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رده شناسـی زبان هـای ایرانـی.تمحمـاتدجی میـا .تدرتبلا.ت

ته دو:تزمت،ت1392.

کتّبارده شناسی زبان های ایرانی،اکهاچناایّلاپمشابهاچّپا

ابّانوعسا
ً
قیمااوادقاییّنابعضسا زازبّناشنّیّنا یر نایعئوال

یبّلغهاوایجّیلها زاآنایّدایساشود،امّویافصلسادقبّقۀازبّناهّیا

 یر نساپمشا زا یالماهحاهستا)فصلادوم(اکهاچونایبّمثاآنا

دقاتخصصانویسناۀا ینایطوقا یت،اتوجها واق ابهاخوداجلبا

کرد.ا یّابعاا زاخو ناناشطریا زاجلاا ولاکتّبایعلوماشااکها

رسئتاهّیسا زا ینافصل،ایّنناارسئتاهّیسا زادیگرافصولا

کتّب،ا لتدّطسا یتا زانوشتهاهّیادیگر ناوانویسناهاچونادقا

یبّمثاآناتخصصسانا شته،ایطّلباآنّناق ابهانثریانّفصیحادقا

کنّقاهحانشّناهاا  ااواگّهسانیزاخودادقبّقۀابعضسایطّلبانظرهّیسا

 ظهّقاکردها یت.ایطّلبا صلسا ینافصلاکتّبا زاصفحۀا

130،ادقاذیلاعنو نا»قدهاشنّیساتّقیخسازبّنافّقیس«،اآغّزا

یساشوداکهاگفتها ناایساخو هناادقاطساآناو عاقدهاشنّختسازبّنا

فّقیساق ا زادوقۀاهخّینشسابرقیساکننا.ابنّبر ین،ادقا ینافصلا

»ویژگساهّیاقدهاشنّختساشّخص«افّقیسابّیتّناوافّقیسا

ییّنه،اکهابهانظرانویسناهاآغّزاآناررناچهّقماربلا زاییالدا یت،ا

»دقادوازیربخشاجا گّنها ق مهاشاها نا«.ایّا نتدّد تاو جبا

خوداق ا زاهئینا»زیربخش«ایّدایساکنیحاوایتعرضایناوبّتا

وایستحبّتانئساشویح.

دقاآغّزا»زیربخش«افّقیسابّیتّنایطلبساآوقدها ناادقبّقۀا

ترتمبا جز یاکالما)word order(اواگفتها نااکهادقایّختا

ا لیهایساآیاا
ٌ
ا لیه،اگّهسایضّفاپمشا زایضّف

ٌ
یضّفاوایضّف

ا لیهاپمشا زایضّف،ایّننااmanā pitā )»پاقا
ٌ
واگّهسایضّف

ا لیها
ٌ
ین«(اواKurauš puça )»پسراکوقش«(،اکهادقاهرادوایضّف

پمشا زایضّفاآیاه،اواkāra haya manā 1ابهایعنّیا»یپّهاین«ا

ا خیر،ا
ا
)بهارولانویسناها» قتشاین«(،اوایپساآوقدها نااکهادقاشق

ا
ا
ا لیهاhayaاو یطهایساشود.ابنّبر ین،اشق

ٌ
ییّنایضّفاوایضّف

ا لیهایئکنا یتابساو یطهابعاا زایضّفا
ٌ
یویساکهادقاآنایضّف

بیّیا،ایّننااxšāyaθya xšāyaθyānām )»شّهِاشّهّن«(،ا زایّدا

قفتهاا یت.ا یّاآنچهاغلطاق اباترایساکناانتیجها یا یتاکها زا

ابهالحّظاشموۀاتحدیقا
ً
 ینایهاشّهاابهادیتاآیاهاوایخصوصّ

بسمّقارّبلاتوجها یت:ا

 زایثّلاهّیا ق مهاشاها یناگونهافهئیاهایساشوداکها گرایضّفا

ا ولافوق(ا
ا
ا لیهاو رعایساشودا)شق

ٌ
جّنا قابّشا،اپسا زایضّف

دوما ا
ا
)شق یساآیاا ا لیها

ٌ
 زایضّف پمشا بّشا،ا بساجّنا  گرا وا

فوق(.ا)ص132(

جّیاپریشا یتاکهاآیّایهاشّهاابر یا ثبّتایّاتأییاا یناقأیا

کّفسا یتاواآیّایئکنانمستاکها ینامکحایثِّلاندضساهحا

ادقاxšāyaθya dahyunām )»شّهِا یّالت«(،ا
ً
د شتهابّشا؟ا گرایثال

ا لیهاآیاهابّشا،ایّا
ٌ
»شّه«ا)یضّف(ااجّنا قابّشااواپمشا زایضّف

دقاmanā dātā )»د دِاین«(،ا»د د«ایّا»رّنون«،اکهایضّفا یتاوا

ا لیهاآیاهابّشا،ا زانظرانویسناهاالباا
ٌ
بساجّن،اپسا زایضّف

 هئیتسانا قد،اچونادقانظرا و،اچنّنکهاگّهساگفتها یت،ا ینا

یطلبادقاتبمیناواتفسمرا وا ثریانا قد.ابهاعالوه،ادقاهئّنایثّلا

بّالاچهاکسساگفتهاکهاkāra بساجّنا یت؟ا یناکلئها یحاجئعا

 یتابهایعنّیایردماوایپّهیّناواپیا یتاکها ینهّاجّناد قنا.ا

 گرانویسناهاال رلابهاصفحۀا95اکتّباقونّلااکنت،افارسی 

اهئۀاشو هااق ا زا وا رتبّساکردها یتااـابّا
ً
ـاکهاظّهر  باستانا

درتابمشتریاقجوعایساکرد،ادچّقاچنیناخطّیسانئساشا.

وصفسا گفتها نااصفتا )ص132(ا بحثا هئینا دنبّلۀا دقا

اپسا زایوصوفایساآیا،ا
ً
)یدصوداهئّنا»صفتابیّنس«ا یت(ایعئوال

یّننااbaga vazṛka )»خا یابزقگ«(اواگّهابّاو یطۀاhaya،ایّننا 

تزیّاتدحماوضاتقائمتمیامچ

د نشگّهاتهر ن
qaemmaqami@ut.ac.ir

یناتدنتیادتردبزتدبتنش تدر ت
اتا تود تصفازچتبجاوتداقتدا دنچ

 hayaاکهادقایتناکتّباآیاها یت،اصوقتاهّیادقیتاtyaاواhyaهئهاجّابهاجّیا 1.ا

واtayaاق ایساآوقیح.
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ویّتۀایغ«(.ا ینجّانیزا گرابهاهئّناصفحۀا
َ
Gaumāta haya maguš )»گ

95اکتّباکنت،اکهایحلاقجوعشّنابوده،ابّادرتابمشتریانگّها

یساکردنا،اشو هایایسایّفتنااکهادقاآنهّاصفتایدامابرایوصوفا

 یت،ایّننااpārsa martiya )»یرداپّقیس«(،اوایطلباق ادقیتاترا

ندلایساکردنا.ایعلومانمستاکهاچر انویسناهایطلباق انّرصا

 رتبّساواندلاکردهاوا زاندلایثّلاهّیاندضاپرهیزانئودها یت.ا

 یّساچنیناتحدیدّتسابرا یثلهاواشو هاا یتاوا گراکسساگئّنا

ـاادوایثّلایساتو ناافالناخصوصیتا یساکنااکهابّاگزینشایکااا

دیتوقیازبّنساق ادقیّبا،ا لبتهاتردیاانئساتو ناکرداکهامّصلاکّقا

 وابمشا زاهئّناگئّنانمست.ا

دقادنبّلۀایطلباآوقدها نااکهادقافّقیسابّیتّناعاداربلا زا

 یحایساآیا.ا ینامرفادقایوقداشو هاایوجودافّقیسابّیتّنا

دقیتا یت،اولسا زاجهتادیگریا شکّلاد قد.ادقاپهلویا

شو هاایتعادیاهستاکهادقاآنهّاعاداپسا زایعاوداآیاهاوا

بدّیّیاآنادقافّقیساهحاهست،ایّنناا»بسساقنجابردمادقا ینا

یّلایس«ا)پساواپمشسا»یّل«اوا»یس«اقبطسابهاشعرابودناکالما

،اشو هاایتعادیا زا یناکّقبردا
ً
اوانثر 

ً
فردویسانا قد،اچونادقاپهلوی،انظئّ

یساتو نایّفت(.1ا ینانوعاکّقبردانوآوقیاپهلویانمست،اچونادقا

ایسناا10/1(اوابنّبر ین،ابهاچناا
ً
 ویتّاهحایعئولا یتا)یثال

شّها  ناکاشئّقافّقیسابّیتّنانئساتو نا عتئّداکّیلاکرداوا

تحلیلاقدهاشنّختسایّا»هرچهاشنّختس«ادیگریاکها یّیشا

 ینا طالعانّرصایّاغلطابّشاا عتبّقیانا قد.ا ینجّاشرحا

یختصریادقبّقۀا ینایطلبایساآوقیح،اچونایئکنا یتابها

دقا چنّنکها فّقیس،ا دقا بیّیا.ا نیزا دیتوقنویسّنا وا  دبّا کّقا

دیتوقهّاآیاه،اعادایئکنا یتابعاا زایعاودابیّیا،اوا ین،اتّا

ازیّنسا یتاکهابهایعاودا
ً
آنجّاکهادقادیتوقهّانوشتها نا،اغّلبّ

یّیانکرها  ّفهاشاهابّشا،ایّنناا»یردیایه«.ا یّادقافّقیسا

ییّنهاتعّبیریایّننااmard se )»یهایرد«(اواdām dō )»دوایخلوق«( 

کحانمست.2ا زا ویتّابهایکانئونها شّقهاکردیحاواذکرادوانئونها

 زاینسکریتانیزایعلوماخو هااکرداکهانبوداشو هایا زافّقیسا

بّیتّناکهادقاآنهّایعاودایدامابراعادابّشاا تفّرسا یتاوا

علتاآناکئسایتونابرجّیّناها زاآنازبّنا یتا) عا دابرجستهاشاها

 یت(.ایکانئونهاjaneṣu pancasuا»دقاییّناپنجایردم«ا)یعنسادقا

ییّناهئۀایردیّناجهّن(ا یتاوانئونۀادیگراgávāṁ śatāniا»صاا

śatáṁ gónām،ابهاهئّنایعنّیا»صااگّو«،ایعلوما گّواق «.ا

یساکنااکهاعاداگّهسایئکنا یتابعاا زایعاوداخودابهاکّقا

دیتوقنویسّناجّلباتوجهاترا بر یا  یتا یئکنا آنچها قود.3ا

بّشاا ینا یتاکهایّیانکره،اکهابهالحّظاتّقیخساهئّنایّیا

وماتا یت،اچیزیانمستاجزاعادایکا)دقافّقیساییّنۀایتداما

بهاصوقتاēwاوادقافّقیساییّنهایتأخرابهاصوقتاē(،اواچوناعادِایکا

نیزادقا ویتّیساواینسکریتاوافّقیساییّنهایئکنابودهاکهابعاا

 زایعاوداخودابهاکّقاقود،اباوناتردیاادقافّقیسابّیتّناهحا

ادقافّقیساییّنها
ً
چنینابوده،اوگرنهاچنیناخصوصیتسا صال

پایا قانئساشا،اوا زا ینجّانیزایکا شکّلادیگراتکیهابهاشو هاا

 ناکاشئّقاکتمبهاهّیافّقیسابّیتّناآشکّقایساشود.ادوانئونها

 زا ویتّا ینافدرهاق اقوشنایساکناا)عادایکابرجستهاشاها یت(: 

sūnahe aēvahe aštā bifrəm،ایعنسا»یگایاق ایساتو نابّاهشتا

»یسنای،ا یعنسا ...yasnahe aēvahe،ا کرد«؛ا یدّیسها کسا

نیّیشای«.ادقایتوناکهناترافّقیساییّنهاēwایذکوقاعادایکا

 یت،انهایکاتکو ژایتصلایّنناایّیانکرهایّاوماتافّقیس.ا

قوشناترا ق ا یطلبا  ینا عادا وا یعاودا ییّنا  فتّدنا فّصلها

یساکننا،ایّننااuš bōδestān wirāšt ēw یعنسا»بویتّنسایّخت«.ا

یتنا لبتهابهاپهلویا شکّنسا یت،اولسادقاهئّنازیّنایّیّنیّنا

نوشتهاشاها یت.

»زیربخش«ا  ینا دیگرا عجیبا مرفاهّیا بعضسا  زا

یساگذقیحاوابها»زیربخش«افّقیساییّنهاو قدایساشویح.ادقا

 ینجّا)ص135(،ا زاترجئهاهّیانّفصیحایّانّدقیتاعبّق ِتا

پهلویاکهابگذقیحا) ینهّاهئهاترجئۀابهاو یطها زانوشتهاهّیایحددّنا

 نگلمسسانویسا یت(،اچناایطلباجلبانظرایساکنا.اگفتها ناادق 
دقایوقداشاهنامه واشو هاابسمّقاآنابهاکتّباخوباشاهنامه و دستورادکترایحئودا 1.ا

شفیعس،افصلاعاد،اقجوعاشود.

دقایتنساکهایریابویسابّاقیزاYادقاکتّباینتخبایتونایّنویاچّپاکردهاشو هاا 2.ا

فر و نسا زا یناکّقبردایساتو نایّفت:

Mary BOYCE, A reader in Manichaean Middle-Persian and Parthian, 
Brill, 1975. 

هئچنینایساتو نابهادواکتّبازیراقجوعاکرداکهاغیریتخصصّناق ا زاقجوعابها صلا

یتوناتّامایابسانیّزاخو هااکرد:

یحسنا بو لدّیئس،ادستور تاریخی زبان فارسیا)یئت،اچّپاهّیایتعاد(:افصلا

چهّقم.

Christopher J. BRUNNER, A Syntax of Western Middle Iranian (New 
York, 1977): pp. 40ff. 

ا روقتانا قد؛ا زاجئلهایساتو نابهاشرحاقوشنا
ً
3.اشرحا ینافدرهاواعلتاآناعجّلتّ

کتّبازیراقجوعاکرد:

Arthur Anthony MACDONELL, A Vedic grammar (Oxford, 1916): p.310.
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فّقیساییّنهاماودا24 )مّلاکها»ماود«ا یتاال رلابها25اگردا

یساشا!(ا»پمشا  ّفۀایّدهاوایرکباوجوداد قد«ا)یدصودامروفا

  ّفۀاپمشمنا یت(.ادقا ینکهاکا مایکا زا ینامروفا  ّفها یا

ق اکهابنّابرافرِضایؤلفامروفا  ّفۀایرکبناابهایعنّیاو رعسا

بّیاامروفا  ّفۀایرکبابهامسّباآوقدا لبتهایخنا یت،ا

ولسا ینجّاجّیابحثاآنانمست.ایپساگفتها نااکها»تعا دا

کّقا بها نیزا عنو ناپسا  ّفها بها پمشا  ّفهاهّا  ینا  زا زیّدیا

یساقفتها نا«.ا گراچهّقامرفا  ّفۀاپمشمنساکهایئکنا یتا

زیّد«نا،ایخنا »تعا دا و رعاشوناا پسمناهحا   ّفۀا مرفا

یؤلفادقیتا یت.ابّزاگفتها نااکهاتنهّا4ا»پیر ا  ّفه«ا)یعنسا

هئّنامروفا  ّفۀایضّعِفافّقیسازبّنّن(ادقاپهلویاهست.ایعلوما

ءاکنااواشئّقا نمستاورتساکسساپهلویانئساد نا،اچر ابّیااتجرا

  ّفها مرفا چهّقا بها ق ا پهلویا یضّعفا   ّفۀا مروفا

فروبکّها؟اتعا دامروفا  ّفۀایضّعفادقاپهلویابسمّقا

بمشا زا ینا یت.االبااخو هنااگفتاکهاقجوعایّابهافالنا

کتّبادیتوقازبّنابودها یت.اپّیخا ینا یتاکهابهترابودابها

دیتوقهّیابهتریاقجوعایساکردیااوابّا طالعّتانّرصاکتّبا

نئسانوشتیاا)هرچنااکهایختصرترینادیتوقهّیاپهلویانیزابمشا زا

گفت،ا خو هناا الباا برشئردها نا(.ا یضّعفا   ّفۀا مرفا چهّقا

چنّنکهاگفتها نا،ا ینهّاچها هئیتسادقاتحلیلایّاد قد؟ادقابر برا

چنینابرهّنارّطعسابناها زاپّیخاگفتناعّجزم،اولسادقاآیناها

 ینایبحثاوایبّمثاو بستهاق ادقایدّلها یایستدلابهاشرحا

خو هحاآوقداوادقاآنجّایطلباق ابر یاخو نناگّناغیریتخصصا

نیزاقوشناخو هحاکرد،ا ناشّءهللا.

خصوصیّتا توصیفا دقا ئنا صفحه،ا هئّنا دقا

قدهاشنّیسا کّقا بها  یتا رر قا کها ییّنه،ا فّقیسا دیتوقیا

یؤلفابیّیا،اگفتها نااکهادقایّختایوصولسا»پیونادهناۀا

یتصلا  یئسا هستۀا »بها ق ا آنا کها  یتا īا یوصولس«ا بناا

یساکنا«.اتنهّایوصوِلازبّناپهلویاīانمستاواīادقا ینازبّنا

تّاماودیابهامّشمهاقفتهاواجّیاخوداق ابهایوصولاهّاوا

مروفاقبطادیگراد ده،اوا یناق ادقاهراکتّبادیتوقازبّنا

یدایّتساپهلویایساتو نایّفت.

دقا»یّختایضّفاوا دقاهئّناصفحهاگفتها نااکها بّزا

ا لیهاهرادوایئکنا یتا
ٌ
ا لیه«اتدایحایضّفاوایضّف

ٌ
یضّف

)تعبیرا زابناها یت(.اآنگّهایکایثّلشّناzarērān kēnا»زقیر ناکین«ا

ا لیه.ادقا
ٌ
 یتاوادقنیّفتها نااکهاzarērānاصفتا یتانهایضّف

ادوما
ا
 د یۀایخناگفتها نااکها»هستوناتصریحاکردها یتاکهاشق

]یعنساتدایحایضّف[ایعئولاترابودا]کذ ،ابهاجّیا»بودها یت«[«.اچها

 عتئّدیابهایخناهستونا یت؟ایؤلف،اگذشتها زا ینکهاابها

ا
ِ
ابهاا صطالح

ِ
ینّبعا صلساقجوعانئساکنا،ابهاییز نا عتبّقاینّبع

 یروزادیتادوماهحابساتوجها یت.اباونا یتدر ءاگونها یادقا

یتونانئساتو نا زا ینا مکّماصّدقاکرد.

دقادنبّلۀاهئّنابحثا)دقاپّیّناصفحۀا136(اگفتها نااکهاī،اکها

دقاپهلویایوصولاواکسرۀا  ّفها یت:

)1(ادقایّختایوصولسا)توصیفس(افّقیسا یروزا]...[اکششا

خوداق ا زادیتاد دهاوابهاصوقتاiابّرسایّناها یت.ا)2(ا یّا
ا لیهاوایوصوفاواصفتابهاو کۀا

ٌ
دقایّختایضّفاوایضّف

ییّنساeا)هئّناکسرۀا  ّفه(اتغییرایّفتها یت.ا

بّیاا زایؤلفاخو یتاکها زافّقیسا یروزایکاشّهااعر ها

کننااکهاiادقاآنایوصولابّشا.

دقاصفحۀا138،ادقایدّمانتیجهاگیری،ابعضسا» ختالفّت«ا

فّقیسابّیتّناوافّقیساییّنهاق ایّدآوقیاکردها نا:

» زاییّناقفتنانظّماتصریف« دلف.ا

ا زابینانرفتهابودها یت؛
ً
کها لبتها هلاتحدیقایساد ننااکّیال

» یکّناقخا دا]کذ ![اصفتاوصفساپمشاوایّاپسا زا  .ا

یوصوف«.ا

یؤلفاپمشتراگئّنابردهابوداکهادقافّقیسابّیتّناصفتافدطابعاا

 زایوصوفایساآیاا)وایّادقایطوقاربلابطالناآناق ایعلوماکردیح(.امّلا

چونایسابمنااکهادقاپهلویاصفتاربلا زایوصوفاهحایساآیا،ا

بّزاگئّنایسابرداکهاپهلویابهانسبِتافّقیسابّیتّنادچّقاتحولسا

شاها یت.ا یناهرادواگئّنابّطلا یتا)دقبّقۀاق بطۀایوصوفاوا

صفتابیّنسادقافّقیساییّنهانک.ا ئیئۀاهئینایدّله(؛اا

» فز یشاتعا داپمشا  ّفهاهّیساکهابهاعنو ناپسا  ّفها ج.ا

نیزابهاکّقاقفتها نا«.ا

 ینامرفاهحا یّیسانا قد،اچونا زافّقیسابّیتّنایتوناکئسا

بهادیتاآیاهاواندصاشو هااآناق ابهاکئکایتونا ویتّیسابّیاا

ادقافّقیساییّنهایّاپهلویاگر یشابها فز یشا
ً
تا قکاکرد.ا یّیّ

مروفا  ّفۀاپمشمنا یتاوا یناتحولسایهحا یت.ابنّبر ین،ا

 ینا ختالفّتاقدهاشنّختساییّنافّقیسابّیتّناواییّنهاهئها زا

گئّناهّیایؤلفا یت.
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دقاصفحۀا144ا زایّفتهاهّیایؤلفا ینا یتاکهافعلا

یجهولافّقیسابهاصوقتساکهاهستانوآوقیافّقیسا یت.

د شتهاوا تنهّایعنّیا»قفتن«ا پهلویافعلاشانا دقا گفتها ناا

ا»شّهااتحولایکایاخلاو ژگّنسا
ً
بنّبر ین،ادقافّقیسا وال

افعلاکئکسایجهول،ا
ً
فعلس«ابها»یکایاخلادیتوقی،ایشخصّ

ا
ً
ثّنیّ وا فر یناادیتوقیاشان،ا  زا هستیحاکهاجلوها یا یتا

یّختا تشکیلا یعنّیا بها یجهولایّزا کئکسا فعلا وجودا

یجهولا زانوعاترکیبسایسابّشا.اپیا یشا ینانوعایّختا

 زا مّکسا  یت[ا بناها  زا ]تأکیاا آصکاود  بایات یجهولا ترکیبسا

وا پیونایا نها )وا زبّناهّیاتحلیلسا قدۀا بها زبّنا  ینا گر یشا

 دغّیس(ا یت«.ا زافصّمتاعبّق تاکهابگذقیح،اکلا ینا

یطلبانّدقیتا یت.ادقاپهلوی،افعلایجهولاترکیبساوجودا

د شتهاوابسمّقاهحاپرکّقبردابوده،اینتهّابهاجّیا»شان«،افعلا

»بودن«ابهاکّقایساقفتهاکهایعنّیا صلساآنانیزا»شان«ابودها

 یت.اتغییریاکهادقافّقیسابهاوجوداآیاها)آناهحا زاقویاشو هاا

یوجودِایعروفاواباوناتوجهابهاگونهاهّیادیگرافّقیساییّنهاکهایتنا

یکتوبسا زاآنهّابهاجّانئّناه(افدطا ینا یتاکهابهاجّیا»بودن«،ا

»شان«اق انشّناها نا.ابهاعبّقتادیگر،افدطایعیِنافعلاق ادقا

 یتعئّلا وا نمستا هحا چنینا ا
ً
 متئّال )وا کردها ناا عوضا فّقیسا

»شان«ادقا ینایّختا زاربلاشروعاشاهابودها یت(،ادقیتایّنناا

ا
ً
غّلبّ ییّنها فّقیسا دقا آنا فعلا یعیِنا کها بعیا،ا یّ سا فعلا

ابهاکلسا
ً
» یستّدن«ا یتاواگّهسا»بودن«اوادقافّقیساظّهر 

»بودن«.ادقاچنینامّلتس،اآیّاکسساپیا اشاهاکهابگویاایّختا

ترکیبسایّ سابعیاا ختر عافّقیسانوا یت؟اوآنگهساکّقبردا

یّختاترکیبسایجهولادقاهئّنافّقیسابّیتّناوا ویتّیسا

آغّزاشاهابودهاواجایااخو نانشا زا ختر عّتایؤلفا یتا

)بهاکتّباهّیادیتوقاتّقیخساواتّقیخازبّناقجوعافریّینا(.ا

زبّنا دقبّقۀا بحثا و قدا یؤلفا بعاا بها 148ا صفحۀا  زا

 ویتّیساوا»تحواالتاقدهاشنّختس«اآنایساشود1اوادقاصفحۀا

149،ابعاا زا طالعّتاغلطایّانّرصساکهادقبّقۀاکتّبا ویتّ 

یساآوقد،ایساگویااکه:ا

ت]تأکیاا زابناها
ً
دقاگّهّناترتمباتو لساصفتاوایوصوفاعمال

 یت[ابر برا یت.ا21ایوقداصفتاپمشا زایوصوفاوا20 

یوقداصفتاپسا زایوصوف،ا یاّادقا ویتّیایتأخراترتمبا

 زا بمشا  زایوصوفا)38ایوقد(ا بعاا ]کذ ![اصفتا قخا دا

ترتمباصفتاربلا زایوصوفا)28انئونه(ا یت.ا

 یریکّیساوا پّولافریاقیک،ایحدقا  زا  قرّماق ایؤلفا  ینا

صّمباقیّلها یادقانحواهنایاو قوپّیس،ا رتبّساکردهاکها

 یّساشئّقشاخوداق ،ابهاعنو نانئونه،ابراچناایتنا ویتّیسا

گذ شتها یت.ابها ینا قرّماهیچانبّیاا عتئّداکرد.انّدقیتا

بودناآنهّابراکسساکها ویتّیسابا نااآشکّقا یتاواقجوعابها

یسناهّیا29اوا30اوا48،اکهایبنّیایحّیبۀا وادقا ویتّیا

ا
ً
رایحابوده،ابسا یّسابودنایخنا واق اآشکّقترایساکنا.ا یّیّ

چهّقاصفحها یاکهافریاقیکادقبّقۀازبّناهّیا یر نسادقاجزوۀا

ابسا قزشا یت.ابّقی،ا زاییّناشو ها،اآرّیا
ً
خوداآوقدهاتدریبّ

فریاقیکاوایؤلفاکتّبایوقدابحثایّادواشّهااق ا نتخّبا

کردها نااکهابنّابرا دعّادقایکساصفتایدامابرا یحا یتاوادقا

دیگریا یحایدامابراصفت.اvaŋhuyå cištōišاشّهاادقیتسا

 یت،اولساشّهاادوم،اکهابنّیتادقاآنا یحایدامابراصفتا

اچنینانمست.اچهاکسساگفتهاdvaēθāاصفتا یتا
ً
بّشا،ا با 

دقاعبّقتاāiθiš dvaēθā؟امیرتابناها زا ینا یتاکهایؤلف،ا

ق ا شّهایا چر ا  یت،ا نا شتها یطّلعها یا  ویتّیسا دقا کها

 نتخّباکردهاکهابزقگاترینا ویتّد نّنا زاتحلیلادریقانحویا

قدهاشنّختس«ا »برقیسا  ینا نیزا  ینجّا یّناها نا؟ا نّتو نا آنا

 یّیشابرا طالعّتاواشو هااغلطا یت.ا

یّا تدایحایضّفا دقبّقۀا هئّناصفحها دقا کها  قرّیسا بها

ا لیهادقا ویتّاآیاهاهحا عتئّدیانمست.ادقاآیناهابّیاا
ٌ
یضّف

یکافردادریدس،اکهاال رلا ناکسا زازبّناشنّیساتّقیخساوا

دریقا  قرّما دقبیّوقد،ا یرا  یالما  زا پمشا  یر نسا زبّناهّیا

تّزها یا زایتونا یتخر جاکنا.

دقاصفحۀا150ایؤلفابهایر غامروفا  ّفۀاپمشمناوا

پسمناقفتهاوابّزا قرّیسانّرصایّانّدقیتا زاهئّنافریاقیکاا

ندلاکردهاوایپسادوایثّلاآوقده،ایکسا زامروفا  ّفۀاپمشمنا

وادیگریا زامروفا  ّفۀاپسمن.اشّهاایؤلفابر یامروفا

  ّفۀاپمشمناnīا یت،ادقا یناعبّقت:اnī aēšǝmō dyātam.ا

ـاکهافّصلها فتّدناییّنا  زارضّاnīادقا ینجّاپمشوناافعلا یتا

اجّیسادقا یناکتّبانا قداوایساتو نا
ً
فّقیساررونانخستینابعاا زا یالماتدریبّ 1.ا

 ینطوقاتعبیراکرداکهایؤلفا زاقویاآناپریاها یت.اتنوعاخصوصیّتادیتوقیا

 ینادوقها زاتّقیخازبّنافّقیسا ینداقاهستاکهایکابخشایّا»زیربخش«ایجز ا

ق ابطلبا.
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آناوافعلادقازبّناهّیاکهنابسمّقایعئولا یتااـانهامرفا

  ّفه!ا گراکسسانتو ناامرفا  ّفهاق ا زاپمشونااتشخیصا

دها،اآیّایساتو نابهاقأیا وادقبّقۀاپمشمنایّاپسمنابودنامروفا

  ّفه،اکهانوعاوابسّیااکّقبرداآنهّابنّابرافرضایؤلفا زا

خصوصیّتاقدهاشنّختسازبّناهّیا یر نسا یت،ا عتئّداکرد؟

دقاهئّناصفحه،ادقابحثا زاترتمبا جز یاکالم،اگفتهاشاها

ا
ً
افعل«ا یت.ا یّیّ ایفعولـا کهادقا ویتّاترتمباغّلبا»فّعلـا

دقابحثا زاترتمبا جز یاکالم،اهراکهابحثاق ابراشو هااشعریا

اکّقیابیهودهاکردها یت.ابّقی،اپسا زاچناا
ً
بگذ قد،اتدریبّ

یطریادقبّقۀاترتمبا جز یاکالم،ایؤلفانئونها یاآوقدها یتا

افعل؛اآنانئونهاچنینا یت: ایفعولـا  زاهئّناترتمبافّعلـا

kaṭ ašavā mazdā vǝnghaṭ drǝgvantǝm

 یناعبّقتا ترتمباکلئّتا نئساد نااکها پیا یتاکهایؤلفا

فّعلاـایفعولاـافعلانمست،ابلکهاچنینا یت:افّعلاـافعلا

وا نئساد ناا  ویتّیسا یؤلفا پیا یت:ا هحا تا
ا
عل یفعول؛ا ـا

ـاکهاقأیا وادقبّقۀازبّناهّیا یطّلباغلطایکافریاقیکانّیساق ا

 ییاو قما  یت.ا کردها ندلا نا قدااـا  عر با  زا سا
ا
یحل  یر نسا

یؤلفاطبقاعّدتابهایّانگویااکها ینا شتبّهّتادقاتحلیلا

ادقابحثا زاترتمبا
ً
قدهاشنّختسا ثریانا قد،اچونایخصوصّ

 جز یاکلئّت،اچنیناپّیخساوجهسانا قد.

آنچهادقاصفحۀا151ادقبّقۀا»ررضاگیریاواتا خلانحوی«ا

آیاها آکّدی(ا یؤلفا رولا )بها  کایا زبّنا وا  ویتّیسا زبّنا بینا

بسا یّسا یتاواآنچهابّزادقاصفحۀابعاادقبّقۀاتأثیرایونّنسا

دقا ویتّیاجایاا زاهئّناآرّیافریاقیکاندلاشاهابسا یّساترا

 یتاواهحاچنینا یتاآنچهادقبّقۀاتأثیراآق یسادقا ویتّیا

جایااگفتهاشاها یت.

 زاصفحۀا153ابهابعاایؤلفاو قدابحثایّختاکنّیسایّا

 قگّتیوادقازبّناهّیا یر نساشاهاوایطّلبایحددّنادیگراق ،ا

اباوناد وقیا
ً
ابهاو یطۀاکتّباجفریاهیگ،1اغّلبّ

ً
یخصوصّ

دقبّقۀاآنهّ،اندلاکردها یت،ایعنساهئّناشموها یاکهابراکلا ینا

فصلامّکحا یت.اچونایؤلفابعاهّانیزادقانوشتهاهّیادیگرا

 ینابحثاق ا د یهاد دهاواآنانوشتهاهّابّاتأخیرابهادیتابناهاقیماها

 یت،ابحثاق ادقاهئینجّاخّتئهایسادهیحاوادقبّقۀاآنایو وعا

وانّدقیتساقأیایؤلفادقبّقۀاآنادقانوشتۀادیگرایخناخو هیحا

اآنکهارصاا ینا یتاکهادقاآنانوشتۀادیگرا
ً
گفت،ایخصوصّ

نّیساق اطوقیاشرحادهیحاکهاغیریتخصصّنا
ُ
یّختایعروفابهاک

ا ینجّاکّفسا یتاتوجهادهیحاکها
ً
نیزایطلباق ادقکاکننا.اعجّلتّ

بّا طالعّتانّدقیتایّابعضساشو هااگزیناشاها زا یناکتّبا

ادقابحثا زاترتمبا جز ءاکالماکها زا یر نسا
ً
واآنایدّله،ایخصوصّ

بّیتّناتّافّقیسادقیابهابو عثابالغِسادقپیچیاهابّایسّملا

نحویاگّهاتنوعاعجیبساد شته،انئساتو نادقاقدهاشنّیسازبّنا

کتّبانوشت.

ضمیمه

دقافّقیساییّنهاصفتایئکنا یت:

1.اپمشا زایوصوفابیّیا.ا ینا یتئر ِقاترتمباکهنسا یتاکها

دقا یر نسابّیتّناواهنایابّیتّناترتمبا صلسابودها یت.

2.ابعاا زایوصوفابّاو یطۀاکسرۀا  ّفهابیّیا.ا یناترتمبا

ترتمبساجایاترا یتاکهادقا ویتّیاجایااوافّقیسابّیتّناقوا

بهاتز یااد قد.

3.ابعاا زایوصوفاواباوناو یطۀاکسرۀا  ّفهابیّیااوا ینا

ازیّنسا
ً
زیّنسا یتاکهاتشخیصاآنادشو قانبّشا،ایعنساغّلبّ

کهاصفتادقاشئّقاجئعا زایوصوفاخوداتبعیتاکنا.اعلتا

نیّیاناکسرۀا  ّفها ینا یتاکهابدّیّیسا زاتصریفاهنوزادقا

فّقیساییّنهابّرسایّناهابودها یت.ا یناترتمبانیزادقا یر نسا

بّیتّنایؤخرا زاترتمباشئّقۀا1ا یت.اشو هااشقا خیرادقا

 sārārān pākān یّنناا  یتا بمشترا یّنویا ییّنۀا فّقیسا

nibēgān zīndagān،اواشو هاابسمّقادیگرا)صفتاهّابرجستها

شاها یت(.اکلئّتایرکبسایّننااخووصیاتوابمشیات)دقاشاهنامه 

گّهسابّمتصیا(ابّزیّناۀاهئیناشقا خیرناا)دقبّقۀاق بطۀاییّناصفتا

اقجوعاشودابهادستور 
ً
وایوصوفادقا دو قایختلفازبّنافّقیسایخصوصّ

ا گرا
ً
تاریخی زبان فارسیا زادکترایحسنا بو لدّیئس،افصلایوم.ا یّیّ

ـاادقابحثا زاق بطۀا یؤلفاشو هااخوداق ادقایبّمثایختلفا ینافصلا

ا لیهاوامروفا  ّفهاوامروفاقبطا
ٌ
یوصوفاواصفتاوایضّفاوایضّف

وایوصولاهّاواعاداوایعاوداااـا زا یناکتّبا رتبّسایساکرد،ابسمّقاکئترا

بها شتبّهایسا فتّد(.
نوشتهاهّیاتویّسایوگلاق اهحابّیاابهافهریتایندوالتایؤلفادقا ینایو وعا 1.ا

  ّفهاکرد،ایّد ماکهابهازبّنا نگلمسسانوشتهاشاهابّشا.


