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ا  اعیلرپو .ر علۀر ضار جرت یر کالیتا ه،ر اثرر شکونتال.ر

تهران:رماهۀ،ر1399ش.ر285ص.

یعروفا نئّیشنّیۀا یکا  زا  یتا ترجئها یا کتّبا  ینا

هنایاکهاعلساق ّا یئّعیلاپوق،اکهایّا واق ادقا ینانوشتها

وا ترجئهاهّا کئکا بها نّییاها یح،ا یترجحا گّها وا یؤلفا گّها

ترجئها ینسکریتا زبّنا  زا هنایّنا وا غربیّنا شروحا

بهادیتا یتاوا فر و نسا ترجئهاهّیا نئّیشنّیها  ینا ) زا کردها یتا

یؤلفادقایدایۀاکتّبابهاآنهّا شّقها یاکردها یت(.ادقاهئیناآغّزا

بحثابّیااگفتاکهاکتّبا زادواجهتاکتّبسا یتاپربهّ:ا

 یتا یتروکا ا
ً
تدریبّ فّقیسا دقا یبّمثسا آنکهاچنینا  خستا

وابهانّمقایتروکا یتاوادیگراآنکهاتحدیقادقا ینایبّمثا

ربیلا  ینا دشو قیا کها کسا هرا ق ا  ینا وا نمستا آیّنا

یساکنا.ا تصایقا الباا دقیّفتهابّشاا بهاتجربها ق ا یطّلعّتا

هنرا دقبّقۀا اطوالنسا
ً
نسبتّ یدایها یا برا  یتا کتّبایشتئلا

نئّیشاوانئّیشنّیهانویسسادقاهنااوا مو لاواآثّقاکّلیا یها

یتنا نتل(،ا
ُ
شک )یّا شکونتال  نئّیشنّیۀا صّمبا کّلِا س(،ا )یّا

یؤخرها یا یتن،ا مو شسا وا تعلیدّتا نئّیشنّیه،ا ترجئۀا

 زا دوزبّنها فهریتسا وا  دبسا لحّظا بها نئّیشنّیها  ینا دقبّقۀا

نئّیۀا کتّبا آنهّ.ا فّقیسا یعّدلا وا ینسکریتا کلئّتا

عالماوا صطالمّتانا قد.
َ
بسّیایا 

 ولا پردۀا دقبّقۀا یالمظّتا بعضسا نوشتها  د یۀا دقا

نئّیشنّیهاواتعلیدّتاآنایساآوقیحاوایختصرا شّقها یانیزابها

یدایۀاکتّبایساکنیح.

بها عالرهاینا نا بر یا علسا لخصوصا کتّبا یدایۀا

 یت،ا یفیاا بسمّقا هناا دقا آنهّا تّقیخا وا نئّیشسا هنرهّیا

دوا  زا  یتا  رتبّیسا ا
ً
عئاتّ کها  یتا  ینا آنا  شکّلا  یّا

شمکهر،ا  یناوا نوشتۀا هناا دقا نئّیشا هنرا دقبّقۀا کتّبا

یحدقاهنای،اواآقتوقاکیتا)Arthur B. Keith(،ایحدقاشهیرا

واصّمباکتّبایعروفادین و فلسفۀ هندی در وید و 

بها آنچها دقبّقۀا هنا.ا دقبّقۀا دیگرا تألیفّتا وا دهاا
َ
پنیش

ُ
ا

دقا یؤلفا د قد،ا تعلقا هناا دقا نئّیشا هنرا  زامیطۀا بیرونا

ابها یتنبّطّتاشخصساخودایتکسا یتا
ً
یهاعئاتّ

ا
 ینایدا

وا یناگرچها زایکاجهتاپسنایاها یت،ا زاجهتاقجوعا

 ینا وا  یتا نّپسناا کردها دیگر نا تحدیدّتا بها کها  ناکسا

قجوعا ناکادقایوقدایو  عادیگِرایدایهاوایتناواتعلیدّتا

 ینا  زا غرضا  یت.ا صّدقا مایا تّا  لبتها نیزا نئّیشنّیها

یخنادعوتابهاندلاگفتۀا ینایّاآنایحدقانمست؛ادقاو رع،ا

کتّب،ا یو وعا دقبّبا دیگر نا عایاۀا تحدیدّتا بها قجوعا

یساشودا بّعثا لغوی،ا وا زبّنسا چها  دبسا میثا  زا چها

 ینا وا شود،ا خّقجا تنگا یحاودۀا یکا  زا فردا  یتنبّطّتا

کئترافّیاۀاآنا یت.

ر لترورشر  ۀرجرت یر
رب و دقن

ر یّتراح ت ضارقائمرملامۀ

د نشگّهاتهر ن
qaemmaqami@ut.ac.ir
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یدّیسها یا دقا خودا یؤلفا نئّیشنّیه.ا یتنا یوقدا دقا  یّا

کهاییّنابعضسافدر تاترجئۀاخوداواترجئۀافّقیسا یناوا

ترجئۀا برتریاهّیا  زا شئها یا )ص94-98(،ا کردها شمکهرا

 زا ترجئها  ینا کها  یتا  ینا هحا وامقا د دها نشّنا ق ا خودا

جهتازیبّیسا نشّابراآناترجئۀایّبقاقجحّناو  حاد قد.ا

بّا یناهئه،ابّیااگفتاکها نشّءاترجئۀامّ رانیزاتّامایا

یخنّنا ییّنا فرقا آنا دقا علسا لخصوصا وا  یتا تصنعسا

 فر داصّمِبایر تِبایختلفاهئمشهاچنا ناآشکّقانمستا

واگّهساهئۀا فر دابهایکالحناواشکلایخنایساگوینااوا

وا نمستا دقیتا یساد نا،ا بهترا خودا یؤلفا چنّنکها  ین،ا

علسا لخصوصاآناعبّق تساق اکهادقا صلابهاپر کریتابودها

ابهاینسکریتاندلاشاها)قک.اص92(ایز و قانمستا
ً
وابعا 

بهاهئّنالحناواشکلاوابّاهئّنالغّتاواتعبیر تابهافّقیسا

ندلاکنیحاکهاعبّق تاینسکریتاق .ا

یؤلف،ا کها  یتا  ینا  نشّا بودنا تصنعسا  زا غرضا

خو یتهایّانّخو یته،اتحتاتأثیراآثّقابعضسانئّیشنّیهانویسّنا

یعّصرابودهااکهاشموۀا نشّءاآنّنادقاهرامّلایّختگسا یتا

بّلنسبها کهناگر یِسا نوعسا بهاو یطۀا کها  یتا باعتسا وا

یطحسادقاچناادهۀا خیرادقانثرافّقیسابهاوجوداآیاها یت.ا

نویسناگّنا رایّیا  زا یعّصرا دوقۀا دقا بخو هاا کسا هرا

نوشتۀا دقا ق ا آنّنا نثرا  زا عنّصریا یّا کناا تدلیاا فّقیسازبّنا

خودا رتبّساکنا،اخو یتهایّانّخو یته،اد نستهایّانّد نسته،ا

بّا ینخیتسا جهّتسا  زا کها آییختها هحا بّا ق ا نوشتنا شموۀا دوا

هحانا قنااواچهابسّا لفّظاواعبّق تساکهاکهنایساشئّقدا زا

چیزیا بهاکلسا  وا عبّق تا نحوا وا نبّشناا کهنا هیچا رضّا

نوآییناوابساپمشمنهابّشااوا گرادقاگذشتۀا دبسا یر ناپساآنا

گرفتهاشود،ابمشا زاصاایّاصاوچناایّلا زاعئراآنا لفّظا

یّا  شتبّهّتا یحصولا وا نگذشتهابّشاا بیّنا شموۀا آنا وا

دقا جر یاا نویسناگّنا ا
ً
یخصوصّ کها بّشاا نوآوقیاهّیسا

تّا )یدصودا کردها ناا آنا  زا بعاا وا یشروطها یدّقنا یّلاهّیا

خّناو لاه«ا »فّقیسا تدساز دها یرموما کها  یتا چیزیا آنا مایا

نّییاها یت.ادقابیناد یتّنانویسّنایعّصراشّیااندطۀا فر طا یناشموۀا

یساتو نا راوی  رود  یثلا کتّباهّیسا دقا کها بّشاا چیزیا آنا عجیبا

تعبیریا نئّیشنّیها  ینا ترجئۀا دقا کها هئینجّیتا  زا دیا(.ا

فّقیسا و قدا چگونها نمستا یعلوما کها گّه«،ا  زا »هرا یّنناا

نویسناها شا کها قفتها کّقا بها یتنسا دقا وا قفتها کّقا بها شاه،ا

تّا باهاا کهنگسا قنگا بمشترا هرچها خودا نوشتۀا بها کوشماها

بّانئّیشنّیها یا زا1500ایّلاربلایّابمشترایّزگّقابّشا.ا

 شکّلادیگریاکهابراترجئۀا ینانئّیشنّیهایساتو ناکردا

 ینا یتاکهایترجحابمشترابهادنبّلاجالاد دنانثراخودابودها

کنا،ا د وقیا یساتو ناا مّ را نویسناۀا کها آنجّا تّا  ین،ا وا

بهاعالوه،ا وا کّیتها یت1ا ترجئها دقا  وا درتا  زا راقیا

بهایبباویو یساکهادقا یناربیلایو رعابهانویسناگّنادیتا

یسادها،انثرا زاطریقایستدیحاخوداخّقجایساشوداوادقا ینا

د دنا دقاجالا هئینایعسا گّهاچنیناشاها یت.ا نیزا ترجئها

نثراواورتساکهاصرفاآناشاهایکایببابّزیّنانایؤلفا زا

یسألها دیگرا جو نبا بعضسا دقا دریقاترا یطّلعۀا وا تحدیقا

ـاچهّقاعبّقتاق ابهاعنو نانئونهاندلایساکنیح: بودها یت.ایهاا

ص106 ـر

عنّناگر نا یتاتّاخا ونِاادیرزیا زاگردونهافروداآیا.ا

یساشنّیمحا آنچها یساگویا.ا شّها بها گردونهاق نا ق ا جئلها  ینا

»عنّناگر ناکردن«ا یت.اآیّابها یناصوقتاکهایترجحاآوقدها

دعّیا دقا  گرچها آنکها دیگرا نکتۀا د شتها یت؟ا  یتعئّلا نیزا

یئاومینابسمّقاگفتها نااکها»دیرازی«اوابر یا یشّناعئرا

دق زاخو یتها نا،ا زا ینادعّانئساشوداصفِتا»دیرزی«اق ،ابّا

)کهادقا بر یایخّطبا دق زا آقزویاعئرا هئّنامّلاواهو یا

 ینجّایوصوِفا یناصفتا یت(،امّصلاکرد.ایترجحا زا»خا ونِاا

ق ا بزیَا«ا د قمادیرا  ییاا ایعنِسا»خا ونایاکها
ً
دیرزی«اظّهر 

 زا  یّایعنسا»خا ونایاکهابسمّقایسازیَا«ا  ق دهاکردها یت،ا

بر یاصفِتا»دیرزی«ا لغتانّیها دقا تنهّاشّهایاکها ) زا بریساآیاا آنا

صفتا  ینا وا یساشود(ا مّصلا  خیرا یعنسا هئینا نیزا آیاها یتا

وهنا یوجبا راقیا خو یتها یتااـا یترجحا آنچها ـاخالفا

یوصوفا یت.

ص106 ـر

آخرا یناتفألاچگونهادقا یناجّابهابّقاخو هاانشست؟

 لبتها  یت.ا  یتعّقیا زیّدها تفأل«ا نشستنا بّقا »بها گویّا

چونایتناینسکریتادقا یناکتّبانیّیاه،ا ینجّانئساتو نادقیتسا ینا دعّا 1.ر

 ینا  زا دیگریا تحریرا آیناها دقا شّیاا کها گفتها یتا یؤلفا کرد.ا  ثبّتا ق ا

بّقها  ینا دقا یساتو نا زیّنا آنا دقا کنا.ا نشرا یتناینسکریتا بّا هئر ها ترجئها

نیزابحثاکرد.ا
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آنا بّیاا نیزا ذوقا ولسا نمست،ا دشو قا یکنیها  یتعّقۀا یّختنا

ق ایالیحابیّبا.

ص112 ـر

آییناگذ قِیا دقا تّا آیاها ما رایسا بمشۀا باینا  ینکا

بساکحاوکّیتاز ها نابنگرم.ا

 یت،ا چّپسا غلطا ا
ً
ظّهر  »آییناگذ قی«ا عبّقت،ا  ینا دقا

بردها بهاکّقا ق ا »آییناگز قدن«ا چونایترجحادقایو  عادیگرا

 یتا)گرچها»آییناگذ قدن«انیزابهاکّقاقفتها یت(.ا یتعئّلا فعّلا

وا نئسادهاا یرکبا کلئّتا یّختا بها جو زا هئمشها یرکبا

یترجحا گویّا نمست.ا فصیحا هئمشها مّصلا باها،ا  گرا

برگز قِیا نظّقهاگِرا تّا »...ا یّننِاا جئلها یا خو یتها یتا

بساکحاوکّیتاآییناز ها نابّشح«اق اکوتّهاکناا)یّاآناق ازیبّترا

بیّناکنا،ایّایّختّقاجئلۀا صلساق امفظاکنا(اوانتیجهاآناشاهاکها

بساکحاوکّیتا »آییناگز قِیا یعنِسا  یتا نّگزیرا خو نناها

ز ها ن«اق ا)یّنناانویسناۀامّ ر(اماسابزنا.

ص115 ـر

کایّفتهاوا ینکاگذقایّبا.ا
ُ
ن
ُ
بسّاکها ییاماگا قات

ا قاشاهابّیااتأیلاکرد.
ُ
ک«اصفتاگ

ُ
ن
ُ
دقا ینکهاچر ا»ت

یکرقادقاتوصیفاصحنهاهّاواکّقهّیابّزیگر ناصحنها ـا

د دنا »آبا آیاها یت:ا عبّقتا دوا  ینا یّنناا عبّق تسا

مئلۀا دیتا وا یرا مرکّتا »بّا یسانئّیا«،ا ق ا دقختا

زنبوقیاق ایسانئّیا«،ایعنسابّزیگراچنیناو نئودایساکناا

یساکناا و نئودا واچنینا یسادهاا آبا دقختا بها د قدا کها

اتعبیریا
ً
کها نگّقازنبوقیابها وامئلهاکردها یت.اظّهر 

نّینّیبا یتایّافّقیسانمست.

 زاعبّق تساکهایساشوداتصنعسانّییاادقایر یرایتناشو هاا

بّلنسبهافر و نسایساتو نایّفت،اولساچوناالبااکسّنساهستناا

 زا  یتا بهترا کننا،ا بهایلیدها نسبتا ق ا کهاچنیناچیزهّیسا

آنادقگذقیح.ا

دقایوقدایفرد تانیزاگّهایسابّیستابمشترادرتاشود:

 ینا بها ولسا نمست،ا نّدقیتسا کلئۀا )ص102(ا گلر پرچمر ـا

یعنسانوظهوقا یتاوابّاکهنگساعبّقتایتنانئساخو نا.

هاکهادقاچنااجّیایتناآیاها) زاجئلهاص102(،اوا
َ
بیریش ـا

بیاا یتاکها نّمانوعسا ِبریشها یتا آنا  یالیادقیتا

صیدنه  دقا  بوقیحّنا وا یساگفتها ناا بهرامهر فّقیسا بها

گفتهاکهانّماآنابهاینایا ریسر یتا)قک.اصیدنه،اذیلا

بهر یج(اوا ینا ریسرهئّنابریشها یت.ایعّدلافّقیسا

ینّیباترا یت.

کهنهانئّا بر یا بساجهتا ص103(ا ییح،ا تشایاا )بها خّما ـا

بها زیبّیسا ا خحا »]غز ل[ا شاها یت:ا یشادا یتنا کردنا

ردهاق اپمشا
ُ
گردناخویشاد ده...ا زاهر سازخحاتیر،اگ

وا ینظوما نیزا ترجئها دقا شعرا  ینا  گرا آوقده«.ا تنها

نیزا ردها
ُ
گ یساکرد.ا پیا ا وجهسا خّما تشایاا بود،ا یوزونا

بهایعنسا یروزیاگویّادقارایحا یتعئّلانا شتها یت.

لوزا)ص105(ایکسا زاچناینانّماگیّهاوادقختسا یتا ـا

دقا آنچها ولسا  یت،ا بّد ما لوزر آیاها یت.ا یتنا دقا کها

یتناآیاهابّد مانمستاوانوعسابّد ما یتاوالوزرینّیبا

دقا ق ا بّد ما نوعا آنا یعّدلا  ینکها نمست.ا عبّقتا آنا

ق ا یّا هیچا یساگویناا هنتیر لوزر  یر نا نو مسا بعضسا

ق ا لوزر لفظا عبّقتا ترجئۀا دقا کها نئساکناا یجّزا

نّقگیلا  صلسا یتنا دقا کها  یتا آنا یثلا  ینا بنشّنیح.ا

آیاهابّشااوایّاچونانّقگیلاق اجوزاهنایایساگفتها یح،ا

دقاترجئهاجوزابیّوقیح.

ـا دها)ص109اوایو  عادیگر(ابهایعنساطبدّتایردم،ایعنسا

قومّنیوناواجنگیّناواکشّوقز ناواد یا ق ن،اینّیبا

نبرد،ا کّقا بها عربسا لفظا اخو یتها
ً
ظّهر  یترجحا نمست.ا

 یّا دهاقدیفاواصفا یتانهاطبدهاوایرتبه.

نوظهوقا لغتسا آنچهایساآشّیناا بهایعنسا )ص111(ا ـا وباکر

 یتاواینّیبایمّقاعبّقتانمست:ا»برواوا زاکویها

ینّیبا ا
ً
 متئّال نیزا کومهر آق«.ا پمشا ییوها  زا نوشّکسا

یعباانمستا)د یتّنادقایعباایساگذقد(.

ذوقا ا
ً
ظّهر  ز ها«.ا »زنا بهایعنسا )ص116(ا زاهتبا ور ـا

یلیحاوایستدیحا زا یتعئّلاآناپرهیزاد قد.

اقیانوس  کتّبا بیّوقیح.ا یدایها  زا نیزا نئونها یکا ـا

داستان هااق ایؤلفابهتراابودابهاهئّنانّمایشهوِقاترجئۀا

رایحافّقیساآن،ادریای اسمار یسانّییا.
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بها  یتا یئکنا عبّق تا وا کلئّتا  ینا  زا بعضسا  یتعئّلا

کها نمستا  ینا هحا یدصودا وا نبّشاا نّدقیتا خودا خودیا

آنچها وا  یتا دقیتا بودها یستعئلا کهنا یتونا دقا هرچها

نبودهاغلط،ا یّا یناکلئّتابّانوعا نشّیساکهایترجحا ختیّقا

کردهاهئهاجّایّزگّقانمستنا.

ترجئها زیبّا بسمّقا  لبتها نیزا عبّق تا  زا فر و نسا شئّقا

شاها یت.ادوانئونهاق اذکرایساکنیح:

هحاشکستها دقا آنچها وا یساگرددا کالنا یسانئّیاا ردا
ُ
خ آنچها ـا

 یتابّزادقاهحایساپیوناد...

لرز نا پرتوا ز یا؟ا آدیسا تخئۀا  زا کسا یویا وا قویا چنینا ـا

آذقخشا زاپهنۀاخّکابرنّیا.ا

کهاعبّقتا خیرابّاراقیاتغییرایئکنابودایوزونانیزابشود.2

نیّزیناا گّها  یت،ا یفیاا گرچها نیزا ترجئها تعلیدّتا

 صالمّتسا یتاواعلتاآنا یتاکهایؤلفادقاآیّدهاکردنا

بعضسا چونا کردها یت.ا قجوعا یعاودیا ینّبعا بها آنهّا

 زا نئونها یا  یت،ا لغویا یسّملا یتوجهِا کتّبا تعلیدّتا

یهوهّیالغویاق اذکرایساکنیح:

دقبّقۀاpinākaابهایعنساکئّناگفتهاشاها یتا)ص229(:ا ـا

 یت«.ا خحاشوناها یّا خئیاها یعنسا بها ا
ً
لفظّ »گویّ...ا

یعلوما بهادقیتسا یساد نیحا کها آنجّا تّا لفظا  ینا  شتدّقا

بعضسا دقا کها نمستا  ینا هستا هرچها ولسا نمست،ا

کتّباهّیالغتارایئساآیاهاوایؤلفاندلاکردها یت.

)ص230(:ا آیاها زیّقتگّه،ا بهایعنسا tīrtha،ا تعریفا دقا ـا

یداسا قودهّیا یّملا زیّقتگّها یعنسا بها ا
ً
» صال

«ا
ً
» صال ریاا ولسا نبّشا،ا نّدقیتا شّیاا  ینا  یت«.ا

»گا ق،ا  صلا دقا لفظا  ینا یعنّیا چونا  یت،ا ز یاا

اهحاقیشهابّاگتا رفّقیسا یت.
ً
گذقگّه«اوا یّیّ

یطلِقا یّا پیچکا نوعسا نّما کها و تدۀ،ا لغتا شرحا دقا ـا

 یناگیّهاخودا پیچکا یت،اگفتهاشاها)ص231(:ا»نّما

بهاظنا  یّا یّفتنا یت«.ا بهایعنساگسترشاواویعتا

»گردیان،ا بهایعنسا vartا قیشۀا  زا لغتا  ینا رویا

 ینا وا  یتا فّقیسا گردیتنا بّا هحاقیشها وا پیچیان«ا

ینّیبانّماپیچکا یت.

 یناتعلیدّت،اشّیاابها رتضّیاآنکهادقاییّنایخّطبّناکتّباا

غیریتخصصّنانیزاهستنا،ابّلنسبها ناکا یت.ابّا ینامّل،ا

بر یا نیزا دیگرا عبّق تا بعضسا کها یساآیاا چنینا نظرا بها

لا غیریتخصصّنانیّزینااشرمنا.ادوانئونهاق ا زاهئّناپردۀا وا

نئّیشاذکرایساکنیح:

ـرص107

 گرا ینابراواقوی،اکهادقاشبستّناشّهمشانیزانتو نایّفت،ا

پیچکاهّیا پسا  یت،ا یعبانشمنا دختریا آِنا  زا بهاق یتسا

جنگلابهاهنرهّیاخویشا زاپیچکاهّیابویتّناشّهاپمشسا

ُجستها نا.ا

نتلادقایعباا یت.اشّیاا
ُ
 ینایخناشّهابعاا زادیاناشک

نظرا بها وا شاهابّشاا شرحا نکتها  ینا کتّبا  زا جّیسا دقا

نویسناۀامّ رانریماهابّشا،ا یّادقا ینجّاخو نناهادقافهحا

ییّنا ایالزیها یا
ً
ذیلاعبّقتایسایّنا.اظّهر  وا نسبتاصاقا

وا خیّلا صوقا دقا پیچکا یّا هستا پیچکا وا یعشوقا

بعاا  زاچناایطرا د قد.ا یعنّیساخّصا هنایّنا قیزپرد زیا

آیاه،ا دنیّا بها نتلا
ُ
شک ورتسا کها بریساآیاا  ینطوقا ا

ً
ظّهر   لبتها

ریاحا واپیچکسانیزاکّشتهابودهاواهرادواق ابّاهحاپروقدهابودها

نتلاق ابهادوایّرۀا
ُ
و ِناشک

ُ
وادقاچناایطرابعاتر،اشّعْرابّز

عبّق تسا چنینا مّل،ا هرا دقا کردها یت.ا تشبیها پیچکا نرما

بهاخودیاخوداقوشنانمستنااوابرایترجحا یتاکهاآنهّاق اشرحا

کنا.

ـرص112ر

خا یّناهئّقها زایر ربۀاآدییّنادقاهر ینا.ا

 یناکهاچر اخا یّنا زاقیّ تاوایر ربۀاآدییّنادقاهر ینااچیزیا

 یتایحتّجاشرح.اگویّا زاآناجهتاکهابهاو یطۀا یناقیّ تاهّا

یئکنابودهابراعروجابهارلئرواخا یّناتو نّاشونا.

چناا شّقهاهحادقبّقۀا بطانّماهّاواکلئّتاینسکریتابها

خطافّقیساالزما یت.3ابراخالفاآنچهابعضساتصوقایساکنناا

بهاخطا کهنا زبّناهّیا کلئّتا دقبّقۀا بطا لاترا یفصا راقیا دیگرا جّیا 3.ردقا

فّقیسابحثاخو هیحاکرد.

یتنا  یت.ا تردیاا  لبتها بّشاا ینّیبا  ینجّا »لرز ن«ا صفتا  ینکها دقا 2.ر

زیبّیسا دقابحثا تّا کنا.ا د وقیا تّا نمستا نویسناها دقادیترسا ینسکریتا

اا
ً
عبّق تاهستیح،ا زاعبّقتاپشتاجلااکتّبانیزایّداکنیح.ا یناعبّقتاظّهر 

یکسا زا یناجئالتازیبّیاکتّباد نستهاشاه،اولساچنینانمست.
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وایؤلفاکتّبایوقدابحثانیزابهاهئّناشموهاقفته،ایعّدلاآنچها

دقاآو نویسِساینسکریتابهاشموۀاغربساeانوشتهایساشودادقاخطا
فّقیسایّءا یتانهاکسره،اوایعّدلاoاو وا یتانها ئه،اوایعّدلا
aiا»آی«ا یتانها»-َی«اوایعّدلاauا»آو«ا یتانها»-َو«اوا
یعّدلاiاکسرها یتانهایّءاوایعّدلاuا ئها یتانهاو و،اچنّنکها
aابر برا یتابّافتحهانها لف،اوا یناق اهحاآو شنّیساتّقیخسا
تأییاایساکنااهحا بطاکلئّتاینسکریتابهاخطافّقیسادقا

ادقاترجئهاهّیافّقیساعهاایالطینابّبریا زا
ً
هنا،ایخصوصّ

یتوناهنای.ابنّبر ین،ا بطادقیتا یناچنااکلئهاوانّماچنینا

 یتا)تنهّاچناانئونۀا ناکاق اذکرایساکنیح(:

دقیتاااااااااانّدقیت ا ا ا ا ا

ریاااااااادِو اگری
َ
اااااااااااااادیَو اگ  devanāgarīا)خطاینسکریت(ا

ماو یَهرررررررررررَمو یَه ا ا ا ا ا ا Mauryaا)نّمایلسلۀایعروفاشّهس(اااااااا

 ۀرااااا
َ
وت

َ
 ۀاااااااااااگ

َ
ااااااااااااااگاوت ا Gautamīا)نّماخّص(ا

 اررررررررر
َ
 ااااااااااااااِمن

َ
اااااامین ا ا ا ا پَسره(ا

َ
Menakāا)نّماخّصایکاپریایّا 

ااوایشیَهاااااااااااَویشیَه ا ا ا ا ا vaiṣyaا)نّماطبدۀایوما زاطبدّتا جتئّع(ا

Vasudevaا)نّماخّص(ااااااااااااااااااااااااااااااوُ تیَوهاااااااااو ودَِوه

بهترا یتابهاصوقتایتا ولافّقیسا نیزا بعضساکلئّتاق ا

آنهّابهاکّقابرد،ایعنسابهاهئّناصوقتساکهادقارروناگذشتها

 یر نسا زبّناهّیا دیگرا و قدا یو قدیا دقا وا فّقیسا زبّنا و قدا

شاها یت؛ایّنناایِّزاونربهاجّیاوینااکهادقایتناآیاه،اویتا

اوتیینۀر بهاجّیا زینا
ُ
ا شود(،ا درتا eا بها )Veda؛ا وداا بهاجّیا

)Ujjayinī(،اُ  یرربهاجّیا ومروا)Sumeru(.انّما خیر،اکهاکوها

وا  یتا  یر نیّنا  لبرزکوها نظیرا وا  یتا هناو نا  فسّنها یا

بهاکّقاقفتها Meruایشهوقا یت،ادقایتونایّنویا بها بمشترا
)وادقایتوناعصرا یالیسانیزایساتو نانشّناآناق ایّفت(اوایهاکلئۀا

نیزاتصحیفا ا ینا بها ازینا فّقیساواعربس.ا یتونا دقا دیگرا

تعریفات  )بها قفتها یتا کّقا بها  عتا لا ندطۀا بهایعنسا وا شاها

جرجّنساوالغت نامۀ دهخا اواتاریخ نجوم اسالمی آلفونسوانّلینواوا

جزا ینهّاقجوعاشود(،ا یّادقا صلانّماشهریا یتاکهابهارولا

ق ا یثّلاهّا شئّقا بودها یت.ا هناو نا االرض  قبة  یسلئّنّنا

یساتو نابمشا زا یناکرد.

نّماهّیا یّنناا  صطالمّت،ا وا نّماهّا بعضسا یوقدا دقا

ا
ً
 میّنّ یّا واجّنوق نا یعانیّتا وا گیّهّنا نّما وا جغر فیّیسا

وا د یتّناهّا دقا  یتا یئکنا کها علئسا یا  صطالمّتا

نوشتهاهّیا بها قجوعا شود،ا پیا ا هنایا نئّیشنّیهاهّیا

تحقیق  علسا لخصوصا  بوقیحّن،ا یّنناا د نشئنا نسا

فر هحا آنا  زاکلئّتاهناِیا نیزا کهافهریتاخوبسا ماللهند 

رایحا ترجئهاهّیا وا عجّیبا کتّباهّیا وا  یت،ا

فرهنگا یّنناا فرهنگاهّیسا وا فّقیسا بها ینسکریتا

هنایاوا قدویاپالتسا)John T. Platts(االزما یتاوابّیاا

 د یۀاق هاترجئۀایجئوعۀا  ییاو قابوداکهایؤلفاکتّبادقا

 ینا  زا راقیا ینسکریت«ا نئّیشنّیهاهّیا »برگزیاۀا

دشو قیاهّاق ابراخوداهئو قانئّیااواد یرۀاتحدیدّتاخودا

 زا ق ا فّقیسازبّنا خو نناۀا تّا کناا ویمعاترا راقیا ق ا

زیّنا آنا تّا یّزد.ا خودا د نشا یرهونا نیزا دیگرا جهّتا

غنیئتا  لبتها ق ا یجئوعها  ینا  زا شئّقها لینا  وا  ینا بّیاا

شئرداوایپّیگز قایؤلفاوانّشرابوداکهابّباطرحاچنینا

آثّقاوایبّمثساق ادقازبّنافّقیسابّزگشودها نا.
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