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نمونه٤

C:far

ح :اتکال  ٦ص

١٣٨٤/٠٥/٢٤

براي
َب ِ
ترايِ ٬
ترونَ ٬ب ِ
علياشرف صادقي
مقدسي در بحث از زبان مردم خراسـان آنگـاه کـه از زبـان دو مـرو ٬يـعني مـروـرود و
غير َّان في ِه تحامُ ال و طُ وال
سان َ
مروـشاهجان گفتگو ميکند ميگويد» :و ال بَ َ
الم َ
أس ِبلِ ِ
روين َ

واخ ِر ال َکلِ مَ .ا ال تَ َري َا َّن َا َ
قولون بترون اين ٬
و مَ دّ ا في َا ِ
َ
َ
قولون براي اين و هُم يَ
هل نَيسابور يَ
ِ
يعني مِن َا ْج ِل هذا .فَ َق د زادوا َح ْر فا« )مقدسي  ٬١٩٠٦ص .(٣٣٤يعني ...در زبان دو مرو تکلّ ف
و درازي و کششي در آخر کلمات است .آيا نميبيني که نيشابوريان ميگويند براي اين و
مرويان ميگويند
بترون اين  ٬يعني »براي اين« ٬که حرفي به آن اضافه کردهاند.
ِ

ـکليه کساني که اين قسمت را نقل کردهاند بترون را به بتراي تصحيح کردهاند ٬زيرا

بترون را فاقد معني ديدهاند .اينکه مقدسي ميگويد در اينجا ٬يعني در بترون  ٬يک حرف
اضافه کردهاند نيز به اين تصحيح کـمک کـرده است .از جـمله ايـن کسـانانـد مـرحـوم
ش عراء بهار ) Äبهار ٬ج ٬١٣٣٧ ٬١ص (٢٤٦؛ مرحوم دکتر ذبـيحاهلل صـفا ) Äصـفا ٬١٣٣٨
ملکال ّ

ص (١٥٩و مرحوم دکتر پرويز ناتل خانلري که اصًال کلمه را به شکل بتراي نقل کرده و
متذکّر اصل آن نشده است Ä) .خانلري  ٬١٣٥٣ص(٢٩

قبل از اينکه وارد بحث در کلمه بترون شويم به اين نکته اشاره ميکنيم که دو کلمه
جغرافيائي ايران و ساير کلمات ايراني که در
براي و بترون در مقدسي ٬برـعکس نامهاي
ِ

متن چاپي او آمده ٬هيچگونه نسخهبدلي ندارد.

ـکلمه بتراي مـرکّب است از حـرف اضـافه بت ) > ــپـهلوي  > padـ  patـ( و را و ي

سببي ت و بـراي نشـان دادن
ميانجي و کسره اضافه .را در زبان پهلوي براي افاده
معني ّ
ِ
٩

نامه فرهنگستان ٢/ ٦

١٠

براي
َب ِ
تراي ِ ٬
ترون َ ٬ب ِ

عمل فعل به کار ميرود٬
بهرهور ِ

مقاله

مانند ¦ e d ra¦ y

يعني »براي اين ٬به اين سبب« )قس .چرا؟

ـصورت
محض ِارا( و » § c¦ era¦ yچرا«؟ يعني »براي چه؟« اين حرف با حرف اضافه  padبه
ِ
ِ
نوعي حرف اضافه مرکّب گسسته به شکل  pad...ra¦ yنيز بهـکار ميرود و همين کاربرد
است که در فارسي به
ـصورت براي درآمده است ٬يـعني مـدخول ايـن حـرف اضـافه
ِ
بهـجاي آنکه ميان دو جزء آن قرار بگيرد ٬بعد از آن آمده و در نتيجه يک کسره به پايان
 padra¦ yاضافه شده است p .بعدها به  bبدل شده و بعد از حذف  dکلمه به شکل براي

درآمده است.
اما کلمه بترون نيز کلمه ديگري به همين معني است و تصحيف بتراي نيست .اين
ـکلمه مرکّب است از

 pat/dو ro¦ n

که در پهلوي به معني »جهت و سوي و جانب« است و

ـکسره اضافه و ٬رويـهمـرفته ٬به معني »براي« به کار رفته است .معادل اين ترکيب در زبان
فارسي ترکيب به
سوي )بسوي( است که در پارهاي از مـتون قـديم بـه مـعني »بـراي«
ِ
استعمال شده است .در لغتنامه دهخدا  ٬ذيل سوي سه شاهد از اساسـاالقتباس خواجـه

ذيل بسوي يک شاهد از اساسـاالقتباس و سه شـاهد از تـرجـمه مکـارمـاالخـالق
نصير و ِ

خواجه نقل شده است .در تأييد شواهد فوق شواهد زير نيز نقل ميگردد:

چون چادر از روي باز کرد اراقيت او را بازشناخت .در زمين افتاد پيش اراقيت و گفت بدان
اي ملکه که دو بار به سوي شاه کار کردم ) .اسکندرنامه  ٬ص(٦٣٦
ـگفت امشب يک کار به سوي من بکنيد) .همان ٬ص(٦٤١
بايد دانستن که نفس ما تا وي با تن آميخته است و به تدبير تن مشغول است ٬او را علم به
حقيقت و دانش آنـجهاني به تمام حاصل نيايد ٬به سوي آنکه هرـچه او را بدين جهان انـدر
حي بن يقظان  ٬ترجمه فارسي ٬ص(٢٥
حاصل آيد به راه دليل و به قياس بودّ ) .
قص ه ّ

گفت خواجه که »ـگاهي سياحت کن« ٬اَي که به چنين حالهاي دانستن
پس به سوي اين ِ

مشغول شو ...که اندر حال زندگاني کردن به کار بايد از خوردن و پوشيدن و آنچه بدين ماند.
)همان ٬ص ٣٣و نيز  Äهمان ٬ص ٣٦ ٬٢٩ ٬٢٧ ٬٢٦ ٬٥و غيره(
چرخشت ٬جايي که انگور پااليند به سوي شيره ) .خالصه لغت فرس

اسدي ٬ص١(١١

ترکيب به
رون(
ِ
)ب ِ
جهت نيز امروز در همين معني به کار ميرود .تصادفًا خود ترکيب به ِ
ـرون ِ

نيز در يک شعر رودکي که در لغت فرس )حاشيه نسخه نخجواني( آمده ٬بهـکار رفته است .آن
شعر اين است:
١ـ(ــنيز  Äمجلّه زبانشناسي ٬سال  ٬١٨ش ٬١٣٨٢ ٬١ص١٢٣

مقاله

خود غم دندان به که توانم گفتن

نامه فرهنگستان ٢/ ٦

١١

براي
َب ِ
تراي ِ ٬
ترون َ ٬ب ِ

ز ّرين گشتم بهـرون سيمين دندان

)لغت فرس  ٬چاپ اقبال ٬ص(٣٩٢

)زرين( شد.
خاطر(
يعني براي )به
دندان سيمين رويم زرد ّ
ِ
ِ
سبب آن«
رون در لغت فرس )حاشيه نسخه نخجواني( چنين معني شده» :چنان بود که گويي
ِ

سبب در اينجا يعني »به سبب« .در لغت فرس  ٬چاپ ُه رن )ص ٬ (١٠٧رون
)لغت فرس  ٬همان جا(.
ِ

بهر «
به معني »بهره« آمده که اقبال آن را به »بهر« تصحيح کرده است و منظور از بهر» ٬از ِ
است .شاهدي که در چاپ هرن آمده از عنصري و چنين است:
بجشم اندرم ديـده از رون تست

بچشم اندرم جنبش از بون تست

هرن در چاپ خود بجشم را به بخشم تصحيح کرده ولي اقبال بيت را چنين تصحيح کرده
است:
بچشم اندرم ديـده از رون تست

بجسم اندرم جنبش از بون تست

عال مه قزويني نيز در کنار نسخه لغت فرس خود )چاپ هرن( بخشم را به بچشم و بچشم
ّ

را ـ بجسم تصحيح کرده ٬اما مرحوم دهخدا ديده را به ديد و بون را به

سون ] = ــسوي[

تصحيح کرده و در نتيجه بيت را چنين خوانده است:
به چشـم انـدرم ديـد از رون تست

به جسم اندرم جنبش از

سون تست٢

سون به احتمال قوي به معني »براي« و
رون و از
ِ
اين تصحيح مس ّلمًا درست است؛ اما از ِ
»بهـخاطر« است و مراد اين است که ديد در چشم من به خاطر ديدن توست ٬همچنان که
جنبش در تنم به خاطر ] ـرسيدن به[ توست .از به معني »به« در متون فارسي فراوان آمده
است ٬چنانکه از
جانب « است .البته معني
جانب  ٬در
جانب در بعضي متنها به معني »به
ِ
ِ
ِ

اصلي از نيز در اينجا ميتواند درست باشد .در اين صورت معني بـيت چـنين است:

چشم من از طرف تو ديد ميگيرد ٬همچنانکه جسمم از جانب تو نيرو و حرکت کسب
ميکند.
رون به معني »جهت و سوي« در کلمات بيرون )از
رون( و اندرون

)از اندر +

¦be

به معني »بيرون ٬خـارج«

+

aba¦ ro¦ n

به

رون( نيز ديده ميشود .در زبان پهلوي دو کلمه

٢ـ(ــاقبال )ص ٬٣٩٢ح ٬(٩نوشته اين بيت فقط در چ ] = ــچاپ هـرن[ هست ٬امـا ايـن بـيت در حـاشيه نسـخه
نخجواني ٬ذيل کلمه بون به صورت زير هم آمده که در چاپ اقبال از قلم افتاده است:
بون بهر بود ٬عنصري گويد ٬شعر :به چشم اندرم آرزو ديد تست به جسم اندرم جنبش از بون تست

نامه فرهنگستان ٢/ ٦

١٢

براي
َب ِ
تراي ِ ٬
ترون َ ٬ب ِ

مقاله

معني »معکوس ٬غلط ٬بد و گناهکار« و
وجود دارد که هرـچند احتماًال با

ro¦ n

fra¦ ro¦ n

به مـعني »پـرهيزکار ٬پـارسا و خـوب«

ساخته نشدهاند ٬اما جزء دوم آنها به همان معني

»جهت و جانب و طرف« است ٣.جزء ّاول ابارون همريشه اباز پهلوي و باز فارسي به
معني »به طرف عقب و بازـپس« است .جزء ّاول فرارون نيز همريشه فراز و فرا و بـه

معني »بهـپيش« است .ابارون همان است که در فارسي به وارون ) = ــوارونه( بدل شده که

در لغت فرس )چاپ اقبال ٬ص (٣٦٦به معني »نحس« آمده است ٤.در پهلوي
معني

»ـگناه« و fra¦ ro¦ nâ¦ h

aba¦ ro¦ nâ¦ h

به

به معني »پارسايي و پرهيزکاري« است.

در لغت فرس اسدي )چاپ هرن ٬ص ١٠٧و چاپ اقبال ٬ص ٬٣٧٨به نقل از نسخه نخجواني( دو
ـکلمه به صورت فرارون و فيرون وجود دارد که در چاپ اقبال در توضيح کلمه ّاول عبارت

و شاهد زير آمده است:

ـکواـکب بياباني است ٬آن که رفتنشان بازـپيش بود ٬دقيقي گويد:
حسودت در يد بهرام فيرون

نظر زي تو ز برجيس فرارون

در چاپ اقبال به دنبال فيرون نيز تعريف و شاهد زير آمده است:
آن ستاره] ـها[ بود که رفتنشان مفسد باشد ٬خسرواني گفت:
ه ّمت تيز و بلند تو بدان جاي رسـيد

ـکه ث ََري ٥گشت مـر او را فـلک فـيرونا

در چاپ هرن تعريف فرارون چنين است :کواـکب بيابانيان )ـکذا( فريرون گويند زانکه رفـتنشان
بازـپس بود آن را فرارون گويند آنچه بر صالح بود و آنچه بر صالح نبود آن را

فريرون

گويند .اين عبارت

در نسخه اينديا آفيس چنين است :فرارون کواـکب ثابتات بود ٬زآنکه رفتنشان بازـپس بود و هرـچه

رفتنشان بازـپس بود آن را فرارون و فريرون گويند  ٬اما مصراع ّاول بيت دقيقي در چاپ هرن به
صورت زير آمده که درستتر است :حسودت در بد از بهرام فيرون .در اين چاپ در تعريف
فيرون فقط گفته شده» :مفسد بود«.
٣ـ(ــنوبرگ ابارون را از ايراني باستان  *apa¦ rda-van-ـ ٬مرکّب از  *apa¦ rda-<*apa-arda-و پسوند  -van-به معني
»آنچه جانب آن برگردانده شده« ميداند .وي فرارون را نيز از  *fra¦ rda-van-<*fra-arda-vanمشتق مـيدانـد.
) Äـنوبرگ  ٬١٩٧٤ذيل همين کلمات به نقل از نوبرگ  .(١٩٣١ژينيو اين وجه اشتقاق را مردود ميشمارد ٬زيرا به
نظر او  *apa¦ rdavan-قاعدتًا بايد در پهلوي به صورت  *aba¦ lo¦nدرآمده باشد .دو صامت  -rd-معموًال به  lبدل
اوستائي » ar¡ da-جانب ٬طرف« به ) ¦al(agبدل شده است Ä) .ژينيو  ٬١٩٧٢ص(١٥
ميشود ٬همچنان که کلمه
ِ
٤ـ(ــدر نسخه خطّ ِي اقبال وارون دو بار آمده ٬يک بار به معني »منحوس« که در چاپ از قلم افتاده و بار ديگر به
معني »چاره« که اقبال در چاپ کلمه چاره را به نحس تغيير داده است Ä) .ص(٣٦٦
٥ـ(ــاصل :بژي .ثري تصحيح دهخداـست.

مقاله

نامه فرهنگستان ٢/ ٦

١٣

براي
َب ِ
تراي ِ ٬
ترون َ ٬ب ِ

اصل عبارت چاپ هرن در تعريف فرارون احتماًال چنين بوده :کواـکب بياباني را
ـگويند؛ آنکه رفتنشان بازـپيش بود آن را فرارون گويند از آنکه بر صالح بود و آنچه بر صالح

فريرون

نبود آن را فيرون

ـگويند .صالح در اينجا به معني »درستي کـار و وضـع« است کـه مـنظور از آن سـعد در
اصطالح نجومي است .فيرون در لغت فرس مبدل و اماله فارون  ٬تلفظ ديگر وارون است.
اما معني عبارت لغت فرس چنين است که ستارگاني که حرکت آنها به طرف جـلو و در
مسير حرکت خورشيد است سعد ٬و آنها که حرکتشان به سوي عقب است نحس هستند
و اين ظاهرًا مطابق نجوم بطلميوسي است ٦.از اين جهت است که در شعر دقيقي بهرام يا
مريخ که نحس اصغر است فيرون و برجيس يا مشتري که سعد اـکبر است فرارون خوانده
ّ

شده است .اما در شعر خسرواني فيرون که صفت فلک است به معني نحس نـيست٬

بلکه به معني »وارونه و باژگونه« است و تعريف لغت فرس يعني مفسد براي آن نادرست
است  .ستارگان بياباني نام ديگري براي ثوابت است ٬زيرا گمشدگان در بيابان ميتوانند
به کمک آنها راه خود را بيابند.
امّ ا اينکه مقدسي در مورد براي ميگويد مرويان يک حرف به آن اضافه ميکنند ميتواند به

اين معني باشد که اينان به جزء يا هجاي ّاول اين کلمه يک حرف اضافه ميکنند و وي که
عربزبان بوده و اطالعات او ظاهرًا از زبان فارسي عميق نبوده است متوجه اخـتالف

لفظي براي و بترون نبوده و بيشتر متوجه يکساني معناي آنها بوده است .چنانکه گفته
شد در احسنـالتقاسيم اين دو کلمه هيچ نسخه بدلي ندارد .اين نکته به اين معني است که
اين کلمات در نسخه اصل و نسخههايي که از روي آنها نوشته شده بودهاند کامًال واضح
نوشته شده بوده و کاتبان در کتابت آنها با اشکالي روـبهـرو نبودهاند .بنابراين دليلي ندارد
ـبتراي را به
ـکه کاتبان عربزبان کلمه ناآشناي *
بترون که آن هم براي آنها ناآشنا بوده ٬اما
ِ
ِ

تصادفًا معنيدار و به همان معني بوده تصحيف کنند و نسخهها هم در کتابت اين کلمه
هيچ نسخهبدلي نداشته باشند.
ـکتابنامه
اسدي ٬علي بن احمد  ٬١٣١٩لغت فرس  ٬به کوشش عباس اقبال ٬تهران؛
ـــــ ٬١٨٩٧ ٬کتاب لغت فرس  ٬به کوشش پاول هورن )هرن( ٬گتينگن؛
٦ـ(ــاين مطلب را من از جايي يادداشت کردهام ٬اما مأخذ آن را از قلم انداختهام.

١٤

نامه فرهنگستان ٢/ ٦
براي
َب ِ
تراي ِ ٬
ترون َ ٬ب ِ

مقاله

ـــــ ٬١٣٧٩ ٬خالصه لغت فرس  ٬به کوشش علياشرف صادقي ٬تهران ٬ضميمه شماره  ٩نامه فرهنگستان ؛
اسکندرنامه  ٬١٣٤٣به کوشش ايرج افشار ٬تهران ٬بنگاه ترجمه و نشر کتاب؛
بهار ٬محمدتقي )ملکالشعرا(  ٬١٣٣٧سبکشناسي  ٬ج ٬١چاپ ٬٣تهران ٬اميرکبير؛
بهار ٬مهرداد  ٬١٣٤٥واژهنامه بندهشن  ٬تهران ٬بنياد فرهنگ ايران؛
تفض لي ٬احمد  ٬١٣٤٨واژهنامه مينوي خرد  ٬تهران ٬بنياد فرهنگ ايران؛
ّ
صفا ٬ذبيحاهلل  ٬١٣٣٨تاريخ ادبيات در ايران  ٬ج ٬١چاپ ٬٣تهران ٬ابن سينا؛
حي بن يقظان  ٬١٣٣٠ترجمه فارسي يکي از معاصران ابن سينا ٬در هنري کربين )هانري کربن( ٬ابنـسينا و
ّ
قص ه ّ

تمثيل عرفاني  ٬تهران ٬انجمن آثار ملّ ي؛

مقدسي بشاري ٬ابوعبداهلل محمد بن احمد  ٬١٩٠٦احسن التقاسيم في معرفة االقاليم  ٬ليدن ٬بريل؛
ناتل خانلري ٬پرويز  ٬١٣٥٣تاريخ زبان فارسي  ٬ج ٬٢چاپ ٬٢تهران ٬بنياد فرهنگ ايران.
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