فصلنامة علمي -پژوهشي زبانپژوهی دانشگاه الزهرا
سال ششم ،شمارة  ،12پاییز 1393

تحول آوایی پسوند «هر» از هندواروپایی تا فارسی نو
بهزاد معینی سام
مسعود بیانی

1

2

تاریخ دریافت0331/3/52 :
تاریخ تصویب0331/05/7 :

چکیده

بسییرارا پ وسییوی زاا پبییای فارس ی در سییری ت ییو

زن ر وای تا فارس یو ،شكلزای مختلف یافته ی

ی ی شییای پ

«زی» پجمله

ین وسوی زاست؛ پ ین ر ا ،در ین مقاله كوشیر یی دگیگیوی

ین وسوی ر زمی با شكل كامل ت و یافتة ژ زیا در زییسیه د ر

بیرس كنر ؛ لبته در ین بیرس  ،بی ژ زای تأكر كید ی كه بیه

فارس یو رسر ی ؛ یگیا یین ژ زیا ر بیا توجیه بیه ییوو ت یو
وسوی شای در تاریخ پبای فارس میتب كیید

یوو ت و

ی یترجهگریا كید ی .

 .0ستادیار عضو زرأت علم د یشگا پ د سالم
 .5كارشنا
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در واییای ،بیی سیا

ح لرگودرپ؛ behzadms44@gmail.com

رش د یشگا بوعل سرناا زم ی؛ m-bayani @ yahoo.com

Text [12] ed 4.indd 143

 / 144تحول آوایی پسوند «هر» از هن دواروپایی تا فارسی نو

واژههاي كلیدي :زن ر ویای  ،سیتا ،فارسی باسیتای ،فارسی
مرایه ،فارس یو.

 .1مقدمه

در پبای زن

ر وای  ،زی ژ  ،دربید ری ة ریشه ،وسوی

 )065 :0332ریشییه در زنیی

0

،

معموالً شناسیه سیت (بیرك

ر وییای  ،سییااتار جیی ا پیییوو *CeRC ،*CReC

 *CReRCد رد (فورستوی .)71 :5112 ،5در پبایزاا یی ی باستای زمچیوی سایسیكییت،
معموالً ریشه ب ی ینكه وسوی ا بگرید ،م تو ی بهعنو ی س بیهكیار ر د؛ عیال بیی یین،

ریشه م تو ی بهعنو ی س  ،بهطور مستقل ،با حیف ضافه بهكار ر د زمچنرن م ی ریشیه
زمی با وسوی زای كه اود پ زن

ر وای بیه رث بیید سیت ،بیه تشیكرل سی

منجی م شود ( شپرگل .)065 :0371 ،3وسوی زاا سیم در زنی

 eCیا  CeCد ری

به عبارت دیگی ،در یزا ،زمخو ی ورش یا و

یت

ر ویای  ،سیااتار جی
پ كه م ی  .قیایوی

گیدش كه ا شامل وسوی زا یرز م شود (بیرك  .)063 :0332 ،در پبیایزیاا سیتای
فارس باستای ،زمچوی دیگی پبایزاا زن

ر وای  ،ژ زاا شتقاق با وسوی سااته شی

در د رة باستای ،ینگویه ژ زا با د یوو وسوی

لره ثایویه بهكار رفته ی  .وسوی

لریه

به ورت مستقر  ،به ریشه وسوی ثایویه بیه سیتا زیاا شیتقاق می ورویی د (جكسیوی،2
 .)505 :0935بیا پ ین وسوی زاا یی ی باستای ،با اتالف در تل ظ گیا در كیاربید،
به یی ی مرایة غیب رسر

در مرایة غیب  ،بعض پ یزا با ی

ت و

بیا دیگی بیا

دگیگوی ا برشتی ،به فارس یو رد ش ی ( بو لقاسیم  .)302 :0372 ،در یین مقالیه ،بیه
چگویگ ت و یك پ ین وسوی زا وید اته ی كه پ زن

ر وای تیا فارسی ییو ،در زیی

د ر  ،ت ول دیگیگویه د شته ست.

1. R. S. P. Beekes
2. B. W. Forston
3. F. Spiegel
4. W. Jackson
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 .2پسوند «هر» در هندواروپایی و آریایی

در پبای زن

ر وای  ،د

ج ر ی  / l/ /r/جود د رد كه در د رة زن

ست (بی گمای:0331 ،0

یا د ر ا كه ین قو م با ز پی گ م كیدی  ،به  /r/تب یل ش

235؛ بنویرست013 :0372 ،5؛ زمو)013 :0365 ،؛ سپ
 ،/ l/در یی ی باستای ،به  /r/تب یل ش

ین د

یی ی مشیتی

ج در زن ا باستای ،به /r/

ست فقط در فارسی باسیتای ،در م ژ زیا،

ج  /l/جود د رد (بی گمای)257 :0331 ،؛ دریترجه ،برشتی در پبیایزیاا زنی
حتماالً در د رة زن

ر وای

ر ویای

غاپین ،جابیهجیای ا ییازمگوی بیرن  /r/بیه  /l/ /l/بیه /r/

ییورت گیفتییه سییت .یمویییه ا پ ییین فی ینی ر می تییو ی در ریشییة مضییاعفشی ة gwer

زن

ر وای دی كه به ورت  gwer-gwelبهمعناا «بلعر ی» م

دگیگوی

ج در ریشة زنی

ر ویای

 gwer/lبیهمعنیاا «بلعری ی» ،در پبیای سیتای ،

به ورت  jaraitiبیهمعنیاا «می بلعی » ،پریشیة  garمی
زمچنرن ریشة زن

ست (زمای .)252 ،یین

سیت (یوسیت )075 :0363 ،3؛

ر وای  gwerبهمعناا «بلعر ی» ر می تیو ی بیا ژة یگلرسی devour

بهمعناا «بلعر ی» ،مقایسه كید كه پ شكل الترن  devoroمی

سیت (سرمپسیوی:0369 ،2

 .)096یكتة جالب ،ین ست كه ج  /r/در ریشة  garد بیار در فارسی ییو ،بیه gulū( /l/

بهمعناا «گلیو») پ شیكل سیتای  garahدر لمیای ییو ،بیه  kehleتبی یل شی
(زوری .)517 :0933 ،2فی ین حذف ج ر می تیو ی در ریشیة زنی

سیت

ر ویای مشیابه ی،

یعن  gwerبهمعناا «گیم» مشاز كید .پ یین ریشیه ،در پبیای یی یی  ،لبی =garm( /w/
گیم) در پبایزاا شااة ژرمن  ،ییمكام  =warm( /g/گیم) حذف ش

60 :0325 ،6؛ ووكوری .)665 :0357 ،7

در یترجییة ییین فی ین ی  ،وسییوی «زییی» فارس ی یییو در پبییای زن ی
باپساپاش ة س عاملساپ  tro tlā ،trā ،tloم

سیت (كی زیه

ر وییای  ،بییه ییورت

ست (مرلت .)573 :0366 ،9ایود یین
1. K. Brügmann
2. E. Benveniste
3. F. Justi
4. D. Simpson
5. P. Horn
6. H. Crahe
7. J. Pokorny
8. A. Meillet
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وسوی  ،گستی ا پ وسوی  tor terست شای طبق فی ین زاا زمگیوی ییا ییازمگوی ،
 /l/پ  /r/م باش  .بهجهت كاركید بی بی ین وسوی

شبازت

ی در بسرارا پ مو رد،

گاز ین وسوی با وسوی زاا  dhro dhloشتبا گیفته م شود (بی گمای.)501 :0930 ،
 .3تحول پسوند «هر» در دورة فارسی باستان
وسوی  tro tloزن

ر وای در سری ت و اود در زن ا باستای ،بهشیكل  traدر می

در یی ی باستای تغرریا یكیید یی (شالیشیی .)051 :0972 ،0یین وسیوی در سیتا ،گیاز
به ورت

ت ( )apairiāθra akāθraم

( )mąθra uštraظازی ش

ست؛ ما در برشتی مو رد ،بیه یورت سی

ست؛ با جیود یین ،تعریرن جین

سیم

ی ،مشیكل سیت

( شپرگل .)092 :0371 ،5بای توجه كنر كه برشتی ثار پبای ما در د رة باستای ،به د پبیای

فارس باستای

ستای و ی

م ی ؛ بنابی ین ،دگیگوی وسوی  tro/tloزن

ر وای در

ین د پبای ،ب ین ورت ست كه ین وسوی در پبای سیتای  ،بیه ( θra traجكسیوی،

 )550 :0935بعی پ  /x/ ،/f/بیه  /δra/تبی یل شی (مریزر 537 :0373 ،3؛ یوسییت :0363 ،
 )375در فارس باستای ،به  /ç/دگیگوی ش

ست؛ با جیود یین ،وسیوی میوردب ی در

فارس باستای ،فقط در م ژ زا پ شكل مادا  /sr/بیه یورت  θraمی

سیت (كنیت،2

20 30 :0360؛ شیپرگل536 :0370 ،؛ زرنییز)39 :0373 ،2؛ یعنی یسی دازییاا بی
ورش پ زمخو یزا ،به سایش تب یل م شوی (( )t>θبرك

،

 .)73 :0399 ،بهگ تة كایگاtra ،

زمای  θraست  /t/قتی بیهدیبیا  /r/می یی  ،ویرش پ  /s/ ،/š/بیه  /θ/تبی یل می شیود
(كایگا .)27 :0930 ،6شی  7یرز معتق ست  /ç/فارس باستای م تو یی تل یظ  /s/ر د شیته
باش ؛ ما تل ظ دقرق یین ج ر یمی د ییر

حتمیا د رد زمیای تل یظ  /θ/در یگلرسی ر

د شته باش (شی  .)09 :5115 ،ر مات 9یرز درتأیر ین یظی ،معتقی سیت  /*cr/در فارسی

1. A. Schleicher
2. F. Spiegel
3. S. S. Misra
4. R. Kent
5. W. Hinz
6. K. A. Kanga
7. P. O. Skjærvø
8. Anna Ramat
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زجای ست كه یژگ

باستای ،به  /ç/تب یل ش
شكل ریای ،*θr *tsr

ورت زن

یی ا یامشیخ

د رد ت یول پ

ر وای  *tr/lحا ل ش

ست (ر میات:0339 ،

بییه ییورت ( /tr/تولمییای )22 :0935،ر برنسییوی 3بییه ییورت /θr/

یویسی كییید سییت

 .)036شییار  0یرییز ژ زییاا د ر ا  /ç/ر بییه ییورت ( /ss/شییار  ،)23 :0372،تولمییای

5

(ر برنسییوی .)2 :0319بییه زییی حییا  ،الپم سییت دربییارة تل ییظ ییین ج در فارس ی باسییتای،
وژ زشزای برشتی یجام شود .در د مه ،بی ا و بیدی به ت و ین وسوی  ،برشیتی ژ زیاا
د ر ا ین وسوی پ زن
 زن ی

ر وای تا د رة باستای ر بیرس م كنر :

ر وییای ) ،*qwh2eitro(h3eسییتای  čiθraبییهمعنییاا چهییی

یییژ د،

فارس باسیتای  ،čiçaسایسیكییت ( čitraدر زنی ا باسیتای ،بیهشیكل ی ت
 čitraكه ممكن ست پ  *či-traبهمعناا « پ كجا» می باشی ) (ووكیوری ،

237 :0357؛ بارتلمییه297 :0312 ،2؛ منرییی -یلرییامز336 :0933 ،2؛ ریكیی ،6
.)379 :5110

 زن

ر وای * ،gh(h2)eutroزن ا باستای  ،hotraفارس باسیتای ،*dauça

سیییتای  zaoθraبیییهمعنیییاا «پ زیییی» ،رمنی ی ( zohبارتلمیییه0622 :0312 ،؛

ووكوری 263 :0357 ،؛ ماییزوفی950 :0362 ،7؛ ریك .)073 :5110 ،

 زن

ر وای * ،gwhentroستای * jaθrakaبهمعناا «پزی» *hatra ،زن ا

باستای ،فارس مراییه ییو ( zahrیربیی
حتمییاالً پ شییما غیبیی

م گیفتییه شیی

معتقی سیت  /hr/فارسی در ینجیا
سییت) (ووكییوری 673 :0357 ،؛

چویگ552 :5117 ،9؛ زوری021 :0933 ،؛ یربی .)559 :5113 ،3

1. N. Sharp
2. H.C. Tulman
3. A.H. Robinson
4. Ch. Bartholomae
5. Monir- Williams
6. H. Rix
7. M. Mayrhofer
8. J. Cheung
9. H.S. Nyberg
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 زن ی

ر وییای  ،*mutroسییتای  *muθraبییهمعنییاا «مهییی» ،سایسییكییت

( mudrāبی ا ین ژ  ،شكل ریای

غاپین ی ری

ب ین سبب ،بهیی رت

م تو ی ون شت م ژ د ر ا یل یی یی ییا زنی ا ییا حتمیاالً پ شیكل
یی ی

غاپین  *mudrāبود باش  .ممكین سیت یین ژ پ شیكل فارسی

باستای پ ژة  mudrāyāبهمعناا «مصیا» می باشی ؛ درمقابیل ،در تیاریخ
فیزنگزا ،مُهی مصیا به اا رمرایه بییم گیدد .بهل اظ معنای  ،شكل یی ی
 *mudrāشكل زن ا باستای  mudrāممكن سیت بیه شیكل كی ا mu-

 sar-aبهمعناا «سن اط » باپگیدد) (زیوری552 :0933 ،؛ میاییزوفی:0362 ،
622؛ منری -یلرامز.)955 :0933 ،
 زن

ر ویای  ،*bheH2gtroسیتای  baxəδraبیهمعنیاا «بهیی» «بخیش»،

فارس باسیتای ( baxtraبارتلمیه353 :0312 ،؛ چوییگ5 :5117 ،؛ ووكیوری ،
.)057 :0357
 زن

ر وای  ،*kwitroستای * spiθraبهمعناا « سیمای» ،فارسی باسیتای

 ،spiθraδatisسایسییكییت ( śvitraمنرییی -یلرییامز0016 :0933 ،؛ زییوری،
026 :0933؛ ووكوری .)271 :0357 ،
 زن

ر وای  ،*qsetroستای  xšaθraبیهمعنیاا «شیهییارا» ،سایسیكییت

 ،kšatraفارس باسیتای ( xšaçaمنریی -یلریامز352 :0933 ،؛ بارتلمیه:0312 ،
225؛ ووكوری 212 :0323 ،؛ ماییزوفی.)212 :0362 ،
 زن

ر وای  ،wrtrogwhennستای  vərəθraγnaبهمعناا «درز شیكنن ة

دفاو مقا مت» «وریی پ» ،زنی ا باسیتای ( ahi-gnaمنریی -یلریامز:0933 ،
052؛ بارتلمه025 :0312 ،؛ ووكوری .)63 :0323 ،
 زن
«رئر
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ر وای  ،*(h1)eitroرییای  ،*aitraسیتای  aēθrapatayبیهمعنیاا
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 زنی

ر وییای  ،*deH2troسییتای  dāθraبییهمعنییاا «د

» ،سایسییكییت

(dātraمنری -یلرامز272 :0933 ،؛ چویگ26 :5117 ،؛ بارتلمیه233 :0312 ،؛
ماییزوفی33 :0362 ،؛ ووكوری .)902 :0357 ،
 زن

ر وای  ،*puHtl/roسیتای  puθraبیهمعنیاا «وسیی» ،فارسی باسیتای

 ،puçaسایسییكییت ( putrahمییاییزوفی312 :0362 ،؛ بارتلمییه313 :0312 ،؛
ووكوری .)923 :0323 ،
 زن ی

ر وییای  ،*peH2troسییتای * pāθraبییهمعنییاا «وییا » (ووكییوری ،

397 :0357؛ زوری232 :0933 ،؛ چویگ.)593 :5117 ،

ر وییای  ،*kwseudroسییتای * xšaoδraبییهمعنییاا «مییای » «ر ی»

 زنی

( لبته در ین ژ  /ra/ ،وسوی

 /d/جزء ریشه ست؛ ما ت یو وسیوی /θra/

ر وذییفته ست) (ریك 375 :5110 ،؛ ووكوری 673 :0357 ،؛ زوری:0933 ،
.)079
 زنیی

ر وییای  ،*geutroسییتای * gaoθraبییهمعنییاا «ذ ت» «گییوزی»،

سایسیكییت  gotramبییهمعنییاا «طویلیه» (مییاییزوفی326 :0362 ،؛ ووكییوری ،
673 :0357؛ زوری.)079 :0933 ،
 زن

ر وای * ،tem-H-s-reh2ریای * ،tansraد ی  ،támisrāستای

 tąθraبهمعناا «تری

تار»( ،شكل یی ی  tąθraبییاالف یظیییة بارتلمیه ،بیه

 *tamsraیا  *tamtraبییم گیدد حتماالً  -nsrبه  -nθrمنتج شی

سیت)

(ووكوری 751 :0357 ،؛ بارتلمه621 :0312 ،؛ ماییزوفی:0362 003 :5112 ،
.)273
 زن

ر وای  ،*westroستای  uštraبهمعناا «شتی» ،زن ا باستای uśtrah

(بارتلمه251 :0312 ،؛ ماییزوفی.)020 :0362 ،
 زن

ر وای  ،*peiЌtroستای  pištraبهمعناا «ریگ» «ورشه» (بارتلمیه،

319 :0312؛ چویگ.)535 :5117 ،
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ژ زاا یی ی باستایِ د ر ا ین وسوی یرز به فارسی ییو ییسیر یی

بیا

دریترجیه،

یزا ر بیرس یكیید یی ؛ ماینی  :سیتای  aoθraبیهمعنیاا «ك یش» avaθra ،بیهمعنیاا
« یجا» xšnaoθra ،بهمعناا «رضایت» ššiθra ،بهمعناا «جا» «مكیای» dōiθra ،بیهمعنیاا
«چش زییمن » mūθra ،بهمعناا «ورشای » θrāθra ،بهمعناا «حماییت» sāstar ،بیهمعنیاا
«فیمایر » hāθra ،بهمعناا «بخش» (بارتلمه.)0093 936 ،229 :0312 ،
 .4تحول پسوند «هر» در دورة فارسی میانه

در ین د ر  ،پبایزاا یی ی به د گی شییق
شامل او رپم  ،سغ ا (شمال ) ،بلخ
وهلیوا شییكای

غیبی تقسیر می شیوی  .گیی شییق ،

اتن یا سكای

گی غیب  ،مشتملبی د پبای

ساسییای سییت ( موپگیار ت ضییل  .)05 :0395 ،برشیتی ژ زییاا پبییای

فارس یو پ شااة غیب ی

در یترجه ،در ین ویژ زش ،برشیتی بیی شیااة غیبی پبیایزیاا

یی ی تأكر كید ی ؛ پیی ین وسوی در پبایزاا شیق  ،در او رپم  ،بیهشیكل par( /r/

بهمعناا «وسی») (زنرنگ )23 :0367 ،در سغ ا ،بهشكلزای گویاگوی تغرری كید سیت:
 =myδrسیییتای  wšγnyy ،miθraرثیغنیییه= سیییتای  γwšt ،vərəθraγnaفلیییز ت=
ستای  xšywr ،gaoθraچهارمرن ر پ= سیتای  mār ،xšaθrawaryaكیالم مقی

=

ستای  pyδr ،mąθraوسی= ستای γšδr ،puθraי شهییار= ستای  .xšaθraگیا یریز
قلب ورت گیفته ست pārθ :واس را= ستای  kwrδ ،pāθraكجا= سیتای kuθra

(گیشویچ)67 :0360 ،0؛ دریترجیه ،ت یو وسیوی  θraباسیتای ر در پبیایزیاا د رة مراییه،
به ورت پیی چرنهبن ا كید ی  :ستای  čiθraبهمعناا «چهی » «یژ د» ،وهلوا میایوا

 ،čihrوارت  ،čyhrوهلوا كتربه ا ( čtryبوی 35 :0377 ،5؛ با 515 :0379 ،3؛ یربیی ،
22 :5113؛ زوری010 :0393 ،؛ د ركرن-ماینستی ریست .)035 :5112 ،2


ستای  zaoθraبهمعنیاا «پ زیی» ،وهلیوا میایوا  ،zōhrسیغ ا مسیر
( žwšyبوی 012 :0377 ،؛ ماییزوفی065 :0362 ،؛ یربی .)535 :5113 ،
1. I. Greshevitch
2. Boyce
3. Bach
4. Durkin-Meisterenst
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ستای * jaθraبهمعناا «پزی» ،فارس باستای  ،*jaçaوهلوا مایوا ،zahr
وییارت ( jhrزییوری006 :0933 ،؛ بییوی 012 :0377 ،؛ یربییی 535 :5113 ،؛
گیشویچ060 :0360 ،؛ .)039 :5112 ، meisterernst



ستای  ،*muθraوهلوا  ،mutrākویارت  ،میایوا ( mwhrبیوی :0377 ،



ستای  baxəδraبهمعناا «بهیی» «بخیش» ،وهلیوا میایوا  ،bahrویارت



سییتای * spiθraبییهمعنییاا «سییپهی» ،وهلییوا ( spihrزییوری027 :0933 ،؛

012؛ 533 :5112 ،meisterernst؛ زوری.)552 :0933 ،

( bhrبوی 57 :0377 ،؛ ژینو 51 :0375 ،0؛ .)017 :5112 ،meisterernst
یربی .)079 :5113 ،


ستای  xšaθraبهمعناا «شهییارا» ،وهلوا ،مایوا ویارت  šahrبیهمعنیاا
«شییهی» (بییوی 92 :0377 ،؛ زییوری076 :0933 ،؛ یربییی 093 :5113 ،؛ ژینییو،
.)32 :0375



سییتای  ،vərəθraγnaوهلییوا ( vahrāmبارتلمییه0250 :0312 ،؛ یربییی ،
.)510 :5113



ستای  aēθrapatayبهمعناا «رئر

ر حایرای» ،كتربهزیاا وهلیوا ،ēhrpat

وهلوا ( hērpatبا 037 :0379 ،؛ یربی .)33 :5113 ،


سییتای  ،puθraوهلییوا ،مییایوا كتربییهزییاا وهلییوا  ،pusوییارت pwhr

(596 :5112 ،meisterernst؛ بوی 72 :0377 ،؛ با 02 :0379 ،؛ یربی ،
.)063 :5113
» ،سایسییكییت  ،dātraوهلییوا ( dāsزییوری،



سییتای  dāθraبییهمعنییاا «د



سییتای * pāθraبیییهمعنیییاا «ویییا » ،وهلیییوا ( pāsگیییایگی96 :0372 ،؛

006 :0933؛ گایگی.)96 :0372 ،5
.)523 :5112 ،meisterernst

1. Gignoux
2. Geiger
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سییتای * xšaoδraبییهمعنییاا «مییای » «ر ی» ،وهلییوا  ،šōhrوییارت šwy



ستای * ،gaoθraوهلیوا  ،gōhrسیغ ا  ،γwšعیبی ( jauharمیاییزوفی،



ستای  ،tąθraوهلوا میایوا ( tārبیوی 96 :0377 ،؛ زیوری95 :0933 ،؛

(351 :5112 ،meisterernst؛ زوری076 :0933 ،؛ یربی .)097 :5113 ،
326 :0362؛ 067 :5112 ،meisterernst؛ گایگی.)20 :0372 ،
یربی .)035 :5113 ،


سییتای  ،uštraفارس ی مرایییه ( ušturیربییی 033 :5113 ،؛ گ یایگی:0372 ،
.)571



ستای  ،pištraفارس مرایه ( pēšagمكنیزا69 :0370 ،0؛ كاوادییا:0312 ،5

.)262
 .5تحول پسوند «هر» در فارسی نو

وسوی  θraباستای پ د رة مرایه تا فارس یو ،دگیگوی زای گویاگوی ر وشتسیی گذ شیته
ست كه در ینجا ،یزا ر درقالب مقولهزای ب ین شیح دستهبن ا كید ی :
لف) ژ زای كه در یزا ،وسوی  θraباستای در د رة مراییه ،بیه  hrتبی یل شی

د رة مرایه ،ب ی تغرری در فارس یو باق مای

ست (زوبشمای:)551 :0396 ،3

پ

 وهلوا مایوا  ،čihrفارس یو  čihrبهمعنیاا «چهیی » (مكنیزا62 :0370 ،؛
یلكرنز)552 :0901 ،2؛

 وهلوا مایوا  ،zahrفارس یو  zahrبهمعناا «پزی» (الف تبییزا:0363 ،
)0127؛
 وهلوا  ،mutrākمیایوا  ،muhrفارسی ییو  muhrبیهمعنیاا «مهیی» (زمیای:
)5160؛

1. D. N. Mackenzi
2. H. Kapadia
3. H. Hubschmann
4. Ch. Wilkins
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 وهلوا مایوا  ،bahrفارس یو  bahrبیهمعنیاا »بهیی« (گیایگی53 :0372 ،
)93؛
 وهلوا  spihrفارس ییو  sipihrبیهمعنیاا «سیپهی» ( ژ زیاا مراییه بیا اوشیة
غاپین در فارس یو كه ا  i,uدر غاپ ژ یا برن د زمخو ی فز د ش

ست (زمای92 :؛ زوبشمای)535 :0396 ،؛
 مایوا وارت  šahrبهمعناا «شهی» ،فارس یو  šahrبهمعنیاا «شیهی» (بیزیای
قاط )0320 :0363 ،؛
 وهلوا  ،vahrāmفارسی ییو  bahrāmبیهمعنیاا «بهیی م» (زوبشیمای:0396 ،
)039؛
 وهلییوا  ،ēhrpatوهلییوا  ،hērpatفارسیی یییو  hirbadبییهمعنییاا «زریبیی »

(د رمستتی .)012 :0370 ،0زوبشمای معتق سیت در یین ژ  ،فی ینی قلیب ییا
ورشزشت  /h/ورت گیفته ست (زوبشمای.)332 :0396 ،

ب) ژ زییای كییه در یزییا ،وسییوی  θraباسییتای در د رة مرایییه ،بییه  hrتبی یل شی
به ورت  harبه فارس یو رسر

ست:

 وهلوا  ،šōhrفارس یو  šōharبهمعناا «شوزی»؛
 وهلوا  ،gōhrفارس یو  gōharبهمعناا «گوزی».
زوری معتق ست در ین ژ زا ،فی ین فز یة كه ا یورت گیفتیه سیت (گیایگی،
)21 :0372؛ ما پیظی زوبشمای« ،شوزی» به قریا
 .)95 :0932شایای ذكی ست كه شمارا یام
یا د بار شكل گریی (مرِی.)591 :5113 ،5

بیا «وی ر» سیااته شی

سیت (زوبشیمای،

د پ ژ زا م تو ین به قرا

سااته شیوی

ج) ژ زای كه در یزا θra ،وسوی باستای به ورت  /s/به فارس مراییه ییو رسیر
ست (گایگی36 :0372 ،؛ زوبشمای:)551 :0396 ،
1. J. Darmesteter
2. Meier
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 وهلوا ،مایوا كتربهزیاا وهلیوا  ،pusفارسی ییو  pusarبیهمعنیاا «وسیی»،
وهلوا  ،āpustanفارس یو  ā bistanبهمعناا « بستن»؛
 وهلوا  ،dāsفارس یو  dāsبیهمعنیاا «د

» ،وهلیوا  ،pāsفارسی ییو pās

بهمعناا «وا ».
د) ژ زای كه در یزا ،وسوی  θraباستای به ورت  /r/به فارس یو رسر

ست:

 وهلوا مایوا  ،tārفارس یو  tārبهمعناا «تار»؛
 وارت  ،vāsphuragān ،puhrفارس یو  pūrبهمعناا «وور» «وسی».
زوبشمای معتق ست ت و  /θr/باستای به  ،/r/ت ت تأثری فی ین دغیام یورت گیفتیه
ست پ یظی زوری د رمسیتتی یریز  /h/در فارسی ییو ،ویرش پ  /l/ /r/حیذف می شیود
( یلكرنز053 :0901 ،؛ گایگی36 :0372 ،؛ د رمستتی33 :0370 ،؛ زوبشمای:)323 :0396 ،
 فارس مرایه  ،ušturفارس یو  šuturبهمعناا «شتی».
در ژ زای كه با یک كه د زمخیو ی غیاپ می شیوی  ،مریایزشیت  /u/می یی
(زوبشمای062 :0396 ،؛ گایگی.)20 :0372 ،
) ژة پیی فی ین ا مستقل د شته ست:
 فارس مرایه  ،pišagفارس یو  pišeبهمعناا «ورشه».
در ین ژ  ،وسوی  θrدر فارس مرایه یو حذف ش

ب ین ورت ،ت ول مسیتقل

ر ا د د ست (د رمستتی.)33 :0370 ،
 .6نتیجهگیري
پ مجموو مطالب برایش

ت و

یی زییییک پ ژ زیای كیه در سیه د ر بیرسی

كیدی  ،چنرن بیم ی كه زییک پ ژ زیاا ذكییشی  ،ت یت تیأثری فی ینی زاا

یی

دگیگوی زای یافته ی  .ین فی ین زا شامل زمگیوی  ،قریا  ،دغیام ییا دیگیی فی ینی زاا
پبایشناس ی كه م تو ی بهتیترب پیی ،یزا ر دستهبن ا كید:
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برشتی ژ زای كه وسوی  θrد شته ی  ،در سری ت و اود ،پ د رة باسیتای تیا مراییه ،بیه
 hrتب یل ش ی
یسب ی

ژ زیای كیه بیه  harتبی یل شی یی  ،معمیوالً دربیارة یل ،منشیأ
با ژ زیاا زی معنیاا ایود سیااته

م تو ی حتما د د ینگویه ژ زا به قرا

ش ی .
ت ول دیگی كه در وسوی  θrباستای به د رة مرایه مشاز ش  ،تب یل ین وسوی بیه /s/
ست كه بی سا

ی م تو ی یترجه گیفت ین وسوی در د رة مرایه ،به  /s/دغیام شی

ینگویه ژ زا به قرا

بیا تل یظ  /s/فارسی باسیتای بیه د رة بعی رسیر یی

ییا

ییا بیهعلیت

قی رگیفتن بع پ كة بلن  ،/ā/به  /s/تب یل ش ی .
ژ زای كه در د رة مراییه ،د ر ا وسیوی  /hr/زسیتن

در فارسی ییو ،بیه  /r/تبی یل

ش ی  ،حتماالً در تیكربات ،به  /r/دغام م شوی ؛ لبته دربارة ژة  /tār/بای توجیه كنیر
كه حتما د رد در ین ژ  ،ج  /θ/جزء ریشه بود باش ؛ یه وسوی ؛ زمچنرن ممكن ست
ین ژ جزء ستثنائات باش ؛ ما دربارة تک ژ زای كه د ر ا ین وسوی زستن
دیگیگویه د شته ی  ،م تو ی گ ت یزا یا به قرا

با ژة دیگی سااته ش

ت ول

یا ت ت تیأثری

فی ین زاا پبایشناس  ،زیك م ت ول مت ا ت یافته ی .
منابع



موپگار ،ژ له حم ت ضل ( .)0395زبان پهلووي و ادبیواو و دسوتور آن: .
معرن.



بو لقاسم  ،م سن ( .)0372تاریخ پبای فارس تهی ی :سمت.

 الف تبییزا ،م م حسرن ( .)0363برهان قاطع .به زتمیام م می معیرن .تهیی ی:
مریكبری.

 زوبشمای ،زاینییش ( .)0396تحول آوایی زبان فارسوی از هنودواروپوایی توا

فارسی نو .تیجمة بهز د معرن سام .تهی ی :مریكبری.
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