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دقاییّنازبّناهّیاهنایاو قوپّیس،اهنایابّیتّنانزدیکاترینا

جهتا باینا وا د قدا  یر نسا زبّناهّیا بّا ق ا خویشّونایا

دّنساکهابهادنبّلایّفتنا شتدّقاکلئّتافّقیس،ابهاطوقا
ا
یحد

خّص،ایّا یر نس،ابهاطوقاعّم،ابودها ناانّگزیرا زاقجوعابهاآنا

زبّنابودها نا.ا یّابر یاآناکهاتحدیقادقا ینالغّتابهاصرِفا

قابّیااشموۀا
ا
قجوعابهافرهنگاهّیالغتایحاودانشود،ایحد

کّقبردا ینالغّتاوایعّنسایختلفایّاصوقتاهّیایختلفا

آناهّاق ادقایتونابجویا.ا یناجستاوجوادقایتونا لبتهابّیاا

ا یتعئّلاآنالغتابّشا،اولسادقا یناجّایّاخودا
ِ
دقاطساتّقیخ

هِا ق ایحاودابهابعضسایتوناویایایساکنیحاوابمشاترایتوجا

یعّنساکهناکلئّتساخو هیحابوداکهادقافّقیسادقیانیزابها

کّقایساقونا.ا یناقجوعابها صلایتناهّایّاق ادقاتشخیصا

یعّنسا صلساکلئّتاوایدّیسهابّایعّنسابعایایّقیاخو هاا

بعضسا  زا وا د شتا خو هاا بّزا رولا ندلا صرفا  زا کرد،ا

 شتبّهّتایّدهادوق.ابهاعنو نایثّل،اکلئۀابیشیق اکهاگیّهسا

زهرد قا یتایشتقا زاvišا ویتّیسابهایعنّیازهراد نستها ناا

ولسا ینجیاها نا.ا خلطا وا زهرا بهایعنّیا پهلویا wišا بّا وا

شابهافّقیسا
ُ
یصواتاwišاپهلویاکوتّها یتاوابهاصوقتاگ

آغّزا بندهشن،ادقا بهایکاعبّقتا بیش.اقجوعا نها قیماه،ا

 یت،ا غلطا  شتدّقا  ینا کها یساکناا یعلوما گیّهّن،ا فصلا

 )wiš(چونادقاآناجّایساگویااکهابعضساگیّهّنابها»وِش«ا

آییختها نا،ایعنسابهازهر،ایّننااbīšاواbalādur )بیشاوابالد)؛ا

زهر )wiš(اوا ترجئۀابهّقاغلطا یت(.اهئینانوشتنادواکلئۀا

دوا  یناهّا کها یساکناا یعلوما  یالا دوا بها )bīš(ا بیش  گیّهِا

کلئها نا؛ابیش،ایّنناابالد)،الغتسا یتا زایکسا زازبّناهّیا

 ینا  یر نس.اق یتا یتاکها هنایاوادخیلادقازبّناهّیا

»دقا ولسا  یت،ا هحاقیشها wišا بّا نهّیتا دقا هنایا بیشا

نهّیت«ایکاچیزا یتاواتشخیصا صلابیشادقافّقیساوا

پهلویاچیزادیگر.

 ناکسا زایو قدیاکهادقا د یهاخو هااآیاا زا ینانوعا

هابهایعّنسارایحاکلئّتا  یتاوادقابمشاترایو قداهئّناتوجا

هنایاوا یر نس،اآناطوقاکهادقاکتّباوید آیاه،ایدصودابودها

ندلاشاها یت.اجزا تأییاا دقا عبّق تسا نیزا اوستا   زا گّها وا

رو عاا وا نکّتا بعضسا یّبدۀا بها گّها یعنّیس،ا یسّملا

ادقیتا دیتوقیانیزا شّقهاشاها یت.ابهادیتاآوقدناشحا

ارصاا صلسا زا ینانوشتها یت،اچونالغویا
ْ
واآشتسابّایتون

د شتهابّشا؛ا فرهنگاهّایروکّقیا بّا فدطا کها نمستا کسسا

لابّیاایتناشنّسابّشا،اواقیشهاشنّیسا لغویادقاوهلۀا وا

نیزاجزمسا یتا زاکّقالغت:اتّقیخالغت.ا زاییّنایبّمثا

زیراشّیاافدطایبحثاذیلازادناراقیاتخصصسابّشا.

ر.یاکی)هیید)بی)ۀینیسیهنیاسبینیبچی)نگیآنیهیی

بها ق ا  یبا کها  یتا ق یجا  یر نسا زبّناهّیا وا فّقیسا دقا

ایعّدلایعنّیا»یریع«ا یتایّا
ً
بنّینا،اکهاغّلبّ صفتاآنا

قنگاآناهّیت،ایّننااقخشاواشبرنگاوایمّهاوابوقاوا برشا

و...ا.ا یناصفّتادقابسمّقیایو قداجّنشمنا یحایساشونا؛ا

یثّلا زاویا:

RV. 1.33.5.	 vi	 jánāñ	 chyāvā́h śitipā́dō	 akhyan	
ratham	…	váhantaḥ.

سییهینایپیاپِّیا وا)=ا یبّنایمّهِایپیاپّیاخوقشما(ادقامّلسا

کهاگردونۀا واق ایساکشناابرایردیّنانظرایسا فکننا.

-śyāva )بر برابّا-syāvaادقا یر نساواسیییواسییهیفّقیس(ادقاوید 

هحارهوها یایّیلابهایمّها یتاهحایمّهاواتیره.ایثّلادیگر:

RV. 1. 35. 3.	 yā́ti	 śubhrā́vhyāṃ	 yajató	háribhyām.
اآنا یزدایساآیاابّادواز)دادقخشّنا)=ادوا یبادقخشّن(.ر

صفتا ا
ً
یعئوال نیزا قوشنا یرخا وا یرخا بهایعنّیا aruṣaا

 یبا یتایّاصفتاجّنشمنا یحاوابهایعنّیا یب.ایعّدلا

) ؟چیک یمیهچیسایش هشی)یرر
شمکیخواستنیازیستونیویهییبراییاکتقیقیفی)سا

 سیّهیاحمه)ضییقیئمیسقیسا

د نشگّهاتهر ن
qaemmaqami@ut.ac.ir

تاکثرتاکّقبرد،اکلئّتسایّنناا-hári،ابر برابّا-zariادقا ویتّاواهحاقیشها
ا
بهاعل ر.ا

بّازقدافّقیس،ادقایعنّیایطلِقا یبابهاکّقاقفتها نا،ایّنناافّقیس.
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 یناکلئهادقا یر نسابّیتّناarusaا یتاوادقافّقیساالوم،ا
کهابهایعنّیا یبایفیااگّهسابهاکّقاقفتها یتا)نیزاقک.اذیلا

ز) سرخ(.

2.یعطفیشلمیتیبهونیحرفیعطف

 یر نسا سادقازبّناهّیا
ا
بهاطوقاکل عطفاکلئهادقافّقیساوا

یئکنا یتاباونامرفاعطفاوابّاِصرفادقنگاصوقتا

پذیرد.2ا یناشموۀاعطفایّبدۀارایحاد قد؛ایثّلا زاوید:

RV. 1. 1. 4.	 ágne,	 yáṃ	 yajñam adhvaráṃ 
viśvátaḥ	paribhū́r	ási	…

آنا برا یوا هرا  زا توا کها قربیناا رو(ی عبیدتی آنا  گنس،ا  یا

یحیطس...

یثّلادیگر:

RV. 4. 50. 5.	 evā́	pitré	viśvádevāya	vṛṣ́ne	yajñair 
vidhema	namasā havı́rbhiḥ.

یساخو هیحا ق ا شن،ا
ُ
گ گّوا آنا  یزد ن،ا هئۀا پاِقا آنا پسا

پریتیانابّاقربینایهییرو(ینمیزهییرو(یفهیچیهی.

یثّلادیگر:

RV. 7. 71.	 nı́r	áṃhasas támasaḥ	spartam	Átriṃ.
تریاق ا زات گ ییرو(یتی)یکااقهّنایا.

َ
شئّادواتنا 

ی.یفراسوشی

 یّا نظریاهست،ا  ختالفا فراسشا وا فراسوشی  شتدّقا دقا

آناچهادقیتا یتاوایتناهّایؤیاااآنناا-fra-+mṛšا یت.ا
 زابینا ینادواصوقتافراسشا صلا یتاوافراسوشافرعا

)فراس؟تاق ابّاخو)کتییساتو ناریّساکرد(.او وِافراسوشامّصلا

هش،ا  زا هوشا یّنناا شمن،ا  زا ربلا  یتا یصواتا ّعا  شب

یّدها šا بها ršا خوشۀا کها یساد نیحا سییوش.ا  زا سییووشا

 زا بعاا  گرا نیزا هجّیس(ا یّا آو یسا rا ا
ً
) صطالمّ  ṛ وا شاها یتا

صّیتاهّیالبساو رعاشودابهاurابالایساشودا)یّنناا-pṛštiاکها
فَرُسشایساشود.ا نیزا °fra-mṛšا پُ؟تاشاها یت(.اپسا بها بالا

چونادقاپهلویا یناکلئهایکا یالیافَرُسشاوافعلاجعلِسا

فَرُس؟یهنانیزاد قد،ادقا شتدّقا شکّلساپمشانئساآیا.اآناچها

بّعثا شکّلا یتایصواتاāا یتادقافراُسش.ا زاآناجّاکها
بهاصّیتاچّکنّیساهنایاو قوپّیسا آغّزیاها -maršا قیشۀا
امّصلا

ً
نمست،اکششاaادقاfraاواتبایلاآنابهاfrāا متئّال

کششاگّهابهاگّهاaاربلا زاṛاآو یسا)=اǝr(ا یتاکهاشو هایا
.frādǝrǝsa-اواfrākǝrǝ°دقااوستااد قد،ایّنناا

هاشود: مّلابها یناشّهاا زاویااتوجا

RV. 2. 35. 6.	 āmā́su	 pūrṣú4	 paró	 apramṛṣyáṃ 
nā́rātayo	vi	naśan	nā́nṛtāni.

براآنا یزدیاکهانهافراسوشیشردنای یت،ادقادوقدیت،ادقا

نها یّباا دیتا دشئنسا نها خّم،ا  زاخشتا یّختها دژهّیا

دقوغ.

پمشوناا بهاهئر ها آیناها یتا -a-pra-mṛṣyaاصفتایفعولسا

نفساaا زا-pra-mṛṣاوادقیتابر برا یتابّا-fra-mṛš*ا یر نس.

4.یز)یسرخ

یّهیتاز)یسرخاهرچهابّشا،الفظاآنارایحا یت.اسرخ،ادقا

اوستا -suxraاوادقاوید śukra،ابهایعنّیایوز ناوادقخشّنا

 aruna یّا aruṣaا ا
ً
یعئوال ق ا یرخا قنگا ویدا )دقا  یتا قوشنا وا

یساگوینا(.ادقااوستا  یناکلئهاگّهاصفتاآذقا یتاوادقاوید 

 زاجئلهاصفتانوقاواآتشاواآباپشت.5ایثّلا زاویدابر یا

ز)یسرخ:

RV. 2. 33. 9.	 stirébhir	 aṅgaiḥ	 pururū́pa	 ugró	
babhrúḥ	śukrébhiḥ	pipiśe	hı́raṇyaiḥ.

بّا دقآیا،ا بسمّقا بهاصوقتاهّیا کها دقخشّن،ا نیرویناا آنا

 نا ماهّیا یتو قاخوداق ابهاز)ید)خ؟ینیآق یتها یت.

-hiranyaابر برا یتابّا-zaranyaادقااوستا وابهالحّظاآو یسا

ابر برابّازّ)افّقیسا)نیزاقک.اذیلابو)(.
ً
تدریبّ

5.یبو)ی

وا  یتا  یبا قنگا ا
ً
کهایخصوصّ بو)،ا کها  ینا دقا بعضسا

-āmaایعنساخّم،اخشتاخّماوابر برا یتابّالغتاخیمافّقیس؛اpūrایعنسادژا  .4

اشهراواهئّناکلئها یتاکهادقانّمابعضساشهراهّیاهنایایّننااق جپوقا
ً
وایجّز 

هنوزاق یجا یت.

آنا یعّدلایعنّیسا اوستا  بودها نا.ادقا رّملا آنا بر یا بهایببایّهیاتانوقیاکها 5.ا

-ciθraا یتا)بر برابّاچهرافّقیس(اکهاهحایعنّیادقخشّناواپایا قاواچهرهاوا
قویایسادهااهحایعنّیاآباپُشتا) زا یناجّیتایعنّیا صلاواطبیعِتاکلئۀاچهرا

هاشوداکها-citraاویای،اکهایعّدلالفظسا-ciθraا ویتّیسا دقاپهلوی(.انیزاتوجا
 یت،اصفتازقاهحاهست.

دقبّقٔهاعطفاباونامرفاعطفادقافّقیسارایحاقجوعاشودابهاق یتساپوق،ا 2.ی

یسعودا)1396ا] نتشّق:ا1397[(،ا»مذفامرفاعطفاوایکسا زایّختاهّیا

نّیأنوسادیتوقیادقاشعراکهن«،اگزارش میراث،اش78-79:ا41-37.

ی.انّماشّعریا یت.
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 babhru- هئّنا یساقود،ا کّقا بها نیزا  یبا یطلقا بهایعنّیا

ویایابّشااتردیااکردها نا.ایعّدلا ینا-babhruادقااوستا دقا

هاکنیحا لفظا-baβraا یتا)بّا ناکا ختالفسادقاپسونا(.ا گراتوجا

ا
ً
)یثال  یتا  یبا صفتا گّها نیزا وید  دقا -babhruا کها

بهاقنگارهوها یا babhrū́n	aśvān:ا یبّنایرخافّم،ا یبّنابوق،ا یبّنا

قوشن(اوا یناتعبیرایکاتعبیرایشترکاهنایاو یر نسا یت،ا

آناگّهاتردیااچنا نسادقادقیتسا ینا شتدّقانئسایّنا.ایثّلا

 زاوید:

RV. 10. 34. 11.	 pūrvāhṇé	aśvān	 yuyujé	 hı́	babhrū́n 
só	agnér	ante	vṛṣaláḥ	papāda.

چونابّیا دااسبینیبو)اق ابهاگردونهایسابناد،ا)شباهنگّم(ادقا

پمشاآتشاچوناگا یسافرویسا فتا.

 یناعبّقتادقبّقۀارئّقبّزیا یتاکهازناگساخوداق ابرایرا

رئّقاگذ شته.ا» یبّنابوق«ا یتعّقها یتا زاطّس،اچونا

طّساق ا زاییوها یایّنناافناقایسایّختها نااکهابهافّقیسا

رایحابلیلهایساگفتها نااواقنگاآنابوقا)یّارهوها ی(ابودها یت.ا

طّساهّیابّزیا)کعبتین(اق اگّهسا»بوقهّ«ایّا»رهوها یاهّ«ا

.RV.	10.	34.	5.ادقا
ً
ـاصفتاجّنشمنا یحاـ،ایثال یساگویناا

-babhruارهوها یاوارهوها یاقوشنا یت.ادقاعبّقتسا زا

ابها»دقخشّن«ا
ً
ویداکهادقاذیلازقایرخاآیاه،اآناق ایسّیحتّ

ترجئهاکردیح.اقنگا-babhru )بوقافّقیس(ا زا-śukra )یرخا

فّقیس(اچنا نادوقانمست.اقنگاآتشساوانّقی،اکهادقافّقیسا

هحا وا یّهیاتا نظرا  زا هحا ا
ً
 متئّال یساقفته،ا کّقا بها رایحا

رّبلا  ویتّیسا -suxraا وا ویایا -śukraا بّا ظّهرا بهاجهتا

یّا رهوها یا بها یّیلا آتشساقنگسا یتا یدّیسها یت؛اقنگا
خوداآن.6

6.یانبی)ی

دقاکتّباهّیساکهادقبّقۀا شتدّقافّقیسا یتاگّهساگفتها

شاهاکها نبّقا زاقیشۀا-parابهایعنّیا»پراکردن«ا یت،ا یّا

لاخّصیتا هانا شتها نااکها یالیاکلئهادقاپهلوی،اکها وا اتوجا

آناتّقیخسابودناآنا یت،ابها»ب«ا یتانها»پ«.ا زاطرفا

دیگر،اعبّق تسایّنناا یناعبّقتا ویتّیسایعلومایساکنااکها

قیشۀا-bar،ابهایعنّیا»بردن«اواپمشونااhamابهایعنّیا نبّقا

کردناواگرداکردنا یت:

Yt. 10. 32.	 paiti.nō	zaoθrā̊	vīsaŋuha
	 paiti.hīš	yaštā̊	vīsaŋuha
	 ham.hīš	cimāne	baranŋuha
	 nī.hīš	dasva	garō.nmāne.	
)خطّبابهایهر(ابهافایهاهّیایّاقواکن،ابهاآنافایهاهّاکهاتدایحا

آناهّابرخوقی،ا  زا بی بی)اکها بر یاخودا آناهّاق ا کردها یح7،ا

آناهّاق ادقاگرودیّنابنه.

 sam-bhar-ا یر نسابّیتّنادقاهنایابّیتّناham-bar-بر بِرا

 یت؛ایثّلا زاویا:

RV. 10. 90. 8.	 tásmād	yajñā́t	sarvahútaḥ
	 śáṃbhṛtaṃ	pṛṣadājīám
	 pāśū́n	tā́ṃś	cakre	vāyavyān
	 āraṇyā́n	grāmiā́ś	ca	yē.
 زاآنارربّنساکهاهئهانثّقاشاه،اچربشسافر هحاآیاها یت8.ا وا

کها آناهّا وا جنگلسا وا هو یسا جّنوق نا ق ا )چربش(ا آنا

قویتّیسا ناا)یعنسا هلس(اکردها یت.

7.یگراسا

بهایعنّیا -grāmyaا  خیر لذکرا عبّقتا آخرینایصر عا دقا

ا» هلس«ا یت.ا یناکلئهاصفتانسبسا
ً
»قویتّیس«اوایجّز 

ده«.ا »قویتّ،ا بهایعنّیا -grāmaا  زا یّختهاشاها  یت،ا

 grāma-  زا نیزاصفتانسبسا یت،ایّختهاشاها -grāminا

بهایعنّیا»صّمباده«.ا-grāmyaادقاوید یعنّیا»صّمبا

ّتاآنادقاپّلسا)-gāmika(اواپر کریتا
ا
ده«انا قد،اولسایشتد

)-gāmia(اوابعضسادیگرا زازبّناهّیاهنایاچنینایعنّیسا

پهلویا وا یغایا )یّنناا  یر نسا زبّناهّیا بعضسا دقا د قنا.ا

 شکّنس(ا یناکلئهایعنّیاثروتاوامشئتاگرفتهاوانسبتا

اعزیز.ا زا
ً
 زاآنا)grāmīg(ایعنّیاثروتئنااوایحتشحاوایجّز 

ق ا  یناکلئها  یناجّیتاگر یسادقافّقیس.اتحوالایعنّیسا

یساتو نابّادهگیناوادهقینایدّیسهاکرد.اپسونااگیناگّهایعنّیا

نسبتاد قدا)دویتگّن،اپاقگّن،ایّدقگّن(اواچوناپسوناانسبتا

دویتاگر یس،اآرّیایعیاالیّن،ادقبّقۀا لفّظایعّدلاقنگارهوها یادقافّقیسا 6.ی

رایحاجستاوجویسابّلنسبهاویمعاکردها نااکهادقاآیناهاچّپاخو هااشا.

:ا»دقامّلساکهارربّناشاها نا«،ا»دقامّلساکهابهاعنو نافایهاتدایحاشاها نا«،ا
ً
7.یلفظّ

»دقامّلساکهانثّقاشاها نا«.

śaṃbhaṛtaṃاصفتایفعولسا یت،اولسایّنناافعلاعئلایساکنا،ادقیتا  .8
شبیهابهایّختاکنّیسا) قگّتیو(ادقازبّناهّیا یر نس.
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چنّنا گّها نیزا گینا نبرده(،ا جنگس،ا )یّنناا د قدا فّعلسا یعنّیا
د(،ابیزا)گین.9 یعنّیساگرفته،ایّنناانخچیرگین )صیّا

8.ی)ای

)ای  لغتادیگریاکهاآنانیزادقا صلابهایعنّیاثروتابودها

 یت،اولسابهایبباتحواالتایعنّیسا یناکلئهادقا بیّتاوا

بر یا شاهنامه  بهاو یطۀا علسا لخصوصا کها عبّق تسا

بر یا ثروتا یعنّیا فهحا شاها یت،ا شنّختها فّقیسازبّنّنا

انّیئکنا یت.ا
ً
 یشّن،اباوناقجوعابهایّبدۀالغت،اتدریبّ

 یناشو هاایعنّیا صلساق اخوبانشّنایسادها:

RV. 1. 85. 12. rayim	no	dhatta	…	suvī́ram.
باهیاابهایّاثروِتاهئر هابّاپهلو نّن/ایرد نا)یعنساثروت،اهئر ها

بّافرزنا نابروینا(.

RV. 4. 50. 10. asmé	rayı́ṃ śarvavīraṃ	nı́	yachatam.
قاکنیا(اثروِتاهئر هابّاپهلو نّن/ایرد نا بهایّادهیاا)یّابر یایّایدرا

)=افرزنا ن(اکّیل.0ر

یکرقا وید  دقا بّایرد ن،ایعنسافرزنا ن،ا ثروِتاهئر ها  ینا

 یت.ا نتدّلا زایعنّیاثروتابهاجاللاواشکوهاآیّنا یتا

ادقاتعبیرا»خوقنهاواق ی«ا
ً
وا یناهئّنا یتاکهایخصوصّ

دقااوستا،اوابهاتبعاآنادقا بیّتاپهلویاواشاهنامه،افر و نابها

کّقاقفتها یت.

9.ینمیزیبردنی

دقافّقیسانمیزابّابردناواشردناواخوانهناواگزا)دنابهاکّقا

یساقود.انمیزیبردنایعنساتعظیحاکردن.ادقایتونافّقیساییّنۀا

با-nam-barاهحابهاکّقا
ا
یّنوی،اعالوهابرانمیزیبردنافعلایرک

بّیتّنا یت.ا  یر نسا دقا -namah-+barا بّزیّناۀا کها قفتها

دقا -namas-+bharا وا بّیتّنا  یر نسا دقا -namah-+barا

یتّیشا بهایعنّیا وا د قدا ویمعاترا یعنّیسا بّیتّنا هنایا

کردنا یت.ایّننااآنادقاویا:

RV. 1. 1. 7. úpa	tvāgne	divé-dive	…

 námo bháranta	émasi.
 یا گنس،اهراقوز/اقوزاتّاقوزرر،ابهایویاتوایساآییحانئّزبر ن/ا

یتّیشاکنّن.

-namahابمشاترانّظرابراعئلا یتانهایتّیشاهّیالفظس.ا

 شتدّقانمیزابهادقیتسایعلومانمست.ایحتئلا یتاکهاقأیا

هوشئنا نۀا یلیّاگرشویچادقاجشن نامۀ امیل بنونیست )صا

ذیلا دقا ق ا  ینا کها مسنادویتا  یّا بّشا،ا دقیتا 197(ا

یاخلانمیزادقافرهنگاخوداندلاکردهایتوجهاظر یفایسألها

نبودها یت،اواآناچیزیا یتاکهابحثساجا ایساطلبا.

0ر.یبی)ی

کنّقا بهایعنّیایّملاوا د)ییبی)ا وا )ودبی)ا وا جویبی)ا دقا بی)ا

 pāra-  زا  یتا یشتقا کها نوشتها ناا فرهنگاهّا دقا  یت.ا

بهایعنّیایّملاوا زاقیشۀا-parابهایعنّیا»گذشتن«،اوا ینا

دقیتا یت.ا یّادقیتاتراآنا یتاکها یناکلئهادقا صلا

بهایعنّیایّمِلاآنایوابودهاکهاقیمانابهاآنایستلزما»گذشتن«ا

 زاآبابودها یت.ا یناشّهااشّهایا یتاخوب:

RV. 2. 33. 3. parṣi	ṇaḥ	pāram áṃhasaḥ	suasti.
بگذ)انییّاق ابهابی)یدوقا زاتنگنّاوابها ینمت/ایعّدتابریّن.

کلئۀا وا )parṣi(ا جئلها فعلا بودنا هحاقیشها بها شودا ها  توجا

-pāra.ا یناکهابی)ادقافّقیسابّا»ب«اشروعایساشوداوانهابّا

وا جویبی)ا کلئّتا دوما  زاجزءا کها تا یتا
ا
عل آنا بها »پ«ا

)ودبی)اواد)ییبی)ا نتز عاشاهاوادقا یناکلئّتابهالحّظاآو یسا

دقایورعیاتسا یتاکهاخودبهاخودا»پ«او کا قایساشود.

رر.یابوان،یابوین

ابوین  وا ابوانا ق ا یّدقا وا پاقا تغلیب،ا رّعاۀا بها عربسا دقا

یساگوینا.ادقااوستااواوید نیزاچنینا یتاوایدصودا زاپاقا

ساپاقاوایّدقا یت؛اشّهاا زاوید:
ا
دقاصرفایثن

RV. 1. 160. 4. Sa	…	putráh	pitróḥ…

دقبّقۀاپسونااگّناوایعّنسایختلفاآنایکانوشتۀایستدلاالزما یت.اق رحا ینا 9.ا

یحسنا دکترا یرموما یّدنّیۀا دقا بنّیتا کها یدّلها یا دقا ا
ً
 جئّال یطوقا

 بو لدّیئساچّپاشودادقاآنابّقها ناکسابحثاکردها یت؛انیزاقک.ایدّلۀا»نّما

آذقبّیجّن«ادقاشئّقۀا88-89 گزارش میراث.

ایعنسافرزنا نساکهاهئهاپسرنا.
ً
ظّهر  0ر.ا

 یناشموهاکهابّاتکر قایکاکلئهایعنّیا»هرا...«ایّا»چیزهّیایختلف«اق ا زا رر.ا

عبّقتسادقیّبناادقاپهلویابسمّقاق یجا یت،ایّنناا)وزی)وز،اهیزیهیز.ادقا

.اآناچهادقافّقیساق یجاترا
ً
فّقیسا یناشموهاکحاکّقبردا یت:ازسینییزسینایثال

 یتا فزودناییّناونایابهاجزءا یت،ایّنناادسیدم.اdivé-diveابهایعنّیاهرا
:اقوزاقوز،ا گرانخو یتهابّشمحامّلتاصرفساق ادقاترجئهاینتدلاکنیح( 

ً
قوزا)لفظّ

یّبدۀارایحا یناشموۀابیّناق انشّنایسادها؛ارساgṛhegṛhe )»خّنهابهاخّنه«(.ا
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آنافرزنِااوالهین/اابوین...

2ر.یفرود

حاآن،افرو،اکها یروزاتبایلابهاپمشوناافعلساشاها
ا
فروداوایرخ

دقا صلا یئسابودها یتاصرفاپذیراکهابهاعنو ناریااهحابها

ق هسا آنا  زا ینظوقا گّها  یح،ا عنو نا بها یساقفتها یت.ا کّقا

 یتاکهابهایئتاپّیینایساقود.ا ینایثّلاهّاشموۀاکّقبردا

هاشوداکهایئکنا یتا اتوجا
ً
آناق ابهایّانشّنایسادهاا)یخصوصّ

پسا زافعلابیّیا(:

RV. 1. 35. 3. yā́ti	deváh	pravátā,	yāti	udvátā…/	ā́	
devó	yāti	savitā́	parāváto.

:ایساآیاابّاق هساکهابهایئتا
ً
آنا یزدا)خوقشما( فرودییساقودا)لفظّ

ایساآیاابّاق هساکهابهایئتا
ً
پّیینایساقوداق یت(،ابّالایساقودا)لفظّ

بّالایساقوداق یت(...ا یزداخوقشماا زاق هادوقایساآیا.

 paraاواudاواpraهاکرداکها ینا یحاهّابّایهاپمشوناا بّیااتوجا

وا فزودناپسونااvat-ایّختهاشاها ناا)نئونهاهّیادیگریانیزادقا

هاشوداکهاهرایهاکلئها ویداکّقبرداد قد،ایّنناا-ni-vat(.انیزاتوجا

لادقامّلتابّیساواکلئۀایومادقا صرفاشاها نا،ادواکلئۀا وا

مّلتا زی.

:nivat-اواudvat-یثّلادیگرا زا

RV. 10. 127. 2.	 ā́	 urv	 aprā	 ámartiā	 /niváto	 devı́	
udvátaḥ.

آنا لهۀاجّویا نافضّیساویمعاق اپراکردها یت:اژ)فیهیاوا

بل هایهیاق .

)واچنااکلئۀایشّبها  یناچنااکلئها بهایّختایکسّنا ها توجا

دیگر(اشنّختا شتدّقافروداق اآیّنایساکنا.ا ینایّختابها

کهناتریناالیهاهّیازبّناویایاتعلقاد قداوادقا دو قابعا،ا

 ینا بها  فتّدها یت.ا قو جا  زا کالیمک،ا ینسکریتا دقا

یعنس،افروداکلئها یا یتابسمّقاکهن.

ی۱.یگردیهن

وا شانا قوا وا پشتا فعلا  ینا  صلسا یعنّیا کها یساد نیحا

برا کها  فعّلسا -vart.ا قیشۀا  زا  یت،ا واچرخیانا غلتیانا

ا یناهستنااکهابهافعلا
ا
تغییرامّلتساداللتایساکنناایستعا

قبطسابالاشونا؛ایفهویساکهاگردیانابهاعنو نافعلاقبطسا

د قداصیروقتا یت.اآناچهابر یایّادقا یناجّایهحا یتا

ایّبدۀابسمّقارایحاد قد؛ایثّلا
ً
 ینا یتاکها ینایعنساظّهر 

 زاوید:

RV. 10. 90. 14. nā́bhyā	āsīd	antárikṣaṃ/	śriṣṇó	dyáuḥ	
sam	avartata.

)پُُرشه،اغولانخستین،ابشرانخستین(افضّیاییّنهابها  زانّفا وا

:ابگردیه(.
ً
وجوداآیا؛ا زایرا واآیئّنامّصلاشاا)لفظّ

۱4.یبوده

بودنانیزافعلسا یتاکهاهحابراصیروقتاداللتایساکردهاهحا

رایحا »یوجودا būdagا یعنّیا یکا پهلوی،ا دقا وجود.ا برا

 زلس«،ا یتادقابر برا»مّدث«.ا ینایعنّیا»یوجود«انیزا

یّبدۀارایحاد قد؛ایثّلا زاوید:

RV. 10. 90. 2. púruṣa	edédám	sárvaṃ/	yád	bhūtáṃ 
yác	ca	bháviam.

پُُرشها یناهئها یت:اآناچهابودهاواآناچهاخو هاابود.

دقا »یوجود ت«ا بهایعنّیا نیزا )bhūtā́ni(ا آنا جئعا صوقتا

بهایعنّیا بودا قفتها یت.ا کّقا بها )3.9۰.1۰(ا یرودها هئینا

یوجودادقاقیّلهاهّیافلسفساکسّنسایّنناانّصراخسرواوا

 فضلا لایناکّشّنسایسبوقابها ینایّبدها یت.

5ر.یآسرزیهن

آسرزشابهایعنّیاقمئتاواشفدتا یت؛ا یروزا یتاکها

فعلا کردها یت.ا پیا ا یضیادسا یعنّیا وا یحاودا کّقبردا

ادقایهرایشت،اکهاچناابّقادقایتناآنادقا
ً
marždادقااوستا )یثال

تضّدابّایفهوما»خشح«ابهاکّقاقفته(اوافعلا-marḍ	marḷ-/ادقا

د قنا؛ا ق ا شفدتا وا یهرا وا لطفا یعنّیا هئینا نیزا ویدا

یثّلاهّیسا زاوید:

RV. 8. 48. 8. sóma	rājan	mṛḷáyā	naḥ	suaṣtı́.
 یایویهاشّه،ابرایّاسهربینیبّشاتّایعّدتئنااشویح.

RV. 8. 48. 12. mṛḷīké	asya	sumatáu12	siāma.
کّشا زاآسرزشی)=الطف(اوانیکاخو هسا وابرخوقد قاشویحا

:اکّشادقاآیرزشاوانیکاخو هسا وابّشمح(.
ً
)لفظّ

RV. 10. 34. 3. dvéṣti	 śvaśrū́r	 ápa	 jāyā́	 ruṇaddhi/	ná	
nāthitó	vindate	marḍitā́ram.

هاشودابهاعطفادواکلئهاباونامرفاعطف. توجا 2ر.ا
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دقا کها یردیا یساق نا،ا زنا یساد قد،ا دشئنا یر ا یّدقزنیرا

تنگنّیتاآسرزگی)یینئسایّباا)شکوۀارئّقبّزیا یتاکهاهئهاچیزا

خوداق ابّختهاواهئها واق اق ناها نا(.

6ر.یزادنی

زادنادقافّقیساهحابهایعنّیابهادنیّاآیانا یتاهحابهادنیّا

 ینا  یت.ا دووجهسا  فعّلا  زا دیگر،ا عبّقتا بها آوقدن؛ا

 ینا  زا یکسا عربسا دقا آیاها یت؟ا کجّا  زا دوگّنها یعنّیا

یعّنساق ابهاویملۀافعلایجهولاوادیگریاق ابهاویملۀافعلا

وا فرهنگاهّا دقا ق ا یخنا هئینا یساکننا.ا بیّنا یعلوما

)»ز دن«(   zan- فعلا دقبّقۀا  ویتّیسا زبّنا دیتوقهّیا
یضّعفا ا

ِ
یضّقع ۀا یّد گفتها ناا کها یعنسا  ینا بها گفتها نا،ا

»یجهوِل«ا ۀا یّد وا د قدا آوقدن«ا دنیّا »بها یعنّیا -zīzanaا
لا  وا ۀا یّد آیان«.ا دنیّا »بها یعنّیا zāya(ا  صِلا ) زا  zaya-
هحا دوما ۀا یّد وا یساپذیردا )active(ا گذق ا شنّیهاهّیا

شنّیهاهّیاگذق اواهحانّگذق/اییّنه.

بّا ینامّل،اتکیۀایّدۀایضّقعا ینافعلادقاینسکریتا

ۀا اخالفا یناق ایساقیّنا،اچوناتکیۀایّد
ً
ویایا)-jā́ya(اظّهر 

دّنا
ا
ا ینایسئلهایحد

ا
یجهولادقا صلابرا-yá-ا یت.ابر یامل

بهاتغییراجّیاتکیهادقاینسکریتارّملاشاها ناا)jā́ya	>	jāyá(.ا

 زاطرفادیگر،اتدّبلایعنّیا»بهادنیّاآیان«اوا»بهادنیّاآوقدن«ا

دقاینسکریتاویایافدطابّا ختالفادوایّدۀایضّقعابیّنا

نئساشود،ابلکها ینادوایعنسامّصلاتدّبلاشنّیۀانّگذقاوا

گذق اواپسونااهّیاصفتافّعلسانّگذقاواگذق انیزاهست؛ا

یثّلا زاوید:

RV. 4. 50. 4. Bṛh́aspátiḥ	prathamáṃ	jā́yamāno…
برهسپتس4راچونانخستاز دهایساشود...

 یت،ا نّگذقا فّعلسا صفتا عبّقتا  ینا دقا jā́yamānoا
دقیوقدا هئینا »ز ییاهاشوناه«.ا فظسا

ا
 لل تحتا بهایعنّیا

یّدهاهّیایّ سانیزاصّدقا یت:افعلاajaniṣṭaادقاعبّقتا
ۀایّ سایّختهاشاها یت: زیرابّاشنّیۀانّگذقابراقویایّد

RV. 5. 11. 1. jánasya	gopā́	ajaniṣṭa jā́gṛvir
agniḥ	sudákṣaḥ	suvitā́ya	ná	vyase.

بر یا کهی زادهی یّهر،ا بسمّقا بیا ق،ا خلق،ا نگهبّنا  گنس،ا

آیّیِشانو.

دقابعضساشو ها،ا ینافعلابّامّلتا زیا)ablative(ابهاکّقا

:
ً
قفتها یت،ادقایعنّیامدیدسایّایجّزی؛ایثال

RV. 10. 90. 10. tásmād	áśvā	ajāyanta…
	 gā́vo	ha	jajñire	tásmāt
	 tásmāj	jātā́	ajāváyaḥ.
 زا وا یبّنابزادنه...اگّو نا زا وازادهیکههیانه.ابزهّاوابرهاهّا

زادگین هی زا و.

صاشاهادقا یناعبّقتایعنّیا»بهادنیّا
ا
هرایهاکلئۀایشخ

ۀایضّقعا آیان«اوا»دقاوجوداآیان«اد قنا؛ایکسابراقویایّد

ۀاندلساولسابّاشنّیۀانّگذق،اوایوما -jā́ya،ادیگریابرایّد

اتر دفاjātā́ابّا
ً
بهاصوقتاصفتایفعولساگذشته.ایخصوصّ

بّیاا بّزا  ینافعلا یتاوا آنادوافعلایؤیااایجهولابودنا

هاکرداکهادقاصرفاندلس،اآناچهاقیّنناۀایعنّیا»ز دها توجا

شان«ا)دقاتدّبلابّا»بهادنیّاآوقدن«(ا یتاشنّیۀانّگذقا یتا

)رس.اهئّنایروده،ابناا13(.

فعلاajanayat )برایّدۀایضّقعا-janaya(اتدّبلایعنّیسادوا

یّدۀایضّقعاق انشّنایسادها:

RV. 10. 135. 7. káḥ	kumārám	ajanayad?
آناپسراق اکهابز د؟ا)=اکهابهاوجوداآوقد؟(

یّننااهئیناتدّبلاق ایساتو نابّایثّلاهّیسا زااوستا نشّناد د:

Yt. 5. 87. θwąm	 carāitīš	 zīzanāitīš	 jaiδyā̊nte	
huzāmīm.

تواق ا) یانّهیا(ازنّنازای ههیخو هّناز یشاآیّننا.5ر

jā́yamānaادقایطوقا zīzanāitīšاصفتافّعلساگذق یتا)بّا

هاشود(. ربلایدّیسهاوابهاتدّبلاآناهّاتوجا

ۀا)-zāya	)=	zaya-ایّختها دقایثّلازیر،افعلابراقویایّد

شاهاوابّاشنّیۀانّگذقایعنّیا»بهادنیّاآیان«اد قد:

V. 1. 17. yahmāi	zayata θraētaθnō.
 واق ا)=ابر یا و(افریاونابز دا)=ابهادنیّاآیا(.

وا شکّلادیگرادقا خی)سوی وا خو)سوی بهاشکلا  یناهئّنالغتا یتاکها یر.ا

فّقیساوالهجهاهّیایختلفاکّقبرداد قد.

نّما یزدیا یت. 4ر.ا

فعلا-jadابهایعنّیا»خو یتن،ایؤ لاکردن«اگّهسادویفعولسا یت،ایّنناا 5ر.ا

فعلا-frasابهایعنّیا»پریمان«.ابنّبر ین،ایعنّیا یروزیاتراعبّقتاچنینا
 یت:ا» زاتو...اخو هّناز یشاآیّننا«.
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دقایکاعبّقتااوستا،اعطفاzāta )صفتایفعولساگذشته(ابها

آیناۀانّگذق(ابهایعنّیا»ز دگّناوا )صفتافّعلسا  ząhyamna-

ز دهاشوناگّن«ا)ząhyamnanąmca	zātanąmca(ابّقادیگرانشّنا

 ینا بهاویملۀا آیان«ا دنیّا »بها یعنّیا بیّنا بر یا کها یسادهاا

ۀایضّقعایّختهاشاهابّا-ya-،اشنّیۀانّگذق/ا فعل،اغیرا زایّد

یاخلیاتا نیزا ییّنها نّگذق/ا فّعلسا صفتا پسوناا یّا ییّنها

دّنایجهولاوابعضسا
ا
د شتها یت.ا ینایعنساق ابعضسایحد

ایببسا)anti-causative(اشئردها نا.۱6
ا
 ا

7ر.یزیین

یعروفا وا  یتا آیمبا وا صایها زیینا  یروزینا یعنّیا

شاتا گّها آنا قیشۀا وا آنا  صلسا یعنّیا دقا ولسا  یت،ا

بمشاتریابودهاوانّبودیاواتبّهسایّاگرفتناوابهازوقاگرفتنا

ادقایهرایشتا)فدرۀا
ً
چیزیا زاکسساق ایساقیّناها یت.ایثال

یتر دفا -miθrō.zyāا بّا )»پیئّناشکن«(ا  miθrō.druj-  )82

پیئّناشکنّنا خّنهاهّیا یهرا کها شاها گفتها یّا  یت؛ا

اچنّناکردها
ً
)یهردقوجّن(اق ا»نّبودایساکنا«،ادقامّلساکهاربال

کها زایّکنّناخّلساشونا:

RYt. 10. 38. xrūmā̊	šaitayō	frazinte
	 anašitā̊	maēθanyā̊
	 yāhva	miθrō.drujō	šyete.

یثّلا زاوید:

RV. 3. 50. 2. na	 hanyate,	 ná	 jīvate	 tuóta/	 náinam	
áṃho	aśnoti	ántito	ná	dūrāt.

آناکهاتوا واق ایّقیاد داها یانهاکشتهاشودانهانّبود؛انها واق اتنگسا

قیاا زانزدیکاوادوق.

بّا ینامّل،ا یناعبّقتاق ایساتو ناچنینایعنساکرداکها»آناکها

توا واق ایّقیاد دها یانهازخحابمناانهایغلوباشود«،ایعنسا

آناکهاچیزیا زا وابهازوقاگرفتهاواقبودهانئساشوداوابنّبر ینا

 zyā-پیروزایساشود.ا زا یناجّایساتو نا یتنبّطاکرداکهافعلا

دقا ویتّیساوا-jyāادقاینسکریتاوا-dyāادقافّقیسابّیتّنا

 زا شانا یحروما بهازوقا تّا نّبودیا  زا د قناا یعنّیسا طیفسا

چیزیاوا زا یناجّایغلوباشاناواآیمبادیان.

۱8.یپیر

 صلاپیر -pṛvya*ا یتاواجزایعنّیایعروف،ایعنّیارایحا
لیناوانخستینانیزاد شتهاوا ینا )دقابر برامّدث(،اواکهناوا وا

یعنّیا خیرایعنّیا صیلاترا یت.ادقایثّلازیرا زااوستا،ا

وا »پیر«ا بهایعنّیا ا
ً
لفظّ  یت،ا yazūmا ا paourvīmا اا

آناکها برا عالوها هریزدا آناکها بهایعنّیا ا
ً
یجّز  وا »جو ن«ا

نیزا )-yazu(ا »جو ن«ا )-paourvya(،ا  یتا رایحا وا نخستینا

هست،ایعنساپیویتهاهئّنا یتاکهابوداوا عفاوایستسا

وافتوقادقا واق هانا قد؛اپیِراجو نا یتا)بهاتعبیرایهروقدیادقا

فی حقیقة العشق(:

Y. 31. 8. aṭ	 θwā	 mǝŋhī	 paourvīm/	 mazdā	
yazūm	stōi	manaŋhā.

 یایزد ،ایناتواق ابهادلانخستینا)یّارایح(ایساد نح/ایسایّبحاوا
جو ن.7ر

یثّلا زاوید:

RV. 1. 35. 11. yé	te	pánthāḥ,	savitaḥ,	pūrviā́so…
آناق هاهّیاکهناتو،ا یاخوقشما...

دقاوید  یناکلئهاگّهاصفتا»ق ه«ا یت؛اق هاهّیساکهاییّنا

یعنسا »پاق ن«،ا رایحا  زا وا  یتا جهّنا آنا وا جهّنا  ینا

»گذشتگّن«،ادقاآناهّاقهسپّقاجهّنادیگرایساشاها نا.ا یّا

سایعنّیا ینالفظاآناچیزیا یتاکهابهاگذشتها
ا
بهاطوقاکل

قاد قد،ادقاتضّدابّا» کنون«ا)nū́tana(اوا»نو«ا)návīya(،ا
ا
تعل

یّابهاگذشتهاهّیابسمّقادوقایّادوقتریناقوزگّقاواقوزگّقا

نخستین.ابهاعالوه،اصفتابعضسا یزد نانیزاهست.اپیریا

 یزد ناویایاوادقاعینامّلاجو نساآناهّاصفتسا یتاکها

آناهّاق ادقاتضّدابّاآدییّنارر قایسادها.ا یناکها ِناق،ا یزدا

دقا وا 7.32.3(ا دقا ا
ً
)یثال شاها نّییاها ajáraا ویای،ا بزقگا

بعضسایو  عاگفتهاشاهاکهازنّنا واخوشبختاتریِنا لهگّنا

یساشودا پیرا نها وا یساییردا نها شوهرشّنا چونا هستنا،ا

 یت۱8،ا )yuvan(ا جو نا کها شاها گفتها یّا )11.86.1-12(،ا

تاتّقیخسابهاوجوداآیانایکسا زا فعّلادووجهسا
ا
 یناشئاها یابودا زایکاعل 6ر.ا

فّقیس.ابرقیساعللادیگراوایصّدیقا ینا فعّلایجّلساویمعاواقیّلها یا

یفردهایساطلبا.

آناچهادقافرهنگ سغدی رریبا)شئّقۀا11130(ابهاصوقتاyzwtاوابهایعنّیا 7ر.ا

»کشمشاکلمسّیاکوچک«ایاخلاشاهاالبااهئیناyazuا یت،ادقابر برا
اقومّنسابلنایرتبه.

ً
ایعنسا»بزقگاتر،اپیر«اوا صطالمّ

ً
msydrاکهالفظّ

دقا ینابّقها زاجئلهایساتو ناقجوعاکردابها ینایدّله: 8ر.ا

 N.	BROWN,	“The	Creation	Myth	of	the	Rig	Veda”,	Journal	of	the	
American	Oriental	Society,	62/	2	(1942),	p.	93.



141

رر
ی
یر
هش

ش 
ای

یس
هچ

می
ک ی

؟چی
 (

س
ّی
ید
محا
رّ
 ّا
اق
مئ
اا 
ا یم

پژوهشیهییای

د)بیبیتحقیق

دورۀ سوم، سال ششم
شامرۀ یکم و دوم )95-94(

بهار - تابستان 1400 
]انتشار: زمستان 1401[

 *pṛvya- بّاآناکها صلاکلئۀاپیرافّقیسا یعلومایساکنااکها

چیزیا کلئها  ینا  صلسا یعنّیا pūrvya(،ا ویایا )دقا  یتا

ّتافعلا-jarابهایعنّیا
ا
دیگرابودهاوادقاتدّبلا یتابّایشتد

پیراشاناواعئرادق زایّفتناوا عفاوایستِساهئر هابّاآن.

۱9.یتن،یخو ؟تن

تنادقا ویتّیساوافّقیسابّیتّناگّهایعنّیا»خویش«اد قد؛ا

کها یساگویاا خودا کتمبهاهّیا  زا یکسا دقا خشمّقشّا ا
ً
یثال

»د قیوشایر اپسا زاخویش/خوداشّهاکرد.«:

 Dārayavahuš…	 pasā	 tanūm	 mām	
maθištam	akunauš.

یثّلا زااوستا:

Yt. 17. 55. āaṭ	azǝm	tanūm aguze/	aδair	pāδǝm	
gǝ̄uš	aršnō	barǝmāyaonahe.

آناگّهایناخوداق ادقازیراپّیاگّوانرابریّیوناپنهّناکردم.

 ینایعنسادقااوستا گّهساهئر هابّا ئیرا»خود«ا)-hva(ابیّنا

:
ً
یساشوداکهاتأکیاابمشتریادقاخوداد قد؛ایثال

V. 8. 40. …	āat	vīspąm	hvąm tanūm ayaozdāta	
kǝrǝnaoiti.

...اپساهئۀاتناخود/اخویشاق انّپّکایساکنا.

ایعّدِلابچیتنی
ً
tanuyē	xvahyāاکهادقایسنا2/3۰اآیاهاتدریبّ

خو شافّقیسا یت.

 xvaēpaiθya-	 tanu- فّقیسا خو ؟تنی دریقا یعّدلا

xvaēpaiθya،اکهادقافّقیساخو شیشاها)دقافّقیسا  یت.ا

 xvaēpati-ادقا صلاصفِتانسبسا یتا زا)hvaipaišyaبّیتّنا

 xvaēpaiθya-	 tanū- بنّبر ین،ا »نفس«.ا »خود«،ا بهایعنِسا

ایعنسا»تنساکها زاآناخودِافردا یت«اوامشویادقاآنا
ً
لفظّ

:tanū-اباوناxvaēpaiθya-یت.ایثّلا زا 

Yt. 5. 65. …	nmānǝm	yim	xvaēpaiθīm.
:ایِّناخویشس=ایتعلقابهاخود(.

ً
یِّنا)=اخّنۀ(اخویشا)لفظّ

دیتوقیا ندشا بهالحّظا عبّقتا  ینا دقا -xvaēpaiθyaا

صفتا یت،ابهالحّظانوعادیتوقیانیزاصفتا یت.ایثّلا

:tanū-اهئر هابّاxvaēpaiθya-زا 

Yt. 10. 23. tūm…	miθrō.drująm	mašyānąm/	avi	

قیشۀا-sarj،اکهابر برابّا-harzا ویتّیساواهلاواه؟تنافّقیسا یت،ادقا 9ر.ا

اینشأاآناچیزیا یتا
ً
 یناجّادقایعنّیا صلساخودابهاکّقاقفته،اولساظّهر 

قا یتاوا زاآناو قداخواستوانیفت ترکسانیزاشاه:ا کهادقایتونایّنویایکرا

hirzāh	āstār	man:ا»گنّهایر ابهل!«.
20. Cf.	BENVENISTE,	“Avestica”,	in	Donum Natalicium H. S. Nyberg 

Oblatum,	p.	25.
 یناهئّنالغتسا یتابهایعنّیاطّساکهادقاصفحّتاربلاذکریا زاآناشا. ر2.ا

xvaēpaiθyā̊sǝ.tanvō/	 θwyąm	 ava.
barahi.

یردیّنا خودِ(ا تِنا :ا
ً
)لفظّ خو ؟تِن  برا ق ا ترسا توا یهر،(ا ) یا

پیئّناشکنایستولسایساکنس.

یثّلا زاوید:

RV. 7. 86. 4. utā́	sváyā tanúā	sáṃ	vade…
یخنا خویشتنا بّا )=ا یساگویحا یخنا خو شی تنی بّا وا

یساگویح(...

یثّلا زاtanūادقاوید بهایعنّیا»خود،اخویش«:

RV. 7. 86. 5. áva	 drugdhā́ni	 pitriā	 sṛjāno	 /	 áva	 yā́	
vayam	cakṛmā́	tanū́bhiḥ.

برهّن9رایّاق ا زاباکرد قیاهّیاپاق نایّ،ابرهّنایّاق ا زا

آنچهابهاتناخویشاکردها یح.

 xwēšgrīw	،xwēštanدقایتونایّنوی،اجزابها یتثنّ،ابهاجّیا

اکثرتاکّقبردا
ً
یساگوینا.اgrīwاترجئۀانفسا یتاوا متئّال

آنادقایتونایّنویابهایبباترجئها زایریّنسا یت.

2۰.یسی و

سی وابهایعنّیابهشتا یتاوادقایتوناربلا زا یالمابهایعنّیا

آناچهاقومّنسا یتاواهحاعّلحاقومّنس.ادقا ویتّاگّهسا

ایعنّیاآیئّنانیزاد قد،ا
ً
یّننااheavenادقا نگلمسس،اظّهر 

 manyu- کها یساد نیحا -mainyu-šuta.2۰ا تعبیرا دقا ا
ً
یثال

یّنناا yu-،ا کحا یتعئّلا پسوناا وا -manا  زا  یتا یشتقا

-vāyu )»و ی،ابّد«(.ا یّابهاخالفاآناچهایشهوقا یت،اقیشۀا

manافدطاداللتابرا نایشمانانئساکنااوا ینا زاآناجّیتا

سایساشاه،ایرکزا نفعّالتانفسّنسا
ا
کهادلاکهایرکزافکراتلد

کها  یناجّیتا  زا یساشاها یت.ا سا
ا
تلد نیزا  مسّیّتا وا

:
ً
-manyuادقاوید یعنّیا»خشح«اد قد؛ایثال

RV. 7. 86. 6. ná	sá	sva	dákṣo	varuṇa	dhrútiḥ	sā́	/	súrā	
manyúr vibhīdako21	ácittiḥ.
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 یاوُقنه،انهاخو یتاخودابود؛افریبابود:اِیسابوداواخشحا

واطّساوانّد نس.

سادیگرا زاهئّناقیشها)یتنادعّیسا یتا
ا
یثّلادیگرا زایشتد

بهاپمشگّها یزداُقدَقه(:

RV. 2. 33. 5. ṛdūdáraḥ	 suhavo	 mā́	 no	 asyai/	
babhrúḥ…	rīradhan	manā́yai.

خو نا،ا ق ا  وا یساتو نا آیّنا کها قمیحادلا )ُقدَقۀ(ا کها یبّد ا

)ُقدَقۀ(ابوقایّاق ابهادیتاغیرِتی وابسپرد.

دقا آناکها -manا یختلفا یعّنسا ییّنا  زا مّل،ا  ینا بّا

هنایاو یر نساغلبهاد شتهاهئّنا نایشماناوافکرا یت.

گزیهۀیس یبع
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بها یناکتّباهّایساتو ناقجوعاکرد:

شـو هاا ویـتّیساق ایساتـو نادقافرهنـگاکریسـتیّنابّقتلئه،ا ا

دقاذیلاهرایاخل،ایّفت:

-	 Ch.	BARTHOLOMAE	(1904).	Altiranisches Wörterbuch.	
Strassburg.

ا
ً
دقاتحلیـلا فعـّلا ویـتّیِسایندـولادقا ینانوشـتهایخصوصّ ا

بـها یناکتّباژ ناکلنزابّیااقجوعاکرد:

-	 J.	KELLENS	(1984).	Le verbe avestique.	Wiesbaden.

ـسا یـناکتـّبا
ا
دقبـّقۀایسـّملادیـتوقِیا ویـتّابـهاطـوقاکل ا

بهترینایرجعا یت:

-	 K.	HOFFMAN	and	B.	FORSSMAN	 (2004).	Avestisches 
Laut- und Flexionslehre.	2.	Auf.	Innsbruck.

شـو هااویایابهاهنگّمایطّلعۀا یناکتّباجئعاآیاها نا: ا

-	 A.	MACDONELL	(1917).	A Vedic Reader.	Oxford.
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ً
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دّناهنایابّیـتّنا
ا
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Deutsche übersetzt.	Cambridge.

-	 S.	JAMISON	and	J.	BRERETON	(2014).	The Rigveda.	The 
Earliest Religious Poetry of India.	Oxford.

دقایـوقداشـو هااهئچنیـنابـهافرهنـگاهریـّناگر یـئّنا ا

یساتو ناقجوعاکرد:

-	 H.	GRASSMANN	(1964).	Wörterbuch zum Rig-Veda.	4.	
Auf.	Wiesbaden.




