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2 

 

 :مقدمه
داده  یرو یشرق یرانیزودتر از ا یاربس یغرب یرانی، در ایانهباستان به دوره م یرانیاز ا یزبان یدگرگون

 .ییآوا یقعم یهایو دگرگون یدستگاه ساختواژ یمانند فروپاش :است

 یهایشگرا ،آن یاز جمله هستند یکدیگربا  ییهایها و ناهمانندیهمانند یدارا یانهم یرانیا هایزبان

 . یساز ییتک آوا یژهبه و ،ییآوا هاییدر دگرگون یگوناگون

:  یمانو یانهم یفارس ی؛در سغد xēpaδمانند :  ēبه  \ai\باستان  یرانیمرکب ا یمانند: مصوتها 
xwēbaš 

\auā به  یرانیاō : γōš  و  یدر سغدgōš یانهم یدر فارس. 

 یشترب یکدیگراز  یانهم یرانیا یزبانها .خوردیها به چشم میدگرگون یندر ا ییهاهر حال تفاوت به

 یانهم یرانیبه شدت از ا یشرق یرانیا یکه زبانها یناز جمله ا یباستان یرانیتا از ا گیرندیفاصله م

از خود نشان  یکپارچگی یچموارد ه یردو گروه در سا ینا .گیرندیفاصله م یکدیگراز  یو حت یغرب

 هستند. یزبلکه آشکارا از هم متما دهدینم

 که :است  ین، از جمله اهبوجود آمد یغرب یانهم یرانیا یشیدر گروه گوکه  ژرف  یهایدگرگون

است چرا که صرف کامل  یدر حال دگرگون یادو بن یهکه از پا دهدینشان م شیگو ینا یدستور نظام

با  یدگرگون ینرنگ باخته است. ا یباستان یراثاست و م یافتهو فعل ساده شده و کاهش  یرنام و ضم

 دکه به نوبه خو یانیپا یماقبل آخر و هجا یشدت بر هجا یهبه صورت تک یواژگان یهتک یتتثب

 ها را به دنبال داشتیانهپا یا یانیپا یهجاهاحذف  یقطر ینو از ا یهتکیب یهاکاهش و محو مصوت

مثال در  یبرا .آوردیم یدرا پد یزاتیتما یکه در مقوله دستور یامکانات یتمام یباها تقریانهو با محو پا

نظام فعل هم  یبترت ینرفت و به هم یاناز م یگوناگون فعل یهاماده یزشمار و ن ،ها جنس، حالتنام

 .یدگرد یشماریب یها و ساده شدگیدستخوش دگرگون

 یامدهایو همه پ یانیپا یکه همانا از دست دادن هجاها یغرب یورآ، به نویشرق یانهم یرانیا هایزبان

 یگسترده هجا یبه ابقا یشرق یهادر زبان ینگتن در نداده است. هن آن است، ینحو یساختواژ

 یشناخت آوا یژگیو یشرق یانهم یرانیا یهاکه اغلب زبان ه استاشاره کردباستان  یرانیا یانیپا

 یمصوتها ،یگرید یمندیه، بر مناسبات تکیشرق یها. در زباندهدیم یغرب یانهم یرانیبا ا یمتفاوت

در  azuمانند :  ،اندمانده یبه جا یااند بلکه در حد گستردهبه طور کامل حذف نشده یانیپا یهجا

 یهاحالت ااست که صرف نام ب ینآن؛ ا یعیطب یامدو پ ینآغاز یرانیا  >adzamاز  یسغد

نرفته  ینجنس و شمار به طور کامل از ب یز، از لحاظ تمایفعل یهاماده یزگوناگون و ن یساختواژ
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 یهایژگیبه نسبت و یو ختن یخوارزم ،ینظام فعل در زبان سغد مانده است. یباق ،است بلکه نسبتا

 یانهم یرانیا هایانزب ینبنابرا افزونه دار. یمانند حفظ ماض دهندیرا نشان م یمشترک یساختواژ

محافظه  یغرب یانهم یرانیا یهابا زبان یسه، در مقایانهدر روند تحول از دوره باستان به دوره م یشرق

 اند.خود را حفظ کرده یباستان هاییژگیاز و یکارتر بودند و برخ

 یغرب یرانیا هاییو خود را از نوآور دهندیرا نشان م یخاص یهایژگیو یشرق یرانیا هایزبان

 مثال : یبرا .انددور داشته

 ( : یپارت  -bو  یانهم یفارس -dدر مقابل ) یشرق -δv یبه صورت گروه صامت یرانیا -dv* حفظ

δβar ,\δvar\  (یدر ودروازه )سغد 

 :یشرق یانهم یرانیا یهازبان مشترکات

 ,،γ  ,δو  β های¬یشیبه سا یآغاز یتدر موقع یباستان حت یرانیا g، و *bشدن * یشیسا .1

*d ابتدا به * یباستان در زبان بلخ یرانیاδ  و سپس بهl   : بدل شده استlizo  «دژ» 

 «بر »  rgβ:  ی؛ بلخ  βrʼk:  یسغد  ;  Barakaباستان : ایرانی

        :dāta      ی؛ سغد  :δʼtʼkh ی؛ بلخ  :lʼdβr «داور» 

در  یباستان یرانی* اϑ یحفظ آوا یشرق یانهم یرانیا یهامحافظه کارانه زبان یاربس یژگیو یک. 2

مانده  یباق یدو مصوت در خط بلخ یان)در م شودینم یدهد یغرب یانهم یرانیکه در ا ،آنهاست

  .است(

 iϑa:  ی؛ بلخ« روز»  myϑ:  سغدی

ار شدن کد، واباشدیمشترک م یشرق یانهم یرانیا یهاکه در تمام زبان یتنها تحول آواشناخت .3

 γd( یدر صفت مفعول یها)در مقابل صورت xtو *  ftباستان * یرانیا یهاها در گروهیشیسا

,* βdمربوطه( :  یهای)با ساده شدگ یشرق یرانی* ا 

 « پاکʼwswγty (avasuγd« : ): سغدی

 osoγδo: بلخی

 ǰو  čباستان  یرانیا یعموم ییزدا یکام یکدر  یسغد یرغ یشرق یانهم یرانیا یهاهمه زبان .4

 بلخی.tačā)چاه ( از   saδoمانند :  .شوندیساده م  s , zحاصله گاه به   ts , dzو  هستند مشترک

 :zin   ازjana  «زدن» 

 یشترب یاربس یشرق یانهم یرانیها در ا، هم در صامت و هم در مصوتیشدگ یبه کام یشگرا .5

 ( pat) در کنار  pač:  ی؛ در سغد piδo:  یدر بلخ   patiاست مانند : حرف اضافه  یاز غرب
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شدن  ید، ناپدیتدر نها یا یبه کوتاه شدگ یش؛ گرایشرق یانهم یرانیمشخصه ا یگراز د .6

 خاص: یطیباستان در شرا یرانیمرکب ا یهامصوت  یا یدهکش یهامصوت

 -rauxšnaاز «  یشنرو» -ruxšn:  سغدی

 vāstraاز « )علف wš:  یو خوارزم بلخی

 یشرق یانهم یرانیا یهاگروه زبان مانند زبان سغدی به به یکه زبان بلخ دهدیفوق نشان م یلدال همه

 تعلق دارد.

ی دو  بر پایه  های ایرانی میانهدر زبان فعلساخت فعل در دو زبان سغدی و بلخی به مانند ساخت 

ی شرقی برخی از ساختارهای  های ایرانی میانهشود؛ اما در زبان مضارع و ماضی ساخته میی  ماده

 اند. دار )در زبان سغدی( ابقا شده باستانی فعل نظیر ساخت ماضی افزونه

در این پژوهش ساخت فعل در دو زبان سغدی و بلخی مورد بررسی قرار گرفته است. در این 

شناختی افعال سغدی بر مبنای کتاب امیل  است به بررسی ریشه نامه، نگارنده سعی داشته پایان

شناختی افعال بلخی بر مبنای کتاب  و بررسی ریشه« متون سغدی پاریس»بنونیست تحت عنوان 

ها را به همراه های صرفی آن های فعل و پایانه بپردازد و ماده« اسناد بلخی»سیمزویلیامز تحت عنوان 

هر کدام از  .بندی ذکر شده است ع، بررسی کند و به صورت جدولهای ماضی و مضارانواع فعل

های جداگانه مورد بررسی قرار گرفته است. بر همین اساس در گروه افعال ماضی و مضارع در جدول

های صرفی افعال سغدی و بلخی آمده است و در گفتار  پایانه هایگفتار دوم فصل اول و دوم، جدول

افعال سغدی و بلخی ارائه شده است. در فصل سوم وجوه اشتراک و  سوم فصل اول و دوم، جداول

 ی غربی نشان داده شده است. های ایرانی میانهافتراق آنان با یکدیگر و نیز ساخت فعل در زبان

 :ی تحقیق و اهمیت موضوع پیشینه
اکثر آثار  تورفان آغاز شده است. ینةو با کشف گنج یستمدر آغاز قرن ب یو مطالعة آثار سغد یبررس

 یمانو یبه کتاب دستور زبان سغد یاناست که از آن م ییاروپا یبه زبانها یمنتشر شده در زبان سغد

  یچگرشو یلیااثر ا

(Greshevitch, I. 1954. A Grammar of Manichean Sogdian ←م )اشاره کرد.  توانی

 .Sims-Williams, N. 1989aمنتشر شده است ) 1191که در سال  یزبان سغد ةدر مقال یمزویلیامزس

“Sogdian ”←یمقالة زبان سغد یزپرداخته است. ن یزبان سغد ی(، به اختصار به نظام دستور 

 ین)در دو صفحه( در ا یکوتاه یاربس ةمقال ( ،”Yoshida, Y. 2001. “Sogdian) یوشیدا یوتاکهنوشتة 

اثر  یپربارِ نظام فعل در زبان سغد ةبه مقال ینبه مطلب دارد. همچن یدتریجد یکرداست که رو ینهزم
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 دیسغ یکتاب دستنامه یزاشاره داشت. ن توانیمنتشر شده، م 1332که در سال  یبدکتر بدرالزمان قر

 یبر نظام دستور ی( که شرحی، دستنامة سغد1393دکتر زهره زرشناس )زرشناس ، زهره . یفتأل

 ی،اشاره شده است. در مورد زبان بلخ یدستور یها¬مقوله یاست و در آن به تمام یزبان سغد

-ی( م← Sims-Williams, N. 2007. Bactrian documents II) یمزویلیامزس یبلخ اسنادصرفاً به 

و وکتاب  شده است یاشارات یزن یبه مطالب دستور هایادداشتاشاره کرد که در آن کتاب ضمن  توان

. ( اشاره کرد1312 دهقی، محمود، )جعفریدرآمدی بر زبان بلخی تالیف دکتر محمود جعفری دهقی 

صورت  یشرق ی یانهم یرانیدو زبان ا یندر مورد ساختار فعل در ا یقیتطب یزمان پژوهش ینتا ا

دو زبان را  ینمربوط به ا یاز مباحث دستور یبخش توان یپژوهش م ینلذا با کمک ا .نگرفته است

 نهایگروه فرهنگ و زبا یاندانشجو یدو زبان برا یندستور ا یادگیری یلهوس ینبد یدروشن کرد تا شا

 تر گردد.آسان یباستان

 یقیتطب یگفته شد، تاکنون پژوهش یناز ا یشکه پ همانگونهی جدید بودن و نوآوری پژوهش  جنبه از 

 یهاافعال موجود در متن یسةدو زبان انجام نشده است. افزون بر آن با مقا یننظام فعل در ا یانم

 یاز کاربردها ییهاکه نمونه رودیاحتمال آن م ی،و افعال موجود در اسناد بلخ یسپار یبودائ یسغد

 .یدآ ستبه د یمتفاوت افعال سغد

در این پژوهش پس از بررسی موارد اشتراک و افتراق سعی خواهد شد بر اساس الگوهای ارائه شده 

 این دو زبان ارائه شود. هایی برای افعال توسط بنونیست و سیمزویلیامز، نمودارها و جدول

 های پژوهش:  سؤال
 است ؟ ییچه الگوها یدارا یساخت فعل در زبان سغد .1

 است ؟ ییچه الگوها یدارا یساخت فعل در زبان بلخ.2

 دو زبان کدام است؟ ینوجوه افتراق و اشتراک ساخت فعل در ا.3

 های پژوهش: فرضیه
 است. یغرب یانةم یرانیا یهامتفاوت از زبان اییژهو یالگوها یدارا یساخت فعل در زبان سغد -1

 یغرب یانةم یرانیا یهااست که به زبان اییژهو یالگوها یدارا یساخت فعل در زبان بلخ -2

 است. تریکنزد

 دو زبان وجود داشته باشد. ینساخت فعل در ا یانم یوجوه افتراق و اشتراک رسدیبه نظر م -3

 :نامه هدف از انجام پایان
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باشد که در سه  و کلی تحقیق در مورد ساختار فعل در دو زبان سغدی و بلخی میاهداف مشخص 

 فصل بیان شده است:

 های سغدی پاریس های موجود در کتاب متن بررسی افعال سغدی بر اساس نمونه .1

 های موجود در اسناد بلخی سیمزویلیامز بررسی افعال بلخی بر اساس نمونه .2

 گیری اق بین دو زبان سغدی و بلخی و نتیجهبررسی وجوه اشتراک و افتر.3

 

 :روش تحقیق
ی باستان زبان سغدی، اثری مکتوب در دست نیست و تمامی آثار بجا مانده  با توجه به اینکه از دوره

 ی آن بوده است. هم دوره ی میانه بوده و زبان بلخی نیز زبان همسایه و هم از این زبان مربوط به دوره

ای و تحلیل  ، لذا تحقیق صرفاً بر آثار کتابخانهباشدنمینی به این زبان موجود اکنون نیز گویشورا 

ها و  برداری آن با ذکر مدخل تطبیقی متکی است. مسلماً قبل از انجام کار اساسی تحقیق، ابتدا به فیش

رم، هایی از اساتید محت و غیر از آن، با طرح پرسش شده است  صفحات منابع و نویسندگان آن پرداخته

ذکر و به و  اضافه شودبه کیفیت بهتر این تحقیق  شدبخصوص استاد راهنمای گرانقدرم، سعی 

در روش و   ی داخلی و خارجی ها و اختالف نظرها در منابع اساتید برجستهبررسی برخی تفاوت

 .پرداخته شدابزار کار 
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 اهی آنزبان سغدی و ساختار فعل
  



 

 

 

 

 
 

 

 گفتار نخست

 ی آن معرفی زبان سغدی و اتریخچه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



  های آنزبان سغدی و ساختار فعل  فصل اول
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 های زبان سغدی . جایگاه زبان سغدی و ویژگی1

 سرزمین سغدی  . پیشینه1.1
های هخامنشی است. در هر دو زبان ، متون اوستایی و کتیبه1نخستین مآخذ تاریخی نام سرزمین سغد

اوستایی و فارسی باستان، سغد هم به معنی سرزمین و هم به معنی مردمی که در آن سکونت داشتند 

آمده  Soghdoiو   Soghdianeبه کار برده شده است . در ماخذ یونانی، نام سغد و سغدی به صورت 

دهد که های تاریخی، نشان میشناسی و دادههای باستانمدارک مکتوب سغدی، همراه با یافته است.

ی میان دو رود جیحون و ی دوم پیش از میالد، به قسمت بزرگی از جلگهکه حدود هزاره قوم سغد،

ایی، بلخی و خواذرمی مستقر شد و نژاد خود یعنی قوم سکسیحون دست یافت و در جوار اقوام هم

از قرن ششم تا چهارم پیش از میالد تابع هخامنشیان بود. با فروپاشی آن امپراتوری، تعداد زیادی از 

هایی ی ابریشم مهاجرنشینآن قوم به سوی شرق و مرزهای چین مهاجرت کردند و در مسیر جاده

ی سلوکیان اندند، بعد از دوره کوتاهی از سلطهتشکیل دادند. آن گروه از سغدیان که در زادگاه خود م

هنگی و اقتصادی خود بیرون آمدند و دولت شهرهای کوچکی برپا کردند و در طول چند قرن نفوذ فر

سمرقتد، پایتخت سرزمین سغد، شاهراه تجاری میان سرزمین چین و دنیای غرب، از را حفظ کردند. 

ابریشم داشته است. بازرگانان سغدی در طول این ی  الجیشی نقش بسیار مهمی در جاده نظر سوق

های مورخان  های متعددی احداث کرده بودند و این مطلب را منابع عربی و نوشته جاده، مهاجرنشین

های تجاری آنان سخن  ی اعراب و نیز از فعالیت اسالمی، که از مهاجرت سغدیان پیش از حمله

امر اهمیت یافتن نقش زبان سغدی، به صورت زبان  ی بارز این کنند. نتیجه گویند، تأیید می می

ی ابریشم بوده است. در پرتو همین نقش زبان سغدی است که بیشتر  در طول جاده 2میانگان

و نواحی اطراف تورفان به دست آمده  3هوانگ های آن در این ناحیه، به خصوص در دون دستنویس

 است.

                                                 
 11.ص.1334قریب ،بدرالزمان. 1
2 lingua franca 

3 Tunhuang 


