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Abstract 
Language is one of the means of communication of people in society. Linguistic 

communication, as one of the most important roles of language, shows the 

relationships between people. The concept of politeness as a socio-cognitive 

factor, indicates the social distance between individuals. This concept is 

manifested by different tools in communication between people. One of these 

tools is honorifics. People in the society use forms of honorifics to specify 

situations and social standings of participants and speakers. Shibatani (2006) 

places honorifics in Japanese in four classes; “referent honorifics”, “addressee 

honorifics”, “avoidance languages” and “beautification”. In most languages, 

referent honorifics are used more often than other types of honorifics, and 

among the types of referent honorifics, subject honorifics are used more than 

humbling honorifics and non-subject honorifics. In this study, four classes of 

honorifics in Middle Persian have been examined according to this framework. 

According to studies, in Middle Persian, as well as in Japanese, referent 

honorifics are the most widely used. In addition to the Shibatani classes, 

metaphors and similes, the adjective honorifics of the speaker and the 

benedictory honorifics can also be added to the group of Middle Persian honors. 
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Extended abstract 

1. Introduction 

Every society, considering the importance of the power relations that govern it, 

enjoys a special system of honorifics. A society with a very advanced system of 

honorifics shows the importance of superior-inferior and power relations. In 

contrast, in communities where these issues are not taken into account, a 

simpler system of honorifics is used. 
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According to the mentioned cases, the study of honorific in different times is 

necessary to determine the evolution of human interactions and honorifics 

involved in these interactions in societies. 

In this study, honorifics in Middle Persian have been studied to determine the 

level of Iranian society, in this period, in terms of politeness and indicating 

respect in language. 

This research is based on the criteria presented in Shibatani’s article named 

‘honorifics’ (2006). Finally, the results of this period are examined with the 

results of subsequent periods (New Persian) in another study (Naghzguy Kohan, 

2016), to determine what changes this course has undergone from Middle to 

New Persian. 

 

2. Theoretical framework 

Using honorifics are a feature for expressing politeness and determining the 

social status of the participants involved in the interaction as well as the 

audience and third parties. These features can be lexical, morphosyntactic, 

phonological or even intonational. (Brown, 2011:19). All languages use their 

own honorific features to express politeness and respect, but, as Shibatani 

(2006: 381) states, only some languages have an advanced system of honorifics.  

These languages are mainly concentrated in Asia, among them are Japanese, 

Korean, Tibetan, Javanese and Thai. According to Shibatani (2006), honorifics 

in languages fall into four groups: “referent honorifics”, “addressee honorifics”, 

“avoidance languages”, and “beautification”. 

 

3. Methodology 

In this research, in order to extract linguistic evidence of honorifics in Middle 

Persian, the important sources of this period, namely Middle Persian (Pahlavi) 

texts, have been used. These sources are: 
- "Middle Persian" gathered by "Jamasb J. Dastur Manouchehr J. 

Jamasb" by "Saeed Oriyan" 

- " Karname Ardeshir Babakan " gathered by "Dr. Bahram Farahvashi". 

- "Karname Ardeshir Babakan" by "Mohammad Javad Mashkour". 

All the sentences of these books have been studied with the aim of extracting 

linguistic cases. The research method is such that the honorifics considered by 

Shibatani (2006) have been categorized and the sentences that contained these 

facilities have been extracted and each of them has been placed in its own 

category. In addition to Shibatani's classification, sentences were found in the 

texts that contained honorifics. These features were also added to the Shibatani 

category with new titles that are presented in the analysis section. 
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4. Results & Discussion 

In this study, the authors have examined the honorific features in Middle 

Persian. The method of study has been sentence by sentence in a number of 

Middle Persian sources. Studies and finding linguistic samples contain honorific 

features of this research based on the Shibatani model. In other words, the 

honorific features were placed in sloping categories. 

 

5. Conclusions & Suggestions 

After reviewing the existing corpus, four items are presented in the conclusion 

section: 

- Examining the corpus, it was observed that most of these features provided 

by Shibatani can also be found in Middle Persian; In other words, Middle 

Persian is very similar to Shibatani in terms of honorifics. In the meantime, 

some groups such as beautification and avoidance languages were not 

observed, and as a result no example was found for it. 

- The important point in this study is the addition of three more groups of 

honorary facilities to the Shibatani’s division. These three groups were not 

mentioned in the Shibatani division, but the authors believe that these three 

categories are among the honorific features in this period. And as a result, 

they added them to this division. These three categories are “praying 

honorifics”, “metaphor” and “simile”, and “addressee adjectival honorific”. 

These three groups have a significant amount among honorific sentences. 

With this result, it is possible to receive honorific features in the Middle 

Persian period. 

- In general, among the total honorifics presented, reference honorifics have 

the highest repetition among all honorifics. As mentioned earlier, these are 

honorifics that are used to show respect for nominal examples. honorific 

titles, pronouns, and agreements, which are among the most frequently used 

in speech, fall into this category and in this way, the possible 

misunderstandings in their expression are minimized and show the level of 

the speaker's awareness of the power and personal privacy of individuals. 

- The ultimate goal of this study is to compare honorifics in the two periods of 

modern Persian and Middle Persian. According to the study of honorifics in 

modern Persian and its results with the present study, it can be seen that 

these facilities in Middle Persian were more than modern Persian. This result 

is obtained from the greater variety of these features in Middle Persian. This 

study expresses only the classification and diversity of honorifics in the 

Middle Persian and New Persian period. In other words, the three categories 

of praying honorifics, metaphor and simile and addressee adjectival 

honorifics have shown the importance of using honorific expressions in this 

period of time and the importance of respect and politeness more than the 

period after itself. 
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 بررسی انواع امکانات تکریمی در فارسی میانه
 

   1 فریبا صبوری

 2الهام ایزدی

 
 

 چکیده
شأن و فاصلة اجتماعی میان افراد است. این مفهوم  شناختی، بیانگر-عنوان یک عامل اجتماعیمفهوم ادب به

یابد. یکی از این ابزارها امکاناا  تکریمای هناتند. افاراد با ابزارهای متفاوتی در ارتباط میان افراد تجلی می

 نناداان و مصابباان از جامعه برای رعایت احتارام و ادب، تخاصیج جایگاا  و شاأن اجتمااعی مخاار ت

؛ ایرنادمایجویند. امکانا  تکریمی در زبان ژاپنی در چهار ارو  جای می بهر  میهای امکانا  تکریصور 

هاای هاا تکریمایهای اجتنابی و زیباسازی. در اغلاب زباانهای مصابب، زبانهای ارجاعی، تکریمیتکریمی

اشاکا  ی نیز های ارجاعروند و در میان انواع تکریمی ار میها بیختر بهارجاعی ننبت به سایر انواع تکریمی

فاعلی  اربرد دارند. در ایان پاهوهچ چهاار دساتة امکاناا  تکریمای در فروتنانه و غیرانواع فاعلی بیختر از 

هاای است. در فارسی میانه نیز همانند زباان ژاپنای، تکریمای شدفارسی میانه برببق این چارچوب بررسی 

هاای تاوان اساتعار  و تخابیه، تکریمایباتنی، مایبندی شیبر تقنیم. عالو را دارندارجاعی بیخترین  اربرد 

 .های فارسی میانه افزودصفتی متکلم و دعایی را نیز به ارو  تکریمی
 

 امکانا  تکریمی، تکریمی ارجاعی، استعار ، فارسی میانه واژاان  لیدی:
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 مقدمه -1

تواناد منجار باه ختاومت و ااا  مای ،بر اینکه وسیلة ارتبابی میان افراد جامعه استزبان عالو 

شود رفتااری اسات  اه فارد یکی از مواردی  ه باعث بروز ختومت می. افراد اردد ةتهدید وجه
همادیی ماورد اش در خطر است. حا  ممکن است رفاقت و مقابل احناس  ند تمامیت شصتی

 :Shibatani, 2006)یا احترام حاصل از جایگاا  اجتمااعی مققاق نگاردد  برآورد  نخودانتظار او 

389  .) 
سازی روابط بارفین حارار در رابطاه برای  اهچ نزاع بایقو  در تعامال  بینافردی، شفاف     

 جااه غیر المی تا آنافراد چه از منظر  المی و چنماید. رفتار ناپذیر میامری رروری و اجتناب
هاای برقاراری  شود. یکای از راتفاهم را برقرار  ند، مؤدبانه مقنوب میای بدون سوء ه رابطه

 اه میازان  هاساتیا به اختتاار تکریمای 1تفاهم، استفاد  از امکانا  تکریمیبدون سوءة رابط
ر گنمایاان دهاد و از برفای،ا نخان مایآااهی اویند  از قدر  و حریم شصتی مصابب خود ر

  (. ibid: 391) شناختی خود فرد استجایگا  اجتماعی و روان

ای با در نظر ارفتن میزان اهمیت روابط قدر  حا م بار آن، از نظاام خاصای از هر جامعه
رواباط د دار هااای از تکریمایای  ه نظام بنایار پیخارفتهجامعهدر جوید. می ها بهر تکریمی
هاای زماانی متفااو  بررسی امکانا  تکریمی در دور . داردت اهمیفرودست و قدر  -فرادست

نماید تا سیر تقو  تعامال  اننانی و امکانا  تکریمی دخیال در ایان تعاامال  در رروری می
 جوامع مخصج اردد. 

است تا مخاصج ااردد  اه  شددر این پهوهچ، امکانا  تکریمی در فارسی میانه بررسی 
هاا در چاه ساطقی و باه باور  ال نظر ادب و تکریمای ن اززبا جامعة ایرانی، در این دور  از

مقایاة تکریمای  براسااسایان پاهوهچ معیارهاای . است امکانا  تکریمی در چه ورعیتی بود
های پس از آن )فارسی ناو( دور پهوهچ در  با نتایجاین پهوهچ نتایج است. ( 2006شیباتنی )

 مخصج اردد.  نوفارسی فارسی میانه تا از  تغییرا  مقاینه شد  تا (1936) نغزاوی  هناز 

 

 پیشینة پژوهش -2

تارین نظریاا  در  ناد. نظریاة وی از مهاماصل همکاری را مطرح می (1967/1975) 2ارایس

 تاأییرااردد و بار بنایاری از نظریاا  پاس از خاود  اربردشناسی زباان مقناوب مای ةحوز

                                                           
1. Honorifics  
2. Grice 
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اصال همکااری  .Lakoff, 1973; Levinson & Brown, 1987; Leech, 2004))اسات اذاشته

 (.  26 :1975-28)بنیادین است  1ارایس دارای چهار اصل

 نه بیختر. ، افی ابالعا  دهید، نه  متر ة: به انداز2. اصل  میت1

یاد. از صاقبت درباارة یراسات بگو ید مطمئن باشاید.یاواز صقت آنچه می: 9. اصل  یفیت2

 هیزید.شواهد  افی برای ایبا  آن ندارید بپر آنچه

 ربط سصن نگویید. مرتبط با بقث صقبت  نید. بی: 4. اصل ارتباط9

اویی نکنیاد و یچیدای در صقبت اجتناب  نید،  لی: مبهم صقبت نکنید، از پ6. اصل روش4

 .مخصج صقبت  نید با نظمی

این قواعد، برفین مکایمه باید سهم خود را با توجه به هادف و سامت  براساس ،بور لیبه

 .دهندة منظور خاص اویند  استایفا  نند و نقض هر  دام از این قواعد نخان کایمهو سوی م

 ادب اسات  ناد  اه یکای از آنهاا رعایاتارایس همچنین به وجود قواعدی دیگر اشاار  مای

(Grice, 1975: 28.)  
دیاداا   شناسانی است  ه از منظار  اربردشاناختی و باا توجاه باه ییکاف از نصنتین زبان

ه ادب را ابازاری بارای کا. او رمن ایناستهبه مطایعة حوزة ادب پرداخت( 1975-1967) ارایس

 : ندزیر اشار  میموارد داند، به می 5 اهچ اصطکاک در تعامال  بینافردی

 5.روشن صقبت  ن -  

   8.دب باشؤم -       

 3.میل نکنتق -      

 10.به مصابب حق انتصاب بد  -

 (. 309Lakoff, 1973 :) 11.در مصابب حس خوب ایجاد  ن -

                                                           
1. Maxim 

2. Quantity Maxim 

3. Quality Maxim 

4. Relation Maxim 

5. Manner Maxim 

6. Personal interactions 

7. Be Clear 

8. Be Polite 

9. Don’t Impose 

10. Give options 

11. Make audience feel good 
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 1هاای ادب را بار پایاة مفهاوم وجهاةیکی از معتبرتارین نظریاه( 1987)براون  و یویننون    

تقریبا بر تمامی  ارهاای تقلیلای و نظاری در ایان زمیناه » مطرح  ردند  ه( 1967) 2اافمن

 ه فارد از مفهومی انتزاعی همان تتوری است  ةوجه(. Mills, 2003: 57) «استهاذاشت تأییر

 وجهه خود بر دو نوع است:(. Levinson & Brown, 1987: 67)خود دارد 

شادن باه ناظر بر میل فرد به مقبوییات، مقبوبیات، احتارام و پذیرفتاه ،9مثبت ة. وجه1

 عنوان عضوی از یک مجموعه یا جامعه است.

د دیگاران و و آزادی از قیا رناظر بر نیاز اننان باه اساتقال ، عادم اجباا ،4منفی ة. وجه2

 (.ibid: 61)شدن است تقمیل 

زند  ه منجر به از دسات رفاتن وجهاه اا  اویند  آااهانه یا ناآااهانه دست به اعمایی می

و به نوعی باه آن خدشاه وارد  ،اردد. هر  نخی  ه برخالف وجهة مثبت و منفی افراد عملمی

دادن، درخواسات  اردن، . اعمایی چون دساتور شودمیخواند   6 ند  نچ تهدید نندة وجهه

اذارناد، وجهاة منفای را تهدیاد مای تاأییر ه بر آزادی عمل فرد  پیخنهاد  ردن و قو  دادن

هاای فارد اسات، باه احناساا  و خواساته تاوجهیدهنادة بای نند و اعمایی  اه نخاانمی

 اردن، تاوهین  اردن و تهمات د  ردن، انتقاا تمانند مصایف ،مثبت است ةتهدید نند  وجه

رح  ااردن مورااوعا  سیاساای، نااهادی، قااومیتی و یااا جنناایتی نیااز نااوعی عماال زدن. مطاا

 (. Levinson & Brown, 1987: 69)مثبت است  ةوجه ةتهدید نند

اش حفا  شاود و ادب ابازاری جهات هر فرد انتظار دارد  ه در تعامال  بیناافردی وجهاه

 5و منفی )سالبی( 5وجهة مثبت و منفی دو نوع ادب مثبت )ایجابی( براساساست.  حف  وجهه

یاد و یی بر آن اسات  اه وجهاة مثبات فارد تأدر ادب مثبت سع .توان از هم بازشناخترا می

هایی چون خوارا خویختنی و رسامی باودن  ارایری استراتهیتقویت اردد و ادب منفی با به

  (.ibid) سعی دارد از تقمیل به مصابب و تجاوز به آزادی عمل وی بپرهیزد

آمیاز و افتماان زمینة زباان تعاارف در همطایعو  اقامت چندسایه در ایران بی ویلیام بیمن

زبان منزیت و قادر  در »آنها را مفتل در  تاب  و  زبانان به نکا  جایبی رسیدمؤدبانه فارسی

                                                           
1. Face 

2. Erwing Goffman 

3. Possitive Face 

4. Negative face 

5. Face threatening act 

6. Positive Politeness 

7. Negative politeness 
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وی، در زبان فارسی امروز، ساازو ار ادب بیخاتر از بریاق دو نظر . از است منتخر  رد 1«ایران

 (.16 :1986)یابد تققق می 9دیگران و بزراداشت مصابب/ 2تنیخویخ -راهکار خوار

مناتقیم را . وی بیان غیراستهنیز با اتصاذ دیداا  ارایس به موروع ادب پرداخت( 1983) ییچ

بیاان غیرمناتقیم  ةهرچاه در صاقبت از شایو، (ibid: 134)داناد در ارتباط نزدیاک باا ادب می

را به عناوان مکمال  6تر اصل ادبو در سطقی  لی 4نزا ت  تر است. او قاعداستفاد  شود مؤدبانه

رفتار زبانی مؤدبانه، یایچ شاچ قاعاد  را  ةبقث درباررای . باست اصل مخار ت ارایس ارائه نمود

و  10توافاق قاعادة، 3توارع قاعدة، 8موافقت قاعدة، 5دستیاخاد  قاعدة، 5نزا ت قاعدةشمرد: میبر

 .11همدیی قاعدة

در پهوهخی عناوین و رامایر خطاابی را در دوران پاس از انقاالب بررسای ( 1988)  خاورز   

 ه همبنتگی را نخاان  است انقالب در ایران منجر به انتصاب رمایر خطابی اردید؛ است  رد

 .است د و همین امر باعث استعما  هرچه بیختر ایفاظی چون خواهر و برادر شددهمی

و بار ایان بااور اسات  اه   رد بندی ها دستها در زبانامکانا  تکریمی ر( 2006) شیباتنی

   بیختر است.ویه  ژاپن و تایلند ، به اربرد این امکانا  عمدتاً در  خورهای آسیایی

 به بررسی سازو ار بیان ادب در ارتباط با قادر  و همبناتگی در زباان (1985)جهانگیری 

یر اسات و ؤهای مؤدبانه مصاب صور ایف( سن مصابب در انت :هتپرداخته و نتیجه ارففارسی 

ب( بزراناالن مؤنث در مقایناه باا بزرانااالن ماذ ر از  .تر باید احترام اذاشتبه افراد بزرگ

ج( افاراد راعیف باه ننابت قادرتی  اه  . ننادهاای احتارام بیخاتری اساتفاد  مایصور 

فاد  افاراد دیگار اسات  نناد و از ساویشان دارد از صور خطاب متفاوتی اساتفاد  مایمصابب

برسااند:  تواند دو معناای متفااو  راهای مؤدبانه در مقابل فردی رعیف میقدرتمند از صور 

های مؤدبانه به منظاور همبنتگی در  اربرد صور د( عامل  .«حف  فاصله»و « اظهار فروتنی»

 است. او مؤیرونخان دادن میزان فاصله دو برف افت

                                                           
1. Language, Status and Power in Iran 

2. Self-lowering 

3. Other-raising 

4. Tact Maxim 

5. Politeness principle 

6. Tact Maxim 
7. Generosity Maxim 

8. Approbation Maxim  

9. Modesty Maxim 
10. Agreement Maxim 

11. Sympathy Maxim 
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به بررسی سازو ار بیاان ادب در ( 1986) بیمن بی پهوهخی در چارچوب (1985) غضنفری

  نادبیهقی مقاینه می ةدر فارسی امروز با دور را ادب . او سازو اراستهپرداخت «بیهقی تاریخ»

 است مؤدبانه فارسی امروز در روزاار بیهقی متداو  بود راهکارهای زبان ه دریابد خواهد میو 

عنااوین و  :است د ربررسی خ بیهقی را در چهار دسته وی موارد ابراز ادب در متن تاری .یا خیر

افعاا  و  ؛عادو  از مصاباب باه غایاب ؛افعا  و عناوین خطاابی بیاانگر ادب ؛آمیزایقاب احترام

دهاد برخای از ساازو ارهای نتایج نخاان مای. خویختنی( -عبارا  اسمی بیانگر فروتنی )خوار

دیگار در عرصاه اجتمااعی و سیاسای « ونادخدا»و « خواجه»مانند  بیان ادب در تاریخ بیهقی

هاای دیگاری چاون رد و تکریمایفارسی  اربرد ندا امروز ایران و در افتمان نزا ت امروز زبان

ی وجاه مخاترک و .ساتاآنهاا را پار  ارد  و نظیر آن جاای« آقا»، «سر ار»، «عاییحضر »

روتنای ف ةدهنادنخاان  ااربرد اساامی و افعاا  فارسی امروز و دور  بیهقای را ةافتمان مؤدبان

تار  اربرد ایان دساته از اساامی و افعاا  اناترد  ةداند. به باور او دامنخویختنی( می -)خوار

، «شاما فرمودیاد» اننادم جمع در خطاب به دوم شصج مفرد ةرد رمیر و صیغست.  ارباشد 

در بزراداشات  ویخورانا بیهقی وجود ندارد. در فارسی امروز، ةرود در دور ه امروز  به  ار می

 .داردتا حدی  ه رنگ و بوی چاپلوسی و تملق  نند میمبایغه دیگران 

هاای باه بررسای تکریمای( 2006) شایباتنی در چارچوبای ر مقایهد( 1936) هن نغزاوی

امکاناا  تکریمای ارجااعی را  . شایباتنیاساتهارجاعی در فارسی قرون متقدم هجری پرداخت

در ایان مقایاه رامن  وی .دانادهای اسمی مایرام به متداقهایی برای نخان دادن احتصور 

-یک به تفکیک باه توصیف انواع امکانا  تکریمی ارجاعی، شواهد مقتضی از فارسی را برای هر

 براسااس. وی است بندی شیباتنی اعما   ردهایی را بر تقنیمدست داد  و نیز جرح و تعدیل

 : نددسته تقنیم میهای ارجاعی را به شچ شواهد فارسی، تکریمی

. 6هاای صافتی تکریمای. 4هاای اسامی تکریمای. 9فعلای  ةرمایر و مطابقا. 2 ایقاب .1

اناواع امکاناا  تکریمای  ةدهاد همانتایج نخان می .های فروتنانهصور . 5های فعلی تکریمی

ه در زبان فارسی نیز وقوع دارند. در این میاان، مطابقا بندی شیباتنی،ارجاعی مطرح در تقنیم

عباارا   و فروتناناهی هااصاور  های فعلی،در بیان زبانی تکریمی نقخی اساسی دارد. تکریمی

های صفتی را نیاز شواهد فارسی تکریمی براساستمجیدی نیز در فارسی بنیار متنوع است. او 

 .است امکانا  تکریمی ارجاعی فارسی ارافه  رد به
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 امکانات تکریمی -9

 نناداان  اردن جایگاا  اجتمااعی مخاار تای بیان ادب و مخاصجامکانا  تکریمی ابزاری بر

نقاوی، اانی، صارفیژتوانند وادخیل در تعامل و نیز حضار و اشصاص یایث است. این امکانا  می

هاا بارای اباراز ادب و احتارام از تماام زباان .(Brown, 2011: 19) واجی و یا حتی ناوایی باشاند

بیاان ( 381 :2006) باور  اه شایباتنی نند، اماا هماانیامکانا  تکریمی خاص خود استفاد  م

ای از امکاناا  تکریمای دارناد  اه عمادتاً در آسایا ها نظاام پیخارفته ند، تنها بعضی از زبانمی

و تایلنادی را ناام  2، ژاوانای1ای، تبتیهایی چون ژاپنی،  ر توان زباناز میان آنها می ومتمر زند 

ایارد: ارجااعی، ها ببق نظریة شیباتنی در چهاار اارو  جاای مایامکانا  تکریمی در زبان برد.

 .های اجتنابی و زیباسازیمصابب، زبان
 

 
 امکانا  تکریمی -1نمودار 

 

 9های ارجاعیتکریمی -9-1

 هاای اسامی هناتند. شایباتنیهای نمایانگر احترام باه متاداقهای ارجاعی، صور تکریمی

  ند:بندی میج دسته ببقهاین ارو  از تکریمی را در پن( 2006)

هاای اجتمااعی بااال های تکریمی ارجاعی هنتند  ه ناظر بر نقاچصور  ترینمتداو  :0القاب

در آیمانی  ه از اساامی « Herr»در انگلینی و « Mr»، مانند روند ار میبود  و در  نار اسم به

   های اجتماعی باال هنتند.نمایندة نقچو ند ا مختق شد

ا  اه افاراد را مناتقیم مصاباب قارار جاصور  دوم شصج مفارد ازآن :5ابقة فعلیضمایر و مط

 ااهچ رای های متداو  بیکی از روش ها تهدید نندة وجهه است.از سایر صور دهد، بیچمی

 باه 5مناتقیم )تلاویقی(غیرر جمع یا سوم شصج برای ارجااع جویی از رمایاین تهدید، بهر 

                                                           
1. Tibetan 

2. Javanese 

3. Referent Honorifics 

4. Titles 

5. Verb Agreement 

6. Oblique referencing 
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اردد  ه خاود ماانع از می 1تیب از هویت افراد تمر ززداییاین تر شصج است. بهمصابب دوم

   :دهدبرای ارجاع تلویقی ارائه می را یراهکارهای( 382 :2006)تهدید وجهه است. شیباتنی 

عناوان مثاا  رامیر دوم هاا موجاود اسات؛ باهاین امکان در بیختر زبانضمایر با ریشة مکانی: 

یناد ا اه بای فر« ساوجاا، آنآن»د، باه معناای ای مکانی داریخهدر ژاپنی ر« anata»شصج 

 (.  ibid: 385) استشدای، تبدیل به رمیر دوم شصج شد دستوری

 های ارجاع غیرمنتقیم، تغییر شصج است؛ مانند اساتفاد  از ساوماز دیگر روش :2تغییر شخص

 (:ibid) شصج در زبان ایتاییایی جای دومشصج به

1) Lei     va? 

She    go Q 

‘you (honorific) go?’ 

هایی  اه باین صاور  جماع و منتقیم در زبانهای ارجاع غیراز دیگر را  شیباتنی تغییر شمار:

« Vous»در آیماانی و « Sie»انناد م ،داندمیتغییر شمار از مفرد به جمع را  ندامفرد تمایز قائل

 در فراننه.

رای ارجااع حایات مفعاویی با هایی  ه نظام حایت دارناد، از نخاانةدر زبان بدیل نشانة حالت:ت

باه جاای « ni» 9، برای نمونه در ژاپنی از نخانة حایات مفعاویی بااییشودتلویقی استفاد  می

    (. ibid: 386) شوداستفاد  می« ga»حایت فاعلی 

 های ارجاع تلویقی و تمر ززدایی استفاد  از ساخت مجهو  است.از دیگر را  :0ساخت مجهول
باور بور منتقیم باه متاداق، و باهها برای ابراز احترام بهاز تکریمی این دسته تکریمی اسمی:

  (.  ibid: 382) رود ار میغیرمنتقیم به سازند ، مایک یا پذیرندة چیزی به

 اار م به فاعل و عمل او باهادای احترا یابربور  ه از نام آن هویداست، همان :5تکریمی فاعلی

 د.رومی

2) Ika-re-ru 

Go-HON-PRES 

‘GO’ 

تر از آنچه هنات احترام به مصابب خود را  وچک برایاویند   در این امکان :1صورت فروتنانه

باا رامایر فروتناناة « chan»دهد. به عنوان مثا  در زبان تایلندی رمیر او  شصج نخان می

                                                           
1. Defocusing 

2. Person Shifting 

3. Dative 

4. Passive Construction 

5. Subject honorifics 
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«phom » و یا«kha »تاوان  ااربرد افعاا  اردد. در این دسته میجایگزین می« بند »معنی به

 نه، رمایر فروتنانه و ساخت مجهو  را برشمرد.فروتنا
 

 2تکریمی مخاطب -9-2

هاا ترین صاور از متداو  .دهندها احترام اویند  را به مصابب نخان میاین دسته از تکریمی

 (. ibid: 386) در انگلینی اشار   رد« ma’am»و « sir»توان به می
 

 9های اجتنابیزبان -9-9

شاود در او صقبت می بارةویه  فردی  ه دردی با شأن اجتماعی باال، بهصورتی  ه فرد یا افرادر

شاود. ایان ای اساتفاد  مایهاای تکریمای ویاه نزدیکی اویند  حضور داشته باشد، از صور 

 اار ویه  هنگامی  ه جنس مصاایف در صادارس اویناد  وجاود دارد باههای خاص بهصور 

 (.ibid: 384) اندشد  های استراییایی مخاهد روند و در زبانمی
 

 0زیباسازی -9-0

هایی  اه پیخاوندهای زیباساازی د و اسمنرب ار میها بهمعموالً خانمرا ها این دسته از تکریمی

ایرند، عمدتاً مربوط به اشیا و یوازم خاناه هناتند. ارچاه پیخاوندهای زیباساازی چنادان می

 (.ibid: 385)است  امل مقو نخد بور جنبة تکریمی ندارند، اما منخأ تکریمی آنها به
 

 
 بندی امکانا  تکریمیدسته -2نمودار 

                                                                                                                                              
1. Humbling Forms 

2. Addressee Honorifics 

3. Avoidance Languages 

4. Beautification 
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هایی د و دستهشوبررسی میامکانا  در فارسی میانه این های پهوهچ، داد در بصچ تقلیل    

 شوند.داد  مینبودند مفتل شرح  (2005)  ه در چارچوب شیباتنی
 

 روش پژوهش -0

این منابع مهم امکانا  تکریمی در فارسی میانه، از  د زبانیهوهچ برای استصراج شواهدر این پ

 :است، یعنی متون فارسی میانه )پهلوی( بهر  برد  شد دور 

 «اازارش باه ،«جاماسب جی دستور منوچهر جی جاماسب»اردآوری  ،«فارسی میانه

 .«سعید عریان»

 «وشیبهرام فر »اردآوری  ،« ارنامة اردشیر بابکان.» 

 «مقمد جواد مخکور»به اهتمام « یر بابکان ارنامة اردش.» 

امکانا  تکریمی ماورد نظار  است.جمال   تاب با هدف استصراج موارد زبانی مطایعه شد 

اناد و بندی و جمالتی  ه حااوی ایان امکاناا  بودناد اساتصراج شاد دسته( 2006) شیباتنی

ظر شیباتنی، جمالتی از متاون بندی مورد نبر دستهاند. عالو هر دام در دستة خود قرار ارفته

بندی شیباتنی با عنااوینی یافت شد  ه حاوی امکانا  تکریمی بودند. این امکانا  نیز به دسته

 است.جدید افزود  شد  ه در بصچ تقلیل ارائه اردید 
 

 امکانات تکریمی در فارسی میانه -5

. شدشیباتنی بررسی  های امکانا  تکریمی از نظربندینظری پهوهچ دستهدر بصچ چارچوب

امکاناا  تکریمای ها در فارسی میاناه و تقلیال آنهاا، بندینگارنداان رمن بررسی این دسته

را تکمیال  بنادیایان دساتهاند و در فارسی میانه یافته بندی شیباتنیبر دستهعالو  را دیگری

 ؛اند رد 
 

 تکریمی ارجاعی -5-1

مباانی نظاری پاهوهچ پرداختاه شاد. در اداماه  صور  مفتل درها بهبه این ارو  از تکریمی

 صور  مجزا ارائه خواهد شد.شواهدی از فارسی میانه در هر دسته به
هاای ارجااعی، ترین صور  تکریمایتر ذ ر آن رفت، متداو بور  ه پیچهمانالقاب:  -5-1-1

ام مخاغل و رواباط های اجتماعی باال بود  و غایباً از نها ناظر بر نقچایقاب هنتند. این تکریمی

 های زیر نمایان است:های این ارو  در مثا شوند. نمونهخویخاوندی مختق می
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3) Pas wištāsp ō kay-gāh nišīnēd ud jāmāsp ī bīdaxš ō pēš xwānēd, gōwēd kū 

man dānēm kū tō jāmāsp dānāg ud wēnāg <ud> šnāsag hē. 

ا به پیچ خواهد و اوید  ه مان دانام ر بیدخچاا  نخیند و جاماسب پس اختاسب به  ی

آوانوشت(. )بیدخچ باه  206 /ترجمه 62ص جاماسب، )  ه تو جاماسب دانا و بینا )و( شناسایی.

 معنای صدراعظم، یقب جاماسب(

4) Yazdgird šāhān šah šahryārān, nāf ī ōy ī abarwēz husrō šāhān ī ohrmazdān, 

frāz nazdist rōz ī dēn pad mihr, ka wāzag ī weh pad hanjaman madār būd 

hēnd, pad pādixšāyīh-zanīh grift. 

، در آغاز روز دی باه مهار، هرمزدان شاهنخا ، ناف خنرو پرویز  شاهنخا  شهریارانیزدارد، 

 159ص )جاماساب،  پادشاازنی ارفات.روان بودند، باه نیک در انجمن )های(هنگامی  ه واژ 

 آوانوشت( 952 /ترجمه

5) Pas ān tahm spāh-bed nēw zarēr ke šawēd. 

 آوانوشت(. 208 /ترجمه 64ص جاماسب، ) دییر، زریر است  ه رودتهم سپاهبد پس آن 
6) Ud pas  gōwēd kay-wištāsp-šā. 

 آوانوشت(.  210ترجمه/  65ص جاماسب، ) اوید.  ی اختاسب شا و سپس 
7) anōšag ruwān bawād husraw ī šāhān šāh kawādān kē-š ēn handarz kard u-

š ēn framān dād. ēdōn bawād.  
.  اه انادرز  ارد و ایان فرماان را داد ایادون بااد شاا  شااهانانوشه روان باد خنرو قبادان 

 آوانوشت(. 253ترجمه/  33ص جاماسب، )
8) u vāng kard ku pērōč bavāt artaxšēr šāhân šāh i pāpakān. 

 (.84) ارنامة اردشیر بابکان، ص  «پاپکان شاهنخا ردشیر، پیروز باد ا»بانک  ردند  ه     
 

هاای ایرناد. مثاا ها در پنج ارو  جای میاین دسته از تکریمیضمایر و مطابقة فعلی:  -5-1-2
 است:های زیر آورد  شد ها جدااانه در سرفتلاین ارو 

 .  میانه یافت نخداز این ارو  تکریمی شاهدی در فارسی  ضمایر با ریشة مکانی: -5-1-2-1
را  دیگری  ه برای ارجاع غیرمنتقیم وجاود دارد اساتفاد  از صایغة  تغییر شخص: -5-1-2-2

  جای صیغة دوم شصج مفرد است:سوم شصج مفرد به
9) asūrestān sālār frāz šud ō šāhān-šāh guft kū anōšag bawēd mardān pahlom.  

جاماساب، ). )ای( برترین ماردان . انوشه باشدساالر آسورستان فراز شد به شاهنخا  افت  ه 
 آوانوشت(. 244ترجمه/  80ص 

10) u-š guft kū šāhān-šāh anōšag ud jāwēdān, haft-kišwar xwadāy ud kāmag 
hanjām bēd. 

       ( افات  اه شاهنخاا  انوشاه و جاویادان، خداوناد هفات:ریدک در خطاب به شصج شا )
 آوانوشت(. 292ترجمه/  52ص  جاماسب،. )باشدانجام  خور و  ام
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 ایرند:در این ارو  موارد زیر جای می تغییر شمار: -5-1-2-9

 الف( تغییر شمار ضمیر

 «شما»ضمیر  ●

11) agar ašmā bayān sahēd dašn ī xwēš grōwān barēd 

 64جاماساب، ص) .اروااان بریادخادایگان را پناند افتاد دسات راسات خاویچ را  شمااار 

 آوانوشت( 205ترجمه/

12) pas jāmāsp gōwēd kū agar ašmā bayān sahēd az ēn xāk abar āxēzēd ud abāz ō 

kay-gāh nišīnēd. 

ااا  و باز باه  ای برخیزیدخدایگان را پنند افتد ازین خاک  شماسپس جاماسب اوید  ه اار 

 (.آوانوشت 208ترجمه/ 64ص جاماسب، ) .نخینید
13) Kū ašmā pad šāhān-šāhīh arzānīg hēd. 

 آوانوشت(  995ترجمه/ 169جاماسب، ص) .هنتید به شاهنخاهی ارزانی )ارزند ( اشم ه 

 
14) Dūdag kē man aziš būd hēm āzādih wehān niyāgān ī ašmā rāy hamāg nāmīg 

ud tuwāngar, kām-zīwišn būd hēnd. 

           اهماه ناامور و تاوانگر و  اامرو شامادودمانی را  ه من ازش بودم، به شکرانه نیا اان نیکاوی 

 آوانوشت( 292ترجمه/ 52جاماسب، ص) بودند.

15)  u-š nāmak ō pāpak kard ku: amāh ēton ašnūt ku šmāh rā puš-e hast. 

           ) ارناماه اردشایر بابکاان، هنات را پناری  شامااو نامه به پاپک  رد  ه ما ایدون شنیدیم  ه 

 (.12ص 

16) u-mān nē apāyēt ku vazurg mart čēgōn šmāh ōžat hē. 

 (.54) ارنامة اردشیر بابکان،  بکختیمی شمامردی چون ما را نباید  ه بزرگ    
 

17) hān frazand hač tōhmak i šmāh andar aškamb pat marg arzān dāštan u ōzatan 

ne apāyēt 

       ارناماة اردشایر) ن و  خاتن نبایادانادر شاکم، باه مارگ ارزان داشات شمااز تصمة  فرزندآن 

 (.38بابکان، 

 

18) hān zan u hān frazand iš šmāh framūt ku bē ožān 

 .(108 ارنامة اردشیر بابکان، ) فرمودید بکچ شماآن زن و آن فرزند  ه           
 
وجهاه  اربرد رمیر دوم شصج مفرد و تهدیاد  بارةچارچوب نظری در بصچدر  «:تو»ضمیر  ●

باور مناتقیم و باا رامیر مفارد افته شد. در پیکرة حارر شاهدیم  ه در مواردی، پادشا  به

مرتباه فراد بلندرسد  اربرد رمیر جمع در خطاب انظر می شود و بهخطاب قرار داد  می« تو»
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. نگارناداان نزدیکی و عالقه باشاد ةو ممکن است این نخان است مانند امروز چندان رایج نبود

 اند:در پیکرة حارر یافته« تو»ارد زیر را از  اربرد رمیر مو
19) Ōy weh kē nē wēnēd ān wīdrafš jādūg ke āyēd ud razm tāzēd ud wināh kunēd 

ud ōzanēd tahm spāh-bed zarēr ī tō brād, u-š bārag bē barēnd ān syā āhanēn 

sumb ī zarēr bārag ud ōy nām-xwāst ī hazārān kē āyēd ud razm. tāzēd ud 

wināh kunēd, ōzanēd ān pād-husraw ī ardāy māzdēsnān ī tō brād, u-š bārag-iz 

bē barēnd ān zarrēn grī-kaft, oy nām-xwāst ī hazārān kē āyēd ud razm tāzēd 

ud wināh kunēd ud ōzanēd ān frašāward ī tō pus ī tā zād pad nēm-wēčag kay-

bāg, ud tō-iz az abārīg frazandān dōst-tar.  

بیند آن ویدرفچ جادو را آنگا  ) ه( آید و رزم تازد و تباهی  ناد و  خاد تهام او بهتر  ه نه
 ه بار  زریر است ببرناد  -سنب رانینآن سیا  آه -، بار  او رابرادر توستسپاهبد زریر را  ه 

)و(  خاد آن پااد خنارو پرهیزااار و آن نامصواست هزاران  ه آید و رزم تازد و تباهی  ند 
برناد )و نیاز( آن زریان خفتاان را، )و( آن ، باار  او را نیاز باهبارادر توساتمزدیننان را  ه 

 پنار توساتنامصواست هزاران را  ه آید و رزم تازد و تباهی  ند و  خد آن فرشاورد را  ه 
تار ز دیگار فرزنادان دوساترا ا تو ه تا زاد  شد در نیمی )از پادشاهی(  یانی انباز بود، نیز 

 آوانوشت(. 205ترجمه/  64ص جاماسب، ) دارد.

20) u-t az pus tā brād wīst-ud-sē murd bawēnd  
 آوانوشت( 205ترجمه/ 64جاماسب، ص)خواهند مرد.  از پنر تا برادر بینت و سه )تن( ترا

21) Rēdag guft kū anōšag bawēd mardān pahlom kē ān dah hazār kanīzag andar 

mask abarzēn ī tō hēnd ēn-šān kāmag ī ēn-šān čiš bowandag, abarīh <ī> 

rāmistan ī ašmā rāy guft<-ān>. 

 ه انوشه باشید )ای( برترین مردان.  ه آن د  هزار  نیزک را ) ه( اندر  وشک  ریدک افت
  برتری )باشاد(  ما امه )و( ایخان را این چیز )باید(هنتند ایخان را این )باید( تو سلطنتی

 .آوانوشت( 249ترجمه/ 53جاماسب، ص)  ه رامچ شما را افتن.
   

 ناد و ایان امار خود استفاد  میدر خطاب به« ما»وفور از رمیر جمع پادشا  به «:ما»ضمیر  ●

 نخان از تمایل او به حف  فاصله با زیر دستان و نیز تکریم خود دارد:
22) har rōz xwarišn ī ēn rēdagguft kū ārāstag ud wirāstag pēš amā dārēd tā abar ra

sēm. 

 داریاد تاا آنارا بررسایم.ما  و هر روز خورشی را  ه این ریدک افت آراسته و پیراسته پیچ
 .آوانوشت( 244ترجمه/ 80جاماسب، ص)

23) u-š ō wuzurg-mihr guft kū: wuzurg-mihr ī amā, čē ast ān čiš ī-t guft kū kunēm 

ō sačidarm frēstēm?  

 انم )و( مای»، چینت آن چیزی را  اه افتای ماپس او به بزرامهر افت  ه: ای بزرامهر 

 .آوانوشت( 998ترجمه/ 164جاماسب، ص) «فرستمبنوی سچیدرم می
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24) u-mān kāmak ku ōi ō dar i amāh fristē(h) u nazdikīh i amāh āyēt tāk 

frazandān  u vāspuhrakān bavēt. 

 است  ه او به در ما فرستی و نزدیک ما آید تا باا فرزنادان و واساپوهر ان باود < ام> ما را
 (.19) ارنامة اردشیر بابکان، ص 

های احترام به متداق اسمی، تغییر شمار فعال از مفارد یکی دیگر از را  :ب( تغییر شمار فعل

های دیگار دنیاا ز زبانهایی همچون آینو، تااایوگ، تر ی و بنیاری ابه جمع است  ه در زبان

هم پادشا  برای اوشزد  ردن  را در پیکرة حارر، این شیو  .(Shibatani, 2006)شود دید  می

در  انفرودساتو هام  اسات بارد ار زیردستان بهاز خود  ةبزرای خود به مصابب و حف  فاصل

 :  اند ار برد به مصابب قرار دادن شا 
25) Az wištāsp-šā ī ērān dahibed ō arjāsp ī xiyōnān-šā drōd, pad fradomīh nē 

amā ēn dēn abēzag hilēm. 
 .نهلایمایان دیان پااک را  شاا  درود. در آغااز، ایران باه ارجاساب خیوناان شا اختاسباز 
 آوانوشت( 202ترجمه/ 60جاماسب، ص)

26) gōwēd rēdag kū anōšag bawēd, ēn and rōγn-xwardīg hamāg xwaš ud nēk.  

. ایان چناد شایرینی هماه خاوش و باشیداوید  ه انوشه  ریدکه شا ( )در خطاب ب

 آوانوشت( 295ترجمه/ 56جاماسب، ص)نیکند. 

27) uš guft kū: anōšag bawēd, yazd ēn warz ud xwarrah ud amāwandīh ud pērōz

garīh ō ašmā dād, ērān ud anērān xwadāy hēd 

( و فر  و هماوندی و پیروزاری را ناشدنیرقدر  تتو، ایزد این ورج )و افت  ه انوشه باشید

 164جاماساب، ص) به شما داد )از این روی شاینته است  ه( ایران و انیران خادای باشاید.

 آوانوشت( 998ترجمه/

28) Gōwēd rēdag kū anōšag bawēd. 

 آوانوشت(  295ترجمه/ 54جاماسب، ص) .انوشه باشیدریدک اوید  ه  (:)ریدک در خطاب به شا 

29) pas jāmāsp gōwēd kū agar ašmā bayān sahēd az ēn xāk abar āxēzēd ud abāz 

ō kay-gāh nišīnēd. 

و بااز  برخیزیادسپس جاماسب اوید  ه اار شما خدایگان را پنند افتد از این خاک 

 آوانوشت( 208ترجمه/ 64جاماسب، ص). نخینیداا  به  ی

30) ayāb ašmā bayān ēn frašn az man nē pursīd hē, bē ka-tān pursīd hēēg-

im nē kāmēm bē ka rāst gōwēm.  

پس من ناه  اامم  پرسیدیداما چون  نه )می( پرسیدید... یا شما خدایگان این پرسچ از من 

 .آوانوشت( 206ترجمه/ 69جاماسب، ص) مگر آن  ه راست اویم
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31) agar ašmā bayān sahēd dašn ī xwēš grōwān barēd pad xwarrah ī ohrmazd, bē

 dēn ī māzdēsnān ud gyān<ī> zarēr ī brād sōgand xwarēd  

)و( به فر  هرمزد )و( باه  ارواان بریداار شما خدایگان را پنند افتد دست راست خویچ را 

  .آوانوشت( 205ترجمه/ 69جاماسب، ص) سواند خوریدو جان زریر برادر  مزدینناندین 
 

 در فارسی میانه مخاهد  نخد. ای از آن نمونه نشانة حالت: تبدیل -5-1-2-0
 ها در این دور  از زبان فارسی پیدا نخد.شاهدی از این ارو  از تکریمی ساخت مجهول: -5-1-2-5
های اسمی برای بیان احترام مناتقیم باه متاداق یاا احتارام تکریمی: تکریمی اسمی -5-1-9

( 382 :2006) شایباتنی. روناد ار می نندة چیزی بهصاحب، سازند  یا دریافت غیرمنتقیم به
هاایی باا مرتباة اجتمااعی داند  ه غایبا از زباانهایی تکمیلی میهای اسمی را صور تکریمی

 اند:شود. موارد زیر از پیکرة حارر استصراج شد باالتر وام ارفته می
32) pas zardušt dēn āwurd az framān <ī> wištāsp-šā. 

 .آوانوشت( 220ترجمه/ 54جاماسب، ص) شا  دین آورداختاسب فرمانپس زردشت از 

33) ud katān pad yazdān pahlomīh sahēd pad čiš man framāyēd nigerīdan. 

 59جاماساب، ص) یادیتاد، باه حاا  مان توجاه فرما، پنند افیزدانرا به عظمت  شماو اار 

 .آوانوشت( 294ترجمه/
34) Pas wištāsp ō kay-gāh nišīnēd ud jāmāsp ī bīdaxš ō pēš xwānēd, gōwēd kū 

man dānēm kū tō jāmāsp dānāg ud wēnāg <ud> šnāsag hē. 

نخیند و جاماسب بیدخچ را به پیچ خواهد و اوید  ه مان دانام  اا  یپس اختاسب به 
 .آوانوشت( 206/ترجمه 62ص جاماسب، )  ه تو جاماسب دانا و بینا )و( شناسایی

35) šāhān-šāh passandīd (u-š) pad rāst dāšt. 
 .آوانوشت( 295ترجمه/ 56جاماسب، ص) و )آن سصن را( راست داشت پنندید نخا شاه

36) ēn ayādgār padayārīh <ud> nērōg ī yazdān ud abārīg har mēnōg, weh āmōg<ī
h>, az framāndād husrawagšāhān šāh, frahang weh būdan šāyistan awēšān kē 
pad padīriftārīh īaz abargarān hubrēhēnišnīhā udarzānīgīhā abar brēhēnīd ēstā
d rāy kard ud pad ganj ī šāhīgān nihād  

 فرماان، برای آماوزش نیکاو و باه مینویانو دیگر همه  ایزدان یاین یاداار را به یاری و نیرو
ایازدان شد  خنرو شاهنخا  برای بهبودن و شاینتن فرهنگ آنان  ه بناابر پاذیرفتاری داد 
وجود آوردم( و به اانج بهاند،  ردم )گی فراز آفرید  شد آفرینخی و شاینت مقام به نیکوعایی

 .آوانوشت( 233ترجمه/ 124جاماسب، ص)شایگان نهادم 

37)  spāhpatān u vazurgān u āzātakān u vāspuhrakān ka-šān hān avēnak dit, škuft 

bē mānd 

)شاهزداان( چو نخان آن آیین دیناد، شاگفت  و بزراان و آزاداان و واسپوهراان سپاهبدان

 (.102 ارنامة اردشیر بابکان، ص ) بماندند
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جای تکریمای فااعلی از اصاطالح تکریمای فعلای به( 2008)1 یبور  تکریمی فاعلی: -5-1-0
در ایان  چاهنیز به درستی این ادعا اذعان دارد، زیرا آن (1936) هن است، نغزاویاستفاد   رد 
است نه خود فاعال. در زد  شود، فعلی است  ه از فاعل سرا  تکریمی تکریم میدسته از امکان

نگارنداان در  نار تکریمی اسمی و صافتی   هنبندی نغزاویاین پهوهچ به پیروی از تقنیم
  نند. اذاری از اصطالح تکریمی فعلی به جای فاعلی استفاد  مییکدست شدن نامرای ب

38) Ud mād-iz pad wahišt šud. 

 .آوانوشت( 294ترجمه/ 59جاماسب، ص) به بهخت رفتو مادر نیز 

39) Ud ān tahm spāh-bed ī nēw zarēr kārezār ōwōn nēw kunēd. 

فعل فاعل ). (آوانوشت 211/ترجمه 65ص) نیکو  ارزار  ندو آن تهم سپاهبد دییر، زریر آنگونه 

 (.است با افزودن قید تکریم شد
40) Pas bastwar asp frāz hilēd ud dušmen ōzanēd ud kāreazār ōwōn nēw kunēd 

čiyōn zarēr <ī> ērān spāh-bed kard. 

 اه زریار ایاران ساپاهبد   ارزار چونان نیکو  ندپس بنتور اسب فراز هلد و دشمن  خد و 

 (.آوانوشت 216ترجمه/ 50جاماسب، ص)  رد
41) Anōšag ruwān bawād wuzurg-mihr ī bōxtagān ud ōy-šān kayān ud yalān ud 

wīrān kē gyān abespārīh ī dēn ī māzdēsnān kard hēnd. 

روان باد بزرامهر بصتگان و آن  یاان و یاالن و قهرماناان  اه بارای دیان مزدینانان انوشه

 .آوانوشت( 920ترجمه/ 140جاماسب، ص) جاننپاری  ردند

آن در فرهناگ بور  ه معناای معنای مثبت دارد، همان« جاننپاری  ردن»در این جمله،     

فاعل آن فعال تکاریم ، «جان دادن»فعلی مثبت برای عمل و با آوردن  است« فدا اری»معین 

 .است شد

42) u pāpak framūt ku tāk dast i yāmak, patmōčan i xvatāywār awiš hēnd. 

 (.10ن، ص  ارنامة اردشیر بابکا)  ه تا دستِ جامه و پوشاک خدایوار بهچ آوردند فرمودو پاپک 

افتاه شاد، در ایان دساته از  نظریدر بصچ چارچوب بور  ههمان  صورت فروتنانه: -5-1-5
تار از آنچاه احترام به اویند  سعی دارد خود و عمل خود را  وچاک برایها، مصابب تکریمی

عباارتی ساعی دارد خاود را از نظار هنت نخان دهد و به این ترتیب مصابب را تکریم  ند. به
  اجتماعی، فروتر از مصاببچ قرار دهد. در پیکرة حارر موردی یافت نخد. موقعیت

عنوان  رد.  (1936) هن بار نغزاویهای صفتی را نصنتینتکریمی: های صفتیتکریمی -5-1-6

اااهی  بارای وصاف  ناد  اه ها را اروهی از صفا  خاص عنوان میوی این دسته از تکریمی
                                                           
1. Kibort 
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را « وزیان و مباارک»شود. او صفاتی از جملاه یزی استفاد  میآمیز صاحب یا سازند  چاحترام

 (:6:193150 هن، )نغزاویدهد های زیر در این دسته جای میدر  مثا 
 .نباید به راحتی وارد شغل وزین خبرنگاری شود هر نی. 1  

خاود آن  مباارکپس مهتر عایم )علیه اینالم( بفرمود  ه الیمی بیاوردناد و باه دسات  .2 

 .(94ایقکایا ، )عوفی، جوامع رداشت و در میان الیم نهادسنگ ب

 ها در دورة میانه است:موارد زیر از پیکرة حارر شواهدی از  اربرد این دسته از تکریمی
43) ēn ayādgār ī zarērān xwānēnd, pad ān gāh nibēšt ka wištāsp-šā abāg pusarān, 

wāspuhragān ud ham harzān ī xwēš ēn dēn ī abēzag ī māzdēsnān az Ohrmazd 

padīrift. 

اا  نوشته شد  ه اختاسب شا  با پناران و بارادران و این را  ه یاداار زریران خوانند، بدان

جاماساب، ) مزدینانان را از هرمازد پاذیرفت دیان پااکشاهزاداان و همراهان خویچ این 

 .آوانوشت(200/ترجمه 43ص
44) ud ān tahm spāhbed ī nēw zarēr frawardag passox ōwōn framūd kardan. 

ترجماه/  60جاماسب، ص) ، زریر، )آن( نامه را پاسخ آنگونه فرمود  ردندییر سپاهبدتهم و آن 

 .آوانوشت( 202
45) Pas ān pād-husrō ī ardāy māzdēsnān kē šawēd.  

 آوانوشت(. 208ترجمه/  66جاماسب، ص) است  ه رود پاد خنرو پرهیزاار مزدیننانسپس آن 
46) Pas ān yal ī nēw spandyād kē šawēd. 

 آوانوشت(. 203ترجمه/  66جاماسب، ص)اسفندیار است  ه رود یل دییر آن  پس

47) u-t ēn xwahl wars ud rēš wadān wišuft ēstēd, u-t abēzag tan, aspān xwast pad 

pāy, u-t xāk ō grīw nišast. 

اناد )و( تارا ما   رد ترا اسبان با پای یگد تنپا یز  اند، ترا بادها آشفته این مو و ریچ تابدار

 آوانوشت(.219ترجمه /  63جاماسب، ص) خاک بر اریبان نخنته )است(
48) Dūdag kē man aziš būd hēm āzādīh wehān niyāgān ī ašmâ rāy hamāg nāmīg 

ud tuwāngar, kām-zīwišn būd hēnd. 

همه ناامور و تاوانگر )و(  اامروا  ی شمانیا ان نیکوازش بودم، به شکرانه  مندودمانی را  ه 

 آوانوشت(. 292ترجمه/  52جاماسب، ص) بودند
49) Gōwēd rēdag kū anōšag bawēd mardān ī pahlom.  

 آوانوشت(. 240ترجمه/  55جاماسب، ص) مردان برترینباشید )ای(  انوشهریدک اوید  ه 
50) Anōšag ruwān bawād husrō ī šāhān-ša ī kawādān ud ān rēdag ī xwaš-ārzūg 

ēdōn bawād. 

 ةناماسالیقه، از یغات)خاوش آرزوریدک خوشپورقباد، و آن  شاهنخا روان باد خنرو انوشه

 آوانوشت(. 245ترجمه/  81جاماسب، ص) دهصدا(
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51) Wehzād farrox pērōz ī rāst guftār ī frazānag saxwan <guft> kū-m uzmūd hēd: 

xrad weh.  

جاماساب، ) افات: آزماودم  اه خارد بهتار اسات سصنفرزانه تارراست افبهزاد فرخ پیروز 

 آوانوشت(. 285ترجمه/  112ص
52) Pas bastwar asp frāz hilēd dušmen ōzanēd tā ō ān gyāg rasēd kū yal nēw 

spandyād (kārezār) kunēd. 

اسافندیار  اارزار  یال دییار خد تا به آن جای رسد  ه  دشمنپس بنتور اسب فراز هلد و 

 آوانوشت(. 218ترجمه/  52جاماسب، ص)  ند
53) ud katān pad yazdān pahlomīh sahēd pad čiš man framāyēd nigerīdan. 

ترجمه/  59جاماسب، ص) یدیپنند افتد، به حا  من توجه فرما ،یزدان عظمتو اار شما را به 

 آوانوشت(. 294

54) Kūtān xwad bē rāmēd agar ka xwānēd farrox nibēg pad ō šādīh rustēm mihrā

bān nām ayādēnē. 
را به نیکای  رستم مهربان نامرا،  فرخ نوشتهامید اار هنگامی  ه خوانید این   ه شما خود بر

 آوانوشت(. 213ترجمه/  59جاماسب، ص) یاد  نید

55) ōy ī dādār, ohrmazd, kē harwisp nēkīh, harwisp rōšnīh. 
 88جاماساب، ص) )اسات( هماه روشانی همه نیکای واو  ه آفرینند  است، هرمزد است  ه 

 آوانوشت(. 264ترجمه/ 

56) u-mān nē apāyēt ku vazurg mart čēgōn šmāh ōžat hē. 

 (.54) ارنامة اردشیر بابکان،  چون شما بکختیمی مردیبزرگما را نباید  ه             
57) pat *nām i dātār ōhrmazd i *xvarrahōmand 

 (.9) ارنامة اردشیر بابکان، ص  )فرهمند( مندخر )باشکو (  رایومندورمزد به نام دادار ا
58) ētōn gowēnd ku varǰāvand ātūr farnba i pērōčgar ētōn čēgōn xrōs-ē i suxr 

andar parit 

ایدون چون خروسی سرخ اندر  پیروزارآذرفرنبغ  ورجاوند )باشکو ، مقدس(ایدون اویند  ه 

 (.34) ارنامة اردشیر بابکان، ص  پرید

ها اشار  به جمال  دعایی دارند  ه به دنبا  اسم افراد باا این دسته از تکریمی دعایی: -5-1-9
 اار وفاور باهشوند و در پیکارة حارار نیاز باهجایگا  اجتماعی باال و صاحبان قدر  آورد  می

 المایناوعی عمال مؤدباناه یاا رفتاار  در افتار در واقع  ی دعاییاند.  اربرد ادوا  تکریمرفته
هاا مخااهد  بندی شیباتنی این ارو  از تکریمیدر تقنیم د.شود مقنوب میرحاف  وجه در ف

 اند. های ارجاعی افزود به تکریمی را شود و نگارنداان این دستهنمی
59) Wahišt bahr bawād wištāsp lurāspān ud zarēr , bastwar ud spandyād pad ham 

ēwēn frašāward ī wištāspān. 
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ین فرشااورد یابنتور و اسفندیار )و( به هماین آ یهراسبان و زریر اختاسببهخت بهر باشد 
 آوانوشت(. 213ترجمه/  52جاماسب، ص) اختاسبان

60) Harwīn wāspuhragān, gawān, eraxtārān gāh-ē xwābar bawād, pad wahišt 
bāmīg pas a-sar rōšnīh <ī> nišēm warzāwandān.  

، اوان و جنگجویان را جایی مرفه باشد در بهخت روشن در روشنی بیکاران شاهزاداانهمه 
 آوانوشت(. 213ترجمه/  52جاماسب، ص)  ه جایگا  ورجاوندان است

61) Farrox bawād tā hazārān sālān, yad-ō rōz frašgird, ābādān mēhan <ud> mān, 
harwīn xīr abzōn bawād.  

اران سا  تا روز فرشگرد، مان و مایهن آباادان، هماه اوناه دارایای )بارایچ( فرخ باشد تا هز
 آوانوشت(. 213ترجمه/  59جاماسب، ص) افزون باد

62) Frazaft pad drōd, šādīh, rāmišn, šād ud farrox ud dagr-zīwišn ud pērōz-gar ud 
ahlaw, kāmag-hanjām bawād kē nibišt kē xwēš ud kē xwānēd.  

فت به درود، شادی، رامچ، شاد و فرخ و دیرزیوش و پیروزار و اهلو )و(  اام انجاام فرجام یا
 باد  نی  ه )این را( نوشت،  نی  اه )باه او( متعلاق اسات، و  نای  اه )آن را( بصواناد

 آوانوشت(. 291ترجمه/  51جاماسب، ص)

63) u-š guft kū šāhān-šāh anōšag ud jāwēdān, haft-kišwar xwadāy ud kāmag 
hanjām bēd.  

 52جاماساب، ص)  خور و  ام انجاام باشاددان، خداوند هفتافت  ه شاهنخا  انوشه و جاوی
 آوانوشت(. 292ترجمه/ 

64) Anōšag ruwān bawād husrō ī šāhān-ša ī kawādān ud ān rēdag ī xwaš-ārzūg 
ēdōn bawād. 

 245ترجماه/  81، صجاماسب) آرزوروان باد خنرو شاهنخا  پورقباد، و آن ریدک خوشانوشه
 آوانوشت(.

65) Jadag ī nēk bawād ān ī weh pad tan ruwān ud xwāstag ēdōn bawād. 

 آوانوشت(. 233ترجمه/  124جاماسب، ص) خواسته را. ایدون بادفا  نیک باد آن بهتن، بهروان و به
66) gōwēd rēdag kū anōšag haft-kišwar xwadāy, kāmag hanjām. 

 آوانوشت(. 296ترجمه/  59جاماسب، ص) ر خدای انوشه )و(  امکار )باد( خوریدک اوید  ه هفت

67) gāh pad a-sar rōšn bawād. 
 آوانوشت(. 920ترجمه/  140جاماسب، ص) پایان باد)جای( اا  )آنان( در روشنی بی

68) u vāng kard ku pērōč bavāt artaxšēr šāhân šāh i pāpakān. 

 .(84) ارنامة اردشیر بابکان، ص  «باد اردشیر، شاهنخا  پاپکانپیروز » ه   ردندبانک 

69) magopāt guft ku anōšak bavēt, o kāmak rasēt 

   (.35) ارنامة اردشیر بابکان، ص  موبد افت  ه انوشه بوید، به  امه رسید
70)  anōšak ruwān bavāt artexšēr i šāhān šāh i pāpakān u šāpuhr i šāhān šāh i 

artexšērān u ōhrmazd i šāhān šāh i šāpuhrān. 

روان باد اردشیر شاهان شا  پاپکان، و شاپور شاهان شا  اردشیران، هرمزد شااهان شاا  نوشها
 (.195) ارنامة اردشیر بابکان، ص  شاپوران
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 تکریمی مخاطب -5-2

دسته از ایان دو نگارنداان  رد  اما بب بنند  تنها به اصطالح تکریمی مصا( 2006) شیباتنی
   آید:میاند  ه در ادامه های مصابب ارافه  رد نوع تکریمی را به تکریمی

عنوان جایگزینی برای جمال  اماری مناتقیم از به شربی  اربرد بندهای :بند شرطی -5-2-1
ایان تکریمای دارد و این ساخت در بافت معناای رود.  ار میسوی فرد فرودست به فرادست به

 خواهد از پادشا  درخواستی  ند:شود  ه فرد میهنگامی استعما  می ساخت غایبا

71) Ud ka-tān pad yazdān pahlomīh sahēd pad čiš man framāyēd nigerīdan.  

ترجمه/  59جاماسب، ص) یدی، به حا  من توجه فرماو اار شما را به عظمت یزدان، پنند افتد
 آوانوشت(. 294

72) Ud kar-tān sahēd andar kār ī amā sazāgīhā nigerišn framāyēd kardan.  

 292ترجماه/  59جاماساب، ص) د  ردنیی، در  ار ما بنزا نگرش فرماو اار شما را پنند افتد
 آوانوشت(.

73) u-š ō wištāsp-šā guft kū agar ašmā bayan sahēd man ēn frawardag pasox 
framāyēm kardan. 

شا  افت  ه اار شما خدایگان را پنند افتد من این ناماه را پاساخ فرماایم تاسب)و( به اخ
 آوانوشت(. 202ترجمه/  60جاماسب، ص)  ردن

74) bē agar ašmā bayān sahēd man hilēd tāšawēm ud pidarān kēn xwāhēm.  

 63جاماساب، ص) اار شما خدایگان را پنند افتد من )را( هلید تاا روم و  این پادر خاواهم
 آوانوشت(. 214ترجمه/ 

 بند دعایی  -5-2-2

75) gōwēd rēdag kū anōšag haft-kišwar xwadāy, kāmag hanjām 

 آوانوشت(. 294ترجمه/ 59)جاماسب، ص  خور خدای انوشه و  امکار باد!هفتریدک اوید  ه 

76) gōwēd rēdag kū anōšag bawēd. 
 آوانوشت(. 296ترجمه/  55)جاماسب، ص ریدک اوید  ه انوشه باشید ای برترین مردان!

77) anōšag ruwān bawād husraw ī šāhān-šāh ī kawādān ud ān rēdag ī xwaš-
ārzōg. ēdōn bawād. 

 81)جاماساب، ص آرزو. ایدون باادن ریدک خوششاهنخا  پورقباد، و آ انوشه روان باد خنرو
 آوانوشت(. 245ترجمه/ 

78) u pat rōy ōpast u āfrin kart u guft ku anōšak bavēt šāpuhr i artaxšērān i 
martān pahrom 

) ارناماة به روی درافتاد و آفرین  رد و افت  ه انوشه بوید، شاپور اردشیرانِ بهترین ماردان 
 (.124بکان، ص اردشیر با

 
 زبان اجتنابی -5-9
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 زیباسازی -5-0

یا عمدتاً مذ ر است و باا توجاه باه د  در فارسی میانه اغلب نامخصج ازآنجا  ه جننیت اوین

 .  نداشتندشاهد ما پیکرة  ها درتر ذ ر آن رفت، این دسته از تکریمیتوریقاتی  ه پیچ
 
 بحث و تحلیل -6

آنچه اذشت مروری بود بر امکانا  تکریمی فارسای میاناه. در اداماه ایان امکاناا  در جادو  

نگارنداان موارد دیگری برای ابراز ادب در این دور   (2005) . عالو  بر ایگوی شیباتنیاست دآم

در ( 2006)در فارسی میانه براسااس شایباتنی بررسی امکانا  تکریمی  .انداز زبان فارسی یافته

اسات بندی ارافه شاد های رنگی جدو ، مواردی به این تقنیماست. در خانه آمد( 1جدو  )

 اند: شد در فارسی میانه یافتو   ه در ایگوی شیباتنی نبود
 

 امکانا  تکریمی در فارسی میانه -1جدو  

 ی میانهفارس انواع تکریمی
  های اجتنابیزبان

  زیباسازی
  بند شربی تکریمی مصابب

  بند دعایی
  ایقاب تکریمی ارجاعی

  های فروتنانهصور 

  تکریمی اسمی

  تکریمی فاعلی

  تکریمی صفتی *

  دعایی

راامایر و مطابقااة 
 فعلی

  رمایر با ریخة مکانی

  تغییر شصج 

  ساخت مجهو 
  تبدیل نخانة حایت

تغییر شامار  تغییر شمار
 رمیر

راااااامیر 
 «شما»

 

  «تو»رمیر  
  «ما»رمیر 

  تغییر شمار فعل
  استعار  و تخبیه

  تکریمی صفتی متکلم )تکریم خود(

 .است دبندی شیباتنی افزو( در پهوهچ خود به تقنیم1936ها را نغزاوی  هن )* این دسته از تکریمی      
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بنادی دیگار بور  ه از جدو  پیداست، عالو  بر ایگوی شیباتنی نگارنداان سه دستههمان

هاایی از اساتعار  و تخابیه و تکریمای صافتی اند. در ادامه مثا بندی افزود نیز به این تقنیم

تر در بصاچ تکریمای ها مربوط به تکریمی صفتی و دعایی پیچشود )مثا متکلم مخاهد  می

 (:است عی ارائه شدارجا
 و تشبیه  استعاره -الف

79) u-tān nimāyēm kū čiyōn zad bawād dēw az dast <ī> yazdān. 

 /ترجماه 81جاماساب، ص) ناابود شاد دیو از دست یازدانو ما شما را نخان دهیم  ه چگونه 
 آوانوشت( 209

80) Kū xiyōnān čē dānēnd kū čē būd pas rōz frawardīn andar azdahāg razm 
wištāspān. 

 52جاماساب، ص) اختاسابی اژدها رزم ه خیونان چه دانند  ه چه بود به روز فروردین اندر 
 آوانوشت( 218 /ترجمه

81) Ud nē dagr-zamān pāyēd, gōwēd kū: alā dārūg, gyān ōzand-it kē amwašt, alā 
warāz padrān ī tō kē amwašt, alā sēn-murwag, bārag-at kē amwašt.  

دیر زمان پاید  ه اوید: اال )تناور( درخت! جان برافکند  )تو را( چه  س بار ارفات، اال و نه 

 /ترجماه 68جاماسب، ص) ا  را  ه برارفتاراز! مقاومت تو را  ه برارفت، اال سیمرغک! بار 

 .آوانوشت( 219

82) husraw sprahm bōy ēdōn čiyōn bōy ī šahryārān. 
 .آوانوشت( 241/ترجمه 58جاماسب، ص) ال خنرو را بوی چون بوی شهریاران

 

 اار جمالتای  اه در تکاریم خاود شاصج ماتکلم باه م )تکریم خود(:لتکریمی صفتی متک-ب

 (:است از خودش تعریف  رد اویند ) استهرفت
83) u-m dabīrīh ōwōn kū xūb-nibēg ud ray-nibēg bārīk-dānišn, kāmak-kār angust 

ud frazānīg saxwan hēm.  
-انگخات و فرزاناهردانچ،  امکاباریکنویس، و تندنویس، ی آنگونه )است(  ه خوبمرا دبیر

 .آوانوشت( 299/ترجمه 52جاماسب، ص) سصن هنتم

84) u-m aswārīh ud kamān-warīh ōwōn kū pad farrox abāyēd dāštan ān dad kē tar 

asp sar man andar tuwān widardan. 
 ه فرخ باید انگاشتن آن دد را  ه از برابار سار اساب وری آنگونه )است( مرا سواری و  مان

 .آوانوشت( 299 /ترجمه 52جاماسب، ص) من اندر توان اذشتن
85) u-m nēzagwarīh ōwōn kū pad wadbaxt abāyēd <dāštan> ān aswār kē pas asp 

ud nēzag ud šamšēr ō ham-rānīh ī man āyēd.  

انگاشاتن آن ساوار )را(  اه باا اساب و نیاز  و وری آنگونه )است(  ه بادبصت بایاد مرا نیز 
 .آوانوشت( 299 /ترجمه 59جاماسب، ص) نبردی من آیدشمخیر به رزم و هم
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86) Pad čiyōn win ud barbut ud tambūr ud kennār ud har srōd, čegāmag ud pad-iz 

ī paywāzag-guftan, pā-wāzīg kardan awestād mard hēm.  

( ون و بربط و تنبور و  نار و )سرودن( هراونه سارود و چکاماه و به هنرهایی چون )نواختن
 .آوانوشت( 299 /ترجمه 59جاماسب، ص) نیز در مخاعر  )و( رقتیدن، مرد)ی( استادم

87) ud pad čē čiš ī stāragān, abāxtarān ēdōn andar šud hēm kū ōy-šān kē andar ān 
pēšag hēnd hamāg ndar man čiš-ē xwār hēnd. 

هاا)یی(  اه انادر آن پیخاه ر امر )مربوط به( ستاراان، سیاراان، چنان اندر شدم  ه آنو د
 .آوانوشت( 294/ترجمه 59جاماسب، ص) هنتند همگی در برابر من چیزی خوارند

88) ud pad čatrang ud nēwardaxšīr ud haštpāy kardan az hamahlān frāztar hēm.  

 294 /ترجماه 59جاماساب، ص) ن از رقیبان فرازترمو در شطرنج و )بازی( نرد و هختپای  رد
 .آوانوشت(

89) kū ašmā pad šāhānšāhīh 
arzānīg hēd ud dānāgān ī amā az ān ī sačidarm dānāg-tar hēnd.  

جاماساب، ) شما به شاهنخاهی ارزانی )ارزند ( هنتید و دانایان ما از سچیدرم دانااتر هناتند
 .آوانوشت( 995 /ترجمه 169ص

بررسای  (1936)نه با فارسی نو  ه امکانا  تکریمی مربوط به آن را نغزاوی  هان در مقای

هاا . ایان دساتهاساته، در فارسی میانه سه دستة دیگر امکانا  تکریمی نیز وجاود داشتد  ر

 شامل دعایی، استعار  و تخبیه و تکریمی صفتی متکلم است. 
 

 گیرینتیجه -9

بررسای  اناد. شایوةد  رتکریمی را در فارسی میانه بررسی در این پهوهچ نگارنداان امکانا  

هاای ها و یافتن نمونهاست. بررسیجمله در شماری از منابع فارسی میانه بود بهجملهصور  به

ایگوی شیباتنی است. پس از بررسی پیکارة  براساسزبانی حاوی امکانا  تکریمی این پهوهچ 

 است:رائه شد ایری اموجود، چهار مورد در بصچ نتیجه

شیباتنی در فارسی میانه نیز یافات ة شدبا بررسی پیکر  مخاهد  شد  ه بیختر امکانا  ارائه    

شادة یعنی فارسی میانه از نظر امکانا  تکریمای شاباهت بنایاری باه امکاناا  ارائاه .شودمی

تناابی مخااهد  هاای اجها از جمله زیباسازی و زبانشیباتنی دارد. در این میان، برخی از ارو 

 ای برای آن پیدا نخد.نخد و در نتیجه نمونه

نکتة حائز اهمیت در این پهوهچ، ارافه  اردن ساه اارو  دیگار از امکاناا  تکریمای باه     

بنادی شایباتنی اشاار  نخاد  باود، اماا بندی شیباتنی است. این سه اارو  در تقنایمتقنیم

ایان دورة زماانی قارار  رة امکانا  تکریمای درنگارنداان بر این باورند  ه این سه دسته در زم
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دعاایی، اساتعار  و  اناد ازبندی شیباتنی افزودند. این سه دسته عبار نها را به تقنیمدارند و آ

تخبیه، و تکریمی صفتی متکلم. این سه ارو  میزان معناداری را در بین جماال  تکریمای باه 

کریمای در دورة فارسای میاناه، بایچ از تاوان دریافات امکاناا  تاند. مایخود اختتاص داد 

 ایرد.ها در نظر میامکاناتی است  ه شیباتنی برای زبان

های ارجااعی دارای بیخاترین تکارار تکریمی ،شد های ارائهبور  لی در بین  ل تکریمیبه    

های برای نخان دادن احترام باه متاداق هااین دسته از تکریمیها هنتند. در بین  ل تکریمی

ترین ماوارد ایقاب، رمایر و مطابقة فعلی و تکریمی اسمی  ه از پربنامد .رونداسمی به  ار می

توان درجه، مقام و مرتباه افاراد را در نظار آنها میبا ایرند و در افتارند در این ارو  جای می

اهی میازان آاادهنادة نخاان . اینهاهای احتمایی در بیان را به حداقل رساندتفاهمسوءارفت و 

 افراد است.اویند  از قدر  و حریم شصتی 

هدف نهایی این پهوهچ، مقاینه امکانا  تکریمی در دو دورة زمانی فارسای ناو و فارسای      

-میانه است. با توجه به بررسی امکانا  تکریمی در فارسی نو و نتایج آن با پهوهچ حارر، مای

. ایان نتیجاه از تناوع است فارسی نو بود توان دریافت  ه این امکانا  در فارسی میانه بیچ از

بنادی و تناوع شاود. ایان پاهوهچ تنهاا دساتهبیختر این امکانا  در فارسی میانه حاصل می

به عبار  دیگار ساه دساتة  . ندامکانا  تکریمی در دورة فارسی میانه و فارسی نو را بیان می

 اربرد عبارا  تکریمای در ایان دعایی، استعار  و تخبیه و تکریمی صفتی متکلم بیانگر اهمیت 

 است.و اهمیت تکریم و ادب بیچ از دورة پس از خود بود  دورة زمانی
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