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چکیده

 از زبـان  یکـ یانه، ی م یرانی اشتقاق دو واژة ا    ین مقاله بررس  یهدف از نگارش ا   

 madr�mانـۀ  ی می واژة فارسيبرا. باشد ی مي از زبان سغد   يگریانه و د  ی م یفارس

 maz�n ي واژة سـغد يشتر ارائه شده برای ارائه نشده و اشتقاق پ  یتاکنون اشتقاق 

ن دو واژه یـ  ايحاوهاي    متنیبا بررس. باشد ین مقاله مید نگارندة ا  یز مورد ترد  ین

 هـر  ي بـرا يانـه و سـغد  ی می در دو زبان فارس  یواجهاي    ندیو در نظر گرفتن فرا    

هاي    ان واژه ینکه چرا از م   یل ا یدل. شنهاد شده است  ی پ ین دو واژه اشتقاق   یک از ا  ی

ن جزء آنها اسـت کـه بـه نظـر           یاند اول   ن دو واژه انتخاب شده    یها ا  ن زبان یار ا یبس

وجـود   هـاي  ن دو مورد تنها شـاهد یا. باشد ی م�ma حرف اضافۀ اوستایی نگارنده

   .باشند یانه می میرانیاهاي   در زبانی باستانیرانین واژة ایا

  .ییانه، اوستای می، فارسي، سغدیشناس شهی اشتقاق، ر:کلیديهاي   هواژ
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  استادیار دانشگاه تبریز  -**
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هاي   دغدغه گوناگون ازهاي  غات در زبانلشۀ ی رینۀ بازشناسی در زمیبررس ق ویتحق

هاي  ر زبان دیشناخت شهیرهاي   بوده است و انتشار فرهنگیخی زبانشناسان تاریمیدا

 شۀی ر کهگفتتوان  ی نمیچ زبانیشک در مورد ه  بی.1عاستن مدی بر ایلیمختلف دل

. خچۀ آن دانسته نباشدی که تارستیدر آن نهاي  چ واژی و ه شناخته شده لغات آنیتمام

 هاي زبانهاي   شۀ واژهیو رشتر اصل ی شناختن هر چه بيتالش براهمواره ن رو یاز ا

در مورد دو هایی  شنهادی تا با طرح پ استن مقاله کوشش شدهیدر ا. ادامه داردمختلف 

، یانۀ ترفانی میزبان فارس از يگریو د يزبان سغد از یکیانه، ی میرانیاهاي  واژه از زبان

 تاکنون جز در یرانیاهاي   در زبانکهـ  یک واژة باستانی از چهرة ن دو زبانیدر ا

  .رفته شود نقاب برگـ است  رخ ننمودهییاوستا

بـه   اند  نوشته شدهي به خط مانو کهی در متون   است که  mazēn  مورد نظر  يواژة سغد 

 ي به خط سـغد یو در متن) 1ادداشت ی، 335§، 1954چ، یگرشو( mzy(y)nهاي  صورت

 ،1936؛ 114، 1946(ست یبنون.  نگاشته شده استmz�ynبه صورت ) VJ 921 (ییبودا

229(، mz�yn   ک بـار   یـ چ  یگرشـو .  دانسته اسـت   »سپر، زره ؛  سالح« ياسم و به معنا    را

، 1954؛  143،  1945(گـر   یدهـاي      و در جا   »زرهسالح؛  « يرا به معنا   آن) 29 §،  1954(

، 1375(ب یــقر.  دانــسته اســت»دار مــسلح؛ زره« يآنــرا بــه معنــا) 1ادداشــت ی، 335§

 دانسته اسـت و     »مسلّح«و   »سالح« یرا به هر دو معن     mz�yn یی صورت بودا  ،)5683

 ).5702،  همـان (ده اسـت    یـ  را برگز  »سـالح « ي معنا mzy(y)n يمانوهاي     صورت يبرا

، یبـه تمـام   « a(n)γat(ē) بـه همـراه واژة       موردسه  در  ن واژه   ی ا که است   نی ا گرید نکتۀ

 ،)M 133, 74نویس دست(ده شده یورد که بدون آن دک میدر   و ظاهر شده »کامل، کامالً

، 335 §،1954(چ  یگرشـو . ستیـ ن واژه مـشخّص ن    یـ است و قبل و بعـد ا      متن مغشوش   

 γt(m)zy[n](n)� و) T_II_D 207, 5 نـــویس دســـت( �γtmzyn) 1ادداشـــتی

 ترجمـه کـرده   »کامالً مـسلّح، تمـام مـسلّح   «را به صورت ) T_II_D 66 c 2 نویس دست(

: ن استی چنن واژهی اییبردارندة صورت بودامتن در .است

VJ 920-922: … rty kδ �γw βr�yšmn γ�y rty 921 �γw �nγt�k mz�yn
ptm�wγtk γ�y rty L� 922 �γw βr�yšmn γcy        

ptm�wγtkچون هایی  که ساخت) 58، 1946(ست یبنون γ�yدر مقولۀ صـرف   را نه 

ـ ا ،)35 ،1372ب،  یـ قر(دانـد      ینحو م فعل بلکه در مقولۀ      ر یـ ن جمـالت را بـه صـورت ز      ی

 پـس او  ؛بود یه شده مدی کامل پوشیبود او با زره   یگر او ورشمان م   ا«: ترجمه کرده است  
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ptm�wγtkنکـه  یز بـا وجـود ا  یب نیقر. »ستیورشمان ن γ�yچ ینظـر گرشـو  مطـابق    را

 تـام و بـه      یو در دستگاه ماضـ     مجهول، سوم شخص مفرد      ییفعل تمنا ) 858 §،  1954(

ر ترجمه کرده   ی به صورت ز   ن بند را  ی ا ،)39،  1372(داند    ی م "ده شده باشد  یپوش" يمعنا

 و در »ستیـ ده در سـالح بـود، پـس ورشـمان ن          یاگر ورشمان بـود او تمـام پوشـ        «: است

 آمـده اسـت   »دهیاو تمـام سـالح پوشـ      «پانوشت ذکر کرده است که در متن بـه صـورت            

 مجهول، سوم شـخص     ییفعل تمنا ( رش صرف مذکور در فوق    ی پذ ییاز سو  ).92 ،1384(

ptm�wγtk در مورد فعل )ام تیمفرد و در دستگاه ماض γ�y  او تمـام  «رش ترجمـۀ  یپـذ

�nγt�k یب انگاشتن سه واژة متـوال ی از ترکی ناشیی که گو را»دهیسالح پوش mz�yn

ptm�wγtk يگر سو با در نظر گرفتن دو صورت مانو     یو از د  سازد   یممکن م ریباشد، غ   یم 

�γtmzyn و �(n)γt(m)zy[n]ب بودن ی فرض ترک�nγt�k mz�yn  ت مقرد و یـ گ یو

 و »دل پـاك « �wswγtk p�zn/ �wswγtp�znهـاي    بـا جفـت  هـا   ن گونـه یـ سۀ ایـ مقا

nm�nqrgy�/ nm�ny qrqy� »گاه پسوند ،بیز جزء اول ترکین که در آنها »یمانیپش 

ē) > باستان   یرانیا -aka- (     کننـدة تفـاوت      هیرا از دست داده، توج     را حفظ کرده و گاه آن

ب را چگونـه    یـ ن ترک ین است که ا   یله ا ئحال مس . ا خواهد بود  ه ن صورت ی ا یشکل نگارش 

 و اسـم  »کامـل، تمـام  « )�nγt�k/ �(n)γt( شـامل صـفت   ی ملکـ یبیترک: میح کنیتشر

)mzy(y)n mz�yn/( »ی وصفیبیا ترکی » کاملزره/  سالحيدارا« ي به معنا»سالح؛ زره 

کـامالً مـسلّح، تمـام      « ينا به مع  »دار  مسلّح، زره «  و صفت  »ی به تمام   کامالً، «د  یشامل ق 

  ؟»مسلّح

آن  را که جزء دوم *-hama-zaina باستان یرانیصورت ا) 229، 1936(ست یبنون

کرده شنهاد یپ mzy(y)n/ mz�yn به عنوان اشتقاق است،» سالح «-zaēna ییاوستا  واژة

.اند رفتهیشنهاد را پذین پیز این) 5683، 1375(ب یو قر) 397§، 1954(چ یگرشو. است

<-hama.gaona.نک( استیرفتنیپذ یین اشتقاق هر چند که از نظر آوایا mγwn( از ،

 کرده است که  مطرحین نظر را در حالیست ایبنون رایز. ستیکننده ن  متقاعدییمعنانظر 

 یینجاست که از سوی اما نکته ا؛دانسته است» سالح؛ سپر، زره« يواژه را اسم در معنا

بات وارد نشده و همواره جهت یگاه در ترک چیه» همه، هر« hama-2  باستانیرانیصفت ا

 استفاده -v�spa از  بوده» همه، هر «ي که جزء اول آنها مستلزم معنایباتیساخت ترک

ز یو ن) 1773، 1904بارتولومه، (» کسانی، ندهمان «hama-1 گر سویشده است و از د
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 .... يدارا «ي با معنایبات ملکیکد تریانه و جدی میرانیاهاي  زبانآن در هاي  بازمانده

 ییب اوستایتوان ترک ی م،مثال ي براکهسازد  یم»  .... همان/ کی يمشابه، دارا/ کسانی

hama.gaona- » باستان یب فارسی، ترک»همرنگ hama.pitar-  »ک پدری از  پدر،  هم «

) -hamō.manahییاوستا< (��wm�n�kو » همراه «��wr�δk يسغدهاي  و صورت

را صفت  mazēnن اساس چه یبر ا. شمرد  برن دستی از ارا» شهیاند ، همئمراه«

 يمناسب براهاي  نیگز دنتوان ینم 1وhama-2 ،»سالح، زره«م چه اسم یبدان» مسلّح«

  .باشدن واژه یجزء اول ا

 باشد، -zaēnaییاوستا  واژةهمان mazēn که قسمت دوم ستی نيدیترداز آنجا که 

 ي جهت ساختن واژة سغد-zaina*ب با ی ترکينه براین گزیتر اسبمن رفت کهید پذیبا

mazēnسالح «ای» حمسلَ «يان از دو معیکیر باشد و هم یپذ  امکانیی که هم از نظر آوا «

بات یترک. نک(باشد  یم» با، به همراه «�ma ییتاحرف اضافۀ اوس/ دی ق،فا کندیرا ا

 يدارا «-ma�.fšav  و»، آلودهی آلودگي، دارایهمراه با آلودگ «-ma�.gūθa ییاوستا

به همراه سالح، « *-mat.zainaتوان از  ی میواضح است که به سادگ. 2....)و» چهارپا

 mazēn يبرا» سالح« مفروض ين اشتقاق معنایبا طرح ا. دیرس» حمسلَ«به » دار سالح

و » یتمام به  کامالً،« د ی و شامل قی وصفیبی ترکa(n)γat(ē)-mazēn و شود یم یمنتف

    .خواهد بود» کامالً مسلّح، تمام مسلّح «يو به معنا» دار مسلّح، زره«صفت 

 و افتـه یل تحو mazēn  صورتبه *-mat.zaina چگونه  کرد که يادآورید  یبانجا  یدر ا 

 ی و بررسـ ي زبـان سـغد  ی بـه دسـتگاه واجـ      یبا نگـاه  . حذف شده است   zش از   یپ tواج  

ـ  t واج  ییاز سـو  :  کـرد  هیـ  را توج  ن حذف یتوان ا  یمشابه م هاي    گاهیجا  s و  و ش از یپ

 و  sش از   یپـ  d هم   ییو از سو  ) 461 § و   7-456 §§،  1954چ،  یگرشو(شده است    فحذ

z     از حـذف     يگـر یهر چند کـه نمونـۀ د      ). 460 §همان،  ( حذف شده است d  ش از   ی پـz 

 و يریصـف هـاي    ش از صـامت   ی پـ  d و   tوجود ندارد، با در کنار هم گذاشتن موارد حـذف           

ن دسـتگاه  یتـوان از قـوان    یز مـ  ی را ن  zش از   ی پ tد حذف   یترد ی بی دندانـ   انیمهاي     یشیسا

) VJ 920-22( با توجه به آنچه گذشت جمالت مـورد بحـث   . به شمار آوردي زبان سغدیواج

 مـسلح   -تمـام ] بـه صـورت   [ او   ياگر او ورشـمان بـود     «: ن ترجمه کرد  ینچنیتوان ا  یرا م 

  . »ستیو ورشمان ن، پس ايده شده بودیپوش

هایی  بخش.  عظمت به کار رفته استيسایش عی در ستايک متن مانویواژة دوم در 

و پس ) 312، 1933نگ، ی هن- اسیبه نقل از آندر( ن متن توسط مولر ترجمه شده یاز ا
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 يرا به صورت کامل به خط عبر آن) 316- 312، 1933(نگ یاس و هنیاز مولر، آندر

) 124- 123، 1975(س یط بون متن بعدها توسیا. اند ه کرده و سپس ترجمیسینو حرف

باشد که  یم mdr�mن متن یواژة مورد نظر در ا.  شده استیسینو ن حرفیبا حروف الت

  : ن جمله به کار رفته استیدر ا

�wm�n tw xwd�y ‛y dwš�rmygr dyd hy  mdr�m          
 سرور يرا او ما، شادمان ت«: اند ن ترجمه کردهین جمله را چنینگ ایاس و هنیآندر

ل یز به دلیرا ن mdr�q* صورت ین دو دانشمند از جنبۀ نگارشی ا.»میدیمهرورز د

pd قرائت ی، ولاند محتمل دانسته mو q سۀیشباهت نو r�m  را، که در صورت وجود

). 350و315 ،1933(اند  رممکن دانستهی باشد، غمسئله يگشا  گرهیتوانست به سادگ یم

رفته و بر عدم احتمال قرائت ید پذیرا با ترد» شادمان «يو معنا mdr�m س صورتیبو

pd r�m56، 1977؛ 124  ،1975(د کرده است یکٔ تا .(یماـ  نیدورکرنستسترا) 2004 ،

با در نظر . رفته استید پذیبا ترد را» شادمان «يو معنا mdr�mز صورت ین) 208

ز ین واژه را نیتوان ا یم» شادمان«ت ن واژه به صوری اي ارائه شده برايگرفتن معنا

 یی اوستاي و جزء دوم را اسم خنثاmat یحرف اضافۀ باستان/ دیهمان ق  دارندة بر در

rāman-» ب ین ترکیاز کل ا. دانست) 1524، 1904بارتولومه، (» يصلح، آرامش، شاد

 در tاج داست که ویپ. را برداشت نمود» در آرامش، آرام، شاد  «يتوان صفت با معنا یم

  . ل شده استی تبدdواکدار شده و به ) intervocalic (یانواکیگاه میجا

 mat* یحرف اضافۀ باستان/ دی قکهن ادعا کرد یتوان چن یبر اساس آنچه گذشت م

 ی غربيگرید و )يسغد( ی شرقیکین دوره، ی ای مختلف زبانشاخۀانه در دو یدر دورة م

تنها شاهد از ن دو ید ای مانده است و شای سترون باقی به صورت جزئ)انهی میفارس(

  .ن دوره باشدیاهاي  ن جزء در زبانیبازماندن ا
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  ها نوشت پی

انـد   مختلـف پرداختـه  هاي   زبانیشناس شهی ری که به بررسی از منابعی اطالع از برخ يبرا. 1

. تهران).يمولوژیات (یشناس شهیر .1374. ، محسنیابوالقاسم: د به فهرست منابع کتابینگاه کن

 را که جزء یتیبات سنسکریترک) 111§،1905(که واکرناگل کند  می يآور ادینجا یدر ا. 2

آور شده که به  ادی کرده است، اما يبند  دستهیبات ملکی در شمار ترک، استsmat/d آنهااول

 که جزء یباتی ترکتوان جزو یبات را مین ترکیااست » با، به همراه«ن جزء که ی ايل معنایدل

ن ین نظر واکرناگل در مورد ایرسد که دوم یبه نظر م.  کرديبند ز دستهی ن،ول غالب دارندا

شود نه بر اساس  یبات حاصل مین ترکی که از ايا ی دارندگي چه معنا؛تر باشد بات صائبیترک

بات ین صورت که در ترکی؛ به ااست جزء اولشان يل معنای آنها بلکه به دلیساختار ملک

ن یکنندة دوم فین جزء در مرحلۀ نخست توصیمنصرف است اریک غیزء اول آنها  که جيا یملک

ب ی مثال در ترکيد؛ برایآ یم  بری دارندگيب معنایجزء است و در مرحلۀ دوم از کل ترک

hu.k�hrp-» در مرحلۀ نخست » کریپ- کینhu- » کنندة  فیتوص» کینk�hrp-» است» کریپ .

ن یرفتن ایست و پذیرش نیقابل پذ) ∽.�ma.ییاوستا(  ∽.smat/dله در مورد ن مسئیاما ا

 دارد، همانند ی دارندگيب معناینکه کل ترکی تنها بر اساس ا ،یبات ملکیبات به عنوان ترکیترک

  .می بدانیبات ملکیجزء دوم آنها ـدار است جزء ترک  را کهیباتی ترکیآن است که در فارس
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