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 چكیده

آید که عالووه بالر ارزت تالاریبی بسالیار  از      ی ادب فارسی به حساب میاز جمله آثار ارزشمند و گرانبهای حوزه تاریخ بیهقی
های ادبی دارای ارزت و اعتبار فراوانی است. اهمیت این کتاب به قدری اسالت کاله بسالیاری را     لحاظ زیبایی شناسی و ویژگی

ی  و نکات مبهم آن را برای مباطبان روشن نمایند؛ اما با وجالود هماله   های آن بپردازند واداشته تا به شرح مشکوت و دشواری
نماید که از جملاله آنهالا ف الل     ها برخی از مشکوت آن هنوز باقی مانده است و عباراتی از آن مشکل میها و توت این کوشش

بهام آن هنالوز پابرجاسالت و تالاکنون    اند  ولی ا ی آن توضیحاتی ارائه داده بردرزدن است که پژوهشگران و ادیبان بسیاری درباره
ی تحلیالل محتالوا و بالا     ی آن مطرح نشده است؛ لذا این پژوهش بر آن است تا باله شالیوه   م نی درست و دقیقی از اصل و ریشه

های مبتلف و گاه ناقص از ف ل بردرزدن در تاریخ بیهقی  با بررسی و تحقیق در منابع مبتلف اعالم   توجه به تفسیرها و تحلیل
های کهن  به م نای درستی از این ف ل برسد و مشبص کند که این ف الل از هاله گرفتاله     های ایرانی و زبانادبی  گویش از آثار

 . شده و م نی آن هیست
 

 درزدن.  تاریخ بیهقی  حلقه برافکندن  بردرزدن  :واژگان کلیدی

 
 مقدمه . 1

ی تحریالر درآمالده اسالت و    پنجم هجری باله رشالته  تاریخ بیهقی اثر ابوالفضل محمدبن حسین بیهقی است که در قرن 
دهالد   باشد. این اثر با توجه به آنچاله کاله شالواهد نشالان مالی     ی شرح و احوال دودمان و شاهان غزنوی میدربردارنده

دارای سی مجلد بوده است و در آن از تشکیل دولت غزنوی تا اوایل ایام سلطان ابراهیم بن مس ود سبن رفتاله بالود؛   
-ذشت زمان  تنها قسمتی از آن که در ارتباط با سلطنت سلطان مس ود غزنوی و تالاریخ خالوارزم مالی   ولی اکنون با گ

(. بیهقی در این کتاب عووه بالر دقالت در نقالل حالوادا سیاسالی و      195/ 2: ج5631باشد  برجای مانده است )صفا  
ی شال را و  قیمتالی دربالاره  درباری  به ذکر بسیاری از رسوم و عالادات و آداب زمالان خالود پرداختاله و اطوعالات ذی     

های مبتلف  ارائه نموده است که همین عوامل باعث اهمیت تالاریبی و  نویسندگان و وقایع و حوادا تاریبی دوره
اجتماعی بسیار این اثر گردیده است )همان(. نویسنده در این اثر توت کرده است تا با قلمالی فالاخر  شالیوا و مال ثر      

ی را به مباطب عرضه کند که همین خصیصه سبب شده است که آن را به حالوزه اطوعات تاریبی مبتنی بر واق یت 
-کارهای ادبی سبت نزدیک کند  تا آن پایه که آنها که به مر تاریخ توجه دارند  زبان آراسته و م ثر بیهقی را کاله مالی  

دور از واق یالت تالاریبی    عقیالده کنالد   عنان و همتواند خواننده را در جریان حوادا قرار دهد و او را با نویسنده هم
باره و در توصیف هنالر  (. یوسفی در همین62: مقدمه/ 5691اند )بیهقی  دانسته و آن را یکسره اثری ادبی قلمداد کرده

برای نمایش هنر نویسندگی بیهقالی تالاریخ او را باله داسالتانی دراز ماننالد      » کند: نویسندگی بیهقی  هنین اظهارنظر می
کند که نویسالنده اشالباو واق اله را خالوب     ت. داستان وقتی جذاب است و در ما اثر میکردم. این سبن گزافی نیس

ی ی ماجرا باله حرکالت و رفتالار درآیالد و در نتیجاله     بشناسد و هریک از ایشان مطابق سرشت و منش خود در صحنه



 1931 بیرجند اسفند -نهمین همایش ملی پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی /      2

صالائل آنالان را   تنها اشباو داسالتان و سالجایا و خ  ها وقوع یابد. بیهقی نهبرخورد آنها با یکدیگر حوادا و کشمکش
 (.  116 -113: 5639« )گرداندآورد  بلکه خواننده را نیز از احوال و افکار آنها باخبر میخوب به جا می

هالای آن بپردازنالد؛ امالا    از دیرباز اهمیت تاریبی و ادبی این کتاب بسیاری را واداشته تا به شرح مشکوت و دشواری
نمایالد کاله از   مانده است و ببشی از عبارات و ترکیبات آن مشکل میبرخی از مشکوت و ابهامات آن هنوز نیز باقی 

های مربوط به ف ل بردرزدن است که از بهار گرفته تالا اشباصالی هالون یالاحقی و خطیالب رهبالر       جمله آنها دشواری
آن ی اند؛ اما ابهام آن هنوز پابرجاست و تاکنون م نی درسالت و دقیقالی از اصالل و ریشاله    ی آن توضیحاتی دادهدرباره

ی پرسش اصلی تحقیالق  در  به مثابه مطرح نشده است. با توجه به همین موضوع  این پژوهش با قرار دادن این مساله
های مبتلف و گاه ناقص از ف ل بردرزدن  با بررسالی و تحقیالق در منالابع    پی آن است تا با توجه به تفسیرها و تحلیل

ار ادبی به م نای درست و روشنی از این ف ل برسد و مشالبص  های ایرانی و آثهای کهن  گویشمبتلف اعم از زبان
ی اصلی و حقیقی و م نی آن هیست؟. بر همین اساس در این مقاله برای کند که این کلمه از هه گرفته شده و ریشه
 ی ف الل بالردرزدن و بررسالی و   ای در مورد نظرات مبتلف شارحان دربارهپاسخ به این مساله  ابتدا ضمن بیان پیشینه

 ایم. های مبتلف  به تحقیق و جستجوی م نای اصلی این ف ل پرداختهنقد آنها  با تحلیل داده
 
 ی تحقیقپیشینه -2

از همان ابتدا که بحث از شرح نویسی کتب ادبی و تحقیق و پالژوهش علمالی در ایالن آثالار مطالرح شالد  بسالیاری از        
هالا و  انجالام دادنالد و سال ی کردنالد تالا بسالیاری از دشالواری       ی ادبیات کندوکاوهای دقیقی در آثار ادبی استادان حوزه

ی پژوهان ارائه دهنالد. از جملاله  مشکوت این آثار را برطرف نمایند و به صورت اصولی آنها را به دانشجویان و دانش
پژوه و یالاحقی و سالیدی اشالاره نمالود کاله در مالورد       توان به کسانی همچون بهار  خطیب رهبر  دانشاین استادان می

انالد. بهالار در کتالاب سالبک     وع تحقیق ی نی ف ل بردرزدن نیز اشاراتی داشته و در مورد آن نظراتی را ارائه نمودهموض
شناسی  در ذیل بحث از سبک تاریخ بیهقی و اشاراتی در مورد ب ضالی از اصالطوحات آن در مالورد ف الل بالردرزدن      

یا هرمی بوده است که بر خریطه یکی یا هنالد تالا    ی فلزینو این حلقه که در بیهقی گوید مراد حلقه»گوید: هنین می
ی بردر گویا مصحف پروز اسالت ی نالی حاشالیه و سالجاف کاله      اند و کلمهزدهافکنده و سپس روی آنرا سرهسب می
-هالای مهالم و عمالده مالی    اند یا بر طومارها و یا بر هردو ی نی هرگالاه ناماله  زدههمان سرهسب باشد که بر خریطه می

ی هرمین )خریطه( نهاده و گرد هر طومار حلقه افکنده و روی حلقاله را باله   د  آنها را در کیسهخواستند به پست بدهن
هم حلقاله افکنالده و روی آن    اند  باز بر خریطهزدهاند و مهر میهسباندهی نازک کاغذ( میطور عمودی پروز )حاشیه

است و عرب آن را به فراویز جمع بسته اسالت  اند  لغت پروز فارسی و به م نی حاشیه کردهزده و مهر میرا پروز می
 (.  15-12/ 2: ج5639)بهار  « و به همین م نی است مال کرده

شود  بهار در مورد ف ل بردر زدن بر این اعتقاد است که بردر باله م نالی حاشالیه و سالجاف     طور که مشاهده میهمان 
ای به ریشه و یا م نای ف ل بالردرزدن داشالته   ارهپژوه نیز بدون آنکه اشاست و از پروز فارسی گرفته شده است. دانش

داند و دیگالر  می« ی اسکدار را سر به مهر ساختنکیسه»باشد  حلقه برافکندن و بردرزدن را به صورت کلی به م نای 
(. خطیب رهبر نیز در شرحی که بر تاریخ بیهقی دارد  این ف ل را بالا  313/ 5: ج5611کند )ی خاصی به آن نمیاشاره
(.  یاحقی و سیدی نیالز در هالاج جدیالدی کاله از مالتن تالاریخ       131/ 2: ج5636کند ) تردید مهر زدن م نا می شک و

دربسته و »کنند: اند  در توضیح حلقه برافکندن و بردرزدن هنین اظهار نظر میبیهقی و شرح مشکوت آن ارائه نموده
اند  دو کردهیان هوبی عصامانند )اسکدار( جاسازی میکرده و مها مهم را لوله میمهر و موم کرده؛ در اصل هون نامه

(. هنان که از شالرح یالاحقی و سالیدی    613: 5691)بیهقی  « اندکردهانداخته و مهر و موم میحلقه بر دو سر هوب می
ی آن مطرح نشده است و آنها نیز تنها به م نای مهالر  مشبص است  توضیحی در مورد ف ل بردرزدن و اصل و ریشه

 اند و مشکل م نای این ف ل به قوت خود همچنان باقی مانده است.  کردن در اشاره به این ف ل بسنده کردهو موم 
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 بحث اصلی تحقیق -9
ف ل بردرزدن از جمله اف الی است که با ترکیب حلقه برافکندن هندین بار و به صورت مکرر در تاریخ بیهقالی آمالده   

د  این ف ل یکی از مسائل بحث برانگیز در تاریخ بیهقی است که تاکنون است و همان طور که پیش از این نیز بیان ش
گونه که باید و شاید  پالرده از ابهالام آن براشالته نشالده     نظرات گوناگون و مبتلفی راجع به آن بیان شده است  ولی آن
از آن باله همالراه   های مهم بالوده  اسالت مال کالرده و    است. بیهقی این ف ل را بیشتر در توصیف اسکدار که حاوی نامه

نموده است؛ ماننالد ایالن ببالش    ها استفاده مییا شی حامل نامه ی توصیفی برای وسیلهترکیب حلقه برافکندن  به مثابه
 ی صاحب برید خوارزم است:که در مورد رسیدن نامه

 ده و بهردرزده. حلقهه برافگنه  پس از آن نماز دیگری پیش امیر نشسته بودم  اسکدار خوارزم به دیوان آورده بودند » 
ی صالاحب  دیوانبان دانسته بود که هر اسکداری که هنان رسد سبت مهم باشد  آن را بیاورد و بستدم و بگشادم  نامه

 )همان(. « برید بود  برادر بوالفتح حاتمی
 پردازد:های امیرک بیهقی مییا در ببشی دیگر که بیهقی به توصیف اسکدار نامه

  استادم بگشاد و رنال  از رویالش   حلقه برافكنده و بردرزدهو از گلشن استادم به دیوان آمد  اسکدار بیهقی رسید   »
بان را دادی تا به خادم رساند و اگر مهم بودی ها رسیدی رق تی نبشتی و بومنصور دیوانبگشت. رسم آن بود که نامه

 (.631)همان: « خادم برد  خاصه به من دادی  این ملطفه خود برداشت و به نزدیک آغاجی
شده  حالاوی دو  هایی که در دربار سلطان مس ود غزنوی رد و بدل میشد  نامهگونه که در این عبارات دیده میهمان

صفت بوده است که یکی حلقه افکنده و دیگری بردرزده است. م نای حلقه برافگنالده مشالبص اسالت و پیچیالدگی     
کاله بهالار   م نای بردرزده مبهم است و مشبص نیست که آیا واق ا این کلمه همچنانشود  اما خاصی در آن دیده نمی

-های مت دد نشان مالی نامهگوید به م نای پروز و حاشیه است و یا از هیز دیگری گرفته شده است. رجوع به لغتمی

در فرهن  سبن با نقالل   تواند به این عبارت نزدیک باشد  ف ل درزدن است. انوریای که میدهد که نزدیکترین واژه
زدن: هون باله شالب آن طبالل درزننالد      »کند: کردن عبارتی از اثر حاسب طبری این ف ل را تنها در م نای زدن ذکر می

(؛ این در حالی است که دهبدا برخوف آنچه کاله از حسالن   6136/ 3: ج5615« )همه ددگان از آواز آن طبل بگریزند
متفاوت بسیاری آورده است کاله عبارتنالد از: زدن  افالروختن  گالرفتن  پنجاله      انوری نقل شد  برای این ف ل م ناهای 

ها به هم  فرو بردن  متوسل شدن و جدا ساختن )دهبدا. }درزدن{(.  او همچنین در ذیالل  انداختن و فرو بردن پنجه
ل سالاختن باله   ی کسی بالردن  متصال  لغت بردر  بردرزدن را بیرون شدن  بیرون راندن و بیرون کردن  حمله بر در خانه

هالا   بالر ایالن   ی هیزی و مدخل آن ساختن  مقفل و قفل بر در آن نهاده  م نا کرده است )همان. }بردر{(. عووهدهانه
هالا را بنالد کشالیدن یالا     های محتوی نامهی نی کیسه» کند: گونه بیان میدهبدا در توضیح بردرزده در تاریخ بیهقی این

های پستی یالا شالاید مهالر    ی امروز در محموالت و کیسهشدهکشیو مهر و نخحلقه نهادن و متصل ساختن. نظیر الک 
طور که از کوم دهبدا نیز مشبص است  او نیز م نای بردرزده را با شک و تردیالد  )همان(. همان« شده با گل مبتوم

ای این ف ل در و ریشهآورد و همچنان ابهام ناشی از م نای دقیق کند و م ناهایی متفاوت را برای شرح آن میبیان می
ی دهبدا این است کاله بالا وجالود اینکاله در ایالن      نامهی جالب توجه در توضیحات لغتماند. نکتهجای خود باقی می

کتاب  ف ل درزدن توضیح داده شده و برای آن م ناهای مبتلفی نیز ذکر شده است  اما مولف در توضالیح بالر درزدن   
ند و به این نکته که احتماال ایالن ترکیالب بالا درزدن ارتبالاط داشالته باشالد        داآن را ترکیب حرف اضافه+اسم+ ف ل می

 کند.  ای نمیاشاره
دهد که از میان م انی مبتلفی که دهبدا برای توضیح درزدن و بردرزدن آورده است  آنهایی که با ها نشان میبررسی

باشالند؛ بالدین   مقفل و قفل بالر نهالاده مالی    عبارت بیهقی سازگار هستند  م انی متوسل شدن یا پیوند دادن  فروبردن و
م نی که ما منظور بیهقی از حلقه برافگندن و بردرزدن را  انداختن حلقه بر روی اسالکدار و فروبالردن  بسالتن  پیونالد     
دادن و محکم کردن و قفل کردن حلقه بر آن استنباط کنیم و محتمل بدانیم که م نی موردنظر بیهقی  یکالی از همالین   
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توان در ابیات شاعران بسیاری مشالاهده نمالود. بالرای    اربرد درزدن و بردرزدن در م ناهای مذکور را میباشد. کموارد 
 گوید:مثال فرخی سیستانی در یکی از قصاید خود که در سوگ سلطان محمود نگاشته شده است  هنین می

 مالردم و درهالای دکالان    ها بیالنم پالر  رسته

      

 همالاله بربسالالته و بالالردرزده هریالالک مسالالمار 

 (92: 5655)فرخی سیستانی               
 اند:عووه براین شاعران دیگری همچون نظامی و موالنا درزدن را به م نای وصل کردن و هسباندن به کاربرده

 بالاله هالالر شالالاخه گلالالی کالالو درزنالالد هنالال       
 

 بجالالالای گالالالل ببالالالارد بالالالر سالالالرت سالالالن     
 (629: 5692)نظامی                              

 نرویالالد هالالون کنالالی هالالون دو سالاله سالالال آن  
 

 جالالالز کالالاله در البالالاله و دعالالالا کالالالف درزنالالالی؟ 
 (366/ 5393: 1  دفتر5631)                 
 برد؛ مانند:موالنا در جاهای دیگری نیز در مثنوی این ف ل را به همین م نا به کار می

 عمرهالالالا بالالالوده عالالالزب  مشالالالتا  و مسالالالت  
 

 بالالالر کنیالالالزک درزمالالالان درزد دو دسالالالت    
 (5119/ 6933 :3)همان  دفتر               

شود این است که کالاربرد ف الل درزدن در م نالای فروبالردن و وصالل کالردن و       ای که از این شواهد مشبص مینکته
زبانان امری رایج و شایع بوده است و آنان از طریق همین ف ل واژگالان جدیالدی   متوسل شدن در گذشته میان فارسی

درزن به م نای سوزن و درزی باله م نالای خیالاط اشالاره کالرد. درواقالع       توان به ی آنها میاند که از جملهرا نیز ساخته
داند )دهبدا. }درزن{(؛ امالا  ی درزن آن را در اصل درززن و به م نای درزبند میهرهند دهبدا خود در توضیح واژه

 شوند  بالرخوف نظالر  دهد که این دو کلمه که خود صفت فاعلی محسوب میبررسی ساختمان این دو واژه نشان می
زن کاله از ف الل خشالت زدن گرفتاله شالده      اند و مانند صفت فاعلی خشالت دهبدا از درز به م نی سوراخ گرفته نشده

است  این دو کلمه نیز به احتمال زیاد ریشه در ف ل درزدن دارند و به م نی فروبرنده یا وصل کننالده و پیونالد زننالده    
 ها هستند.  ها و لباسپارهه

دهد که ف ل درزدن عووه برم الانی مالذکور  در م نالای    له گویش سیستانی نشان میها از جمبررسی برخی از گویش
اصل دوختن و محکم کردن نیز کاربرد دارد. برای نمونه گاهی در این گویش برای بیان تالرمیم پالارگی و یالا دوخالتن     

 5برند:ی سوزن  عبارت زیر را به کار میلباس به وسیله

 .  (khe sozo lebasara darebza)خه سوزو لباسرا دربزَ: 
 ها را بدوز.م نی: با سوزن لباس

کننالد؛  همچنین برای پیوند دادن  وصل کردن و محکم کردن دو هیز مانند طناب یا نخ نیز از همین ف ل اسالتفاده مالی  
 کنند:مثو به منظور پیوند دادن و متصل کردن طناب یا نخ هنین بیان می

 .(tanabara vaham darebzanak)طنابرَ وَهَم دَرِبزَنَک: 
 ها را به هم بدوز و متصل کن )محکم به یکدیگر ببند(.م نی: طناب

به کارگیری این ف ل در گویش سیستانی به م نای دوختن و محکم کردن  بنابر کهن بودن و اصیل بودن این گالویش   
ی ی ایالن اسالت کاله پیشالینه    هی باستانی و کهن بودن کاربرد این ف ل در م انی مذکور است و بازگو کنندنشان دهنده

ای  هایی که باله بررسالی ریشاله   های بسیار دوری بازگردد؛ امری که برخی از فرهن کاربرد این نوع م انی باید به زمان
ی کلمات زبالان فارسالی انجالام    کنند. نورایی در تحقیق مفصلی که در مورد ریشهاند نیز آن را تایید می کلمات پرداخته

ن درزی )خیاط(  درزه )شکاف  درز لباس(  درزمان )نخ  به هم دوختن( و درزن )سالوزن(  داده است  کلماتی همچو
به م نای نگه داشتن کنار یکدیگر  بستن  وصالل کالردن  محکالم کالردن  سالفت        darezaی ف ل اوستایی را از ریشه

باله م نالای گالرفتن و    زبان هنالدواروپایی   dherی واق ی خود از ف ل داند که در اصل و ریشهکردن و تن  کردن می
باله م نالای    handareza. عووه براین او ف ل اوسالتایی  (nourai, 2000: 98)محکم نگه داشتن گرفته شده است 
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باشد را نیالز  ی کلماتی همچون اندرز میمتحد کردن  به طرف هم کشیدن و نیرومند کردن و تقویت کردن را که ریشه
 داند )همان(. می  darezaماخوذ از همان ف ل 

و واژگالانی همچالون    darezو   darezaگوید  م تقد است ف ل اوستایی پور برخوف آنچه نورایی میمنوههر آریان
darz   وdarzaman ی هنالدواروپایی کلمالات  به م نای شکاف جامه و ریسمان  از ریشهdheregh   وdhrghna 

هالای ایرانالی  درزمالان  درزن و    ی ف الل ریشاله (. مقدم نیز در کتاب راهنمالای  235: 5613پور  گرفته شده است )آریان
کند که به م نای سبت بستن  سبت و پایدار ساختن  زنجیالر  درزی را برگرفته از ف ل دَرِز  درژ یا دیدرژ م رفی می

 (.  33: 5632باشد )کردن و نگاه داشتن می
ن در اصل و ریشه م نالایی خالود    توان نتیجه گرفت که ف ل درزدها بیان شد  میبا توجه به آنچه که از برخی فرهن 

به م نی وصل کردن  محکم کردن و سبت بستن به یکدیگر است و م نای موردنظر بیهقی نیز از حلقاله برافکنالدن و   
ها ابتدا به اسکدار انداخته شالده و پالس از آن از طریالق    بردرزدن آنها  همین م نای مزبور است؛ به این م نی که حلقه

هالای مهالم و پراهمیالت    ها و پیغالام های احتمالی به نامهاند تا از آسیبشدهبت بسته میاتصال به یکدیگر محکم و س
 ها شوند.جلوگیری کنند و اینگونه مانع از دسترسی و دستیابی دیگران به مفاد پیغام

ای هال ی زبالان در مورد پیشوند بر نیز باید هنین بیان کرد که پس از متروک شدن پیشوندهای کهالن  کاله از آغالاز دوره   
هایی مانند پهلوانیک )پهلوی اشکانی( و پارسیک )پهلوی ساسانی( انجام یافت  موجب شد که ایرانی میانه  ی نی زبان
هالای  های اضافه و قیدها استفاده شد. در زبانای محتاج شود و برای این منظور غالباً از حرفزبان به پیشوندهای تازه

رفت و از آنجا به فارسی جدید  ی نی فارسی دری انتقال یافت کاله یکالی از    ایرانی میانه این پیشوندهای جدید به کار
های پیشوندی مت دی ماننالد برآمالدن    (. بر که در ف ل521/ 2: ج5631ی بر بود )خانلری  آن پیشوندها  حرف اضافه

برداشالتن و برجسالتن    ها ماننالد رفته است  اکنون از است مال افتاده و تنها در ب ضی ف لبرشدن و برنشستن به کار می
(. بنابر ایالن اظهالارات  پیشالوند بالر باله      513متداول است که در زبان گفتار عادی غالبا به ور تبدیل شده است )همان: 

ی تاریبی تحالول فارسالی میاناله باله ف الل درزدن      ی متروک شدن پیشوندهای کهن و در دورهاحتمال فراوان در دوره
ها نیز کاربرد داشته اسالت  دوبالاره   ها و گویشر فارسی نو و برخی از لهجهاضافه شده است و پس از مدتی با اینکه د

از ف ل درزدن ساقط شده است و است مال آن با این ف ل فراموت شده است  به طالوری کاله م نالا و شالکل آن بالرای      
بسیاری از محققان زبانان م اصر کامو ناآشنا و غریب و مبهم به نظر رسیده و کاربرد آن در تاریخ بیهقی  برای فارسی

 با ابهام روبرو بوده و آنها را در فهم درست این ف ل دهار خطا و اشکال کرده است.
 

 گیرینتیجه
در این تحقیق با جستجو و موشکافی در انواع منابع نشان داده شد که برخوف آنچه که بسالیاری از شالارحان تالاریخ    

م نای بردر یا پروز به م نای حاشیه یا سجاف و یا مهر و مالوم   اند  ف ل بردرزدن بهبیهقی و محققان ادبی مطرح کرده
شالد   تری از آنچه که تصور مالی تر و باستانیباشد؛ بلکه دارای م نای دیگری است که کاربرد قدیمیکردن صرف نمی
ه های مبتلف و همچنین مراج ه و تحقیق در گویش سیستانی و همچنالین توجال  ها و فرهن نامهدارد. رجوع به لغت

 ی خالود از ف الل اوسالتایی    هایی همچون درزن و درزی مشبص نمود که ف الل بالردرزدن در اصالل و ریشاله    به واژه

dareza    به م نای نگه داشتن کنار یکدیگر  بستن  وصل کردن  محکم کردن  سفت کردن و تن  کالردن گرفتاله شالده
ارد. همچنین روشن گردید کاله ایالن   د dhrghnaو   dhereghیا   dherاست که آن نیز ریشه در ف ل هندواروپایی 

ی زبان فارسی  پیشوند بر به خالود گرفتاله اسالت کاله     ی تحول تاریبی میانهی گذار زبانی ی نی در دورهف ل در دوره
ی بر به کلی منتفالی گردیالده   های ب دی تحول تاریبی زبان  کاربرد آن با حرف اضافهپس از مدتی است مال  در دوره

زبانان م اصر کامو ناآشنا و غریب و مبهم به نظر رسالیده و کالاربرد    نای دقیق آن برای فارسیاست؛ تا آنجا که فهم م
 آن در تاریخ بیهقی  بسیاری از محققان را باابهام و مشکل روبرو کرده است.
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