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 پردازیهای گفتهشناختی شیوهتحلیل نشانه

 1های نهم و دهم اوستادر یسن
 

 2دکتر مرضیه اطهاری نیک عزم
 3احمدیسهراب 

 کیده:چ
 

های نهم و یسن اوستا بپردازیم.و دهم  های نهمیسنپردازی در گفتههای ویژگیبه بررسی که داریم  آندر این مقاله سعی بر 

ترین ها یکی از مهم، زبان یسننام داردهوم یشت ند که بر روی هم هستهای اوستا سه فصل از کتاب یسناوستا و یازدهم  دهم

های افعال به عنوان تکواژهای وابسته شخصی وشناسهضمایرپردازی های اوستاست. یکی از نمودهای گفتهبخشترین و کهن

، اول اول شخص مفرداند: های گوناگونی به کار رفتهروشبه های نهم و دهم از جمله در یسنا هکه در یسنهستند  iیدستور

ها در گفته پردازی کرده و این تغییر ضمایر و شناسه که مدام تغییر ، دوم شخص مخاطب و غیرهسوم شخص جمع ،شخص جمع

خواستن،  وجهیگردد. از طرفی افعال که خود سبب تولید معنا می شدههای نهم و دهم ب اتصال و انفصال گفتمانی در یسنموج

ها و ار رفته برای بررسی ضمایر، شناسهکنند. روش به کمهمی را در معنای گفتمان ایفا میتوانستن، بایستن و دانستن نقش 

در پردازی و شیوه گفته ی عرفانیچگونگی تولید معنا. هدف از این مقاله نشان دادن استشناسی مکتب پاریس افعال موثر نشانه

 یسن های نهم و دهم اوستا است.

 یسن نهم و دهم، گفته پردازی، ضمایر شخصی، افعال موثر. :هاهکلید واژ

                                                           

 ارجاع به مقاله:نحوة  1 
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رآکادمی هن« شناسی و هنرنشانه»بخش   دکتر مرضیه اطهاری نیک عزم – نهم و دهم اوستا یهاسنیدر  یپردازگفته یهاوهیش یشناختنشانه لیتحل 

 مقدمه .1

است. زبان های کهن ایرانی که اثر مکتوب از آن در دست است زبان اوستایی شناسی یکی از زبانهای زبانبندیبنابر تقسیم

های خانواده زبانهای ایرانی باستان است که خاستگاه آن شرق و شمال شرق ایران بزرگ بوده و بر اوستایی خود از زیر شاخه

ن بیشتر دانشمندان هم داستانند که این زبان به اکنو» های هندو اروپایی تعلق دارد. شناسی نو به خانواده زباناساس موازین زبان

همین ناحیه بوده  که در اوستا آمده، iiنواحی آسیای میانه و احتماال به نواحی خوارزم، تعلق داشته است و منظور از ایرانویچ

 (.   57: 1386)آموزگار ، « است.

ها و خرده اوستا. ها، ویسپرد، وندیداد، یشتیسنپنج بخش تشکیل شده است شامل  بندی امروزین، کتاب اوستا ازطبق تقسیم

ش ایزد هوم است را های نه تا یازده که در بر دارنده ستای. فصلست"ها"فصل یا  72بخش اوستا و دارای ترین ها مهمیسن

، شهر، هم اوست که سرور خانواده، روستا در اوستای نو، هوم به عنوان ایزدی توانا ستایش شده ]...[»اند. نامیده« هوم یشت»

از طریق ستودن و خواندن »( بزرگداشت هوم 4:  1364محصل،  )راشد«. خوانده می شود« سرور دانش»کشور و مهمتر از همه 

ر چنین هوم د( هم6)همان، « های خاص او و نیز از طریق نیاز و نثار دو آرواره، زبان و چشم چپ، قربانی برای اوست.نیایش

و ما در  کندایفا میآیین مزد یسنا گیاهی مقدس است که سود آوری بسیار دارد و افشره آن در آیین های مزدیسنایی نقش بسیار 

 متن اوستا شاهد ستایش این گیاه مقدس هستیم. 

با چه ساختاری و از چه طریقی صورت گرفته هوم که ستایش گیاه مقدس ی که ذهن را می تواند درگیر کند این است هایپرسش

از ضمایر مفرد به ضمایر جمع  چگونه با گذرو ؟ کرده استهایی برای تولید گفتمان خود استفاده گفته پرداز از چه شیوهاست؟ 

ری از و کانماید؟ افعال وجهی با چه سنقشی در این گذار ضمایر ایفا می زاویه دید چهمعنای وحدت در ستایش حاصل می گردد؟ 

 کنند؟به تولید معنای گفتمان کمک می

وجهی به ویژه فعل دانستن تغییر ضمایر و همچنین از طریق افعال بیشتر از طریق متن عرفانی است معنای  نفرض ما برای

دائما شناخت و باور  "هوم"پرداز با معرفی کنشگر در واقع گفته دهد.پردازی را تحت تاثیر قرار میکه روند گفته گرددحاصل می

که این ستایش ناشی از شناخت  گرددمنجر می "هوم"دسته جمعی مخاطبان را افزوده و در نهایت در یسن دهم به ستایش 

دی جا حقیقت واحدر اینیابد. منظور از عرفان نوعی عرفان دست میبه می باشد. در واقع می توان گفت که مخاطب  "هوم"

 است که به صورت ایزدان مختلف زردشتی یا پیش زردشتی از جمله هوم تجلی یافته است.  
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رآکادمی هن« شناسی و هنرنشانه»بخش   دکتر مرضیه اطهاری نیک عزم – نهم و دهم اوستا یهاسنیدر  یپردازگفته یهاوهیش یشناختنشانه لیتحل 

که توسط معناشناسی مکتب پاریس است  -می توان به کار گرفت نشانهباال سواالت که برای پاسخ به  یهایرویکردیکی از 

 ن دو سوسور زبانشناس سویسی و لوییفردینا ریزی شد که به دنبال آرای نظریپایه 1966در سال  iiiالژیدراس ژولین گرماس

، دنی iiپردازانی همانند ژاک فونتنیهای اخیر با کوشش نظریهدر سالشناس دانمارکی در فرانسه نضج گرفت. لف زبانلمزی

رویکردهای گیری داشته و در حوزه های مختلف علوم انسانی در کنار سایر مهای چشو غیره پیشرفت ii، کلود زیلبربرگiبرتراند

های متعددی برای تحلیل متن تعریف شده است که در تحلیل متن، به واکاوی متون مختلف پرداخته است. در این مکتب روش

  است.واقع هدف اصلی آن پیدا کردن ساختارهای معنا دار و معنا ساز در گفتمان 

های مختلف و شیوه یگفته پردازته شده، مسئله شناسی مکتب پاریس به آن پرداخ-یکی از روشهای نظری که در رویکرد نشانه

پردازی را بررسی خواهیم کرد، بنابراین های مختلف گفتهه ما هم در تحلیل متن اوستا شیوهنظر به اینک. استگفتمان تولید 

  چنین رویکردی را برگزیدیم.

های نهم و دهم یکی از عوامل معنا ساز جانشینی ضمایر مختلف، اتصاالت و انفصاالت گفتمانی بر اساس تغییر ضمایر، یسندر 

تن، دانستن و باور . این افعال از نظرمعنایی به پنج فعل خواستن، بایستن، توانساست وجهیشناسه ها و چگونگی کاربرد افعال 

شود و همچنین ها ارجاع داده میاین افعال با توجه به ضمایری که به آن لعهپیکره مورد مطاشوند. در کردن تقسیم می

 در تولید معنا نقش دارند.  وجوهشان

چارچوب نظری، روش و رویکرد تحلیل متن توضیح  این مقاله از سه بخش تشکیل شده است. پس از پیشینه تحقیق نخست

پرداز را تغییر و زاویه دید گفتهشود ن به دنبال تغییر ضمایر حاصل میسپس اتصاالت و انفصاالتی که در گفتماداده خواهد شد، 

   نماییم.ها را تحلیل میو شیوه تولید معنا توسط آن وجهیکنیم. در پایان افعال بررسی میدهد می

 

 پیشینه تحقیق  .2

و سایر کشورها انجام گرفته است، از پژوهش هایی در ایران در مورد پیشینه پیکره مورد مطالعه، باید بیان کرد از قرن هجدهم 

جمله ی کسانی که در زمینه ی متون اوستایی قلم زده اند می توان به دانشمند آلمانی بارتلمه اشاره کرد که فرهنگ اوستایی او 

و  iiiبه زبان آلمانی، یکی از مهم ترین منابع مطالعات اوستایی می باشد. در فرانسه هم این مطالعات توسط جیمز دارمستتر

، به صورت علمی انجام شده است. ژان کلنز در این زمینه چند کتاب به زبان فرانسه تالیف کرده که می توان به iiiiسپس کلنز

( اشاره کرد. اضافه کنیم در زمینه ی متون اوستایی 1984، 1363) "افعال اوستایی"( و 1353، 1974) "نام های خاص در اوستا"
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رآکادمی هن« شناسی و هنرنشانه»بخش   دکتر مرضیه اطهاری نیک عزم – نهم و دهم اوستا یهاسنیدر  یپردازگفته یهاوهیش یشناختنشانه لیتحل 

گاه زبانشناسی تاریخی بوده است. ،به این ترتیب که در هر پژوهش متنی اوستایی انتخاب بیشتر بررسی های دستوری از دید

شده و ویژگی های دستوری و ریشه شناسی واژگان آن بررسی گردیده. در مورد هوم یشت به عنوان یک متن اوستایی نیز چنین 

 Note sur un( با عنوان 1348) 1970د که در سال مطالعاتی صورت گرفته است، از جمله می توان به مقاله ژان کلنز اشاره کر

emploi du datif dans le Hom-Yašt  یادداشتی در باب کاربرد حالت برایی در هوم یشت( در مجله آلمانی(Die Sprache 

ری مهم دی اشپراشه منتشر گردید. در این مقاله کلنز به بررسی حالت برایی در هوم یشت پرداخته است که از ویژگیهای دستو

چند رساله دانشگاهی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری نگاشته شده، از جمله اکثر زبانهای تصریفی می باشد. در ایران نیز 

که در سال  "بررسی هوم یشت "پژوهشگران، می توان منظر رحیمی ایمن را نام برد که در رساله دکتری خود تحت عنوان 

ابواقاسمی دفاع گردید، هر سه فصل هوم یشت را بررسی کرده و عالوه بر بیان نکات به راهنمایی اقای دکتر محسن  1365

در  1373دستوری ،توضیحاتی در مورد ایزد هوم و کارکردهای آن داده است. دانشجوی دیگری به نام سکینه منصوری در سال 

به راهنمای آقای دکتر محمد رضا  "ت هاصنایع بدیعی و آرایشهای هنر در یش"پایان نامه ی کارشناسی ارشد خود با عنوان 

دستغیب بهشتی به بررسی آرایه های ادبی به کار رفته در هوم یشت پرداخته است. آقایان هادی قلیزاده، فیروز فاضلی و محمد 

 1394 که در سال "تحلیل و دگردیسی گفتمان قدرت قدسی در ادبیات ایران از اوستا تا متون عرفانی"کاظم یوسف پور در مقاله 

پژوهشی ادبیات فارسی به چاپ رسیده اوستا را از منظر عرفان با تکیه بر ساختارهای زبان بررسی کرده اند. -در فصلنامه علمی

تحقیقات دیگر در زمینه ی متون اوستایی بسیار است که نگارندگان در فهرست منابع به اصلی ترین آن ها اشاره کرده اند. 

 برای نقد متون ،از جمله نشانه شناسی برای واکاوی متون اوستایی تاکنون به کار نرفته است استفاده از رویکردهای جدید 

 ، رویکرد و روشتحقیق نظریچار چوب  .3

 رویکرد نشانه شناسی مکتب پاریس -3-1

موضوع علم نشانه شناسی چگونگی تولید معنا می باشد و حوزه بسیار وسیعی را شامل می گردد که تمام شاخه های علوم انسانی 

حوزه نشانه شناسی از فلسفه گرفته تا زبانشناسی، مردم شناسی، تاریخ، روانشناسی و جامعه شناسی را در بر می گیرد. در واقع 

همانطور که  شکلهای مختلف زبانی و همچنین از طریق گفتمانهای مختلف ظاهر می گردد. حضور و ظهور معناست که از خالل

گفتمان دارای معانی مختلفی می باشد. میتواند مجموعه ای از جمالت باشد، یا مجموعه ای از عبارات »فونتنی اظهار می دارد، 

منجسم یا نتیجه گفته پردازی. که تعریف اول مربوط به حوزه زبانشناسی متنی، تعریف دوم زبانشناسی گفته پردازانه و تعریف 

ام موارد، در تعریف گفتمان اندیشه ای حاکم است و آن این است که آخر مربوط به فن بالغت و کاربرد شناسی زبان است. در تم
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رآکادمی هن« شناسی و هنرنشانه»بخش   دکتر مرضیه اطهاری نیک عزم – نهم و دهم اوستا یهاسنیدر  یپردازگفته یهاوهیش یشناختنشانه لیتحل 

معنایش تنها از اضافه کردن عنصری به متن و یا ترکیب معنای قسمتهای مختلف گفتمان را می توان کلیتی در نظر گرفت که 

بنا به نظر  حاصل میگردد.این است که چگونه معنا از طریق گفتمان  ه. حال مسئل(81، 1998)فونتنی، « آن حاصل نمی گردد.

، آنهم در دورنمای روش تولید معنا در کاربرد ما را به قرار گرفتن در نظامهای نشانه ای و کاربرد آنها فرا می خواند»ژاک فونتنی، 

تجربه دادن  نشانتولید کنیم. معنا  یم از آنهادهد تا بتوانیبه صورتی منسجم سامان م را زبان درک زیسته و تجربهلحظه ای که 

برای تولید یک گفتمان پیش از هر چیز کشف منطق آن، جهت متن، نظم آن و شکل و قالب هدمند آن و حتی ساختار آن است. 

و شناخت است که سه بعد اصلی  احساس( منطقی که فونتنی برای متن توضیح می دهد شامل کنش، 183، 1998)فونتنی، « 

 . گفتمان را در فرایند کاربرد زبانی می سازد

ساختارهای معنایی متن را به دو قسمت سطحی و عمیق تقسیم کرده است. الزم به ذکر است که نشانه شناسی مکتب پاریس 

برای ما تصویر  جمالت متن معنا رااست که  ساختار و یا ساختار سطحی متنرویی ترین  iiسطح تجسمی متن )فیگوراتیو(

، سطح روایی. و پس از آن با بعد کنشی )دنمای درک میآن را بیرون از دنیای به واسطه تجربه های خود و مخاطب  کرده سازی

وجهی و نموهای افعال انواع مختلف به کار گیری ، بعد عاطفی ) نحو روایت، طرحواره روایی، مربع معنایی، مربع حقیقت نمایی(

که هر  گردیممواجه می  دیگر مواردو  طرحواره تنشی(، ارزشها)گستره و فشاره متن،  ا بعد شناختیی و (افعال، طرحواره عاطفی

غالب در گفتمان البته باید بدانیم که کدام بعد  د.کنبه ساخت معنا کمک می چه در ساختاری سطحی و یا عمیق و ژرف کدام 

در برخی متون ل برای مثا و یا بعد شناختی.عاطفی الب است و دیگر ابعاد را تحت کنترل خود دارد، بعد قکنشی ، بعد گردد می

. حال باید به نکاتی که در گفتمان حائز و حقوقی بعد شناختی، و غیرهمتون فلسفی در ادبی، بعد کنشی بر گفتمان مسلط است، 

اهمیت است پرداخت. از جمله این نکات گفته پردازی، اتصاالت و انفصاالت گفتمانی، زاویه دید گفته پرداز و افعال وجهی می 

  و ما در ذیل به تعریف مختصری از آنها می پردازیم.  ما کمک می کندل و واکاوی متن باشد که به تحلی

 ت گفتمانیت و انفصاالتعریف اتصاال -3-2

ساختار  گیچگون از طریق گفته پردازیدر تعریف گفتمان مطرح گردید که گفتمان نتیجه گفته پردازی است. باید اضافه کنیم که 

در واقع می توان گفت هر گفته ای  در ارتباط با موقعیتی که گفتمان در آن شکل می گیرد.آنهم از پیش تعیین می گردد، زبان 

مستلزم امر گفته پردازی می باشد و هر گفتمانی همواره یک فاعل دارد که به طور ضمنی نقش گفته پرداز و گفته یاب را 

گفته پردازی یک واقعیت پدیدار شناسانه است که نقش » همانطور که ژان کلود کوکه اظهار می دارد: همزمان ایفا می کند. 
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رآکادمی هن« شناسی و هنرنشانه»بخش   دکتر مرضیه اطهاری نیک عزم – نهم و دهم اوستا یهاسنیدر  یپردازگفته یهاوهیش یشناختنشانه لیتحل 

« مرکزی داشته و به ادراکات ما وابسته است و به همراه آن ادراکات، استقرار فاعل را در دنیا با گفتمانش مالحظه می نماییم

 (2، 2005)برتراند، 

که یکی از روشهای  را مطرح می نماید مفهوم گفته پردازی و موضع گیری فاعل گفتمان مسئله اتصاالت و انفصاالت گفتمانی

در واقع در جهت انفصالی است که دنیای گفتمان از زمان اکنون رها می گردد و گقتمان شدت  iدبریاج»  واکاوی متن می باشد.

شده و به گستره اش افزوده می گردد در مکانهای جدید، در زمانهای جدید و کنشگران جدید وارد صحنه می  و فشاره اش کم

دگی متن می گردد. دنیای جدیدی که در گفتمان خلق شده بی نهایت گستراعث . انفصال گفتمانی در واقع تکثر گراست و بوندش

در جهت اتصال گفتمانی است. گفته پرداز در موضع خود قرار می  iiمکان؛ فضا، زمان و کنشگر را داراست، در مقابل امبریاج

گیرد و سعی دارد اکنون را درک کند و گفتمان به توصیف اکنون، اینجا و کنشگران حاضر )من/تو( می پردازد. اتصال گفتمانی از 

 ( 94، 1998ونتنی، )ف«. گستره صرفنظر کرده و اولویترا به فشاره و شدت می دهد. یعنی بر لحظه متمرکز میگردد

 افعال وجهی -3-3

یکی از ارتباطات میان منطق، زبانشناسی و نشانه شناسی نقش افعال وجهی در جمله است. افعال وجهی گزاره ای است که 

یک عبارت توصیفی « من کتاب می خوانم» عبارت دیگری را تغییر میدهد و از عبارات توصیفی منتزع می باشد. برای مثال : 

عبارات وجهی می باشند. از دیدگاه زبانشناسی افعال وجهی « من میتوانم یا می خواهم یا بلدم کتاب بخوانم»ه است در حالیک

)خواستن، بایستن، توانستن، دانستن، باور داشتن، انجام دادن و بودن( نوع بازخورد گفته پرداز نسبت به گفتمان را مشخص می 

ت، شناخت ، احتمال و غیره. برای نشانه شناسان افعال وجهی بسیار مهم بوده و کند به عنوان نمونه: تحسین، قطعیت، عدم قطعی

اندکی متفاوت از زبانشناسان آن را تعریف کرده اند. در تحلیل گفتمان از ارزش های وجه نما سخن به میان می آورند. ارزش وجه 

یا  "توانستن"است. برای مثال کنشگر میخواهد  نما می تواند در کنار ارزشهای توصیفی موضوعی باشد که کنشگر به دنبال آن

را به دست آورد. بنابراین در نشانه شناسی خود فعل وجهی ابژه )موضوع( می شود و کنشگران )سوزه ها( یا به سطح  "دانستن"

هماهنگی بین می گویند یا در انجام کنشها، تضاد و نا  4یکسانی از داشتن افعال وجهی می رسند که به آنها سوژه کمال یافته

در سوژه کمال یافته، تمام افعال وجهی به یک  5افعال وجهی برایشان به وجود می آید که انها را سوژه های در کشمش می نامند.

میزان وجود دارند در حالیکه در سوژه های در کشمکش افعال وجهی با هم در گیر می شوند و تضادی در دل سوژه ایجاد می 

                                                           
4 sujet de plénitude 
5 sujet problématique 
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رآکادمی هن« شناسی و هنرنشانه»بخش   دکتر مرضیه اطهاری نیک عزم – نهم و دهم اوستا یهاسنیدر  یپردازگفته یهاوهیش یشناختنشانه لیتحل 

و توانستن را دارد ولی نباید آن کنش را انجام دهد و در این وضعیت با سوژه حالتی مواجهیم : خشم،  گردد برای مثال خواستن

 (192-196: 2000افسردگی، اضطراب، نا امیدی، )برتراند، 

بنابر نظر ژاک فونتنی مفهوم فعل وجهی بسیار ویژه است، گزاره ای است که گزاره دیگری را به همراه خود دارد. به عبارت دقیق 

که یکی از شرایط تحقق عینی گزاره اصل می باشد به بیان می کند  که دورنمای گفته پردازی در گفتمان را تر، گزاره ای است 

ه کنشگری است که گفتمان را تحت کنترل خود دارد. این کنشگر به مثابه کنشگر اصلی که بیان دیگر فعل وجهی وابسته ب

موقعیتش در گفتمان تثبیت شده به گفته پردازی در آن گفتمان با آن شرایط شرکت داردو بازنمایی یکی از نمودهای متعدد گفته 

 (.  164، 1998پردازی را بر عهده دارد )فونتنی، 

 زاویه دید -3-4

-شود؛ حال آنکه نشانه یمربوط م یعناصر نحو یبند است که به چیدمان و صورت نیاسان معتقدند زاویه دید جریازبان شن

دهد.  یم یتحقق آن است که در متن رو فقطگفتمان است و  یدنیا یمعناشناسان بر این باورند معنا پیش از هر چیز زاییده 

این است که ، کنند یآن را تضمین م یگفتمان هستند و غایتمند یجهت مندکه ناظر بر  دید یزاویه ها ینقش اصل"بنابراین، 

: 1385، یمعناست. )شعیر یگفتمان و دنیا یتحمیل کنند؛ پس زاویه دید متعلق به دنیا یخود را بر متن و نظام نحو یمعنا

واقع ناظر بر رابطه ای است که نویسنده  به این ترتیب منظور از زاویه دید زاویه دید در گفتمان است. زاویه دید گفتمانی در (.79

با داستان و شخصیت های داستانی دارد. از طریق استراتژی های مختلف زاویه دید، پنجره هایی جدید پیش روی گفته یاب باز 

 می شود و شناخت ایجاد می شود؛ در واقع نگاه هدفمند می گردد. 

( نظریاتی در باب مفهوم زاویه دید بیان می کند و نشان می دهد که 1999) معناشناسی و ادبیات-نشانهژاک فونتنی در کتاب 

 ستا معتقد یگرد دازاننظریه پر نهمچو اواین مفهوم تحوالت گفتمانی و رویکردهای چند صدایی گفتمان را در بر می گیرد. 

نتیجه مفهوم زاویه دید به کنشی معناشناختی زاویه دید در جهت گیری گفتمان بسیار موثر بوده و نقشی تعیین کننده دارد. در که 

و مقصد می نامد و سپس بین  أژاک فونتنی معتقد به دو عامل موقعیتی است که آن ها را عامل مبد(. 43 تبدیل می شود. )ص:

 مسیرقعیتی، مو عاملدو  بین بطهرا یناآن ها یک غایتمندی قائل می شود که سبب ایجاد نوعی رابطه ی معنادار می گردد. 

و  دنکر ودمحد، دادن ارقر رنحصادر ا باشناخته می شود که ید د یهزاو انعنو باو  دارد نجریا مقصد تا أمبداز  که ستا جهیتو

 بر ممکنها همه ی نمیااز هنگاو  شده متمرکزبر مسئله ای  صخا نه ایگومی گردد؛ زیرا به  منجر شناخت به دنکر بنتخاا

الزم است اضافه کنیم، ژاک فونتنی چهار گونه راهبرد برای زاویه دید مطرح و تعریف می کند، می گردد.  فمعطو ممکن یک
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رآکادمی هن« شناسی و هنرنشانه»بخش   دکتر مرضیه اطهاری نیک عزم – نهم و دهم اوستا یهاسنیدر  یپردازگفته یهاوهیش یشناختنشانه لیتحل 

زاویه گفته پرداز دانای کل است که در برخی موارد از موقعیت گفتمان و  ،کل نگر راهبرد» کل نگر، تجمعی، انتخابی و جز نگر. 

لط بر موقعیت و درک حالت و وضعیت امور است و برای یک حتی از جزئیات روایت ]...[ فاصله زیادی می گیرد و هدفش تس

یکی پس از را  چیزیا یک  موقعیتیک  وجوه مختلف راهبرداین نوع "راهبرد تجمعی « کل منجسم ارزش قائل می شود.

 "پشت سر می گذارد.دیگری 

از میان تمام جنبه ها بهترین نمونه را بر می گزیند، ]...[ جنبه برگزیده مورد توجه قرار می  راهبرداین » انتخابی راهبرد 

نزدیک بین و ریزنگر است و هیچ ارزشی برای  راهبرداین »راهبرد جز نگر،  .«گیرد و گفتمان را بر آن متمرکز می سازد

چیز را جدا کرده و ویژگی ها و خصوصیاتش را با بخشی از یک  راهبردمجموعه های بزرگ قائل نیست. در واقع این نوع 

(. در قسمت تحلیل ما نشان خواهیم دید از چه راهبردهایی در گفتمان 51-52:  1999)فونتنی ،  .«دقت بررسی میکند

 یسنهای اوستا استفاده شده است.  

عالوه بر تعارف باال، مسئله دیگری که به معناسازی در این متن اوستا کمک می کند و در ارتباط با اتصاالت و انفصاالت 

 گفتمانی و زاویه می باشد ضمایر است که در ذیل به تعریفو بررسی انواع آن می پردازیم.   

 در متن اوستا ضمایر ، شناسه ها و شیوه جانشینی آنها -3-5

ضمایر در اوستا به ضمایر شخصی، موصولی، پرسشی اشاره ای تقسیم می شوند.  ر زبان اوستایی ویلیام جکسونبر اساس دستو

ضمایر شخصی ]...[ دارای خصوصیات و حاالت ویژه ای در صرف هستند. این ضمایر در برخی حاالت بر حسب موقعیت خود » 

( همانگونه که قبال 110-111 :1892)جکسون ، « در جمله )تکیه دار ، بدون تکیه و پیوسته( شکل کامل یا کوتاه می گیرد. 

شخصی در ایرانی باستان ]شامل » اشاره شد ضمایر در اوستا بر اساس جایگاه خود در جمله حالت دستوری می پذیرند و ضمایر 

(. همچنین از 13: 1392)ابوالقاسمی، « اوستایی[ جنس ندارند. این ضمایر صرف می شوند و سه شمار مفرد و مثنی و جمع دارند.

(. راجع به شناسه باید اذعان 109-111لت دستوری نهادی، رایی، بایی، برایی، ازی و وابستگی پیروی می کنند. )همان، شش حا

داشت که شناسه های افعال براساس دسته بندی واژه شناسی اروپا، تکواژ های دستوری وابسته تصریفی هستند که گاهی به 

 ان اوستا مثالهایی از این دست به وفور دیده می شوند. جای ضمایر منفصل تولید معنا میکنند. و در زب

 مثال می آوریم: -که برای نمونه چند شاهددر یسن های نهم و دهم ضمایر و شناسه ها به صورتهای گوناگونی به کار رفته اند 

 مثال اول:
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رآکادمی هن« شناسی و هنرنشانه»بخش   دکتر مرضیه اطهاری نیک عزم – نهم و دهم اوستا یهاسنیدر  یپردازگفته یهاوهیش یشناختنشانه لیتحل 

haomō. ašạuua. dūraošọ̄: azəm. ahmi. zaraϑuštra.: haomō. ašạuua. dūraošọ̄: ā. mąm. yāsaŋuha. 

spitama frā. mąm. hunuuaŋuha. xvarətə̄e. aoi. mąm. staomaine. stūiδi. yaϑa. mā. *aparacit̰. saoš́iiaṇtō. 

stauuąn. 

رای من هوم اشوی دور دارنده مرگم: ای زردشت مرا بجوی، ای سپیتمه، مرا برای خود بگیر برای آشامیدن ، مرا بستای ب»

 (88: 1364( )راشد محصل، 2، بند 9)یسن « ستودن چنانکه سوشیانسهای دیگر نیز خواهند ستود.

ریشه فعل بودن است که  ،ahmi  ،ahو شناسه گذرا برای افعال مضارع در  azəm در بند باال ضمیر اول شخص مفرد نهادی  

 اول شخص مفرد آورده شده است.   miبه دنبال ان شناسه 

 مثال دوم:

 tūm. ^zəmargūzō.1 ākərənauuō.vīspe. daēuua. zaraϑuštra.yōi. para. ahmāt̰. vīrō.raoδa.apataiiən. paiti. 

āiia.zəmā 

« ) ی رفتند. تو ای زرتشت همه دیوان را به زیر زمین نهان کردی که پیش از این مردروی )= به شکل آدمی( بر این زمین م»

 (91( )همان، 15، بند 9یسن 

می باشد.  āمی باشد که دارای پیشوند  kərəدر این فعل ریشه  .ākərənauuōضمیر دوم شخص مفرد نهادی  tumدر این بند 

 میباشد که ضمیر دوم شخص مفرد گذراست.   ōمضارع ساخته شده و شناسه آن فعل در ماده 

 مثال سوم:

āat̰. aoxta. zaraϑuštrō: nəmō. haomāi. kasə. ϑβąm. paoiriiō. haoma. maš́iiō: astuuaiϑiiāi.hunūta. 

gaēϑiiāi. 

، بند 9یسن « ) بدو گفت زرتشت: نماز )درود( به هوم که تو را نخستین بار ای هوم در میان مردمان خاکی جهان آماده ساخت. »

 (88( )همان، 3

 می باشد. شخص مفرد شناسه سوم   aoxta ،.aدر فعل 

 مثال چهارم:

haomō. scåaojā. əzāuuar. nāuməar. tiṇətaxš ̣. hita. tōṇauruua. yōi. aēibiš 

. haomō::tīmṇašạuua.frazai. uta  .rīmϑxšạētō.pu daδāiti. āzīzanāitibiš. haomō baxšạiti

. baxšạiti. mastīmca. spānō  teṇəŋh̊ā. ŋhō̊naskō.frasā .kataiiō. yōi. taēcit̰ 
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رآکادمی هن« شناسی و هنرنشانه»بخش   دکتر مرضیه اطهاری نیک عزم – نهم و دهم اوستا یهاسنیدر  یپردازگفته یهاوهیش یشناختنشانه لیتحل 

هوم به آن دلیرانی که در پیکار اسب تازند زور و نیرو بخشد، بزایندگان )به زنان زاینده( پسران نامور )و( فرزندان آن پارسا دهد، » 

 (165-166( ) همان، 22، بند 9یسن «  ) نشینند تقدس و فرزانگی بخشد. هوم به آنانی که به میل در آموزش نسک 

yōi  سوم شخص جمع مذکر در حالت نهادی می باشد. در ضمیر موصولیbaxšạiti ،ti  م شخص شناسه گذرای مضارع سو

 مفرد است. 

 مثال پنجم: 

 haoməm. zāirīm. bərəzaṇtəm yazamaide haoməm frāšṃīm frādat̰ gaēϑəm. yazamaide: haoməm. 

dūraošə̣m. yazamaide:vīspe. haoma. yazamaide:: zaraϑuštrahe. spitāmahe. iδa. ašạonō. ašị̄mca 

frauuašị̄mca. yazamaide.::  

هوم زرین بزرگ را می ستاییم هوم ... جهان افزا را می ستاییم، هوم دور دارنده مرگ را میستائیم، همه هومها را میستائیم »

 ( 171:  1316( )پور داود،21، بند 10)یسن « یم.اینک پاداش و فروهر زرتشت  سپیتمان پاک را میستائ

ناگذر است که مرتب تکرار میگردد و به معنای می ستاییم می باشد. این تکرار  اول شخص جمع yazamaide  ،maide در فعل

 بر وحدت و یگانگی ستایشگران هوم داللت می کند. 

مالحظه میکنیم، ضمایر و شناسه ها از اول به سوم شخص و از مفرد به جمع و از منفصل به متصل در حال گذر  همانطوری

است. و این نشان از آن دارد که گفته پرداز گفتمان از وضعیتی به وضعیت دیگر تغییر می کند و سبب به وجود آمدن اتصاالت و 

 انفصاالت در گفتمان می گردد.

 هادادهتجزیه و تحلیل  -4

 در اوستا اتصاالت و انفصاالت گفتمانی -4-1

ور که در قسمت قبل طو همان پردازی در هوم یشت اوستا باید گفت که گفتمان تحت کنترل سه کنشگر استدر مورد گفته

در ابتدای یسن  گردد.مدن اتصال و انفصال در گفتمان میکه موجب به وجود آ مواجه هستیمنیز با گردش ضمایر توضیح دادیم 

و انفصال گفتمانی را به نهم، گفته پردازی با ضمیر سوم شخص مفرد آمده در این معنا که گفته پرداز از گفتمان غایب می باشد 

گوی میان زردشت و هوم یعنی دو کنشگر غالب نیست. والبته این عدم حضور به معنای نقصان درک از گفت .وجود می آورد

تسلط خود داشته راهبرد کل نگر را برگزیده که تمام موقعیت را تحت  ، گفته پرداز غایبن حالت انفصالیجالب آن است که در ای

اهورامزدا در نظر گرفت که وجودی متعالی یا به باور ایرانیان گفته پرداز را با توجه به سیاق متن اوستایی، در واقع میتوان باشد. 
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رآکادمی هن« شناسی و هنرنشانه»بخش   دکتر مرضیه اطهاری نیک عزم – نهم و دهم اوستا یهاسنیدر  یپردازگفته یهاوهیش یشناختنشانه لیتحل 

منظر ساختارهای رویی این مسئله متاسفانه از  .و وجود برتر است محوری ایفا می کنددر کتاب اوستا در کنار سایر ایزدان نقش 

به دست می آید. برای که کمک به درک مفاهیم مزدیسنایی میکند، قابل اثبات نیست بلکه با مراجعه به تفسیرهای اوستا زبان 

که همیشه بوده و خواهد بود کسی که از همه چیز اهورا مزدا آفریننده زمین و آسمان ]است[ کسی »مثال پورداود می نویسد: 

آگاه و همه را بیناست. ]....[ آنچه در باال و پایین است جمله را یک آفریننده و سازنده است جز از او کسی شایسته ستایش 

  .(36: 1377)پور داود ،« نیست.

در هنگام فشردن، هوم زردشت را )= به زردشت(  »اهورا مزدا از دو کنشگر زردشت و هوم سخن به میان می آورد:  ،در بند اول

)= مادی( دیده ام. ) نزدیک شد. ]...[ زردشت او )=هوم( را پرسید: کیستی ای مرد، که من )تو را( زیباترین همه هستی استومند 

 (88: 1364راشد محصل، « )به سبب زندگی درخشان بی مرگ خویش؟(

می گردد که در این بند گفتمان بر زاویه دید کنشگر  6انتخابیراهبرد رده و تبدیل به گفته پرداز تغییر کراهبرد سپس در بند دوم 

برای گفته پردازی به کار رفته که با توجه به ادامه گفتمان به زردشت بر می گردد، یعنی ضمیر « من»متمرکز شده و ضمیر 

س( دور دارنده پس به من این هوم اشوی )= پرهیزگار، مقد» تغییر یافته است. « من = زردشت»غایب بند اول به ضمیر معلوم 

راشد محصل، « )من هوم اشوی دور دارنده مرگم: ای زردشت! مرا بجوی ای سپتمه، مرا برای خود بگیر...» مرگ پاسخ گفت: 

حالت  از حالت انفصال بهگفته پرداز از اهورا مزدا به زرتشت )= من( تغییر یافته و در این شرایط گفته پرداز بنابر این ( 88 :1364

: 2000)برتراند ، « این حالتی است که در آن گفته پرداز به فاعل گفتمانی بزگشت می کند» میرسد و  7ه پردازیاتصال در گفت

(. و همزمان راهبرد خود را تغییر داده و دو کنشگر را برگزیده است. با این راهبرد، مسئله عجیبی در گفتمان اوستا رخ 261

زیرا کنشگر هوم به مثابه  اتصال در گفته پردازی است ولی فاعل گفتمان نیست میدهد، در عین اینکه خود گفته پرداز در حالت

  در حالیکه خود متصل به گفته پردازی است.  قرار می دهد 8که گفته پرداز را در حالت انفصال گفتمانی فاعل سخن می گوید

گفتمان را به دست می گیرد و از دو کنشگر دیگر  ،در بند سوم بار دیگر گفته پرداز تغییر یافته و اهورا مزد یا همان ضمیر غایب

پس زردشت گفت: نماز به هوم! گه )چه کسی( از مردم تو را نخست ، ای هوم تو را برای جهان اتومند فشرد؟ » روایت میکند: 

ی همانند ( و وجود کنشگران88 :1364راشد محصل، « )چه پاداشی به او بخشیده شد، چه آیفتی )=نعمت، مزد( برای او آمد؟ 

 زردشت و هوم حالت انفصال گفتمانی را نشان میدهد.   

                                                           
6 statégie élective 
7 embrayage énonciatif  
8Débrayage énoncif 
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رآکادمی هن« شناسی و هنرنشانه»بخش   دکتر مرضیه اطهاری نیک عزم – نهم و دهم اوستا یهاسنیدر  یپردازگفته یهاوهیش یشناختنشانه لیتحل 

گویی حضور دو غایب است،  9الزم به ذکر است که در دوبند دوم و سوم که منادا به کار گرفته شده )ای زردشت! ای هوم!(

پیدا کرده اند که آن را  حضور نمودهای گوناگون در درون و دل گفته پرداز. می توان گفت آنها ظاهرا از گفته پرداز انفصال

را در اوستا به تصویر می کشد. ولی در عین حال، منادا در گفته پردازی نیز دخیل  "او"نامیدیم و دنیای  10"انفصال گفتمانی"

منادا به گفته پردازی وابسته است. در واقع منادا اشاره به » می خوانیم که  "دستور زبان روشمند فرانسه  "است. در کتاب 

)ریگل « یا چیزی دارد که مخاطب به او خطاب می کند. مخاطب به وضوح در گفتمانش گیرنده پیام را انتخاب می کندشخصی 

نشان از ظهور من/تو دارد و  "ای"ترتیب، منادا در اتصال با گفته پردازی است، زیرا حالت ندایی  بدین(. 464 : 1994،و دیگران 

و تو( نوعی اتصال در گفته پردازی را نشان می دهد. بدین ترتیب همزمان دو حالت  بنا به گفته ژ. فونتنی حضور همزمان )من

انفصال گفتمانی و اتصال در گفته پردازی وجود دارد. بند چهارم از همان قاعده بند دوم تبعیت میکند، به این صورت که دوباره 

ان زردشت و هوم انفصال گفتمانی را به وجود می ظاهر میگردد که نشان از اتصال در گفته پردازی دارد و گفتگوی می "من"

 آورد. 

گفته پرداز گفتمان را به دو کنشگر واگذار میکند. ولی خود از گفتمان غایب نمی باشد و همانند از بند پنجم تا پایان بند پانزدهم، 

کل نگر را برگزیده است. گفتمان در ابتدا سواالت زردشت از هوم می باشد که با پاسخهای دقیق راهبرد بندهای اول و سوم 

هوم، نه تنها زردشت بلکه گفته یاب )مخاطب فرضی( نیز به دانشی عالوه بر شناخت ظاهری بند اول در مورد هوم دست می 

خابی، گفته پردازی را به هوم واگذار میکند که راجع به زردشت انتراهبرد یابد. و از بند سیزدهم گفته پرداز غایب با به کار گیری 

تو ای زردشت » اطالعاتی به دست میدهد. ولی در بند پانزدهم در گفتمان دو مخاطب ظاهر می گردد، مخاطب نخست زردشت: 

، راشد محصل« )ند.همه دیوان را به زیر زمین نهان کردی که پیش از این مرد روی )= به شکل آدمی( بر این زمین می رفت

او )=زردشت( » ( و مخاطب دوم غایب می باشد و گفته پرداز برای شناساندن زردشت، ضمیر او را به کار می گیرد: 91 :1364

( بنابر سیاق 91)همان، « کسی است که تواناترین، فهیم ترین، چابک ترین، تند ترین، پیئز ترین آفردیدگان دو مینو است.

می تواند هوم باشد که خطاب به اهورا مزدا در مورد زردشت مطالبی را بیان میکند یا برعکس اهورامزدا به گفتمان، گفته پرداز 

» عنوان گفته پرداز غایب وارد گفتمان شده و خطاب به هوم راجع به زردشت می گوید. بنابراین فاعل گفتمان می تواند 

 یا هردوی آنها باشد. « هوم» یا « اهورامزدا

                                                           

استفاده نشده است. و نشانه حالت آن برای « ای»الزم به ذکر است حالت ندایی در اوستا در صرف خود کلمه می باشد و از حرف ندای 9 

  Haoma zaraoštraختم شده اند:   Aمی باشد. که در مثالهای باال دو ستاک به   A  ،Aکلمات مختوم به 
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رآکادمی هن« شناسی و هنرنشانه»بخش   دکتر مرضیه اطهاری نیک عزم – نهم و دهم اوستا یهاسنیدر  یپردازگفته یهاوهیش یشناختنشانه لیتحل 

کل نگر را برگزیده و گفته های زردشت را در مورد هوم بیان می دارذ که در واقع  راهبردر بند شانزدهم اهورا مزدا در ادامه د

انتخابی بر می گزیند و از زبان زردشت راهبرد زردشت و اهورامزدا تا مرز یکی بودگی پیش می روند. ولی در ادامه بالفاصله 

ی کامل اتفاق می افتد. در واقع از بند هفدهم تا بند بیست و یکم زردشت خواسته را به کار میبرد که یکی بودگ« من»ضمیر 

های خود را از هوم بیان میکند که همان خواسته های اهورا مزداست. ضمایر من و تو در گفتمان مسلط است و فاعل گفتمان 

ین خواست را ای فرو دارنده مرگ از تو این نخست» به خوبی مشهود است. « از تو می خواهم» زردشت می باشد که در عبارت 

 (. گفته پرداز همانند بندهای اول و دوم از اهورامزدا به زردشت تغییر یافته است. 92)همان، « می خواهم...

مواجه می گردیم که اتصال گفته پرداز با کنشگران است. در واقع شناسه « ما»در بند بیست و یکم با شناسه اول شخص جمع 

این » د به اول شخص جمع تغییر می یابد. گویی همه با هم از یک زاویه دید عقیده خود را اظهار می دارند: اول شخص مفر

ششم خواست را ای هوم دور دارنده مرگ از تو می خواهم : پیشتر دزد را، پیشتر راهزن را، پیشتر گرگ را ببوئیم )دریابیم(، هیچ 

( تا قبل از این بند، یا اتصال میان اهورا مزدا و 92)همان، « پیشتر ببوئیم )دریابیم(. کس پیشتر ما را نبوید ) در نیابد(، همه را 

 زردشت بود و یا اتصال میان اهورا مزدا و هوم ولی در این بند هر سه به وحدت می رسند. 

کل  راهبرده صورت غایب و از بند بیست و دوم تا پایان بند بیست و چهارم، گفته پرداز بار دیگر از کنشگران فاصله گرفته و ب

 <زمان>هوم آنها را )دوشیزگان( را که دیر »می پردازد. به عنوان نمونه می خوانیم: « هوم»نگر به توضیحاتی راجع به کنشگر 

 (93)همان، « نیک خرد خواسته شود. <از آن>سرور می دهد، اگر  <و>دوشیزه )بی شوهر( بنشینند تیز )=تند، فورا( تیمار دار 

« هوم»د بیست و پنجم تا بند بیست و نهم ، گفته پردازی به زردشت واگذار می گردد که به مدح و ستایش کنشگر از بن

( که در 93همان، « ) خوشا به تو ای هوم که با نیروی خویش کامه خدایی )=مستقلی، آزادی(... » اختصاص داده شده است. 

آورده شده است « ما»وم درک می گردد. در اواسط بند بیست و نهم ضمیر واقع به نوعی اتصال اهورامزدا و زردشت و انفصال ه

که بار دیگر گفته پرداز با کنشگران یکی می گردد، گویی همه با هم خواست یکسانی داشته و به یک پیکره تعلق دارند و شناسه 

زمین را مبیناد با دو چشم، گاو را مبیناد با دو با دو پا متواناد، به دو دست متواناد، » فعل تمنایی نیز موید آرزوی یکسان آنهاست 

( و سپس زردشت به عنوان 94)همان، « چشم، کسی که کینه ورزد منش ما را، کسی که کینه ورزد )= آزار رساند( پیکر ما را. 

 گفته پرداز گفتمان را ادامه می دهد و تا پایان یسن نهم به ستایش هوم می پردازد. 

«  من»ش با همین شیوه گفته پردازی مواجهیم، ولی باید اذعان داشت در اکثر موارد با ضمیر و یا شناسه در یسن دهم نیز کما بی

نماز به هوم که منش درویش را » بیان شده که در واقع زردشت در اتصال با اهورا مزدا می باشد . به عنوان نمونه می خوانیم: 

 ( 10یسن  13، بند 174 :1387، پور داود« )چون آن توانگر بزرگ کند. 
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( و در 176)همان، « از برای پنج چیز هستم، از برای پنج چیز نیستم: از برای پندار نیک هستم، از برای پندار زشت نیستم..... » 

پایان یسن دهم این وحدت با شناسه ما به طور صریح بیان شده است که در ابتدای بند بیست و یکم اهورامزدا و زردشت فاعل 

« هوم زرین بزرگ را می ستاییم، هوم... جهان افزا را می ستاییم...»ردیده و به ستایش کنشگر هوم می پردازند: گفتمان گ

اینک پتداش و فروهر زردشت سپیتمان » ( و سپس اهورا مزدا و هوم در اتصال قرار گرفته و زردشت را می ستایند: 177)همان، 

به اوج می رسد و یسن دهم پایان می یابد. « ینگهه هاتم»ت این وحدت با ( و در نهای177)همان ، « پاک را می ستاییم. 

دعا در واقع نوعی در خواست است که )می ستاییم( پایان می یابد.  yazamaideبا فعل دعایی است که  "ینگهه هاتم"

  که موضوع بعدی ما می باشد.  پیوند می دهد« خواستن» وجهیکنشگران را به فعل 

 در تولید معنا وجهینقش افعال  -4-2

به  "دانستن"است. در واقع این  "خواستن دانستن"در پیکره مورد مطالعه در ابتدا با کنشگری مواجهیم )زردشت( که در مسیر 

 عنوان ابژه ای )موضوعی( است که از رهگذر آن گفته یاب فرضی نیز به شناخت می رسد. 

راشد « )همه هستی استومند )= مادی ( دیده ام.زیباترین  <تو را>زردشت او را )هوم را( پرسید کیستی ای مرد، که من » 

 (88 : 1364محصل، 

)دانستن( بود )هوم(، در بند دوم خود، به  موضوع ارزشی)زردشت( و  کنشگرو جالب آنکه در بند اول کنشگری که واسطه میان 

  و این جابجایی قابل توجه است.  )زردشت( بدل می گردد کنشگربرای موضوع ارزشی 

من هوم اشوی دور دارنده مرگم، ای زردشت ! "پس به من این هوم اشوی )=پرهیزگار، مقدس( دوردارنده مرگ پاسخ گفت: » 

« مرا بجوی ای سپیتمه، مرا برای خود برای آشامیدن؛ مرا بستای برای ستودن چنانکه سوشیانسهای دیگر نیز خواهند ستود.

 ( 88)همان، 

است . زردشت می پرسد و هوم پاسخ می گوید. و  "دانستن"از بند سوم تا پایان بند سیزدهم، کنشگر آغازین همواره در مسیر 

میرسد که از  "خواستن"به مرحله  "دانستن"این پرسش و پاسخها گفته یاب فرضی را نیز به شناخت می رساند. پس از مرحله 

این نخستین خواست را ای هوم دور دارنده مرگ از تومی » م مواجه می گردیم. بند نوزدهم با خواسته های زردشت از هو

خواهم: بهترین زندگی روشن دارای همه آسایش پرهیزگاران را، این دیگر خواست را ای هوم دور دارنده مرگ از تو می خواهم، 

 ادامه می یابد. ( و این مودال تا پایان بند بیست ویکم 92همان، ...« ) درود )=سالمت( این تن. 

javascript:ci(60317,'yazamaide')
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 وجهیبه عنوان ابژه )موضوع( دانایی اختصاص داده شده است افعال « هوم»از بند بیست و دوم تا بیست و چهارم که به شناخت 

جالب آن است که در این بندها همانطوری که پیش از این توضیح داده شده، گفته پرداز در رابطه با این کنشگر به کار میرود. 

را برگزیده است یعنی به کل موقعیت مسلط بودهو دارای شناخت کافی نسبت به هوم می باشد و سعی دارد بقیه راهبرد کل نگر 

را ایفا می نماید و به کنشگرانی که  11به عنوان سرور دانایی و توانایی نقش محرکنیز هوم  کنشگران را به این شناخت برساند و

)همان، « م به آنان که اسبان اروند ارابه را به نبرد می رانند زور و نیرو می بخشدهو» در کشمکشند توانایی و یا دانایی میبخشد. 

را اعطا می کند. به همین ترتیب به دو  "توانستن"موضوع ارزشی ( در اینجا می بینیم هوم به کنشگر در حال کسب توانایی 92

آن ها را )=دوشیزگان( که »و «نگی می بخشد.نسک پرسان بنشینند, افزونی )=پاکی(و فرزا<و>خواهان »کنشگر بعدی یعنی 

« نیک خرد خواسته شود.<از آن>سرور می دهد,اگر  <و>دوشیزه )=بی شوهر( بنشینند تیز )=تند,فورا( تیماردار  <زمان>دیر 

 ( .در اینجا نیز هوم به دو کنشگر ، دانایی می دهد.92_93 ،)همان 

 تحسینی هستیم که بیانگر تحسین گفته پرداز نسبت به کنشگر استفعل وجهی شایان ذکر است که بالفاصله در بند بعد شاهد 

خوشا به تو ای هوم که با نیروی خویش کامه خدایی )=مستقلی,آزادی(، خوشا به »و این تحسین ناشی از شناخت هوم می باشد. 

گفته شده را با پرسش درباره ی  تو که در می یابی سخنان بسیار درست گفته شده را !خوشا به تو که نمی پرسی سخن درست

 (.93)همان، « آن

تو را فرا می خوانم برای »همچنین باید گفت که گفته پرداز )زردشت( در جستجوی همان میزان توانایی و دانایی هوم می باشد: 

تا "هوم"وانایی (. به همین ترتیب مدد گرفتن از ت93-94)همان ص « نیرو و پیروزگری و برای تنم و برای نیک بختی پر نجات

 نهم ادامه می یابد.پایان یسن 

یسن دهم به تحسین و ستایش هوم و همه ارکان طبیعت که با هوم در ارتباط  حال که همه به شناختی از هوم رسیده اند، در

بخشایش گر ستایم زمین فراخ پهن کارفرمای »است . "هوم"هستند می پردازند. در واقع این ستایش، تحسین دانایی و توانایی 

در بردارنده ی تو را، ای هوم پاک؛ ستایم سرزمینی را که تو از آنجا به سان یل )گیاهان خوشبو( و گیاه خوب مزدا می رویی، ای 

 (171 :1387پورداود، «)هوم، بروی بر زبر کوه و نمو کن در همه جا به درستی تویی سرچشمه ی راستی 

دالیته ی وبر سایر افعال مدال غلبه کرده و سایر افعال در کنترل م iii«نستندا خواستن»در واقع در یسن دهم فعل موثر 

است، بدین معنا که هر کنشگری نیرو و توانایی هوم را بطلبد ستایش شده و هر کنشگری که مخالف توانایی  "دانستن خواستن"

 و دانایی هوم باشد نابود می گردد.

                                                           
11 Destinateur 
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 نتیجه گیری  -5

و  "تو"و  "من"به  "او"در قسمت تحلیل اتصاالت و انفصاالت گفتمانی به این مهم دست یافتیم که پس از گردش ضمایر از 

ی مطرح شده در  "ما"، کنشگران و گفته پرداز از کثرت به وحدت می رسند و این مسئله می تواند بیانگر نوعی "ما"سپس 

که گفته پرداز بر کل گفتمان و  "کل نگر"تخاب دو راهبرد نقش دارد راهبرد انر ددر این معنا که تغییر ضمایر عرفان باشد . 

چرا که در  ،لقا کنداپیوند خورد و وحدت را  آنهاکه دو کنشگر را برگزیده وسعی دارد با هر دوی  "انتخابی"موقعیت مسلط است و 

گفته پردازی اتصال در گفتمان. یعنی گردش ضمایر، عین اتصال در گفته پردازی انفصال گفتمانی رخ داد و در عین انفصال در 

به گونه ای می تواند بیانگر کثرت و اتصاالت و انفصاالت گفتمانی و تغییر زاویه دید و راهبرد انچنان در هم تنیده شده اند که 

 وحدت مطرح شده در عرفان نیز باشد. 

برخوردار  وجهیان از افعال زال یافته هستند که به یک میدر مورد کنشگران باید اذعان داشت که زردشت و هوم سوژه های کم

غالب گردیده و گفتمان را تحت تسلط خود در می آورد و در نتیجه این  "دانستن "و همانطور که دیدیم فعل وجهی می باشند. 

ختی که پایه آن فعل و معنای عرفانی از طریق همین غلبه بعد شنادر گفتمان نقش اصلی را ایفا می نماید بعد شناختی تسلط 

در پایان این پرسش مطرح می گردد ایا این نوع اتصاالت و انفصاالت گفتمانی در سایر دانستن است، حاصل می شود.  وجهی

 نقش دارد؟  اوستایسن ها و به طور کلی تر در اوستا وجود دارد؟ و می توان نتیجه گرفت که وحدت و کثرت به نوعی در کل 

 

 نامه: کتاب

 معین.   :، تهرانزبان، فرهنگ و اسطوره )مجموعه مقاالت(، ( 1386) ،الهآموزگار، ژ

 سمت.  :، جلد دوم: دستور و واژه نامه، تهرانهای باستانی ایرانراهنمای زبان، (1392) ،حسنابوالقاسمی، م

 انتشارات انجمن زرتشیان ایرانی بمبئی. :، بمبئییسنا، جلد اول، جزوی از نامه مینوی اوستا، (1316)، براهیمپور داود، ا

 انتشارات اساطیر. :، جلد اول، تهرانیشت ها، (1377) ،براهیماپور داود، 

 اتشارات اساطیر.  :)جلد اول(، جزوی از نامه مینوی اوستا، تهران یسنا، (1387) ،براهیمپور داود، ا

، فصلنامه «آن با عرفان موالنا جالل الدین محمد بلخی زیباشناسی در عرفان زردشتی و مشترکات»، (1391) ،هیالذوقی، س

 .283-302. 13تخصصی زبان و ادبیات فارسی، شماره 
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 انتشارات کاریان. :، بررسی یسن نهم، تهراندر آمدی بر دستور زبان اوستایی، (1364) قیت حمدراشد محصل، م

 ایی اقای دکتر محسن ابوااقاسمی، دانشگاه تهران رساله دکتری به راهنم "بررسی هوم یشت"(، 1365رحیمی ایمن، منظر )

.تهران، سازمان مطالعه و تدوین کنب علوم انسانی معناشناسی گفتمان-(. تجزیه و تحلیل نشانه1385شعیری، حمیدرضا. )

 دانشگاه ها )سمت(، مرکز تحقیق و توسعه ی علوم انسانی.

ی آقای دکتر محمد رضا یبه راهنماپایان نامه کارشناسی  "صنایع بدیعی و آرایشهای هنر در یشت ها"(، 1373منصوری، سکینه )
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Semiotics Analysis of properties enunciations in Avesta 

(Yasn 9 and 10) 

 

Abstract 

In this paper, we intend to study the enunciation of properties in Yasns 9 and 10 of the 

Avesta. Yasns are the three important chapters. Their language is one of the largest and oldest 

parts of the Avesta. The Yasns are divided into 72 parts or Ha. One of the features of 

enunciation is the use of pronouns and verb endings as grammatical morphemes that applied 

differently. First-person singular, first person plural, third person plural etc. This change is 

constantly and cause the embrayages and debrayages that produce meaning. On the other 

hand, modal verbs such as a Want, Can, Must, etc play an important role in the production of 

meaning of the speech. The method used is the semiotics of the Paris school. The objective of 

this research is to show how meaning occurs and what are the modes of enunciation in Yasns 

9 and 10 of the Avesta. 

 

Keywords: Yasn 9 and 10, Enunciation, Pronouns, modal verbs 
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