  به نقک ،)مسعود سعا سیما 
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بده   اسدت  هایه را نزد تقب بدرد  نویسناۀ نامه،وقتی : بنابراین در این جمیه منظور این است    

. اسدت  خور بود  هایه، تقب احوالش دگرگو  گردیا  و فرما  تحویک گوسفنا را دادسبب در

یهدودی تهدن معدرف     در فارسدی  qنویسدۀ  ) qrdydاین ه نرا با وجود حرف نویسی  دربارۀاما 

در متو  فارسی یهدودی  خوانا  کا بایا گفت اگرنه  gardīd  است( فعک به ک ک =kآوای 

 kمعمدوال بدرای آوای    קکود و نویسۀ نشا  داد  می )g( ג نویسۀآغازی معموال با  gتهن آوای 

( q) קبدا نویسدۀ    «م گرفدت شد خ»در « گرفدت »فعک همقن متن  12اما در بنا هرفتبه تار می

در )بار کاها نندقن تداربردی هسدتقم     نقز یک 1ضمن آن ه در دناا  اوییق  استکا وکته ن

( q) קبنابراین دور از ذهن نقست ته اینجا نقز نویسۀ  (استکا نوکته  qگفتی با فعک  31بنا 

 ( به تار رفته باکا.g) ג به جای

بده تدار    /ʾʾML CYKŠY> /aməl čigši> در یدک مدتن ایغدوری بده صدورت      واژ ایدن   -21

ژا  در رسالۀ دتتری خود به پقونا ایدن واژ  و عندوا  ختندی     .(229:  2118)موریاتسو،  استهرفت

tsīṣī از / بخشاارcìshǐمقانۀ مهرنامگ به ک ک / نقنی و نقز راهقابی آ  به متن فارسیcygš’n 

ظ مسدتققم از نقندی و تیفدد   ،اکدار  تدرد  و بدر ایدن بداور اسدت تده تیفدظ ختندی          cygšyyو 

را بدا تردیدا    آ  (111: 2113) پداول  .(121: 2111 ،الدف  )ژا  اسدت کا مقانه از سغای وارد فارسی

Jixāšī است خوانا. 

 )توهیر، باوملارتنر و اسدتام،  سرور استبه معنی  /mrʾ> / /mārê> ָמֵראواژۀ آرامی و توتا  کاۀ     

، در استهار زبا  ایرانی به تار رفتعنوا  هزوارش در نوکتار نهاین واژ  به .(1921-1922: 2111

ژینقدو،  ) بدانو  bānūgبرای  MLʿTʾیا  MRʿTʾو  سرور، خاا xwadāyبرای  MRʾḤپارسی مقانه 

بدرای   MRʾnخداا، خااونداگار بدا کد ک جمدع       xwadāwبدرای   MRʾYدر پارتی  ،(29: 1972

xwadāwīn  وMRʾTY  بددرایbānūg در سددغای (39 :)همددا  بددانو ،MRʾY  یدداMRYʾ ای بددر

γwβw و نقدز در خدوارزمی    (211 :1378 ،)قریدب  فرمانا ، کا ، امقرMRʾY    از تداربرد ایدن واژ .

 های خاص نقز کواهای داریم.بخشی از نام عنوا به

به تار رفتن ترتقب ایغوری همرا  با تاربرد واژۀ آرامی گفته کا ، ایدن گمدا  را بده وجدود         

 21اما در حقققت بایا یادداکت  استهسرور به تار رفت در اینجا نقز به معنای marآورد ته می

 به کمار آورد. حرف اضافۀ پقشقنرا  marو  را مانظر قرار داد

 mr cykšy rʾ اسدت  هقابک توجد  rāو حرف اضافۀ پسقن  marترتقب حرف اضافۀ پقشقن  -21

prmwdدر پهیدوی  ایدن حدرف   »ته  است در این بار  توضقح داد (811 :1391) بهار تقیحما، م
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و ظدداهرا از اصددطالحات خراسددا  و از لهجددۀ دری باکددا، و در  اسددت بدده نظددر حققددر نرسددقا
بده   نویسناگا  خراسا  نقز استعمال آ  گاهی کات دارد و گاهی ضدعف، منجمیده در بیعمدی   

کود. بیعمی ایدن  خسرو به افراط و در تاریخ سقستا  تمتر دیا  میانااز  و در زادالمسافر ناصر

... و بایا هرجا این حدرف   آورد ته مفعول در محک پستی و دنائت نباکادر مواردی میحرف را 
و در ادامه با ذتر مثالی از تاریخ بیعمدی   «آیا متعی  آ  محک مفعول بالواسطه داکته باکا.می

در اصدک از عالمدات احتدرام مانندا      مرر مرا گما  ننا  است ته »ا تناگقری میننقن نتقجه

. «اسدت هرفتده صدورت ادات بده خدود گرفتد     و رفتده  است ها بوداز این دست حورت و مولی و
ترد این ترتقب را نمایانا  مفعول مستققم یا مقصا عمدک  نقز تار (22 :1393)رضایی باغ بقای 

هدای متدو  منطقدۀ فدرارود و بخدش کدرقی       این ترتقب را از ویژگی (28 :1393) دانا. الزارمی
 13 ۀدرسنا کمار marزمقنه ذتر این ن ته ضروری است ته واژۀ  دانا. در همقنافغانستا  می

ه یا بد -( در تنار نام استاناار Berkeley MP Archiveاز مجموعۀ فارسی مقانۀ دانشلا  برتیی )

و به  وهی      (131: 2118 )وبر، استهبه تار رفت -«دودۀ استاناار»گما  دیتر وبر در تنار عبارت 

در مهت  روااهاپ پویهی  و     mar) دهه  خر وشان مه  أارس  میاوۀ مترا در ف mar پیشینۀ کاربرد

   .شید(وام  ویز دا ه م ارداواراف

ای بدا فعدک اسدنادی    در جمیده  13تده در سدطر    اسدت  az mar...rāنوع دیلر این ترتقدب      
-دارد تده بده  مقانه در متو  فارسی را با فعک اسنادی rāyمحذوف به تار رفته و هما  تارتردِ 

بدارۀ  اسدت. در  marو azترتقب دو حرف اضدافۀ   az marظاهرا  دها.ی مال قت را نشا  مینوع
az mar (189- 183: 1391 ،نوروزینک. )نا ا نظرات متعادی داد.   

های تهن قرآ  این ترتقب گاهی برای اکدخاص گناه داری بده    ترجمه درن تۀ دیلر این ه     
در ترجمدۀ   33جمیه در سدورۀ اعدراف آیدۀ    از ،اارناته در جایلا  محترمی قرار ن استهتار رفت

ایدن  . از سدوی دیلدر اگدر    (11)(1899: 1399 ،)یداحقی  قرآنی ته احتماال متعی  به قر  پنجم است

بود بایا نخست به کخص دهقا  تده بداالترین   تنناۀ احترام میترتقب در نامۀ مورد نظر بقا 
تنهدا بدرای   کدا امدا   ( اطال  مدی 11  )در بنا ( و نقز به دختر دهقا18جایلا  را دارد )در بنا 

 .استهدستا  به تار رفتزیر
 .19بخش پایانی یادداکت ک . در این فعک ن gبه جای  qاستفاد  از نویسۀ بارۀ در -22
 šbly w ḥqymاپایانی برای کناسدۀ سدوم کدخص جمدع اسدت      dن تۀ قابک توجه حذف  -23

nwdw gwlʾm rpt 
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بدرای مشدخص تدرد  روزی از     (197: 1931تنت، ) سپری کا  -θakataدر فارسی باستا   -28
دست آما  از تورفدا   ه . هم نقن در متو  فارسی مقانه و پهیوی اک انی باستهما  به تار رفت

-دورتدقن ) اسدت ههمرا  با اعااد کمارکی بدرای مشدخص تدرد  تداریخ بده تدار رفتد        sxtواژۀ 

تده در ایدن    sgd. واژۀ اسدت  آمدا  sgtه کد ک  این واژ  در سغای نقز ب (311: 2118مایسترنست، 
 ،رفتده  متن برای نشا  داد  تاریخ همرا  با عاد کمارکی عقنا مطداب  متدو  مدانوی بده تدار     

کاها باالست. هم ندقن صدورت واژ  در مدتن فارسدی یهدودی بدا قدوانقن آوایدی          3مرتبط با 
 کرقی مطابقت دارد. ایرانیهای زبا 
 نحوی –های صرفی بخش ویژگیک. ن -23
 .اندوری( ندک.  )اسدت  ندوعی تدوزۀ دهدن گشداد     ( در فارسی نو به معندی  qulinواژۀ غولقن ) -21

 (813:  الدف  2111) ژا  .(178: 1378 ،)قریب آونا، توز ، ظرف، پقمانه )خشک( γwδʾk(h)سغای 

 دانا.  را نقز با آ  در پقونا می سبو، ظرفبه معنی  gūthakaواژۀ ختنی 
 .دهخاا(نک. )ته باا  نقزها را پقمانه تننا. قفقز معر  آ  است ای باکا پقمانه -27

29- šag واژۀ نقنی :shí  واحا حجدم در تخداری بده کد ک      عنوا بهسنگ ته به معنیcāk  و
 اسدت  -śīgäو در ختنی یک واحا وزنی به ک ک  σαγοواحا کرا  در بیخی به ک ک  عنوا به

 بدا ایدن واژ  در پقوندا باکدنا     šʾxو  šʾγی سدغای  هدا مم ن است واژ  (.399-399: 1979)بقیی، 
 (.81: 1991همقیتو ، وییقامز و -)سقمز

29- satēr هدای عربدی و فارسدی بده کد ک سدتقر بده تدار         : یک واحا وزنی رای  ته در مدتن
 (.819: 1979 ،یی)بق وجود دارد -satīraو در ختنی نقز به ک ک  استهرفت

31- šamsī واژۀ نقنی :cánsī بایدا   ابریشم ته بنابر ترجمۀ کروو از یک مدتن ختندی   به معنی
دانست، ژ  ژا  و گوا  کی نقدز در تدار    -bái juànبه نقنی -آ  را هما  ابریشم سفقا ساد  

اندا تده بده    دانسته cánsīرا از واژۀ نقنی مقانۀ   واژاین انا و خود از دیاگا  کروو پقروی ترد 
 (.317: 2113وانگ،  )نقنگ و است ابریشم )ترم ابریشم(معنی 

31- pānxwān واژۀ نقنی :pànguān  دادرس به دو صدورت  به معنیpʾwk pʾnxwʾn  وtsw 

pʾnxwʾn یوتاتدا   .(12: 1912 ،)مولر هلقب در متن فارسی مقانۀ مهرنامگ نقز به تار رفت عنوا به
گفتده آ   موارد پقشبا اکار  به  (117: الف 2111) . ژا  نقز به آ  اکار  ترد (371: 1998) یوکقاا

و بده تداربرد آ  در    هدار تارهای دفتری تارمناا  افسر نظامی دانسدت را یک جایلا  مهم عها 
 (.278: 2117 ،)یوکقاا است اکار  ترد phąnä kvąnäختنی به ک ک 
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 nʾ dʾdwm / w nʾ هبده تدار رفتد    naن تۀ قابک توجه این ه ادات نفی برای فعک به ک ک  -32

nyyq qrdy به ک ک 31برای اسم در سطر  اما ny استهبه تار رفت  . 
33- rsʾd ولدی از سدوم     ساختی تهن از موارع التزامی است، این ساخت به فارسی نو نرسقا

 .استکا فعک دعایی استفاد   عنوا بهکخص مفرد آ  در فارسی نو 
38- nʾ mdḥ bʾd است موارع التزامی ته به دری نرسقا ( 31 در بنانقز ʾgr ʾmdḥ bʾd). 
 احتماال فعک تمنایی است. -33
31- rwšnyʾy اانا، ژا  و کی واژ  را ننقن آوانویسی ترد rōšnī-ē رسا ته ایدن  اما به نظر می

 dušmenyādīhاست و از نظر ساخت قابک سنجش بدا واژۀ   به معنی روکنایی rōšnyā(y)īواژ  

 .y(11)به  dپایانی و تبایک  h حذف بامقانۀ مانوی است در فارسی
 .دهخاا(نک. )گم کا : ضایع کا ، از دست رفتن  -37

واژ  را ظداهرا   (112: 2113) پاول. نااترجمه ترد  «پقک» آوانویسی باو  واژ  راو کی ژا   -39
بده   (191: 1378 ،)قریدب  kncʾkو  kncq. در سدغای واژۀ  اسدت هال گذاکدت ؤدرنقافته و عالمت س

واژۀ مورد نظر ما در این مدتن بایدا مدرتبط بدا همدقن واژۀ       است و معنای تنقز  و دختر ب ه
   سغای و به معنای تنقز  باکا.

39- ptkw بر پایۀ پقشدنهاد ندوبری    (133: 1919) اوتاس ،1های مشتر  با دناا  اوییق : از واژ
ָקאرا از واژۀ آرامی  آ  ی پقوندا بدا واژۀ یوندان   و احتمداال در  تدوز  به معنی / ptqʾ> /piṯqā> פִּתְׁ

πιττάκιον   و حتی کایا ترتی باستاbitkä  یاbitkü  دانسته وpitkū* معندای  اسدت  خوانا .
نقنی، سغای و ختنی نناا  روکن نبود اما به تار رفدتن   و این واژ  تا پقش از پقاا کا  مت

یدک رکدتۀ   »یدک واحدا پدولی، برابدر      عندوا  بده  guànدر برابدر نقندی    ptkwkک ک سغای 

 ،)ژا  (هدزار بهدر   ysārī haṃbāبا برابر ختندی   (.311-313: 2111 ،وییقامز-سقمز )بو و «ایهزارس ه

 به روکن کا  معنای این واژ  تمک بسقاری ترد. (232-233:  2111
از دیداگا  معندایی    guànو نقنی  ptkwkوییقامز و بو دو واژۀ سغای  -بنابر پقشنهاد سقمز    

سوراخ ترد ، بده ندخ تشدقا ، بده هدم رکدته        chuānی ی هستناا واژۀ نقنی از فعک نقنی 
نخ ترد ، سوراخ ترد ، قیّدا  اندااختن    ptkwc- //*patkōčترد  و واژۀ ایرانی از فعک سغای 

-289: 2117 ،نئوندگ )آیندا  مدی  *pati.kaučاز ایرانی باسدتا    (311: 1378 ،)قریدب )برای ماهی( 

: 2111 ،وییقدامز -)بدو و سدقمز   یک اسدت های س ه و ویژگی آنها بسقار نزدته به تاربرد رکته (289

هدا دارای یدک روزنده در    ویژ  در جنو  کرقی آسقا، س هها بهدر برخی از سرزمقن (.313-311
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تر، از این روزنه نخ یا ندو  رد و یدک رکدته از سد ه     جایی آسا همقانۀ خود بودنا و برای جاب
 (.1تردنا )تصویر درست می

 

 
 
 
 

81- az sōy ī... rā ا ته در اینجا جمیه باین مفهدوم اسدت   (133: 1919 ،)اوتاس از طرف ... یعنی

 ... انارز تردیا. ا از طرف داوود ومر
پسدر نقسدی را همدا      از طرفی و به حسا  آورد جاا ژا ، داوود و پسر نقسی را دو کخص     

 David, and Nisi's son, your اسدت گونده ترجمده تدرد    و ایدن  خواهرزادۀ کدواپردر دانسدته  

nephewمقدا   حدالی تده   در ود و پسر نقسی حرف ربطدی نقسدت.  و, اما در متن اصیی مقا  دا
ضدمن آن ده خدط آخدر نامده نشدا         اسدت  حرف ربط آمدا  «خواهرزاد  کما»و  «پسر نقسی»

بدر ایدن اسداس     ا،داوود و خواهرزاد  هستن گویامیهایی ته نویسنا  از آنها دها کخصقتمی
 داوود هما  پسر نقسی است و کخص دوم خواهرزادۀ کواپردر است. 

را ادامدۀ   hm hrb rʾ w kwzʾm w slʾm rʾدها عبارت شا  میته ترجمۀ ژا  ن طورهما  -81
را هم برای داوود و هدم خدواهرزاد  و هدم     ʾz swy ،انا. به بقا  دیلردانسته …ʾz swyعبارت 

تنهدا بدرای داوود و خدواهرزاد  صدا       ʾz swyرسدا  است اما به نظر میاین عبارت نافذ دانسته
هم حدر  و هدم صدیح و     دربارۀمرا ا ومش این استتنا و عبارت بعای مستقک است و مفهمی

 هزیمت انارز تردیا.
در مدتن   kwzynhنقندی بده تداربرد     -ماتسویی و کقراتاما در بررسی یک قطعدۀ ترتدی   -82

را برگرفتده از آ    gē sī nuòو واژۀ نقندی   qaznaqانا و واژۀ ترتدی  اکار  ترد  2دناا  اوییق 
 (.12: 2117 ،ماتسویی و کقراتاما) انادانسته

است و سداختار   «مانع کا  و جیوگقری ترد » در زبا  فارسی« بازداکتن»ی معنای اصی -83
ته مدا بدرای توضدقح    اصیی آ  ننقن است: تسی )یا نقزی( را از تسی )یا نقزی( باز داکتن، 

را بخدش دوم   «از تسدی )یدا نقدزی(   »را بخدش یدک و   « تسی )یا نقدزی( را »مطیب عبارت 
در اینجا یدادآوری   .)ابوک ور( نقاز روز نقازن نی بی _: اگر از من تو با نااری باز نمونه نامقم.می

ازجمیه پرهقدز   ،این ساختار بنا به دالیک زبانیاز دو بخش یک آن ه هر یک  ادو ن ته مهم است

 
   .1تصویر 

https://research.britishmuseum.org/collectionimages/AN01385/AN01385458_001_l.jpg 

https://research.britishmuseum.org/collectionimages/AN01385/AN01385458_001_l.jpg


 199 9911پاییز و زمستان ، ة دومدور، پنجمسال  های ایرانی/زبان فارسی و گویش 2نامۀ فارسی یهودی دندان اویلیق

 

دری  »توانا معنی با توسع معنایی می« بازداکتن»دو آن ه  ،از ت رار و حشو قابک حذف هستنا
بدرای نمونده: فرمدود تده یدا عزرائقدک، مدن بهشدت را از          .داکته باکا «موایقه ترد  ترد  و

 ، بده نقدک از  االنبقدا قصدص ) را رها تن تا در بهشدت باکدا   ، آ )دری  ناارم( دوستا  خود باز ناارم

مدراد   «درید  تدرد   »ا معندای اخقدر   2در عبارت مورد نظر در متن نامۀ دناا  اوییقد   دهخاا(.
 do not keep anything back ااست عبارت را ننقن ترجمه ترد (183: 2113) پاول. است بود

from us نقددزی از مددا بدداز مااریددا( یعنددی( mʾ (مددا) نخسددت را ضددمقر اول کددخص جمددع 
ادات نهی هستنا و به سدبب   mʾرسا هر دو اما به نظر می .دوم را ادات نهی mʾو  استهدانست

نقدزی )را از  ا اسدت  و معنای اصیی جمیه این بود  رار تردرا ت  ، نویسنا  آ سطرپایا  یافتن 
 ،از ایشدا  ا تده گفتده کدا بخدش دوم سداختار      طدور هما و ، ایشا ( باز مااریا )دری  ن نقا(

 باز داکتن(.، سرواژۀ دهخاانک. )توانا حذف کود و در زبا  فارسی کواها فراوا  دارد می

88- by  مقانه ننقن است و عجقب آن ده ژا   ته در فارسیهم نا  ،دارد «اام»در اینجا معنای

 I ا را ترجمه ترد by ydwn šnydwm عبارت اما اینجا درننا خط باالتر این معنی را دریافته

followed your advice ،یعنی by استهرا احتماال پقشونا فعک دانست. 

 
 نحوی -های صرفیبررسی ویژگی -7

 میانه  ن با فارسینحوی همسا -های صرفیویژگی -1 -7

از فارسدی   - فارسدی را  باین معنی ته تحول زبا  ،گونۀ زبانی این متن ساختاری مقانجی دارد
   .دهابه خوبی نشا  می -مقانه به فارسی نو

 عربدی  -بده خدط فارسدی    فارسی مقانۀ موجود در متن ته در متو  فارسی ندو  ویژگیننا 
شی فارسی )ترجمه و تفسقرهای قرآنی( بده تدار   کود یا به نارت در برخی متو  گویدیا  نمی

 رفته ننقن است:
 امقانهاستفاد  از ساخت تهن موارع التزامی فارسی -1
 اکود()در قرآ  قاس دیا  می )اما(  bēتاربرد ققا  -2
 (اکوددیا  می نقز )در قرآ  قاس ī تسرۀ اضافۀتاربرد موصول و  -3
 اکود(دیا  مینقز )در قرآ  قاس  )هستقاḥyd = سطر هشتم،) -hتاربرد مادۀ فعیی  -8
ن تۀ بسقار جالب این است تده ایدن    .(9و  7در سطر  kū)برای نمونه  kūتاربرد حرف ربط  -3

برای نمونده در   ،و نشا  از اختالط این دو دارد استکا  kēحرف ربط گاهی جانشقن موصول 
 ا( tr bwdnḥšmr ʾy gwspnd my sr qwdw mrnd rʾ 19بنا 



 9911دوم، پاییز و زمستان  ةدور، پنجمسال  های ایرانی/زبان فارسی و گویش صفی و ابراهیم شفیعینیما آ  191

 

 ؛īhāساز تاربرد پسونا ققا -1

 ا(13)توضقحات بقشتر در یادداکت  אبا امالی  ōتاربرد حرف اضافۀ  -7
ایدن  . فرستقا  فرستاد prystyd 29سطر  در برخی افعال ماننا īd-ساز تاربرد پسونا ماضی -9

ساز در متو  فارسی تهن نظقر بسقار دارد. این صدورت مطداب  بدا اصدک فارسدی      پسونا ماضی
 .(91: 1337 ،)صادقی است همقان

 

 فارسی نوبا نحوی همسان  -های صرفیویژگی -2 -7

 :هستنامتمایز از فارسی مقانه  و کوناته در متن دیا  می فارسی نو ویژگیننا 
 افراموش کا  ارگتقو -1
 ؛rāدر تنار حرف پسقن  marوجود حرف اضافۀ پقشقن  -2

 .یک yak ی ی به جای  yakēتاربرد  -3
 

 های آوایی  ویژگی -8

ویژگدی   3) .ستهاواژ  خورد نناگونه نویسیمیترین ن تۀ آوایی ته در این متن به نشم مهم
بقدانلر دورۀ  و  اسدت ها نزد گویشورا  بود نخست فهرست( ته خود بازتا  تیفظ نناگونۀ واژ 

 :استتحول زبا  
 a (yptwm) باو  1سطر ر و د( -aby/ady-āfta>آغازین ) a( با ʾyptwm) فعک 9در سطر  -1

 .است آما
 ʾy br gwspnd *myḥtrʾکدود:  آغازین دیا  مدی  aدر این متن با افتاد   abarحرف اضافۀ  -2

 .abar xāstumē است آما abarپقشونا  فعیی عنوا به 1ته در نامه دناا  اوییق درحالی
 aبداو    28در سدطر   وʾbʾ pʾ sd mrndآغازین:  aبا حفظ  32در سطر  abāgحرف اضافۀ  -3

 .است آغازین آما
 .(18و 3های پانوکت ک.)ن xʷتخفقف در تیفظ و نوکتار  -8
 مقانه.فارسی īتخفقف در تیفظ تسرۀ اضافۀ  -3
 .(13بنا  1در دناا  اوییق  any)بسنجقا با  nyz <anī-zنقز آغازین در واژۀ  aافتاد   -1
 .  31تمام کواها به جز یک مورد در بنا  پایانی در کناسۀ سوم کخص جمع در dافتاد   -7
تامال حفدظ   -īhāساز پسونا ققا کا حذف  īg-ساز در پسونا نسبی gته همخوا  درحالی -9

 .استکا 
9- nn <dn. 
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01- sbʾs dʾry جایلزین کا  آوای :b  به جایp  ) .31: 2113 ،پاولنک). 
 
 های خطینشانه -6

 kو  xبود  این متن است تمایز نوکتاری مقدا  آوای   تهندهاۀ های خطی ته نشا از ویژگی
نشدا    kنویسدی بدا   ته در حرف כنویسۀ  1طور تیی ماننا دناا  اوییق ا در این نوکته بهاست

نشدا  داد    qتده در حدرف نویسدی بدا      קو نویسدۀ   خ xکود، برای نشدا  داد  آوای  داد  می
و  /kwtn /Xutan 1)بدرای نمونده س.   اسدت هبه تدار رفتد     kکود، برای نشا  داد  آوای می
هدای بعدا مانندا مدتن     تده در متدو  دور   درحدالی . (11: 2119 ،ارساتی) (/qwdq /kōdak 3س.

 .(12)استهتار رفته برای نشا  داد  قاف ب קحقوقی اهواز نویسۀ 

 

 نوشتیپ
از  32ر سدطر  ا داسدت  کادناا  اوییق  کناخته میدر مقا  یهودیا  نقز به همقن نام  . احتماال1

ته پژوهشلرا  دند]دداا  اوییقد [    است به جا مانا […]dnدو نویسۀ آغازی  1نامۀ دناا  اوییق 

 انا.خوانا 

 بنلریا. (19-3: 2111 ،وایتز)این نوکته به از  خوانا  یک ترجمۀ انلیقسیبرای . 2

 کود.ی مینلهاارOr. 8212 (111 ) اتنو  در موز  بریتانقا به کمارۀتاغذی این اثر . 3

ته مطیب برای خوانناۀ فارسی زبا  نامفهوم نلردد پایبنا آنجا تا است . در این ترجمه تالش کا8

 به بازتا  نحوِ گونۀ زبانی درو  نامه باکقم.

3.  Pywstn   پقوستن، اگر مصار در نظر بلقریم استفاد  آ  در اینجا توجقهی ناارد و خالف قواعدا

و تال مفهومی  )دیلر( باکا anyهما   an مع سوم کخص باکا وزبا  فارسی است. کایا فعک ج

 نق اکی و دیلرا  باگویی تردنا. اننقن داکته باکا

 مرد ترجمه کا. (2113) پاولبه پقروی از  استهواژ  ناکناخت .1

سدخن از   و هرجدا  (2119)ژا  و کدی،   . در این مقاله هرجا سخن از خوانش ژا  و کی است منظور7

به دلقک ت رار زیاد این عبارت و طوالنی نشا  مقالده  . است (الف 2111)ژا ،  ست منظورترجمۀ ژا  ا

 .است داری کامتنی خوداز ارجاعات درو 

و  יויبده کد ک    (T10)تفسقر پقاایش ، در  י'יبه ک ک  (Ez-1یا  T7) در تفسقر حزققال יהוהنام . 9

 .است آما יאיبه ک ک  (T16)ارمقا در تفسقر 
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 ōآ  را ادامدۀ   (198: 2113) پاولمفعول برای فعک ترد  است اما  aš (91: 1337) ر صادقی. به نظ9

)تداری تده بده آ  فرمدودی      اسدت  دانا ته بقن فعک و ضمقر کخصی متصک آمافارسی مقانه می

 جام دهم(.نسخت ا

مدا   است و به سبب آن ه در زمشخص کا  م رر11این ترجمه در فرهنلنامۀ قرآنی با کمارۀ . 11

سدتا  قداس درج   ۀ آدر فرهنلنامده کدمارۀ ثبدت تتابخاند    ااکدته  برداری کدمار  مسیسدک ن  فقش

 .استنشا 

از  «دکدمنایلی »ۀ نوکدت ندک.  این سداخت  بارۀ برای توضقح بقشتر و آگاهی از نظر هنقنگ در. 11

 مجتبی مقنوی.

 .  81: 1393الزار، نک. . 12

 

 منابع

 مقاستتا 

 سخن.تهرا :  ،خنفرهنگ بزرگ س. 1392ح.  ،انوری

 امقرتبقر. تهرا : ،کناسیسبک. 1391م.  ،بهار

 دانشلا  تهرا .تهرا :  ،لغت نامه. 1377ع.  ،دهخاا

 ، «ترین متو  فارسی به خطوط غقرعربی )عبری، سریانی و مدانوی( تهن». 1393ح.  ،رضایی باغ بقای

 .31 -9 (:31) 9  ،نامۀ فرهنلستا

 انتشارات دانشلا  آزاد ایرا .تهرا :  ،سیت وین زبا  فار. 1337ع.  ،صادقی

 دانش ایرا .تهرا :  ،یهودی –بررسی ننا متن تهن فارسی . 1399.   ،غنی

 فرهنلا . تهرا : ،انلیقسی( -فارسی -فرهنگ سُغای )سغای. 1378 .  ،قریب

ا : تهدر . 11-83 ،پقرنظدر   تداوین   ،فارسدقهود در  ،«ییهودای بر فارسیقامهم». 1397ت.  ،گقناین

 پردی  دانش.

 هرم . تهرا : ،ترجمه م بحرینی ،گقری زبا  فارسیک ک. 1393. ژ ،الزار

ی انسوم انیا  علشژوهپتهرا :  ،یرایخرفقم ۀ مترجم .وییهپ ونک زبا گ تنرهف. 1399د  .  ،م نزی

 ی.لنرهات فعطالو م

- 121(: 1) 3 ،کدناخت زبا  «ای از عها عتق .ترجمهکناسی ننا لغت در ریشه». 1391ح.  ،نوروزی

133. 
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Abstract 
This paper deals with a Judeo-Persian letter named Dandān-Uiliq II 

(henceforth DU II); which probably dates back to 9th century C.E. In 

addition to its content, DU II has some important linguistic features, often 

absent in Persian texts written in Arabic script. Among them the use of 

“kū” as a preposition and the ancient subjunctive mood can be mentioned. 

The present paper will present a translation of the letter in addition to a 

discussion of its ancient linguistic features with comparison to the Early 

New Persian texts (in Perso-Arabic script) and certain early Quran 

translations into Persian (especially Qur'an-e Quds). The linguistic features 

of this early Judeo-Persian letter will represent a definite stage where the 

language is changing from Middle Persian to New Persian (Dari). Since 

the evidences related to this stage is relatively rare in the extant texts of 

Persian, this letter can undoubtedly be used for a more understanding of 

the period of Persian language evolution. The given translation is not the 

same as the previous English and Chinese translations and reflects our 

understanding of its syntax and morphology. 
 
Keywords: Judeo-Persian, Middle Persian, New Persian, Dandān-Uiliq 
 
1. Introduction 
Iranian Jewish communities have not settled only in the borders of Iran 

today, but in neighboring countries.  Their works, including unwritten as 

well as written materials, are not only the best heritages of their presence 

but also the mirror of Iranian culture, language and daily matters. Their 
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value in a time when the works and materials reflecting the Iranian culture 

are not so numerous, and especially regarding the language, when most of 

the works are written in Arabic or at least in an official form of the Persian 

not reflecting the local changes as well as the process of transmission of 

the Middle Persian to the Early New Persian becomes more understandable. 

In such an environment and in a multicultural district like the Taklamakan, 

two Judeo-Persian letters written by ink on the papers have been found till 

now. In addition to their information about the district in the 8th-9th 

century C.E., the letters show a kind of local dialect which in companion 

with other few documents from this period, can give the researchers of the 

Persian language, some samples showing how the Middle Persian have 

been transmitted to the Early New Persian. 

In Dandān-Uiliq, the writer after greetings, starts to count the gifts and 

the materials he has sent or has given to some officials there. In the last 

part, he advises that they should behave in a friendly manner towards the 

daughter of Dihqan and also gives some reports on the war and peace in 

Kashgar with Tibetans. The letter is not complete and the end part has 

missed. 

 

2. Theoretical Framework  

The theoretical framework of the present paper is based on the common 

method of the Judeo-Persian studies and Persian language and literature as 

well as the historical linguistics. 

 

3. Methodology  

In this paper, by discussing the previous works on DU II as well as other 

EJP related texts, the authors tried to find all the available researches, and 

then by processing the information, emended previous researches and in 

some cases, they have strengthened and expanded such information. It’s 

noteworthy that everywhere they have found some ambiguities, did their 

best to make them clear. 

 

4. Results & Discussion  

The Judeo-Persian letter of DU II represents some important linguistic 

features, often in the absence of Persian texts written in Arabic script, e.g. 

the use of kū as a preposition and the ancient subjunctive mood. The letter 

has been translated in this paper and its ancient linguistic features have 

been discussed with comparison to the Early New Persian texts (in Perso-

Arabic script) and some early Qur'an translations into Persian (especially 
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Qur'an-e Quds). These features represent language transmission from 

Middle Persian to New Persian (Dari). The given translation is not the 

same as the previous English and Chinese translations and reflects our 

understanding of its syntax and morphology. 

 

5. Conclusions & Suggestions  
The Judeo-Persian letter of DU II which is written approximately in the 

9th century in the oasis of Dandān-Uiliq is the second letter of its kind and 

shows the historical, cultural, financial as well as the political and 

linguistic environment of the district at the time. From a linguistic point of 

view, the letter asserts the previous findings, however, it portrays some 

new features as well. 
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