
  

  

  

  

  

  ثيرات گجراتي در زبان اوستاييأت

  

  پروفسور والديمير ايوانف

  دانشگاه مسكو

  
  

 را ها زردشت گات.  فالت ايران رايج بودةزبان اوستايي در اواسط هزارة دوم قبل از ميالد در منطق
 را آهنگين ها به اين زبان سروده است و به احتمال قوي او خود نخستين كسي بوده كه اين گات

ريشه، و  دانان ايراني موافقند كه خواندن اوستا با موسيقي سنتي ايراني هم موسيقي. وانده استخ مي
شود به قرار ذيل  تغيير تلفظ زبان اوستايي را مي. تقريباً در يك دوران تاريخي شروع شده است

آهنگ هاي معمولي بدون  در زبان اوستايي فقط واكه) ۱( اول ةدر مرحل). ۱نك نمودار(نشان داد 
به احتمال قوي براي اينكه متون مقدس از يك طرف تأثير بيشتري ) ۲( دوم ةدر مرحل. شد ادا مي

تر در حافظة طرفدارانش باقي بماند، شايد بعضي  در شنوندگان داشته باشد و از طرف ديگر محكم
ه هاي اوستايي اضاف  به واكه(Speech Vocal)از مشخصات جديد مطابق تئوري گفتار آهنگين 

  . شده باشد
اي  متخصصان آواشناسي معتقدند كه استفاده از آهنگ در زبان موجب تغييرات قابل مالحظه  
خوانند، زيرا اين   را با كشش نميu و iهاي  گاه واكه اي اپرا هيچ شود؛ مثالً، خوانندگان حرفه مي
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شوند كه فقط  روده ميمتون اپرا نيز طوري س. توان آنها را بلند ادا كرد اند و نمي ها بسته واكه
 . داشته باشندكشش  a و o،eهاي باز مانند  واكه
 به نظام آوايي زبان اوستايي اضافه شده باشد كه در ō و ēهاي  شايد در اين مرحله، واكه  

پارسي باستان وجود نداشته است؛ اوستاشناسان روسي اين تغييرات را خارج از قواعد 
 به نظام آوايي آن زبان اضافه ۸ ةهاي مذكور در مرحل ست واكهدانند و يا ممكن ا شناختي مي ريشه

  . شده باشد كه دربارة اين موضوع دوباره توضيح داده خواهد شد
گو دهد؛ بدان گفت خود را از دست مي به بعد زبان اوستايي خصلت زنده بودن ۳ ةاز مرحل  
 قبل از ۶ -۹  قرون(ان مادها چون از زب. رود كار مي شود و تنها براي خواندن متون مقدس به نمي
شواهد كتبي در دست نيست، وصف تغييرات آن زمان در نظام آوايي و طرز خواندن ) ميالد

  . اوستا بر اثر تأثير زبان مادي مشكل است
خوبي   ما قادر هستيم به۶و  ۵، ۴علت داشتن اطالعات كافي در مورد مراحل  برعكس به  
طبيعي است كه . وايي زبان اوستايي چه وضعي پيدا كرده بوددر اين دوران نظام آكه كنيم تصور 

ان آن زمان براي آموزش و ترويج آن زبان ناگزير از قواعد آوايي زبان خود يموبدان و دستور
هاي انگليسي براي خواندن متون  هاي آمريكايي از واكه طور مشابه كشيش به. كردند پيروي مي

هاي روسي براي خواندن متون اسالوي باستان استفاده  هاي ارتودوكس از واكه التين و كشيش
 . كنند مي
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ها تقريباً  هاي پارتي و پهلوي سيستم واكه يعني در پارسي باستان، زبان ۶ و ۵ ،۴در مراحل   
 و ąهاي  شود كه واكه خوبي ديده مي به. شود  نشان داده مي۲بندي آنها در نمودار  يكي بوده و طرح

ə وران در زبان مادري موبدان زردشتيان معمولي وجود نداشت، اين است كه آنها در آن د ? و
شد كه در زبان  گونه تلفظ نمي ها آن هايي را نداشتند و البد اين واكه اصالً توانايي تلفظ چنين واكه

 .اوستايي بود
 

 

ي اوستا شود يك شاخه از كارشناس  كه پس از برقراري اسالم در ايران شروع مي۸ ةدر مرحل  
ها زبان اوستايي و طرز خواندن اوستا را  به مرور زمان هندي. گردد منتقل مي) بمبئي منطقة (به هند 
شود   رجستاني مي-شان گوجراتي ةزبان مادري دستوران، موبدان و طرفداران ساد. گيرند ياد مي

  ).  ميالدي از هم جدا شدند۱۵اين دو زبان در قرن (
كند چون از ريشة ديگري سرچشمه  يقي ايراني خيلي فرق ميموسيقي آنها هم با موس  
كه  خوانند، در حالي گاه مي صورت سه را به» اَِشم وهو« طور مثال موبدان معاصر ايراني به. گيرد مي

 نشان داده ۳هاي زبان گجراتي معاصر در نمودار  سيستم واكه. كنند ها از ماژور استفاده مي هندي
 .شود مي
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.  باشد تواند كوتاه يا بلند، خالص يا خيشومي شناسي گجراتي، هر واكه مي واعد واجمطابق ق  
هاي  يك از اينها در زبان  در زبان اوستايي پيدا شدند كه هيچə و ə و ąهاي  از اينجاست كه واكه

ها به الفباي اوستا اضافه شدند و  بعد به احتمال قوي اين واكه. باستاني ايراني كشف نشده بود
شكل   در حال حاضر نظام آوايي اوستا به. شناسان اروپايي رسيده است دست زبان دين شكل بهب

 و با گجراتي معاصر ن نظام با پارسي باستان فرق زياداي). ۴نك نمودار(شود  زير تعريف مي
 . شباهت بسياري دارد

 
 

 

 

ن هم وجود به موازات تحوالت سبك هندي در ايران مكتب اجراي اوستا در يزد و كرما  
موبدان و ). ۱نك نمودار (دارد كه از زمان ساسانيان تا امروز سينه به سينه انتقال يافته است 
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 ۵نظام آوايي دري در نمودار . بهدينان آنجا عالوه بر فارسي بر زبان دري يزد و كرمان تسلط دارند
 . شود نشان داده مي

  
 

 

 

د ده گونه كه تحليل صوتي نشان مي آن. هاي دو آوايي وجود ندارد در زبان گجراتي مصوت  
  بلندē را با aēخوانند، موبدان هندي   كوتاه ميi را با ai يگرا  پايينكه موبدان ايراني دو آواي جايي
يعني در .  غيرممكن است و در هيچ زبان ديگري در جهان رايج نيستē]تلفظ [اصالً . خوانند مي

آوا را با دو  كنند و دو  ودشان استفاده ميتگاه واجي خ براي سهولت اجرا از دسها اين مورد هندي
  . كنند مي جداگانه تعويض واكة
كنند  اند گرچه سعي و كوشش مي موبدان ايراني حتي آنهايي كه در هند درس خوانده  
 ə و a ،əجاي آنها فقط  توانند اين كار را انجام بدهند و به  را تلفظ بكنند، نميə و ą ،əهاي  واكه
دانند كه اين  ميكنند با وجود آنكه   را تلفظ ميt فقط өجاي  به. كنند  فارسي را ادا ميساده

  .»انگليسي است thمثل «همخوان 
دهد كه تصورات دانشمندان اروپايي در مورد نظام آوايي اوستا،  توضيحات فوق نشان مي  

ي به شاخة ايراني تلفظ شناسان اروپاي متأسفانه زبان. تحت تأثير زبان گجراتي قرار گرفته است
اي دربارة دو شاخه موجود در دست  كنند و ما تاكنون تحقيقاتي مقايسه اوستايي كم توجه مي

  .نداريم


