


85 - 84

فصلنامۀ اطالع رسانی در حوزۀ نقد و تصحیح 

متون، نسخه شناسی و ایران شناسی 

دورۀ سوم، سال سوم، شمارۀ سوم و چهارم

پاییز ـ زمستان 1397 ]انتشار: پاییز 1399[

صاحب امتیاز:

مؤسسۀ پژوهشی میراث مكتوب

مدیر مسئول و سردبیر: اكبر ایرانی

معاون سردبیر: مسعود راستی پور

مدیر داخلی: یونس تسلیمی پاک

طراح جلد: محمود خانی

چاپ دیجیتال: میراث

نشانی مجله:

تهران، خیابان انقالب اسالمی، بین خیابان دانشگاه و 

ابوریحان، ساختمان فروردین، شمارۀ 1182، طبقۀ دوم.

شناسۀ پستی: 1315693519

تلفن: 66490612

دورنگار: 66406258

www. mirasmaktoob. ir
gozaresh@mirasmaktoob. ir

بها: 250،000 ریال

تصویر خط بسمله 

John Rylands  از نسخۀ كتابخانۀ

روی جلد: شاهنامۀ فردوسی، نسخۀ تهیه شده برای 

ابراهیم میرزا تیموری، بی تا ]میانۀ ۸۱۷ـ  ۸۳۸ق[، 

به نشانی MS. Ouseley Add. 176-017r در کتابخانۀ بادلیان.

سرسخن
اندر نگاهداشت جانب اهل وفا............................................................................................................... 4-3

تلفظ صامت های عربی »ض« و »ظ« در زبان فارسی / علی اشرف صادقی...................................... 12-5

دربارۀ تاریخ تألیف نزهة المجالس جمال]الدین[ خلیل شروانی و نمونۀ خط شمس الدین 

جوینی اّول / عمادالّدین شیخ الحکمایی.............................................................................................. 15-13

رباعیات خیّام، بررسی دستنویس محمد قوام / سیّد علی میرافضلی................................................. 22-16

نسخه ای تازه یافت از معدن الدرر در مجارستان / عارف نوشاهی............................................... 26-23

28-27 ................................................... اشعار کافی ظفر در سفینۀ صائب / محسن ذاکرالحسینی »پرند«

ابیاتی نویافته از آفرین نامۀ ابوشکور بلخی / سیّد محّمدحسین حکیم............................................ 32-29

39-33 ............................. ُشهیِد بلخی، شاعر و فیلسوِف هم عصِر رازی / فرانسوا دُ بلوا؛ ترجمه: میرساالر رضوی

یادگار تصویری چاپ سنگی زیارت کربالی معلی / علی بوذری................................................. 45-40

دگرگونی دو وزن دوری شده، بررسی تاریخی و تحلیل موسیقایی / بهراد بنائی.......................... 58-46

معرفی و تصحیح فرسنامه ای کهن / یاسین اسماعیلی..................................................................... 71-59

ترجمه ای کهن از قصیدۀ نونیۀ ابوالفتح بستی / فاطمه شاملو........................................................ 82-72

ۀ موالنا رومی )جلد نهم، 2020م( / مجدالّدین کیوانی............................................................... 88-83
ّ
مجل

شعر تغزّلی فارسی در دوران کالسیک، 800-1500: غزل، قصیده و رباعی / مجدالّدین کیوانی....... 94-89

دستور الملوک میرزا رفیعا با مالحظاتی دربارۀ دو متن مشابه آن / علی صفری آق قلعه................. 109-95

نگاهی به فرهنگنامۀ توصیفی پزشکی در شعر کهن فارسی / اکبر حیدریان..................................116-110

 نگاهی به تصحیح خالصة االشعار و زبدة االفکار )بخش قزوین، گیالن و دارالمرز و نواحی آن( / مرتضی موسوی

128-117 ....................................................................................................................................

نقد و بررسی دیوان اشعار شهاب الدین عمعق بخارایی / محسن شریفی صحی.............................. 134-129

مروری بر کتاب ان لمتون در عرصۀ علم و سیاست / هدیه رهبری............................................. 136-135

ردباب تحقیق ژپوهش اهیی 
ریشه شناس چه می کند؟ )5( / ستایش دشتی....................................................................... 141-137

اریان رد متون و منابع عثمانی )20(
144-142 ............................................................................... آثار پَِچوی ابراهیم افندی / نصرهللا صالحی

ردبارۀ نوشته اهی نیشیپ
چند نکته دربارۀ ابوعلی تیزانی )تیرانی( / اکبر نحوی............................................................ 147-145

ابوعلی تیزانی، صاحب کتاب المصادر / سیّد احمدرضا قائم مقامی............................................. 150-148

عبید یا عبید زاکانی، درنگی بر اشعار منسوب به عبید در مجموعۀ لطایف و سفینۀ ظرایف / 

فرزام حقیقی...................................................................................................................... 162-151

خودانتقادی، ذیلی بر مقالۀ پیشین نگارنده / محسن شریفی صحی........................................... 164-163



137

رر
یر
هش

ش 
ای
یس
هچ

می
ک ی

؟چی
 (

س
ات
شی
 
شد
یت

پژوهشیهییای

د)بیبیتحقیق

دورۀ سوم، سال سوم
شامرۀ سوم و چهارم )85-84(

پاییز - زمستان 13۹7 
]انتشار: پاییز 1399[

ر.یپسونهی»-انا«یسیساید)یزبینیفی)سا

پسوندش بهش مختومش کلمۀش فشریسشچندیهش فرهنگشهشیش یرش

»-انس«شضبطشادهششکهشاصلشفشریسشنداریشوشمشهورشایتش

کهشاینشکلمشتشبششپسوندش»-انس«شعربسشیشختهشادهشایت.ش

برایشمثشلشاریعتشنواتهشایتشکهشاگرشصفتشنسبسشبهش

مخصوصش پسوندش اینش ادهشبشاد،ش ختمش »-انس«ش پسوندش

زبشنشعربسشایتشوشیرشزبشنشعربسشبینشصفتشهشیسشکهشبشش

»-ی«شوش»-انس«شیشختهشمسشاوندشتفشوتشمعنشیسشظریفسش

وجویشیاری.شابوالقشیمسشنیزشمعتقدشایتشکهشپسوندشānīg-ش

پهلویشااکشنسشترفشنسشواریشعربسشادهشوشیرشآنشزبشنشبرایش

یشختنشایمشمنسوبشبهشکشرشمسشرویشوشبعضسشازشاینشایشمسش

منسوبشواریشفشریسشادهشاند. بششاینشحشل،شحتّسشپی شازش

آنکهشواریشمبشحثشردشهشانشختسشاویم،شنگشهسشبهشبعضسش

کلمشتسشکهشبششاینشپسوندشیشختهشادهشاندشنششنشمسشیهدشکهش

ش
ً
ییتشکمشااتقشقشگروهسشازشآنهششظرایفشییگریشیاری.شمثال

نصراناش)منسوبشبهشاهرشنشصرة(،شیونینا،شعضالنا،شکهواناشوش

س یناش)منسوبشبهشمشنس(.شیرشاینشنواتهشقصدشیاریمشکهشاصلش

اینشپسوندشراشبششکمکشمنشبعشیشمسشبجوییمشوشیرشآنشحینش

ردشهشانشختسش برریسش پیچیدگسشهشیش وش یاواریشهشش بهش

تکواژهششوشکلمشتسشکهشاصلشیشمسشیارندشبپریازیم.ش

اصلشپسوندش»-انس«شراشبشدستسشیرشپسوندهشیشān-شوش

پسوندش جست.ش عربسش وش یریشنسش صفتشیشزش iy  /  -āy-ش

صفتشیشزشān-شهمشیرشعربسشوشهمشیرشیریشنسشپرکشربریش

ثش
ّ
ایتشوشگشهشیرشیریشنس،شوقتسشاینشپسوندشبهشایمشهشیشمؤن

)همشنندشش مسشرویش میشنش ازش تأنیثش عالمتش افزویهشمسشاوی،ش

gaggǝrānش»پرخور«شازشgaggarṯāش»گلو«(.شپسوندشāy-شیریشنس،شکهش

قش
ّ
یرشعربسشمعشیل شiy-شایت،شیرشابتداشبرایشنششنشیاینشتعل

بهشیکشاهر،شگروهشیششقبیلهششبهشکشرشمسشرفتهشایتشوشیپسش

قشوشنسبتشبهشهرشچیزیشراشنششنش
ّ
کشربریششتوّیعشیشفتهشوشتعل

شبعدشازشردشهش)گشهشبششحذفش
ً
مسشیایهشایت.شاینشپسوندشمعموال

عالمتشتأنیثشمشنندشmedīnāyش»اهری«شازشmǝḏīntāش»اهر«،شیششحذفش

عالمتشمثنّسشوشجمعشمشنندشneššāiش»زنشنه«شازشneššēش»زنشن«(شمسشآمدهش

وشāهشیشردشهشراشتبدیلشبهشمصّوتشکوتشهشمسشکریهشایتش)کهش

شخویشاینشمصّوتشکوتشهشمسشتوانستهشتبدیلشبهشمصوتشکوتشهسش
ً
بعدا

مشنندشاواش/ǝ/شاوی(.ش

 ستی شیدکتا*

setayesh.dashti96@gmail.com

) ؟چیک یمیهچیسایش هشی)رر

ازشایتشیشبزرگوارم،شیکترشاحمدرضششقشئمشمقشمس،شکهشیرشاثنشیشنگشرششاینشمطلبش  *
ازشهیچشنوعشمشورتشوشراهنمشیسشیریغشنکریند،شهمچنینشازشیکترشنیمششجمشلسش

کهشازشیرشلطفشاینشیشییااتشراشازشنظرشگذراندندشوشنکشتشارزامندیشراشبهش

نگشرندهشگوازیشکریندشبسیشرشیپشیگزارم.
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بش
ّ
اینشیوشپسوندشگشهشبهشهمشمسشپیویتهشاندشوشپسوندشمرک

ānāy / -āniy-شراشتشکیلشمسشیایهشاند.شیرشیورهشهشیشقدیمشزبشنش

شکمشکشربریشبویهشایت،شاّمششیرش
ً
بشنسبتش

ّ
عربسشاینشپسوندشمرک

گود شهشیشجدیدشعربسشبسیشرشزایششادهشایتشوشواژهشهشیسش

راش »جّوانس«ش وش »بّرانس«ش »فوقشنس«،ش »تحتشنس«،ش همشنندش

یشختهشایت.شاّمششپسوندشānāy-شیرشآرامسشوشیریشنسشازشابتداش

کشربریشفراوانسشیااتهشوشبیشترشبرایشیشختشکلمشتشعشلمشنه،ش

»جشندار،ش napšānāyش وش »جسمشنس«ش gušmānāyش همشنندش

روحشنس«1شایتعمشلشمسشادهشایتشتششکلمشتشروزمره.شیکسش

یریشنس،ش وش یرششآرامسش پسوند،ش اینش کشربریهشیش ازش ییگرش

یشختشایمشوشصفتشنسبسشازشنشمشاهرهش،شکشورهششوشقومشهشش

)demonymشیششgentilico(شایتشوشیرشاینشکشربری،شگشهشپسونِدش

ānāy-شبهشnāy-شتخفیفشیشفتهشایت.شکلمشتسشکهشبششاینشپسوندش

یرشیریشنسشیشختهشادهشاند،شگشهشبهشصورتشوامشواژهشبهشعربسش

راهشیشفتهششاندشوشیرشاینشصورتشāy-شپشیشنسشآنهششبهشī-شبدلش

ادهشایت،شبرایشمثشلشیرشیریشنسشازشنشمشاهرشحّرانشصفتش

har(rə)nānāyشیشختهشادهششکهشیرشعربسشبهشاکلشحرنیناش

برایش آوایسش تحولش اینش ایتش ممکنش ادهشایت.ش واریش

نزییکشیشزیشصورتشپسوندشواژۀشوامشگرفتهشادهشبهشمعشیلش

عربسشآن،شیعنسشiy-،شرخشیایهشبشاد.ش

حشلشکهشاصلشاینشپسوندشراشانشختیم،شمسشتوانیمشپیشینۀش

ختمش »-انس«ش بهش فشریسش یرش کهش راش واژهشهشیسش ازش بعضسش

مسشاوندشبجوییم.شواژهشهشیسشچونش»روحشنس«،ش»جسمشنس«شوش

»نفسشنس«شهمشیرشیریشنسشوشهمشیرشعربسشوجویشیارندشوش

طبقشآنچهشپیشترشگفتهشاد،شاحتمشلشاینکهشاینشواژهشهششیرشخویش

عربسشیشختهشادهشبشاند،شبششتوّجهشبهشاینکهشنخست.شبسشمدش

کشربریشاینشپسوندشیرشعربس،شچندانشزیشیشنیست،شوشدوم.شیرش

فرهنگشهشیشعربسشچونشتاج العروس »جسم«ششبهشکسرشجیمش

بعضسش )یرش ادهششایتش مدخلش آنش ضّمش بهش »جسمشنس«ش اّمشش

فرهنگشهششمدخلش»ُجسمشن«شهمشییدهشمسشاویشکهشممکنشایتشحشصلش

بشزتحلیل2ش»ُجسمشنس«شبهش»ُجسمشن«ش+ش»-ی«شبویهشبشاد(شبسیشرشاندکش

ایتشوشاینشواژهشهش،شیرشزبشنشعربس،شیخیلشازشیریشنسشاند.ش

»عقالنس«ش وش »ظلمشنس«ش »نورانس«،ش واژهشهشیش وضعش

پیچیدهشترشایت.ش»نورانس«شبهشاکلشnūrānāyشیرشیریشنسش

وجویشیاریشوشلذاشمسشتواندشصورتشیخیلشیریشنسشیرشعربسش

بشادش)بهشاکلسشکهشبشالترشتوضیحشیاییم(3،شاّمششیرموریش»ظلمشنس«ش

نمسشتوانشاینشحکمشراشیای،شزیراشردشۀشṭ-l-mشیریشنسشتنهشش

یرش ṭalmānāy*ش وشصورتش مسشیهدش کرین«ش »یتمش معنسش

»ظلمشنس«ش بهشاکلش عربسش یرش کهش نداریش وجویش یریشنسش

یربیشید.ش»عقالنس«شنیزشهیچشردشۀشمششبهسشیرشیریشنسش

مشنشبهش
ّ
نداری.شیرشوهلۀشنخستشمسشتوانشتصورشکریشکهشمتکل

زبشنشعربسشیرشقیشسشبششجفتشهشیش»تحتشنس«شوش»فوقشنس«ش

)کهشبدونشآنکهشیرشیریشنسشکشربریشیااتهشبشاندشیرشخویشعربسشوجویش

یااتهشاند(شوش»جسمشنس«ششوش»نفسشنس«ش)کهشوامشواژهشازشیریشنسشاند(،ش

»ظلمشنس«ششراشیرشمقشبلش»نورانس«ش)وش»عقالنس«شراشاشیدشیرشبرابرش

یرش جستشوجوش حشل،ش اینش بشش یشختهشبشاتد.ش »روحشنس«(ش

»نورانس«،ش کهش مسشیهدش نششنش عربسش لغتش فرهنگشهشیش

»ظلمشنس«شوش»عقالنس«شیرشفرهنگشهشیشقدیمشعربسشاشهدیش

نداری،شاّمششیرشفشریسشازشقرنشپنجمشبهشکشرشرفتهشایت.شیرش

اینجششیوشاحتمشلشمطرحشمسشاوی:

ی1 یششاصیل(شکهشیرش. )وامشواژهش واژشهشهشیسشیرشزبشنشعربسشبویهشاندش

فرهنگشهشیشقدیمشعربسشضبطشنشدهشاندشاّمششبهشزبشنشییگریش

واریشادهشوشیرشایبیشتشآنشزبشنشبهشکشرشرفتهشاند؛

ی2 »-انس«شیرشفشریسشپسوندشزایشیسشبویهشوشقیشیسشکهششپیشترشازش.

آنشیخنشگفتیمشتوّیطشفشریسشزبشنشنشصورتشگرفتهشوشبرش

کلمشتشعربسشاعمشلشادهشایت.

گروهسشییگرشازشکلمشتسشکهشیرشفشریسشپسوندش»-انس«ش

یارندشوشپسونداشنشمرتبطشبهشاصلسشیشمسشایت،شایشمسش

ریشنندۀشمفهومشاهلیتش)ایمشوشصفتشنسبسشازشنشمشمکشنشهششوشقومشهش(ش

هستند.شبحثشیربشبشاینشکلمشتشراشبششذکرشخالصهشایشازش

آنچهشیوبلواشیربشبشردشۀش»نصرانس«ش)منسوبشبهشاهرشنشصره(ش

یرشفرهنگشهشیشقدیمشعربسشچونشتاج العروس، »نفسشنس«شیرشمعنسش»مرتبطش 1.ی

بهشروح،شروحشنس«شآمدهشایتش)وشیرشبرابرش»ُجسمشنس«(.شتغییرشمعنشیسشاینشواژهش

یرشپسشتغییرشمعنشیش»نفس«شبهش»تن«شرخشیایهشایت،شامششاینکهشاینشتغییرشیرش

عربسشرخشیایهشیششیرشفشریس،شبرشنگشرندهشروانشنیست.

مشنشبهشیکشزبشن،شیکشصورت
ّ
بشزتحلیلش)reanalysis(شبدینشمعنشیتشکهشمتکل 2.ش

زبشنسشراشبهشنحویشمتفشوتشازشاصلشآنشتحلیلشکنند،شزیراشیشختشاصلسشآنش

برایشآنشنشمبهمشوشنشآانشیت.شگشهشیرشروندشبشزتحلیلشیکشفرایندشااتقشقش

عشمیشنهشرخشمسشیهدشتششیشخِتشآنشصورتشزبشنسشبهشصورتشهشیشموجویشوش

معمولشآنشزبشنشنزییکشترشاوی.ش

بشیدشیقتشکریشکهشاینشواژهشیرشیریشنسشنهشبهشمعنسش»روان«،شکهشبهشمعنسش 3.ش

»اعلهشورشوشآتشین«شایت.
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آنجششکهش ازش اوشمعتقدشایتشکهش آغشزشمسشکنیم.ش گفتهشایتش

صورتشnasrānāy*شیرشهیچشگودشسشازشآرامسشوجویشنداری،ش

شیریشنسش
ً
اصشلتش وامشواژهشایش راش نمسشتوانیمش»نصرانس«شعربسش

بدانیم.شاوشبهشاینشااشرهشمسشکندشکهشیرشعربسشپسوندش»-انس«،ش

بدونشتأثیرشبرشمصوتشهشیشردشه،شبرایشیشختنشصفتشهشیسش

یالشبرشیااتنشمقشییرشفراوانشازشچیزیشیششکیفیتسشبهشکشرش

ش»اعرانس«شبهشمعنسش»پرمو«(؛شبنشبراینشممکنشایتش
ً
رفتهشایتش)مثال

کهشعربسشزبشنشنسشکهشیرشتالششبرایشبشزتحلیلشnāsrāyش)آنطورش

کهشیرشپشیطتش1شآمدهشایت(شیششnasrāy*شیریشنسشبویهشاند،شآنشراش

بهشاکلش»نصرانس«شوشبهشمعنسش»یارندۀشنصر/شپیروزیشبسیشر«ش

اّمشش مسشنمشید،ش منطقسش یوبلواش توضیحش بشاند.ش بشزگریاندهش

بشدستسشبهشاینشنکتهشتوّجهشکریشکهشاینشالگوشیرشچندشجشیش

ییگرشنیزشتکرارشادهشایتشوشممکنشایتشاعرابش»نصرانس«شش

ش»یارندۀشنصرشبسیشر«شنفهمیدهشبشاند،شبلکهشازشیکش
ً
راشلزومش

ایتفشیهش صفتش یشختش برایش صوریش ش
ً
کشمال الگویش

کریهشبشاند.شبرایشمثشل،ش»یونشنس«شراشنمسشتوانیمشبهشyawnānāy*ش

کهشیرشیریشنسشکشربریشیاریشبشزگریانیم،شزیراشتنهششصورتسشکهش

یرشفرهنگشهشیشیریشنسشضبطشادهشyawnāyشایت.شبرایش

»عبرانس«،ش»یریشنس«،ش»کلدانس«2شوش»ییرانس«ش)منسوبشبهشدیر(ش

نیزشیرشیریشنسشتنهششصفتشمختومشبهشāy-شمسشیشبیمش)یعنسشش

kaldāy،sūryāy،'ebrāyشوشdayyrāy(شوشنهشصفتشمختومشبهشānāy-.ش

اّمششیرشاینجششپیچیدگسشییگریشوجویشیاری.شمسشیانیمشکهش

پسوندشānāy-شیرشیریشنسشزایششبویهشایت؛شجزشمثشلش»حرنشنس«،ش

اشهدیشییگرشازشاینشکشربریش»منشنس«ش)منسوبشبهشمشنس(شایتش

شهمشنشتحّولسشایتشکهشیرش
ً
کهشتخفیفشمصّوتشبلندشآنشیقیقش

واژهشهشیشاینشچنینِسشیریشنسشمسشبینیمشوشبشالترشبهشآنشااشرهشوش

مثشلش»حرنشنس«شراشبهشآنشمنشیبتشذکرشکرییم.3شازشیویشییگر،ش

یرشعربسش»ایکندرانس«،ش»بحرانس«ش)یرشترکیبش»یمشالبحرانس«ش

بهشمعنسش»خونشحیض،شمنسوبشبهشبحرشالّرحم«(،ش»منبجشنس«ش)ازش

منبج(شوشکلمشتسشازشاینشییتشوجویشیارندشکهشآنهششراشنمسشتوانش

بهشاصلسشیریشنسشمربوطشیانست.شاینجششبششاینشمسألهشمواجهیمش

»یریشنس«،ش »عبرانس«،ش »یونشنس«،ش برایش ییتشکمش آیشش کهش

»کلدانس«شوش»ییرانس«شبشدستسشبهشاصلشهشیسشیریشنسشقشئلش

اویمشکهشاشهدیشازشآنهششیرشمتونشموجویشنیست،شیششآنهششراش

محصولشقیشیسشبدانیمشکهشیرشعربسشرخشیایهشایت؟شیرش

اواهدیشمشنندش»ایکندرانس«شمسشتوانشبسیشرشمحتملشیانستش

کهشازشزمشنسشپسوندش»-انس«شیرشعربسشبرایشیشختشایمش

ریشنندۀشمفهومشاهلیتشزایششبویهشایت4،شاّمششیرموریشاواهدیش

مشنندش»یونشنس«شنمسشتوانشچندانشمطمئنشبوی.شاگرشتمشمشاینش

واژهشهششراشحشصلشقیشسشعربسشزبشنشنشبدانیمش)آنطورشکهشنولدکهش

یشلشهششپی ،شیعنسشیرش1871م،شگفتهشایت(،شپشیۀشاینشقیشسشبشیدش

ایشمسشریشنندۀشمفهومشاهلیتشمختومشبهشānāy-شیریشنسش

واژهشهش،ش اینش ولسش ادهشاند؛ش واریش عربسش بهش کهش بویهشبشادش

بهشویژهشیرشقیشسشبششایشمسشاهلیتشمختومشبهشāy-،شیرشیریشنسش

چندانشزیشیشنیستند.ش

همشنطورشکهشبشالترشنیزشااشرهشکرییم،شیرشعربسشپسوندش

»-انس«شبرایشیشختنشصفشتسشکهشمعنشیشمشلکیّتشیششتصشحبش

یششیارندگسشراشمسشریشنندشبهشکشرشمسشرویشوشتعداییشازشاینش

صفتشهششبهشفشریسشنیزشراهشپیداشکریهشاند.رشبرایشاینشکلمشتش

هیچشاصلشیریشنسشایشنمسشتوانشیشفت.شازشاینشییتهشمسشتوانش

ازش»لحیشنس«شوش»اهوانس«شنشمشبریشکهشیرشهرشیوشعالمتش

یرش هرچندش نیز،ش »طوالنس«ش ادهشایت.ش حذفش تأنیثش

فرهنگشهشیشعربسشاشذشایت،شبشدستسشبهشهمینشنحوشتوجیهش

اوی.شبششاینشحشل،شبعضسشواژهشهشیشفشریسشکهشیرشنگشهشاولش

نمسشتوانندش اینشییتهششهستند،ش بهش قش
ّ
متعل نظرشمسشریدش بهش

شنس«ش
ّ
اینگونهشتوجیهشاوند.ش»عضالنس«6،ش»عصبشنس«،ش»حق

وش»لحمشنس«شمعشیلسشیرشعربسشندارند.شبهشنظرشمسشریدشکهش

ازشزمشنسشیرشزبشنشفشریسشنیزشیکشپسوندش»-انس«شبهشوجویش

شنسبتشراشمسشریشندهشایت،شنهشیارندگسشرا.ش
ً
آمدهشکهشصرفش

ممکنشایتش»یمشنس«ش)منسوبشبهشیمن(شنیزشبهشتأثیرشازشهمینشپسوندشبهشوجویش 4.ش

آمدهشبشاد.شاگرشاینشفرضشیریتشبشاد،شبرشزایشیسشبسیشریشکهشاینشپسوندش

یرشزبشنشعربسشپیداشکریهشایتشصحهشخواهدشگذاات.ش

تعیینشاینکهشاینشپسوندشچگونهشارتبشطسشبششپسوندشāniy/-ānāy-شکهشیرشبشالش ر.ش
ازشآنشصحبتشکرییمشیاری،شیرشتخّصصشنگشرندهشنیست.

»عضالنس«شیرشمتونشقدیمشنهشبهشمعنشیش»فریشپرعضله«شکهشبهشمعنشیش»مرتبطش 6.ش

بششعضله«شبهشکشرشرفتهشایت.

pešīṭtā؛شتحریرشیریشنسشکتشبشمقدسشمسیحیشن. 1.ش
ممکنشایتشاینشواژهشازش»کلدانش+شی«شیشختهشادهشبشاد.شیرشمیشنشفرهنگشهشیش 2.ش

عربس،شتنهششیرشتاج العروس ازش»کلدان«شوش»کلدانیون«شیشیشادهشایت.

یوبلواشهمچنینشبهش»عنشنس«شبهشمعنسش»منسوبشبهشاهرشعشنة«شااشرهشکریهشایتش 3.ش

کهشازشهمینشالگوشپیرویشمسشکند،شامششیرشفرهنگشهشیشیریشنسشصورتشمعشیلش

آنشضبطشنشدهشایت.
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شچندینشعشملشیخیلش
ً
یرشایجشیشچنینشپسوندی،شاحتمشال

بویهشایت.شاّولینشعشملشهمشنشوامشواژهشهشیشعربسشیرشزبشنش

فشریسشهستندشکهشبهش»-انس«ش)چهشپسوندشیارندگسشعربس،شچهش

پسوندهشیشییگرشیریشنسشاالصلشوشعربس(شختمشمسشاوندشوشچونش

سش
ّ
شف
ّ
ردشهشاشنشهمشبهشفشریسشواریشادهشایت،شیشختشاف

برایشفشریسشزبشنشنشیارندشوشپسوندش»-انس«شیرشآنهششبهشیشیگسش

قشبلشتشخیصشایتش)همشنندش»نورانس«،ش»اهوانس«شوش»کلدانس«(.ش

شازشطریقشقیشسشبششردشۀشبعضسشازشاینشکلمشتشکهش
ً
احتمشال

ثند،شچونش»کلده«شوش»اهوت«،شحذفشعالمتشتأنیثش
ّ
مؤن

هنگشمشاضشفهشادنشاینشپسوندشبرایشفشریسشزبشنشنشبهشعنوانش

یکسشازشقواعدشیشختشواژهشبششاینشپسوندشانشختهشادهشایت.ش

وجویشکلمشتشبسیشرشکهنسشهمشنندش»زندگشنس«،ش»رویگشنس«ش

وش»خسروانس«شنیزشمسشتوانستهشگودشورشراشبهشانتزاعشپسوندش

نسبِتش»-انس«شیوقشیهد.شهمچنینشپیویتنش»-ی«شایمشیشزش

بهش»-ان«شقیدیشزشزبشنشفشریس،شهمشنندش»اشیانس«،شنیزشیرش

نهشیتشبهشایجشیشیکشصورِتش»-انس«شبششمعنشیشنزییکشبهش

پسوندشنسبتشیشزشانجشمیدهشایت.شاشیدشهمینشانتزاعش»-انس«ش

بهشعنوانشپسوندشنسبتشیشز،شپشیخسشبهشپریشسشکهشبشالترش

یرموریشکلمشتش»نورانس«،ش»ظلمشنس«شوش»عقالنس«شپرییدیمش

بدهد.شیورشازشذهنشنیستشاگرشتصورشکنیمشکهشفشریسشزبشنشنش

پسشازشانتزاعشپسوندش»-انس«شازشطریقشقیشسشیرشکلمشتش

یخیلشازشعربس،شاینشپسوندشراشبهشکلمشتشبسیطشیخیلشاضشفهش

شتشجدیدیشیشختهشبشاند.ش
ّ
کریهشوشمشتق

اینشپسوندشگشهشحتّسشبهشکلمشتشفشریسشنیزشاضشفهشادهش،ش

کهش»تنشنس«ش)=شجسمشنس(شنمونۀشآنشایت.شنظرشمشهورشآنشایتش

کهش»-ان«شیرشاینشکلمهشعالمتشجمعشایتشوشیشختشآنش

مششبهش»خسروانس«شوشامثشلشآنشایت.شاّمششپری شاینجشیتش

کهشچراشبشیدشبهش»تن«شعالمتشجمعشاضشفهشاویشوشیپسش

»-ی«شنسبتشازشآنشصفتشنسبسشبسشزی؟شقیشسشاینشواژهشبشش

»جسمشنس«شخویشمسشتوانستهشایتشعشملشیشختهشادنش»تنشنس«ش

بشش»-انس«ششیشمسشاالصلشبویهشبشاد.ش

طبقشآنچهشگفتهشاد،شواژهشایشکهشیرشفشریسشبهش»-انس«ش

اصلش چندینش نبشاد،ش ایرانسش اصلش ازش اگرش مسشاوی،ش ختمش

متفشوتشممکنشایتشیااتهشبشاد:

ی1 ممکنشایتشمختومشبهشānāy-شیریشنسشبویهشبشادشوشازش.

طریقشعربسشبهشفشریسشرییدهشبشادش)همشنندش»جسمشنس«ش

وش»نفسشنس«(؛

ی2 ممکنشایتشیکسشازشکلمشتسشبشادشکهشیرشیورهشهشیش.

جدیدترشیرشزبشنشعربسشوشبششپسوندشāniy-شعربسشیشختهش

ادهشاند،شکهشخویشیوشییتهشاند:

ش شارتبشطسشبششصورتشهشیشرایجشیرشـ
ً
آنهششکهشاحتمشال

یریشنسشندارندشوشیشختۀشعربسشزبشنشنند،شمشنندش

»تحتشنس«شوش»فوقشنس«؛

ش آنهششکهشاصلشیریشنسشندارندشاّمششنمسشیانیمشتوّیطشـ

چهشکسشنسشوشیرشقیشسشبششکدامشکلمشتشیشختهش

ادهشاند،شهمشنندش»ظلمشنس«؛

ی3 یارندگسش. کهشصفتش عربسش »-انس«ش ازش ایتش ممکنش

مسشیشزیشیشختهشادهشبشاد.شواژهشهشیشییتۀشآخرشخویشیوش

گروهند:

ش شآنهششکهشازشاصلشعربسشاند،شهمشنندش»لحیشنس«شوشـ

»اهوانس«؛

ش مدخلشـ عربسش کهنش فرهنگشهشیش یرش کهش آنهشش

بشزتحلیلش حشصلش ایتش ممکنش وش نشدهشاندش

مشنندش بشاند،ش فشریسشزبشنشنش )renalaysis(ش

شنس«.
ّ
»عصبشنس«شوش»حق

ی4 ایشمسش. »-انس«ش بهش مختومش کلمشتش ازش ییگریش ییتۀش

ریشنندۀشمفهومشاهلیتندش)چونش»نصرانس«،ش»ایکندرانس«شوش

بشش نمسشتوانش ااشرهشکرییم،ش »یونشنس«(شکهشهمشنطورشکهش

قطعیتشتشخیصشیایشکهشاصلشبعضسشازشآنهششیریشنسش

ایتشیششعربس.ش

بشیدشتوّجهشکریشکهشطبقهشبندیشایشکهشبهشییتشیاییمشبسیشرش

یشیهشششادهشایت.شبرایشآنکهشبتوانشتصویرشیقیقشتریشبهشییتش

یای،شبشیدشپشیخشپری شهشیسشراشکهشیرشمتنشمطرحشادندش

یشفتشوشاینشکشرشنیشزمندشآنشایتشکهشازشروششهششوشاصولش

بهش اکتفشش بشایم.ش مطلعش یشمسش زبشنشهشیش ردشهشانشیسش

توصیفشهشیسشمشنندش»اینشپسوندشاصلشعربسشیاری«شجداشازش

یایویتدهشیش روندش یریشفتنش برایش ایتش مشنعسش آنکهش

بینشزبشنسشایشکهشبهشتغییراتشیکشزبشنشمنجرشمسشاوند،شاینش

اصلشراشکهشتغییراتشزبشنشیکشروندشپیویتهشوشپویششایتش
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نشییدهشمسشگیریشوشتمشمشمواریشمششبهشراشحشصلشیکشتغییرش

یکشبشرهش)یرشاینشموری،شوامشگیریشواژهشهشیسشازشعربس(شمسشیاند،شحشلش

آنکهشییدیمشکهشاینشمواریشمششبهشمسشتوانندشبهشطرقشمختلفسش

شیرونشزبشنسشوشنهشبینشزبشنس،ش
ً
)حتّسشازشطریقشیکشفرایندشصرفسشکشمال

یعنسشبهشوجویشآمدنشیکش»-انس«شنسبتشیرشفشریس(شایجشیشادهشبشاند.

س یبع

ابوالقشیـمس،شمحسنش)1375(.شدسـتور تاریخی زبان فارسی.شـش

تهران:شیمت.

اـریعت،شمحمدجـوایش)1390(.ش»نقـدیشبرشیـشختشرشصفتشـش

و  ادبـی  نقـد  پژوهش هـای  فشریـس«.ش زبـشنش یرش نسـبسش

سبک شناسی،شش4ش)تشبستشن(:ش8۶-۵3.

اینیدویس بعین؟ینیده هۀیتلقایدستو)نو سینیایرانایازی •ش

اینیپسونهیاست.

***

ـ BROCKELMANN, C. (1908). Grundriss der vergle-
ichenden Grammatik der semitischen Sprachen.BdI.
Berlin:VerlagVonReuther&Reichard.

ـ NÖLDEKE, Th. (1898). Kurzgefasste Syrische  
Grammatik.Leipzig:Chr.Herm.Tauchnitz.

اینیدویشتیب،یسایتوانیصو)تیهییویشی)بردهییی د)ی •ش

پسونهیسو)دیبحثی)اید)یزبینیهیییسیسایرویبچیطو)یخیصی

سرییناید)یشتیبینولهشچ(یپیهایشرد.

***

ـ deBLOIS,F.(2002).“Nasrānī(Nαζωραιος)andhanīf
(εθνικός): Studies on the religious vocabulary of
ChristianityandofIslam”.Bulletin of the School of 
Oriental and African Studies,65(1),pp.1-30.

اکتقیقی بر)سای بچی سقیلچی اینی ازی بخ؟ای د)ی دوبلوای •ش

»نصرانا«یپرداختچیاستیشچیخالصچیاییازیآنی)اید)یای جیی

ییدیشردیم.

***

ـ deBLOIS,F.&N.Sims-Williams(2006).Dictionary 
of Manichaean Texts. Volume II: Texts from Iraq and 
Iran (Texts in Syriac, Arabic, Persian and Zoroastrian 

Middle Persian).Turnhout,Brepols.

د)یاینیشتیبیذیلیسهخلی»س ینا«یرص۷۵ریویپیو)قایآن،ی •ش

سایتوانیا)جیعیتاید)سو)دیواژهیهییی»س ینا«،ی»حرنینا«ی

وی»ع ینا«یویتوضیحیتاید)بیبیتحوالتیآوایایشلمیتای

شچیبییاینیپسونهیسیختچیسایکونهیییفت.

***
- NÖLDEKE,Th.(1871).“DieNamenderaramäischen
Nation und Sprache”. Zeitschrift Der Deutschen  
Morgenländischen Gesellschaft,25(1/2),pp.113-131.

نولهشچید)یبخ؟ایازیاینیسقیلچیبچیس یسبتی»آ)اسا«یوی •ش

اسیسای سیختیهییی بیبی د)ی عربا،ی د)ی سترادفیتشی

)سین ههیییسفهومیاهلیتید)یعربایشچیسختومیبچی-انای

هست هیسخنیگفتچیاست.

***
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