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سپاسگزاري

حوصله بر چگونگی با سپاس فراوان از آقاي دکتر محمد تقی راشد محصل که در تمامی مراحل کار با صبر و 
. ایشان بارها و بارها راهنمایی هاي ارزنده ي خود نگارنده را یاري کردندو با انجام این پژوهش نظارت داشتند 

انتخاب موضوع پایان نامه نیز به پیشنهاد ایشان بوده متن را مطالعه کردند و هر بار موارد بسیاري را متذکر شدند.
نکته هاي بسیاري را تمامی متن را واژه به واژه مطالعه نمودند، رفخرایی نیز است. همچنین خانم دکتر مهشید می

متذکر شدند و بر دقت علمی این پژوهش افزودند. از خداوند سالمتی و طول عمر این دو پژوهشگر گرانمایه را 
دارم.آرزو 

امه را بر عهده داشتند همچنین از آقاي دکتر محسن ابوالقاسمی و خانم دکتر دربندي که داوري این پایان ن
سپاسگزار است.



چکیده
هدف این تحقیق بررسی صرفی و نحوي ضمیر و فعل در دو فصل پایانی کتاب وزیدگی هاي زادسپرم به منظور 

کتاب دستور تاریخی بر پایه يآشکارسازي ویژگی هاي سبکی نویسنده ي کتاب است. موارد صرفی و نحوي بررسی شده 
.بوده استسن ابوالقاسمیدکتر محزبان فارسی

براي این منظور، ابتدا متن پهلوي و آوانویسی و ترجمه براساس کتاب وزیدگی هاي زادسپرم پژوهش دکتر محمد تقی 
مربوط به ضمیر و فعل از لحاظ صرفی و نحوي به طور همزمان انجام یادداشت برداري،راشد محصل انتخاب شد. سپس

هاي مربوط به هر قسمت تنظیم گردید. در پایان تمامی جمله هاي این دو فصل از در جدول یادداشت ها گرفت. سپس 
تحلیل گردید.یادشده ي کتاب بندلحاظ ساخت جمله براساس فصل جمله 

پس از انجام تحقیق مشخص گردید که کتاب وزیدگی هاي زادسپرم از لحاظ نوع جمله بندي تنوع بسیار دارد و 
جمالت پیچیده و معترضه ي زیادي نیز -که بسیاري از آنها فاقد فعل هستند -ي فراوان علیرغم داشتن جمله هاي ساده

دارد؛ ویژگی اي که در دیگر کتاب هاي پهلوي معمول نیست. ویژگی دیگر کتاب استفاده ي فراوان از پیشوندهاي فعلی 
است.
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پیشگفتار
تاکنون متداول بوده است، ویژگی هاي زبانی مشترکی دارند، هرچند که در سرزمین گذشتهان هایی که در ایران از زب

بوده اند یا هستند. این مجموعه زبان ها را اصطالحاً معمول هاي گوناگونی در ایران کنونی یا خارج از مرزهاي فعلی آن 
).11:1383(تفضلی، گروه زبان هاي ایرانی می نامند

و » ایرانی میانه«، »ایرانی باستان«زبان هاي ایرانی را به طور قراردادي به سه دوره تقسیم کرده اند که عبارتند از: 
رم و سوم پیش از میالد و هشتم و نهم میالدي است، یعنی در دوران اکه حد و مرز میان آنها سده هاي چه» ایرانی نو«

پاشی شاهنشاهی هخامنشی و ساسانی. این تقسیم بندي ها به قرار زیر است:دگرگونی هاي بنیادین سیاسی پس از فرو

الف. زبان هاي ایرانی باستان (از آغاز نگارش تا سده هاي چهارم و سوم پیش از میالد) ثبت شده در اوستا و نوشته 
هاي فارسی باستان.

شتم و نهم میالدي و اندکی پس از آن) در ب. زبان هاي ایرانی میانه (از سده هاي چهارم و سوم پیش از میالد تا ه
غرب داراي شواهد پارتی و فارسی میانه و در شرق سغدي، خوارزمی، سکایی و در حد اندکی هم بلخی است، در حالی که 
گویش هایی در شمال (سرمتی، آالنی و مانند آن) عمالً به طور غیر مستقیم قابل شناسایی اند و تعدادي هم فقط از راه 

گیري به دست می آیند.نتیجه 

ج. زبان هاي ایرانی نو (از سده هاي هشتم و نهم میالدي تاکنون) روي هم رفته آن گروه از زبان هاي ایرانی که 
امروزه در ایران، افغانستان، پاکستان، در جمهوري هاي آسیاي مرکزي یا در دیگر سرزمین هاي شرقی کاربرد دارد و یا 

).61و60، ص  1: ج1386(اشمیت، به خط عربی شناخته می شودر مکتوب همچون فارسی نو از طریق آثا

فارسی میانه از فارسی باستان پدید آمده و فارسی نو دنباله ي آن است. آغاز فارسی میانه به زمان پس از فروپاشی 
ی اي از سده ي شاهنشاهی هخامنشی و پایانش به کهن ترین شواهد فارسی نو باز می گردد. بر این اساس دوران طوالن

سوم پیش از میالد تا سده هاي هشتم و نهم میالدي، مدت زمانی است که در آن فارسی میانه زبانی زنده بوده است. اما به 
عنوان زبان مرده ي مذهبی تا سده هاي نهم و دهم میالدي به وسیله ي زردشتیان ایران به کار گرفته شد و حتی تا سده 

احه ي ترفان ترکستان چین آن را به کار برده اند. پارسیان هند نیز با میراث ادبی فارسی ي سیزدهم میالدي مانویان و
میانه ي خود تا حدي آشنایی داشته اند تا این که در سده ي هجدهم میالدي دانشمندان اروپایی به بررسی و شناخت 

هاي بسیاري بر جاي مانده است که از دوره ي میانه کتاب).223، ص 1: ج1386علمی این زبان نایل شدند (اشمیت، 
یعنی کتاب حاضر است.گزیده هاي زادسپرمیکی از آنها 

,West)واژه 19000گزیده هاي زادسپرم متنی است به زبان پهلوي با حدود  که توسط زادسپرم پسر (1904:105
شاپوران با لقب پیشواي گشن جم در قرن سوم هجري تالیف شده است. وي از خاندانی روحانی بوده و پدرش گشن جم
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بهدینان یاد شده است. احتمال دارد که وي یکی از صاحب نظرانی بوده که آراءشان در مسائل حقوقی نقل گردیده است. 
از بندهشنبا عنوان هیربد یاد شده است. وي در نامه هاي منوچهربا عنوان هیربد نیمروز و در گزیده هازادسپرم در آغاز 

ننده ي این کتاب ذکر شده است.هم عصران تدوین ک

زادسپرم مدتی را در سرخس و سیرجان کرمان اقامت داشته است. این هیربد در مورد مراسم تطهیر موسوم به برشنوم 
بدعت هایی براي ساده کردن آن گذاشت که مخالفت گروهی از زردشتیان را برانگیخته بود، به طوریکه به برادر بزرگ تر 

).146و145: صص 1383تفضلی، (او شکایت برداشتند 

گزیده هاي زادسپرم سی و پنج فصل دارد که می توان آنها را در چهار بخش طبقه بندي کرد:

بخش نخست (فصل هاي یکم، دوم و سوم) که در آنها از آفرینش سخن رفته است؛ بدین ترتیب که در فصل هاي 
رش و رواج آفریدگان اورمزد سخن گفته می شود.یکم و دوم از نبرد اورمزد و اهریمن و در فصل سوم از گست

بخش دوم (فصل چهارم تا پایان فصل بیست و ششم) درباره ي چگونگی فرود آمدن دین به زمین و زندگی زردشت 
است و به اقتضاي مطلب از پیشگوییها و آموزش هاي برجسته و معجزه هاي پیامبر نیز سخن به میان آمده است.

ست و هفتم و بیست و هشتم) خود شامل دو قسمت است: فصل بیست و هفتم اندرزهایی بخش سوم (فصل هاي بی
است که در دیگر متن هاي پهلوي نیز با اختالفاتی جزئی وجود دارد. فصل بیست و هشتم بخش هاي نماز اهونور را بر می 

چهارم (فصل بیست و نهم تا شمارد؛ به طور کلی این بخش از کتاب پیوندي با مطالب پیش و پس از خود ندارد. بخش
پایان فصل سی و دوم) درباره ي ترکیب آدمیان و بیان نیروهاي موجود در تن او و خویشکاري هر یک از اندام ها و کلیاتی 

درباره ي زندگی پس از مرگ است.

پس از فصل سی و سوم کتاب با پایان نوشت زیر به پایان می رسد:

»مش، من بنده ي دین گوبدشاه رستم بندار، شاه مردان نوشتم و بافی گذاشتم.فرجام یافت به درود و شادي و را«

فصل هاي سی و چهارم و سی و پنجم که از زیباترین فصل هاي کتاب و از نثري روان، شیوا و شاعرانه برخوردار 
است، چونان افزوده اي است بر مطالب کتاب و این گونه آغاز می شود:

»زدیسنان پیروزگر. گفتار زادسپرم جوان جمان در یک روزبه نام یزدان و دین به م«

و این آغاز می تواند براي کتابی دیگر باشد، به ویژه که پس از این دو فصل مطلب به یکباره قطع می شود و پایان 
نوشت و یا گفتاري که نشان دهنده ي فرجام کار باشد وجود ندارد.

ازسازي جهان در پایان) است و در آن از زندگی مردم در پایان جهان فصل سی و چهارم درباره ي فرشگرکرداري (= ب
گفتگو شده و همانندي این زندگی با آنچه در آغاز آفرینش روي داده، باز نمود شده است.



اده د نشان دشاسپنفصل سی وپنج دنباله ي فصل پیش است و در آن همسانی همه ي آفریدگان اورمزدي با هفت ام
د (راشد ی توان دیمین فصل ي آشکاري از اهمیت و احتماالً تقدس عدد هفت را در میان ایرانیان در اجلوه که شده است
).5و4:صص 1385محصل، 

و سی و پنجم گزیده هاي زادسپرم است. مبررسی صرفی و نحوي ضمیر و فعل در فصل سی و چهارپژوهش حاضر
وزیدگی است که در کتاب این پیشگفتار عیناً همانعمده ي متن پهلوي، آوانویسی التین، ترجمه ي فارسی و قسمت هاي 

آمده است. کتابنامه) (پژوهش دکتر محمد تقی راشد محصل هاي زادسپرم

گزیده هاي زادسپرم به سبب داشتن مطالب مهم دینی از دیرباز مورد توجه دانشمندان بوده است. نخستین دانشمندي 
کتاب را به طور اختصار معرفی کرده ادبیات پهلوي. او همچنین در مقاله ي 1است» توس«که این کتاب را ترجمه کرده 

و دیگران قسمت هایی از کتاب »میرزا«، »کانگا«، »بیلی«، »زنر«، »موله«دانشمندان دیگر از جمله » وست«است. پس از 
نیز » بهرام گور تهمورس انکلساریا«ان شادرورا ترجمه و در برخی موارد همراه متن پهلوي و آوانویسی منتشر کرده اند. 

با همکاري » احمد تفضلی«شادروان .متن انتقادي کتاب را به همراه ترجمه ي انگلیسی و دیباچه اي منتشر کرده است
نیز به انتشار متن پهلوي به همراه آوانویسی و ترجمه ي فرانسه و اختالف دستنویس ها پرداخته است.» فیلیپ ژینیو«

ا در کتاب ز کتاب رایی ایز دکتر مهرداد بهار نخست واژه نامه اي براي کتاب تنظیم کرده و سپس بخش هدر ایران ن
ر فارسی اثيیز ترجمه ن» محمد تقی راشد محصل«دکتر چاپ کرده است.پژوهشی در اساطیر ایرانو اساطیر ایرانهاي 

به همراه نگارش هلوي رادر پژوهشی دیگر متن پ1385منتشر کرده و در سال 1366را به همراه یادداشت هایی در سال 
هش قرار گرفته ي این پژومبنایادداشت ها، واژه نامه و فهرست ها انتشار داده اند و همین اثر است کهفارسی،آوانویسی،

ر د» د تفضلیاحم«شاد و روان» ژاله آموزگار«ترجمه ي دیگري از بخش مربوط به زندگی زردشت نیز توسط دکتر است. 
کتاب اسطوره ي زندگی زردشت انتشار یافته است.

این دفتر شامل یک پیشگفتار و شش فصل است: فصل اول شامل متن پهلوي، فصل دوم آوانویسی التین و مطالب 
فصل سوم ترجمه ي فارسی فصل سی و چهار وفصل سی و پنج است؛ فصل چهارم دربردارنده ي تعریف مقوالت دستوري 

دستور تاریخی زبان و نیز کتابنامه) (دستور زبان فارسیو کتابنامه) (تاریخ زبان فارسیي براساس کتاب ها
نیز تحلیل پیوستاست. فصل پنجم به بررسی ضمیر و فصل ششم به بررسی فعل می پردازد. کتابنامه)(فارسی

ه با ذکر شماره ي جمله است.جمله هاي متن و شماره گذاري آن ها و جدول هاي انواع جمل

براي جزییات کتابشناسی آثار به بخش کتاب نامه مراجعه شود.١
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فصل اول متن پهلوي

)536تا 517ص ص.1385(بر اساس متن مندرج در راشد محصل، محمد تقی. 
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