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د)بیبرتحقیق

سقهسۀرشلا

 زاشعباعلحازبّنشنّیساتّقیخساکهانویسناۀامّ رادقاآنا

گّهاصرفاورتایّاتفنناکردهاواشّیاادقا یر نابعضساهحادقا

آناصّمباتخصصابّشناا)وا یناقشتهانوشتهاهّانّگزیرابهاکّقاآنهّا

 ینا چونا  یت.ا  شتدّقا علحا یّا قیشهاشنّیسا آیا(ا نخو هاا

نویسناهابهاینّیبتاهئکّقیادقاتألیفافرهنگ جامع زبان 

فارسیاگّهادقاقیشهاشنّیسالغِّتاآنافرهنگانیزاطرفایشوقتا

 یت،اباانایااکهابعضساتجّقباخودادقا یناکّقاق ،ادقا ئنا

یّدد شتاهّیسابّلنسبهاآیّناوابّاشرحاواتفصیلادقخوق،ابّا

دیگر نادقاییّنابگذ قداتّا گراخطّیسادقاآنهّیتاتا قکاشودا

وادقانتیجهابهاکّقاکسّنساکهابها ینافناعالرهاینانااواخو نانا

یبّمثاآو شنّختساواصرفساوالغوِیاتّقیخسادقاآغّزاکّقا

بر یا یشّنادشو قا یتابیّیا.ا یناقشتهایّدد شتاهّ،ا گرا

دقا کها کلیّتسا برا بودا ذیلساخو هاا دقامکحا یّبا،ا  یتئر قا

وا شاها طرحا فّقیسا زبّنا دقا فنا  ینا یدّالتا وا کتّباهّا

صّمبا ینایّدد شتاهّانیزادقاآنایهئسا ناکاد شتها یت.

ر.راجغونیراجقونیراژغون

هجریا دهحا ررنا  زا هرویا  بونصریا الزراعۀ  ارشاد  دقا

)بهاتصحیحایحئاایشمری،اچّپاد نشگّه(الغتساچناابّقابها یالیا

اجغونروااژغونرآیاهاکهایعنّیاآنایئکنا یتا»نّنخو ه«ابّشاا

)نینخواهایّانغ خواداواچنااصوقتادیگر)1راادقالغتاهراچیزیا یتاکها

ازنیّن(.ا
ً
بزننا،ایخصوصّ آنا بها آنا بهتراکردنایزۀا یّا نّنا بر یاشمرینسا

بعضساشو هااآناچنینا یتا)چوناتصحیحا ینایاخلادقافرهنگ 

جامع زبان فارسیابراعهاۀا ینانویسناهابودها یت،ابهاخالفایعهودا

خود،اشو هااق ا زا»پیکرۀاگروهافرهنگانویسسافرهنگستّنازبّناوا دبا

فّقیس«اندلایساکنا(: 

 فالطونامکیحاگویا:ا...ا گراراقیا ژغوناوابلوطابکوبنااوا

بعاا زاآناکهاتّکادقامفرهانهناابراآناقیزنا،ا زاآفّتایّلحایّنا.ا

)ص108(

راقیاکّهابّرالایّاکّهاعاسایّاکّهاجوایّاکّها ژغونابراقویا

زییناتنکاکننااوا نگوقابراقویاآناچیننا...ا)ص240(

 جدوناگرماواخشکابود،ایعاهاواجگراق انیکا یت.ا)ص103(

چونا  یت(.ا طبسسا ا
ً
) صّلتّ د قدا هرویا نسبتا کتّبا یؤلفا

 سیّهراحمه)ضیرقیئمرسقیسا

د نشگّهاتهر ن
qaemmaqami@ut.ac.ir

) ؟چرک یمرهچرسارش هشر)ریررر

دقبّقۀاآناقجوعاشودابهاذیلایرمومادکترایرکّق تسابرایدّلۀا»شمرینایخن«ا )ر(.ا
دقایجئوعۀایدّالتا و،اسایه های شکارشده،اکهانئونۀاخوبسا یتادقاکّقا
قیشهاشنّیس.انغنرصوقتاکهناترانینر یت.امذفاغا صلساوا یتا دایصوتا
کلئهایکسا زایصّدیقاآناچیزیا یتاکهاآو شنّیّنابهاآناکششاجبر نسا
یساگوینا.اغیرا زانینروانغن،اتوجهاشودابهاو)هرانرواو)هرام )صوقتاهّیاکهناترا

بهرام(اکها زاو)ثرغ چایشتدنا.
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د)بیبرتحقیق  یروزاهحااجغونادقا فغّنستّنا یتعئّلاد قد،ایکایحلاتا ولا

 یناکلئهابهادیتایساآیااواآنابخشسا زاخر یّنارایحا یت.ا

َجغونا یروزاهحا
َ
دقاینّطدسا زا فغّنستّن،ا یناکلئهابّاتلفظاا

بهاکّقایساقوداواآناگیّهسا یتاد قویسا)قک.ایحئااآصفا

 زاطرفا فارسی هروی،اچّپاد نشگّهافردویس،اص64(.ا فکرت،ا

دیگر،اعبا لعلسابیرجنایادقاکتّبامعرفت فالحت،ا زاهئّنا

ررنادهحا)تصحیحایرموما یرجا فشّق،اکهاچونادقاجّیادیگرانشّنا

کلئۀایوقدابحثاق انیّفته،اگفتها یتاکها یناکلئها»یصطلحابیرجنایا

]یؤلف[ابودها یت«(،ا یناکلئهاق اچناینابّقابهاصوقتااژغونربها

کّقابردها یت،ا زاجئله:ا

تخحا ژغونابّاهراتخئساکهایخلوطایّزنااوازق عتاکننا،اآنا

یزقوعا زایرغاواکرماهّا یئنابّشا.ا)ص108(

دویتریِناد نهاهّانزداکبوترا ژغونا یتاوایّشاو...ا)ص132(

چونایؤلفا یناکتّبانیزا هلابیرجناادقاجنوباخر یّنا

لغتسا چنینا ا
ً
ظّهر  هحا خر یّنا شئّلا لهجهاهّیا وا  یت،ا

نا قنا،ایعلومایساشوداکها ینالغتابّادواتلفظااجغونروااژغونر

دقاگذشتهادقابخشسا زاجنوباخر یّناوا فغّنستّنافعلسا

ا»زنیّن«ایّاچیزیا
ً
یتا ولابودها)واهست(اوایعنّیشاهحا متئّال

یّننااآنابودها یت.ااجقواکها یروزادقابیرجناابهایعنّیانوعسا

گیّهاد قویساکّقبرداد قدا)دقبّقۀاآناقک.اجئّلاق ّیس،اواژه نامۀ 

گویش بیرجند،ادقاذیلالغت(اوااجغوایّااژغوابهایعنّیا»زنیّن«ادقا

لهجۀا قدکولارّمنا)قک.اصّدرسایحسناآبّد،ایجلۀافرهنگ نویسی 9،ا

ص186(اشو هاادیگرا ینایطلبنا.

یکایاخلافرهنگامهذب االسماء یحئودبناعئرازنگسا

یجزیا) زاررناهفتحایّاهشتح(،اکهاپیا یتاصّمباآنایمستّنسا

 یت،ایطلباق اقوشناترایساکناا)ج1،اص352(: 

 لنّنخو ه:ا ژغونا]یتناچّپس:ا ژعون[.

اتنهّافرهنگایهئسا یتاکهالغتایوقدابحثاق ا بطا
ً
 یناظّهر 

اآنا یتاکهادقاآنایبلغسالغّتایحلساهحاهست.ا
ْ
کرده،اواعلت

 زاآنجّاکهالغتااجقورن(ایّااجغورن(اهنوزادقایمستّنابهایعنّیا

»زنیّن«اق یجا یتا) زارر قایسئوعا زایمستّنساهّ،اواقک.ا یرجا فشّقا

 گرا قیشهاشنّس،ا » جدو«(،ا ذیلا دقا سیستانی،ا واژه نامۀ  یمستّنس،ا

نشّنسا زاگونهاهّیایختلفاآو یسا ینالغتا) جغو،ا جغون،ا ژغو،ا

 ژغون(ادقاجّیادیگرانیّبا،ایطئئناخو هااشااکها ینالغتایکا

لغتایحلساآنانو مسا یت.ا گراهحانشّنسا زاآنهّادقاجّیادیگرا

یّفت،ابّزادقا یناکهالغتادقایمستّناواینّطدسا زاجنوبا

خر یّناوا فغّنستّناتا ولاد شتهاواد قدا ثریانخو هااکرد.ا

فّیاۀادیگرافرهنگامهذب االسماء واکّقبردا یروزیالغتادقا

دقا یساکناا یعلوما کها  یتا  ینا بحثامّ ر،ا دقا یمستّن،ا

یمستّنانیز،ایّنناارّمن،ایعنّیالغتا»زنیّن«ا یت.ا یناق اینّبعا

دیگراهحاتأییاایساکنا.ادقافرهنگ جهانگیری  زاررنایّزدهح،ا

دقاذیلا»زنیّن«،اآیاها یتا)چّپاقمیحاعفیفس،اج2،اص1838؛ا ینا

رایحاتریناشّهاا»زنیّن«ادقافرهنگاهّیافّقیسا یتاکهابهانظرانویسناها

قیماه؛ارسالغت نامۀ دهخا ،ادقاذیلالغت(: 

زنیّن،ابّا ولایکسوق،انّنخو هاق اخو ننااواآناق اجو نسانیزاگویناا

وابهاهنایا جو ینانّینا.ا

 یناتعریفاجهّنگیریاوا یتعئّلاِجواناردقا فغّنستّنابهایعنّیا

»زنیّن«اوا»تخئساکهاقویاخئیرانّنایساپّشنااتّایزۀاآناق ا

دلنشمناتراکننا«ا)دقبّقۀاآناقک.امسنا نوشهاواغالیر ّاخا بناهالو،ا

فارسی ناشنیده،اص333؛اواآصفافکرت،اکهادقاذیلا» جغون«ایساگویاا

بهالهجۀاکّبلسابهاآناجو نسایساگوینا(اق هاق ابراقیشهاشنّسابّزایساکناا

کهادقیّباااجغونرخر یّناوایمستّناهئّناجواناربعضسانو مسا

ادقا صلالغتساهنایا یت.ا
ً
 فغّنستّنا یتاوالغتا متئّال

گفتۀا بوقیحّنادقاصیدنه دقاذیلا»نّنخو ه«ا)شئّقۀا1036(انیزا

یو قدا بسمّقیا بهاخالفا جهّنگیری،ا گفتۀا کها یسادهاا نشّنا

دیگر،ادقیتاوایستناا یت:ا

نّنخو هابهاقویسا]یعنسایونّنس[ا یاسا یتا...،ابهاینایاجو نسا

]ترجئۀافّقیِساکّیّنس:ابهاهنایاجو ن؛انسخهابالاهّیاآن:ا

جو ینس،اجو نس[.

 یناق ا زاق هادیگراهحایساتو نادقیّفت:ا ینالغت،اکهابهاصوقتا

ajwainاواajowanاواچنااصوقتادیگرا زاطریقاهنایاو قدا

 نگلمسساهحاشاها یت،ادقازبّنا قدوانیزا یتعئّلاد قداوا

اهناابوده،ایعلومایساشوداکها زا
ً
چوناینبتا صلساآناهحاظّهر 

آنجّادقاپّکستّناوا فغّنستّناوانو مساشررسا یر نافعلساو قدا

شاها یتا)قک.ادقاذیلا جو ن،ا جو من،اجو نسادقافرهنگاپالتس:ا

John T. PLATTS, A Dictionary of Urdū, Classical Hindi, and Eng-

.)lish, London, 1911, pp. 24, 395

 یّابّاآنکهاقیشهاشنّسا زا یناطریقابها صلالغتاجوانار

دیتایّفتهاوایکسّنسایعنّیساواتشّبهاآو یساجوانااوااجغون 
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انشّنایسادهااکها صلالغِتااجغونرهحاهئّنا صلالغِتاد)بیبرتحقیق
ً
 متئّال

جواناریّاگونها یا زاآنا یت،ابّزا ختالفاآو یسا ینادوایّنعسا

برایراق ها ویت.ابنّبر ین،ابّیاابها یناپریشاپّیخاگویااکها

نسبتاآو یِساییّناجواناروااجغونرچمست.املا ینایسألهابّا

توجهابهاصوقتااجوانر)قک.ایطوقاربل(اواقجوعابهاتحوالتا

اگویّایعلوما یتا
ً
ادشو قانمست.ا وال

ً
آو یسادقاآناینّطقاظّهر 

کها زاییّنااجغونروااجغورآناکها صلا یتااجغونر یتاوادقا

ایکا
ً
اجغور»ن«ا زاآخراکلئهامذفاشاها یتا)قک.اتکئلۀا1(.اثّنیّ

خصوصیتاآو یسابعضساگویشاهّیاینّطقایرکزی،اشررساوا

جنوباشررسا یر نا ینا یتاکها»و«،ادقو رعاw )»و«ادولبس(ادقا

آنهّابها»گ«ا)g(ایّا»گو«ا)gw(ابالاشاها یت؛ایّننااگیزربهایعنّیا

»تِّبابّزی«ادقابعضساگویشاهّیا فغّنستّن،اکهابّابیزیرفّقیسا

واwāzīgاپهلویاهحاقیشها یتاوادقاکریّنساهحابهاصوقتاگیچر

واگوارهچرواگوارهور یتعئّلاد قدایّاد شتها یت.اهئیناکلئهادقا

بعضساقویتّهّیاکّبلاغوزرشاهاوادقاغیزیرفّقیسابهایعنّیا

قابّزی؟«(اوا زاآنا
ا
»بنابّز«اهحابّرسایّناها)رس.ا»پمشاغّزیاوایعل

بهادیتایساآیااکها ینا»گ«ادقایکایرملۀابعاادقابعضسا

آو یساقک.ا  یناگونهاهّیا )دقبّقۀا بها»غ«ابالاشاها یتا ینّطقا

علسا شرفاصّدرس،ا»دقبّقۀابعضساو ژهاهّیایربوطابهاتّبابّزی«،افرهنگا

ایعلوما
ً
یردم،اپّییزاوازیستّنا1387،اصا235-250(.اتّا ینجّاظّهر 

شاهاکهایکاعلتا ختالفادواگونها زالغتایوقدابحثاتبایلا

wابهاγابهاو یطۀاgا یت.اعلتا ختالفادیگراتبایلاāابهاūاپمشا

ادقا
ً
 زاnا یت،اکهادقابسمّقیا زاگویشاهّیافّقیس،ایخصوصّ

گفتّق،ابسمّقاق یجا یتا) زاکتّباهّیسایّننااارشاد الزراعه  نتظّقا

درتادقا یالانبّیااد شتاوا زا ینجّیتا یالیااجقونربهارّف؛ابهاعالوه،ا

نمست(.ا کحا هحا عو ما یستعئلا گویشسا لغّتا کتّباهّا  ینادیتا دقا

صوقتااژغوناهحاپریشساق اپمشایساآوقداکهاپّیخابهاآناآیّنا

 یت:ا»ژ«امّصلایّیشساشانا»ج«ا یت.

 یّا لفاآغّزینااجغونرهحایسألها نگیزا یت.ابهاعبّقتا

دیگر،ایسألها ینا یتاکهاصوقتااجواناواصوقتاهّیایّنناا

ادقاهنایاوا نگلمسساوااجغونردقاآغّزاaاد قنااواجوانا 
ً
آنایثال

بهایببا تفّوتا  ینا نمست:ا دشو قا هحا آنا پّیخا  یّا نا قد.ا

گونهاگونسا یناکلئهادقازبّناهّیاهنایا یتاوا زاآنجّابهاینّطقا

دیگراق هایّفتها یت.ایکسا زا یناینّطقایمستّنابودها یت.ا

نگّهسابهافهریتاهّیاکتّباصیدنۀ  بوقیحّنابراقیشهاشنّسا

ا
ً
آشکّقایساکنااکهانّمابعضساگیّهّناواد قوهّیاآنانّمیها صّلتّ

هنایابودها یت.اآناگونهاگونساهّاق انیزاقجوعابهاکتّباترنرابرا

 R. L. TURNER, A Comparative(قیشهاشنّساآشکّقاخو هااکردا

Dictionary of Indo-aryan Languages, London, 1966, 1/603-604(.ا

 صلا ینالغّتاهنایادقاینسکریتاyavānīاواyamānīاوادوا

صوقتادیگرا یتاکهادقا صلانّمانوعساجوا یت.ا زادیگرا

گویشاهّیاهنای،اترنراچنایناگونهاق اثبتاکردهاکهاندلابرخسا

 ینجّاکفّیتایساکنا:اjavāiṇاواjamāiṇاوajvāiṇادقاپنجّبس،ا

zâniاو āzaniادقاآیّیس،اjoyānاواjoyāni واjamāniادقابنگّلس،اا

واjawāinاواajwāinادقابِهّقی،ابعضسابهایعنّیا»زنیّن«اوا

بعضسابهایعّنسادیگر.

ا ینافهریتابهاخودیاخوداقوشنا یتاوانیّزیناا
ً
ظّهر 

هیچاشرمسانمست.ابّا ینامّل،ایّدآوقیاخالصۀایطّلباشّیاا

بیجّانبّشا:ادقاآنالغتاینسکریتاکها صلاگونهاهّیادیگرا

 یتا ناکاتغییریا تفّقا فتّدهاواآناتبایلاyابهاjا یت،اکها

تبایلسا یتابسمّقاشّیعادقاغّلبازبّناهّا)دقابعضساگونهاهّاتغییرا

ا زابحثایّابیرونا یتاوایسألها یا یتا
ً
بمشا زا ینا یت،اولساآناعجّلتّ

دقازبّناهّیاهنایاوابراعهاۀایتخصصّناآنازبّناهّ(.اِجواناربهاگفتۀا

 بوقیحّناِینایا یتاوایشّبهتاآنابّابعضساصوقتاهّیا

یّدشاهاپیا یت.ا یّااجغونرق انئساتو نا زاآنایشتقاد نست.ا

اهئینا
ً
اجغونربهالحّظاصوقتابهااجوانانزدیکاترا یتاواظّهر 

اجوانر یتاکهابهاو یطۀاتحوالتسابهااجغونربالاشاها یت،ا

یعنساajwānابّاتبایلاwابهاgاواgابهاγ،ابهاajgān*اواajγān*ابالا

اشّهایادقادیتانمست.ا
ً
شاه،اولسا زا ینایرملۀاییّنساظّهر 

آنگّها یناکلئۀا خیرابّاتبایلاāابهاūابهااجغوناتبایلاشاها یتا

وااجغونابرا ثرایّیشساشانا»ج«ابهااژغون.اتبایلاgابهاγایئکنا

 یتادیرترا زاآنچهاگفتهاشاا تفّقا فتّدهابّشا.ادقابعضسا

گویشاهّا»ن«انیزا زاآخراآنا فتّدها یت.

بهانظرایساقیااکهایمراقیشهاشنّسادقاتحوالتاآو یسادقا

هئینجّاپّیّنایسایّبا.ا یّاپیا اکردنایّهیتا یناگیّهاهحاتّامایا

جزءاقیشهاشنّیسا یت،اچوناقیشهاشنّسابّیاابهایعنّیالفظا

واتحوالتاآناوایصا قایّایصّدیقالفظاهحا لبتهاتوجهاکنا.ابّا

 ینامّل،اآنطوقاکها زاینّبعاهنایابریساآیا،ایصا قا یناگیّها

دقاهئهاجّایکسّنانبودهاوابنّبر یناکّقاقیشهاشنّسادقا ینجّا

یحاودایساشودابهاذکرایصا قاهّ،اواتعرضابهایّهیتا صلسا
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پژوهشرهییار

د)بیبرتحقیق گیّهازیّنسایسألۀا وایساشوداکهاینّبعا وابهاراقاکفّیتاقوشنا

بّشناا) ینجّ،ابهاجهتاقعّیتا ختصّق،ا زاذکرایصا قاهّاپرهیزاشاها

 یت(.ادقاچنیناو عساشّیاابهتراآنابّشااکهابّرساکّقابراعهاۀا

یتخصصّنادقاد قوشنّیساواگیّهاشنّیساکهناگذ شتهاشوداتّا

آنّنابگوینااکهایصّدیقا ینانّمادقاینّطقایختلفاچمستنا،ادقا

آنهّاخطّا تشخیصا دقا کتّباهّا کا ما یذکوقنا،ا ینّبعا کا ما

کردها نا،ادقاکا ماینّطقایساقیتها نا،اچهاکّقبردیاد شتها نااوا

یسّملسا زا یناربیل.

 گرایطّلبساکهاتّا ینجّاآیاادقیتابّشا،اآنگّهابّیااگفتاکها

بودا  صلسا یّقیاقیّنا آنچها لغتا  ینا  شتدّقا پیا اکردنا دقا

 ینایکادقساقیشهاشنّیسا بود.ا آنا پیا کردناینّطقاقو جا

 یتاکها گراقیشهاشنّسابتو ناابهاو یطۀاینّبعابیرونسا)غیریتنسا

واغیرزبّنس(ابهادیتاآوقداکهاشو هاا وا زاکا ماینّطقا یت،اق ها

ییّنبریابر یاقیمانابهایدصااپیا اکردها یت.ا زارر ینازبّنسا

وایتنسانیزا لبتهایساتو ناکئکاگرفت،اولساچوناآناکّقیا یتا

دشو قتر،ابهترا یتابر یایبحثسادیگرابئّنا.

تکملۀرر

دکتراعلسا شرفاصّدرسادقایدّلۀا»دواتحولاآو مسادقازبّنا

فّقیسا)مذفاوا  ّفهاشاناصّیتا»ن«ابعاا زایصوتاهّیابلنا(«ا

)یجلۀازبانشناسی،اش38،اص1-9(اگفتها نااکها  ّفهاشانا»ن«ا

بهاکلئّتسایّننااقیلاروازسارواتبایلاآنهّابهاقیلینروازسینرمّصلا

غنهاشانایصوتابلنااآخراکلئهاواتبایلا ینایصوتاغنهابها

یکایصوتایّدهاواصّیتا»ن«ا یت،اوامذفا ینا»ن«ادقا

بعضساکلئّتادیگرایّننااکبی)وزرواجواسردرعکساآناتحولا

 یتادقابعضساینّطقادیگر.ایپسا زاقویابعضساشو هاا

ایّوق ء لنهرایکسا زاینّطقامذفا»ن«ا
ً
ماسازدها نااکهایثال

بودها یت.انویسناۀامّ رادقا ینجّایؤ لساق اطرحایساکنااکها

پّیخایحددّنابهاآنایئکنا یتایسألۀامذفاوا  ّفۀا»ن«ا

ق اقوشناتراکنا.اگئّنا وا ینا یتاکهایکسا زاینّطقا  ّفها

شانا ینا»ن«ایمستّناواز بلستّنا)دقاجنوبا فغّنستّنافعلس( 

بودهاوانشّنۀاآنانّمایهاشهرا زاشهرهّیاآناینطدها یت:ا

غزنچر)کهاصوقتسا زاگنجها یت(اواغزنارکهاغزنینرشاها)غزنچ،ا ـ

بهاخالفاگفتۀایّروت،اال رلادقا شتدّق،اصوقتاعّییّنۀاغزنینروا

غزنینرصوقتاعلئّیساآنانمست(؛

قرناریّاقرنین،اخّیتگّهابر دق نالیثاصفّقی؛ ـ

بغ اریّابغ ینردقانزدیکساغوق. ـ

نویسناۀا کها آنطوقا یمستّن،ا گویشا دقا دیگر،ا طرفا  زا

مّ را زا هلاز بلاشنیاه،اخصوصیتساآو یسا یتاکهاشّیاادقا

قأیادکتراصّدرسا شکّلسا یجّداکنا،اواآنا ینکهاکلئّتسایّنناا

زسینرق ازسارتلفظایساکننا،اولساهئینازسار گرایفعولاجئلهاو رعا

«اتلفظایساشود.انظیرا یناخصوصیتادقاگویشا
َ
شا،ا»زیین

رّمنادقاجنوباخر یّناهحاهستا)قک.اق ّازیردیّن،ابررسی 

گویش قاین،ایشها،ا1368،اصا25،ا48(اکهابّاآنکها» ن«هّیاپّیّنسا

اجئعادیوا)ردقاآناگویشا
ً
دقاآن،ابّامذفا»ن«،ا»و«اشاهاوایثال

»دیو لو«اشاه،اهنگّما  ّفهابهاکلئۀابعاایساگویناا»دیو لونابّغ«ا

وابنّبر ینا»ن«اق ا ثبّتایساکننا.ا ینایئکنا یتانشّنادهااکها

کلئۀاو ماادقازبّناینطدۀاو ماادقازیّناو ماادقادوایو عا

آو یسادواتلفظاد قداوابهاهئینایبباشّیاا یتااللساق اکها

یساگویاادقایکاینطدهایصوتاپّیّنساغنهاشاهاوادقاینطدۀادیگرا

عکساآنا تفّقا فتّدهایحلا شکّلایّزد.ابّا ینامّل،ا»ن«ادقا

اصّیتاییّنجساهحاهستاوا ینایئکنا یتا
ً
یمستّنساظّهر 

 یکّنا نویسناها چونا باها.ا یسألها بها دیگریا صوقتا

جستاوجویادریقاترادقاگویشاهّیایمستّناواخر یّناق ا

اطرحایسألهااکرداتّاگویشاشنّیّناواآشنّیّنا
ً
نا شته،ا ینجّاصرفّ

بّاگویشاهّیاآنانّمیهادقاملاآنابکوشنا.

تکملۀرر

 زافرهنگاهّیافّقیسایعلومایساشوداکهانینخواه،ادقایعنّیا

ایعلوماشااکها
ً
خّص،ا»زنیّن«ا یتاوا زایبّمثاربلاظّهر 

زنیینروااجوانرواِجواناروااجغونریکاچیزا یت.ا یّا صلازنیین،ا

کهابنّابرابعضسافرهنگاهّایّنناابرهان قاطع صوقتاژنیینرهحا

د شته،ا زاکجّیت؟ادقاپیکرۀاگروهافرهنگانویسس،ارایحاترینا

ررنا  زا  یت،ا خر یّنسا عدیلسا مخزن االدویۀ   زا شّهاا

دو زدهح،اکهاگفتها یت:ا

نّنخو ه...الغتافّقیسا یت...اوانیزابهافّقیسازنیّناوابهاعربسا

ئاونایلِکساوابهاهنایا جو ینانّینا.ا
َ
ک

چنّنکهادقاصفحّتاربلاگذشت،ازنیینردقایکاررناربلا زا

یعنّا بطاشاها بهاهئینا جهانگیری،اهحا فرهنگ  دقا  ین،ا

 یت.اجزا ین،اژنیینر)بهاژ(ادقاذیلا»ترجئۀا البّنه«ا)تّقیخا
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تألیفاآنانّیشخصا یت(انیزاآیاها یت.اچنااصفحها زا یناد)بیبرتحقیق

ترجئهاق ادکتراصّدرسادقا ئیئۀا10 نامۀ فرهنگستاناچّپا

کردها ناا)تّقیخاخوداترجمۀ االبانه ررناششحا یت(.اشّهاادیگراکها

بهانظرانویسناهاقیماها زاکتاب الخالص  دیبانطنزیا یتا

کهابهانّمادستوراللغه یعروفاشاها یتا)تصحیحایماااعلسا قدالنا

جو ن،اص755(.ادقاآنجّ،ادقابر برا»نّنخّء«،اکهاالبااصوقتسا

ررنا نسخهاهّیا  یت،ا »نّنخو د«ا یّا »نّنخو ه«ا  زا نّدقیتا

اکتّبازیین،ازنیینریّاکلئها یانزدیکابهازنیینر بطا
ِ
ششحاواهفتح

 ینا وا »یعروف«،ا یعنسا د قد،ا  یّسایصححا»ع«ا )نسخۀا کردها ناا

بابختّنهادقایوقداچناینافرهنگاکهنادیگراعربساوافّقیساهحاصّدقا

 یت(.ادقا صفهّنانیزادقازیّنامئزۀا صفهّنسابها یناگیّها

ج یینریساگفتها ناا)قک.اعلسا شرفاصّدرس،ا»رطعهاهّیسابّزیّفتها زا

باستان،اش3،اص28(.ا ایران  نامۀ   صفهّنس«،ا  لئو زنۀامئزۀا کتّبا

بنّبر ینایعلومایساشوداکهازنیینرلغتسا یتاکهن.ا ینا متئّلا

کها هنای،ا گونهاهّیا هئّنا  زا یکسا  زا نیزا زنیینا کها هستا

تعا دیا زاآنهّادقاصفحّتاربلاذکراشا،ایشتقاشاهابّشا،ا

ولساچونانویسناهانئساتو نااآناگونهاق ابهادرتابّزشنّیا،ابها

صرفابیّنا متئّلاآنا کتفّایساکنا.

ر.ربیز

دقایّلاهّیا فّقیساکها زبّنا فرهنگاقیشهاشنّیسا دقایکا

یحئااامسنادویت،اچّپا دکترا )تألیفا  یتا  خیراچّپاشاها

فرهنگاهّیا برا جهّتسا  زا وا فّقیس(ا  دبا وا زبّنا فرهنگستّنا

قیشهاشنّیساپمشمنازبّنافّقیسابرتریاد قد،اکلئۀابیزرچهّقا

فرهنگاهّیا دقا  یت.ا یاخلاشاها یختلفا یعّنسا دقا بّقا

عئویسازبّنایئکنا یتابتو ناجزا شتدّق،ایعنساقیشۀالغت،ا

 لفّظا یّا هحاآو ا  لفّظا جا کردنا بر یا هحا دیگرا یعیّقهّیا

یشترکاپیا اکرد،اولسادقافرهنگاقیشهاشنّیسایگّنهایعیِّقا

 ینا  لفّظاقیشهاشنّیسا یت.ایؤلفا ربیلا  ینا جا اکردنا

ابّاهحافرقاد قنااآنهّا
ً
فرهنگاچوناگئّنابردها ینابیزهّا شتدّرّ

ق ا زاهحاجا اکردها یتاواتّا ینجّا یر دیابرا وانمست،ایگرا

دقاآنا»گئّن«ا)دقایوقدا لفّظاهحاآو یادیگراگّها ینایعیّقاقعّیتا

نشاها یت(.ا ینابّزهّیاچهّقگّنهاعبّقتناا ز:ا1.اقهّ،اگشوده؛ا

2.اپرناۀاشکّقیایعروف؛ا3.ابّ؛ا4.ادوبّقه.ا

پّولاهرنا)صاوبمستایّلساربلا زا ین(،ادقافرهنگایختصرا

قیشهاشنّیسافّقیساخود،اکهانیئسا زاآنادقاگذشتهابهافّقیسا

ترجئهاشاهابوداوا کنوناترجئۀاکّیلاآناهئر هابّا شکّالتا

هّینریشاهوبشئّنابراآناوامو شسایترجحا)دکتراجاللاخّلدسا

یطلق(ادقادیترسافّقیسازبّنّنا یتاوادقاگذشتهانیزایرموما

دکترایعینایطّلباآناق ادقامو شسابرهان قاطع ندلاکردهابود،ا

دقایوقداکلئۀابیزادقابعضسایو قداق هادیگریاقفتها یت.ا وانیزا

چهّقابّقابیزاق ایاخلاکردها یت:ار.اپرناۀاشکّقیایعروف؛ا

ر.ابّزاپس،اگشوده؛ا3.ابها)ولسا  ّفهاکردهاکهادقا صلابهایعنّیا
»دوبّقهابه«ا یت(؛ا4.ابّ.)رر

دقا د یهاخو هااآیااکهاق هادقیتاتراق اهرناقفتهابودهاوا

 یناقشتها  زایدصودا آناجزمسا بّاشرحا آنا یتاکها غرضا

نوشتهاهّابهادیتاآیا.

بیزرابهایعنّیا»گشوده«اق اهرن،اچنّنکهاگذشت،ابّایعنّیا

 apācادقا یر نسابّیتّن،ا »بّزاپس«ایکجّاآوقدها یت،ایشتقا زـا

قیشهاشنّیسا فرهنگا یؤلفا وا ـ apa-a(ṅ)c،ا  زا یعنسا

ابسمّقاخوبا یت،اولسادقا ناکا
ً
مو شسایترجحابرایطّلباهرناواهوبشئّناغّلبّ )ر(.ا

یو قدیانّدقیتا یتاواگّهانیزا گرچهانّدقیتانمست،اندضاغرضانویسناها
 یت؛ایّننااهئینایاخل،اکهایترجحابیزابهایعنّیا»گشوده«اق ابرایطّلبایؤلفا
 فزوده،اولسایؤلفاخوداآناق ازیرایعنّیا2ادقایاانظراد شتها یتاوابنّبر یناآنا

ق ابهالحّظا شتدّقاکلئۀاجا گّنها یابهامسّبانیّوقدهابودها یت.
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د)بیبرتحقیق بّیتّنا  یر نسا ـ vāca*ا  زا ق ا آنا  متئّل،ا بهاریاا فرهنگستّن،ا

 vācاایغایابهایعنّیا»قهّاکردن«ا یشتقاد نستهاوا زاجئلهابّـا

ریّساکردها یت.اشّیاابر یابعضساعجیبابّشااکهابیزادقا

یعنّیا»گشوده«ادقافّقیِسارروناچهّقماواپنجحاوامتساششحا

لغتسا یتابسمّقاکحاکّقبرد.امّلایؤ لا ینا یتاکهاچگونها

 vāca*ایفروضادقاهیچازبّنسانشّنسانئّناها  یتاکها زا ینـا

وادقافّقیساهحاتّزها زاررناهفتحاقو جاپیا اکردها یت؟اجو با

 ینا یتاکهافرضاآناـ vāca* دقیتانبودها یت.ایکانگّها

گذق ابهالغت نامۀ دهخا ایعلومایساکنااکهاهئّناکّقبردهّیا

ا اا
ً
کحاشئّقابیزربهایعنّیا»گشوده«ادقافّقیساکهنانیزاغّلبّ

»فر ز«نا.ابنّبر ین،ایسألهابهاکلساملایساشود.ادقافّقیسارایحا

بیزر اافرازر یتاواabāzاواfrāzادقاپهلویاهحا ااهئناا)وا

 صلاآنهّادقا یر نسابّیتّناواهنایابّیتّناهحا ااهئنا(.اپسابیزا زا

abāzایساآیاانها زاچیزادیگر.ا یناچیزیا یتاقوشناواآشکّقا

وابنّبر ینا یتااللابمشترا روقتانا قد.ا

بهایعنّیا کردن«،ا »فر زا وا کردن«ا »بّزا دقا فرازر وا بیزر

»گشودن«اوا»بستن«،اپمشوناافعلنا؛ابهایروق،ابهاشموۀا شتدّقا

یعکوساوا زاقویاریّسابّا»شّداکردن«او...ا)یعنسا زاقویا

ریّسابّایّختاصفتا+اکردن(،ابیزاوافرازردقایعنّیا»گشوده«اوا

»بسته«ا زا ینادوافعلابیروناآیاها یت،اچونانهایعنّیابیز 

دقا صلا»گشوده«ابودهاوانهایعنّیافرازادقا صلا»بسته«؛ا ولسا

یعنّیا»بهاعدب،ابّزاپس«اد شتهاوادویسا»پمش،ابهاپمش«.ا

فرازرشردِنردقا»پمشاکردن«اآنا یت،اوابنّبر ینایعنّیا ااآنا

هحابهاق متسابهادیتایساآیا.ا زا ینافرازرشردنروابیزرشردنریکا

تغییرا وا صیروقتا یعنّیا برا ا
ِّ
د ل غیریتعاِیا صوقتا

)inchoative(اهحادقاهئّناررونانخستینابهااوجوداآیاها)فرازر

کهن،ابیزرکهن()رراوا یناهحابهاپایااآیاناصفتابیزاوافراز،ابها

یعنّیایعروفشّن،ادقا دو قابعااکئکاکردها یت.)رر  

بها یناهحا لبتهابّیااتوجهاد شتاکهانهاهرابیزاوافرازیاکها

 ااهئناایعنّیا»گشوده«اوا»بسته«اد قنا.ا ینابمتاینوچهریا

یطلباق اقوشنایساکنا:

نصــرتا زاکوهــۀازینــتانــهافــرودا یــتاوانــهابــر

بّز نها وا  یتا فر زا نها تّجتا گوشۀا  زا دولتا

یعنسا»نهاپمشا یتاوانهاپس«ا)فرازربهایعنّیا»بّال«اقبطسابهابحثا

مّ رانا قد(.)3ر 

بنّبر ینابهادیتایساآیااکهابیزابهایعنّیا»پس«اوا»بّزاپس«ا

وابیزابهایعنّیا»گشوده«ادقاهرافرهنگاقیشهاشنّیسافّقیسابّیاا

دقاذیلایکایاخلاو ماارر قاگیرناا)پیا یتاکهاتحولایعنّیابیزر

،ابسمّقاآیّناواطبیعسا یت(؛اجزا
ً
شردنربنااوایّننااآنا زابیزرشردنردق،ایثال

 یناخطّیایحضا یت.ا

ادقاترجئۀاتفسمرا
ً
 یّایطلبابها ینجّاختحانئساشود.ابیز،ایثال

«ابهاکّقاقفتها یتا)بهافرهنگنامۀ قرآنی،ا ادقاترجئۀا»ثحا
ً
طبری،ایکرق 

چّپاآیتّناراساق وی،اقجوعاشود(.اآناق اهحابّیاادقاذیلاهئینا

یاخلایتذکراشااواتحولایعنّیاآناق انشّناد د:اییّنایعنّیابها

عدب،اپس،ایپسافّصلها یانمست.ا ینانیزاپیا یتاکهابیز 

بهایعنّیادوبّقه،ادیگر،ادیگرابّق،انوبتادوم،انوبتابعاا زاهئینا

یعنّاگرفتهاشاه،ایعنسا زایعنّیا»بهاعدب«ایعنّیاتکر قابیرونا

ادقا ینابمتا زاشاهنامه )ندلا زالغت نامه(:اچواچشحاوادلاپّدشهابّزاشا/ا
ً
یثال )ر(.ا

جهّنانیزابّا واهحاآو زاشا.ادقایوقدافرازرواشو هاابمشترابر یابیزرکهنانیزاقک.ا
لغت نامه،ادقاذیلابیزاوابیزرکهن،افرازاوافرازرکهن.

یکاگونۀافرازروافرا،اکهادویسایخففا ولسا یتا)قک.اپّوقرسابعا(،ادقابعضسا )2(.ا
گویشاهّافیابودها یتاوادقاچنایناگویشاهی،ا زاجئلهادقاگویشارایحاقی.ا
چنّنکهادقا د یهاخو هااآیا،اواانیزایخففابیزا یت.افیوا،اکهادقابعضسایتونابها
یعنّیا»یرگرد ن«ابهاکّقاقفته،اترکیبسا یتا زا ینادواپمشوناا)قک.اعلسا شرفا
صّدرس،افرهنگانویسس،اش3،اص97ابهابعا(.اهیگیررواگیررواهیجستنرورواجستنردقا

ابّزیّناها یا یتا زاهئّناتدّبلافرازاوابیز.
ً
تا ولایردماتهر نانیزاظّهر 

)3(.ایا خلافرااوافرازادقافرهنگاقیشهاشنّیسافرهنگستّنابهاکلسانّدقیتا یت.ا
اهئینامّلاق اد قنا،ابّا ینافرقاکها

ً
 ینادوایاخلادقافرهنگاهرناهحاتدریبّ

یطّلباهرنایختصرترا یتاوابهاتبعاآناغلطشاکئترا یتاوادقامو شسایترجحا
آناهح،اگرچهابساغلطانمست،ایطّلباخوبساهستا)هرنافرااق ابّا- prākاینسکریتا
یدّیسهاکردها یت.ا گرایدصودشا زا یناکلئهاهئّنا- prāṅcابّشا،ایخنشادقیتا
 یت(.ا- fra،اکهادقا ویتّیساوافّقیسابّیتّناپمشوناا)دقا صلاریا(ا یتاوادقا
فرهنگاقیشهاشنّیسافرهنگستّناگئّناقفتهاکهافراایشتقا زاآنا یت،ادقاپهلویا
تکو ژایستدلسانمستاواچنینا یتادقافّقیساکهافراشاه،ایّننااهجّیا ولاکلئۀا
 fra -فرزنه،اواخودبهاخودا زابحثاخّقجایساشودا)تلفظا یناپمشوناادقا یر نسابّیتّنا
 یتانها- frāاواهرگّهادقاشو هاا ویتّیسا- frāاشاه،االزما یتاکهادلیلاآو یساآناذکراشود.ا
 ینامکحامتسادقایوقدا ناکاکلئّتافّقیسایّنناافراسوشاهحاصّدقا یتاوادقاآنجّانیزا

تساگشتاواگفتاکهایصوتاāا زاکجّاآیاها یت(.ا دنساتردیایانمستا
ا
بّیاابهادنبّلاعل

کهافراایخففافرازا یتاوا دنساتردیایانمستاکهافرازاق ابّیاادوایاخلاجا ا
 aβrāz/اپهلوی،اوادیگریابهایعنّیا»بّال«ا زاfrāzکرد،ایکسابهایعنّیا»پمش«ا زا
afrāz/ abrāzاپهلویا)صوقتاaβrāzابها ینا عتبّقاکها»فّء«ا عجئساهحاجزءاآو هّیا
پهلویابودها یت(.ا شتدّقا ینا لفّظاپهلویاهحاکهاپیا یتاچمستاوا ینجّانیّزیا
بهاشرحاآنانمست.اجزا ین،اهرچهادقافرهنگاهّیاقیشهاشنّیساآیاهانّدقیتا
 یت.اآنگّهابّیااتوجهاد شتاکهافراایخففاهرادوافرازا یت،اولسافرازابهایعنّیا
اینسوخاشاه،اپرکّقبردترا زاآنافرازادیگرابودها یتا)دقا

ً
»پمش«،اکها یروزاتدریبّ

فرهنگاقیشهاشنّیسافرهنگستّن،ا زایهاشّهایاکهادقایعنّیا»بّال«اآیاه،ادواشّهاا

نّدقیتا یتاوابهایعنّیا»پمش«ا یت(.اشّیاایّدآوقیا ینانکتهاهحابیجّانبّشاا
کهافرازادقایعنّیاعبّقتاوایخن،اکها ینا و خرادقایعنّیاآیهاوایخنابزقگّنا
دیناهحابهاکّقایساقود،ا زاphraseافر نسویایشتقا یت،اولسایعنّیشابّایعنّیا
فرازادقایعنّیا»بّال«،ابهانحویاکهایساتو ناآناق ایضحکاخو نا،اآییختها یت.
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آیاها یت،اوابنّبر ینایاخلابیزراوابیز4ادقافرهنگاقیشهاشنّیساد)بیبرتحقیق

فرهنگستّنابّیاایکساشود.ابیزابهاعنو ناپمشوناافعلاهحاکها

ادقاعبّق تسایّنناا»یرا زاتنابیزر
ً
پیا یتاهئینا یت،ایثال

شردن«،ایعنسا»جا اکردن«،ابیزردادن،ایعنسا»پساد دن«،اوا» زا

شمرابیزرشردن«ا) یروزاازرکیررگرفتنایساگوییح(،اواهرابیزردیگریاکها

پمشوناافعلا یت،ابهافعلاچسبیاهابّشاایّا زاآنادوقابّشا،ا

پمشا زافعلاآیاهابّشاایّاپسا زاآن،اچنینا یت.ا

آنگّهابّیاایتوجهاشویحابهاواابهاعنو ناپمشوناافعلاکهایخففا

بیزا یتاوابهترا یتاگفتهاشودایخففاابیزا یت،اکهاگونۀا

کهناترابیزا یت،اچوناتحولا»ب«ابها»و«ادقاررونانخستینا

زیّنسا تفّقا فتّدهاکهامرفا ولا یناکلئهاهنوزامذفانشاهابودها

 یتا) ینارّعاهادقایوقداتئّماکلئّتساکهابّاaاشروعایساشاها نااوامرفا

بعایشّناbایتحرکابودهاصّدقا یت(.ا زا ینجّاذهناقیشهاشنّسا

یتوجهاوازایساشود،اکها یروزاگونۀاگفتّقیابیزا یت،اوایتوجها

فرااکهایخففافرازا یتا)یثلافرواکهایخففایّایرخحافرودا یت(،اوا

هئچنینایتوجهااز...ربیز )az… abāz(اکهامرفا  ّفۀایضّعفا

 یتاواهنوزادقاازردیرربیزابّرسایّناها)وادقیسایّبااکهادیربیز،اکهادقا

یّلاهّیا خیراکسّنسابهاکّقایسابرنا،الغتانمست(،اوایتوجهااز...رفراز 

کهاآناهحامرفا  ّفۀایضّعفا یت،ایّننااaz… frāzادقا

پهلویا) گراقوزیایجّلانوشتنایکافرهنگا شتدّرساتحلیلسافّقیسا

بر یاکسسافر هحاشا،االزما یتاکهاهئۀا یناربیلایسّملاق ادقاذیلاهرا

یاخلایوقداتوجهارر قادها(.

بنّبر ین،اقجوعابهارایحاترینایتونافّقیسادقیاگرهِااکّقاق ا

ـاگرهساکهادقاکّقانبودهاوابسایببادقاآنا فکناها نااااـایساگشّیاا

وا ئناآنکهادقا ینایوقداقأیاهرناق اتأییاایساکنا،ادیتا

قیشهاشنّساق اهحایساگیرداوا واق ا زا فتّدنادقاچّلهابیزیساد قد.

مّلاآیّابیزابهایعنّیا»بّ«اهحاهستا)بیز3ادقافرهنگاقیشهاشنّیسا

فرهنگستّناوابیز4ادقافرهنگاهرن(؟اواآیّا ینابیزابّاآنابیزاکهابهایکونا

ا
ِ
یّابهاکسرۀاآخرابهایعنّیا»بهایوی«ا یتایکساا یت؟اهرنانیح

ق هاق اقفتها یت.اگفتها یتاکهابیزابهایعنّیا»به«انمست،ابلکها

بهایعنّیا»دوبّقهابه«ا یت.ا ینایخنسا یتادقیت.ابیزرجییر

کهن/رآسهنایّاابیزرخینچرکهن/رآسهنایعنسا»دوبّقهابهایراجّیاخودا

قفتن/اآیان«،ا»دوبّقهابهاخّنهاقفتن/اآیان«،ا»بهاجّی/ابهاخّنها

بّزگشتن«.ا زا ینایعنّابهایروقایکایعنّیا»بهایوی«ابیروناآیاها

 یت.ا صلا ینابیزادقاپهلویاabāz ō  یت.اabāz ōادقا صلا

 ōابهایعنّیا»دوبّقه«اوامرفا  ّفۀاabāzیرکبا یتا زاریاا

بهایعنّیا»به،ابهایوی«.ابهایروقا زا ینادوایکامرفا  ّفۀا

یرکبابهاوجوداآیاهاوادقایتونایتأخراپهلوی،ایّننااکارنامۀ 

اردشیر بابکان گّهساآناōاهحا زاپّیّنشا فتّدهایّاانخستا عیفا

شاهاوابهاoاتخفیفاپیا اکردهاوابعاا فتّدها یتا)دقیتایّنناا

فّقیس(.ابّا یناشرح،ابیهودها یتاکهابگوییحا یناabāz/ بیزا زا

 صلا- upācا یتاواآناabāz/ بیِزانخست،اکهابحثشاگذشت،ا

 زاapāc؛اهرادوا زایکا صلنا،اینتهسادویساتحولایعنّیسا یا

پیا اکردها یتا)بیزرپس،اکهاهنوزادقازبّنافّقیسا دبسابّرسایّناه،ا

بّزیّناۀاهئّناکّقبردابیزابهایعنّیا»دوبّقهابه«ا یت(.

یتعادا شو هاا یّنناا شو هایا بگویناا  یتا یئکنا  یّا

ابیزابهایعنّیا
ً
تفسیر سورآبادی ق اچهایساکنیااکهادقاهئهاصریحّ

ا»بفریوداتّاآناق ابهاتر زوابسنجنا،ا
ً
»بّ«ابهاکّقاقفتها یت؟ایثال

 نایشمااکها گرا یّا»عّیشها نیّیا«؛ا بر برا آنا بّزا هیچاینگا

بّز قا آناهئهاجئّل،ا بّزا بپسناد،ا  واق ابخو هااوا قیول...ا

فرهنگا  زا یهولتا بهاجهتا )شو هاا شود«ا کّیاا ...ا عّیشها

ادبیات  دانشکدۀ  )مجلۀ  یتمنسا ندلاشا.اجاللا قیشهاشنّیسافرهنگستّنا

د دها بهادیتا کّقبردا  ینا  زا یتعادا مشهد،اس12،اش4(اشو هاا دانشگاه 

 یت(.اپّیخایئکنا یتا ینابّشااکها»ز«ادقا ینهّاصّیتا

ییّنجسا یتاوا صلسادقاگذشتۀازبّنانا قداکهابخو هیحابر یا

آناقیشۀاعلساماها یابیّبیحایّابسّزیح.او نگهساعبّق تسایّنناا

»بّزواگفت«ایطلباق اقوشنایساکننا،اچونایساد نیحاکهاگفتن 

)guftan(ادقاپهلویابّامرفا  ّفۀابی )abāg(ابهاکّقایساقود،انها

بیز )abāz(.اپساشکسانئسایّنااکها»ز«ادقا یناشو هااوانظّیرا

آنهّاییّنجسا یت.ا یّاچنینانمست،ایّادقابسمّقیایو قداچنینا

نمست،اوایکاچیزا یتاکهاق هاق ابرایّایسابناد:ادقایتونافّقیِسا

یهودیایکرقا یناabāzایّاavāzادقایعنّیا»بّ«ابهاکّقاقفتهاوا

اییّنجسانمست.ابنّبر ین،ادقایوقداآنابیزاکها
ً
zادقاآنهّاظّهر 

ا
ً
د قد(اظّهر  بهایوی«ا »به،ا یعنّیا کها بیزا آنا )نها د قدا »بّ«ا یعنّیا

باینا وا  یتا - upācا آنا  صلا بگوییحا کها نمستا چّقها یا

ترتمب،ایاخلابیز3افرهنگافرهنگستّناوابیز4افرهنگاهرنا

دقیتا یتاوابراجّاخو هاایّنا.)رر 

بیادقاعبّقتسایّنناا»بّاپِساپشتا فکنا«اوا»بّاشهراخویشاشا«ایخففابیز  )ر(. 
 یت،اولساآناق اتفصیلانئسادهیحاکهایخّلفاغرضا یناقشتهانوشتهاهّاعئلا

نکردهابّشمح.
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دورۀ سوم، سال اوّل

 شامرۀ سوم و چهارم

پاییز - زمستان 13۹5

پژوهشرهییار

د)بیبرتحقیق بیز،اپرناۀاشکّقیایعروفاکهایکاصوقتابیزیاهحاد قد،ا

پیا یتاکهاقبطسابهاآنچهاپمشا زا یناآیاانا قد،اولساترجیحا

نویسناۀامّ رادقاچنینایو  عساکهانهایتوناینسکریت،انها

فّقیسابّیتّنا) زاجئلها ینّداعیالیس(،انها ویتّیساشّهایا زا ینا

اکهاآناقیشها یا
ً
کلئهابهادیتانئسادهناایکوتا یت،ایخصوصّ

هحاکهانویسناۀافرهنگاقیشهاشنّیسافرهنگستّنابهاپیرویا زا

دیگر نابر یا یناکلئهایّختها)قیشۀا- vazابهایعنّیا»گستردن«(اخودا

یوقدا شکّلاجایا یتا)قک.اپّوقرساآخر(.ا

دقا وا یّناها بیرونا هرنا قیشهاشنّیسا فرهنگا  زا آنچها

فرهنگاقیشهاشنّیسافرهنگستّنادقاذیلابیزهرآیاه،ابیزابهایعنّیا

ّع«ا یت،ایعنسا»فّصلۀا زایر نگشتّناتّاآقنج«ا » قش«اوا»ب

وا»فّصلۀادوادیتایورعساکهابّزاشود«.)رراآیّایئکنا یتا

کها یناکلئهاهحاتحولایعنّیسابیزابهایعنّیا»گشوده«ابّشا؟ا

دقاوهلۀا ولایئکنا یتاکهاجو بایثبتابّشا،اولساچناا

علتایّنعا زاآنا یت:ا

ر1 بیزادقا ینایعنّابسمّقاکهنا یتاوابیزادقایعنّیا»گشوده«ا.

یتأخرترا زاآنا یت؛ا

ر2 بّزادقایعنّیا»و مِاا نا زهاگیری«اصوقتابّزهاهحاد قد؛)2ر .

اwβ̕ zادقایغای،ا
ً
لغّتسایّننااwāzǝادقاپشتواوایخصوصّ

بهایعنّیاهئیناو ماا نا زهاگیری،ایئکنانمستابهالحّظا

بیِزا»گشوده«ا  صلا کها بّیتّن،ا  یر نسا  apāc -  زا آو یسا

 یت،ایشتقاشاهابّشنا.الغتایغایا زا- vibāzuایشتقا

 یتاکهادقا ویتّاهحاکّقبرداد قد،اوالغتافّقیساواپشتوا

 زا- bāzuابهایعنّیا»بّزو«ا)یعنّیایطلقا»دیت«انیزاد قد(اکها

آناهحادقا ویتّاکّقبرداد قد،اهرادوابهایعنّیا»فّصلۀابینا

دوادیتاچوناآنادواق ا زاهحابگشّینا«.)3ر  

ابیرونا زابحثا
ً
بیز،ا اا یما،اکها زاbaseافر نسویاو قدافّقیساشاه،اعجّلتّ )ر(. 

ا
ً
یّیت،اگرچهادقافرهنگاقیشهاشنّیسافّقیسابّیااآناق انیزاگنجّنا.ابیزاظّهر 

صوقتادیگرابیژابهایعنسا»دعّ«اهحاهست.اآنا زا-vācا ویتّیسایشتقاشاها

ا»وقداوادعّ«.
ً
ایعنسا»گفتّق«اوا صطالمّ

ً
 یتاکهالفظّ

ا)یعنسادقامااجستاوجوهّیانویسناه( 
ً
بیزهادقایعنّیاجایااقیّ سا متئّال )ر(. 

و عایرمومادکترایصّمبا یت.ابیزهادقایعنّیافّصلۀادوابّلاهو پیئّاو عا

فرهنگستّنا ولا یت.

 شتدّرساکهادقافرهنگاقیشهاشنّیسافرهنگستّنابر یابیزهاآیاه،ایعنسا زاقیشۀا )3(.ا

- bazابهایعنّیا»گستردن«،االباانّدقیتا یت.ا ینایطلباق اگویّاد نشئناا

یعروف،ا ییلابنونمست،ابّاتوجهابهایکافعلادقازبّناآیساگفتهاوادیگر ناتکر قا

کردها نااوابعضسانیزاپذیرفتها نا.اولساعلتانّدقیتساآناچنا ناپیچیاهانمست:ا

بّا انسبتسا
ً
پسایعلوما یتاکها ینادوادوالغتنااکها شتدّرّ

یکایگرانا قنا.

  

اآنادقسا ینا یتا
ً
 گرا ینانوشتهادقیساد شتهابّشا،اظّهر 

کهادقاقیشهاشنّیساتحولایعنّیساکلئّتابسمّقابهاکّقایساآیا،ا

ولسادقاعیناامّلایئکنا یتاهئّنابّعثابها شتبّها فتّدنا

قیشهاشنّساشود.ا

 
 ینافعل،اتّاآنجّاکهایساد نیح،ادقادیگرازبّناهّیا یر نساشّهاانا قداوابنّبر ینا

ینحصرابهاهئّناآیسا یت.ا زاطرفادیگر،ابیزهاوابیزور زایکاقیشها نااوا

اتردیاانمستا
ً
اتردیایانمستاکهابیزوایشتقا زا- bazانمست؛اپساتدریبّ

ً
تدریبّ

کهابیزهاهحایشتقا زا- bazانمست.


