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لی.تگردآورنـ ه:تژملهتآلـوزگفر.تاهرمن:ت
ّ
مقـاالت احمـد تفض

اوس،ت1398.ت470تصلحه.

 زاجئلۀاکتّباهّیاخوبساکهادقا یناچنااورتا خیراینتشرا

شاهامقاالت احمد تفضلی  یتاکهابمستاوچناایّلاپسا

ژ لها دکترا دیرینش،ا یّقا وا بهاهئاتاهئکّقا  وا دقگذشتا  زا

اکحاغلطاوا
ً
ااجئعاآیاهاوابهاشکلسانسبتّ

ا
آیوزگّق،ادقایکایجل

ابهاهئّنااشکلساکهایدّالتاآنادقاگذشتهاچّپاشاهابودهاا
ً
تدریبّ

بهاچّپاقیماها یت.اجّیعاکتّباوعاهاکردها یتاکهایدّالتا

ایا
ا
 نگلمسساوافر نسویایرمومادکتراتفضلساق انیزادقایجل

ااجئعاآیاها
ا
جا گّنهاینتشرایّزد،ابنّاابراا ین،اآنچهادقا ینایجل

یدّالتافّقیساآنایرموما یتاوا متئّلابّیااد داکهاچیزیا

 زاآنهّافوتانشاها یتا)شّیااینهّیایّدد شتساکهادقاپّیّنایکایدّلۀاا

دکتراعلساقو رسابّاعنو نا»یّختئّنسا زافعلایّ س«،امجلۀ  دانشکدۀ  

ادبیات،ا13۴۸،اص3۹1-3۹3،ابهاچّپاقیماها یتاواآناهحاینّیبتسا

نا شتهاکهادقا ینجّاندلاشود(.

یدّالتابهاترتمباتّقیخاتألیفاآنهّاتنظیحاشاهاوابنّ  بر   ین،ا

ایسّملا
ً
یو وعّتایوقداعالرهاواتحدیقانویسناه،اکهاعئاتّ

لغویا یت،اباونانظحایو وعسادقاکلاکتّباپر کناهاشاها

 یت.امسنا یناشموها ینا یتاکهایمراتحدیدّتاواعالیقا

ادقیّفت،ا یاّانداهّاوا
ً
نویسناهاق ایساتو نا زا یناق ها جئّال

یعرفساهّیانویسناهایکابخشاجا گّنهادقاکتّباد قد.ا زاییّنا

 ینانداهّ،ابهانظرانویسناۀاامّ ر،ابهترینشّنانداابرافرهنگ 

هزوارش های پهلویایرمومادکترایشکوقاوانداابراتکوین زبان 

یدّالت،ا ییّنا  زا  یت.ا صّدرسا علسا شرفا دکترا فارسیا

بهترینشّن،ابّزابهانظرانویسناۀاامّ ر،ایکسا زا ولینایدّالِتا

 صفهّن«.ا پمشمنا لهجۀاا دقبّقۀاا » طالعّتسا یعنسا  ویت،ا

یدّالتساکهادقبّقۀاادهدّنّناوابّقباادقا ینایجئوعهاهستانیزا

» طالعّتسا یدّلۀاا  صّلتا ولسا  وینا،ا یدّالتا بهترینا جزءا

دقبّقۀاالهجۀاا...«اق انا قنا،اچونابسمّقیا زاینّبعارایحادقبّقۀاا

بّقبااوادهدّنّناق ،اچنّنکها زایر جعانویسناهابریساآیا،ایحددّنا

پمشمنایّفتهاوایتذکراشاهابودها نا.ایدّلۀاادهدّنّناق انویسناهادقا

یکاکتّباخودانیز،ابّاراقیاتفصیلابمشتر،اتکر قاکردها یتا

)دقاکتّباجامعۀ  ساسانی(.ا یناتکر قاشّیلاچناایدّلۀاادیگراهحا

یساشوداواآنابا نایببا یتاکها واخوداتحریریافّقیسا زا

بها بهاعالوه،ا وا یساکردها فر هحا خودا فرنگسا یدّالتا بعضسا

مّصلا ایرانیکا،  دانشنامۀ   وا  یر نسا د نشنّیهاهّیا خو یتا

تحدیدّتاخوداق ادقایاخلاهّیاد نشنّیهاهّانیزاو قدایساکردها

 یتاوا یناچیزیا یتابسمّقایعئولاوایعهودادقاییّنا هلا

تحدیقاوا زا ینابّبتا یر دیابها ینایجئوعهاو قدانمست.

نثرانویسناۀاایدّالتاهئمشهایکایتانمستاوابّاآنکهابّیاا

 نشّیا ینایدّالتاق ا نشّیسا یتو قابهامسّباآوقد،انشمباوا

تسیّ تمحا رضفتقفئمتلضفلم

د نشگّهاتهر ن
qaemmaqami@ut.ac.ir

لضفت تمحا تالاقم



133

نقد و
بررسی

م
اق
ال
 ت
حا
 تم
ت
ضف
ل

س
ّی
ید
محا
رّ
 ّا
اق
مئ
اا 
ا یم

دورۀ سوم، سال دوم

 شامرۀ سوم و چهارم

پاییز - زمستان 13۹6

فر زادقاآنا لبتهاهست.ا زا یناییّن،انثرایدّالتساکهادقانامۀ  

مینوی واجشن نامۀ  زریاب آیاهابهترا زابّرسایدّالتا یت.ا

یرا قثّیا دقا »شعریا یدّالتا یّنناا نیز،ا ق ا یدّالتا بعضسا

پّدشّها توصیفا دقا یّنویا »شعریا وا و«ا
ا
زک یّق[ا ]بهاجّیا

نابهامسّباآوقد،اولسابعضسا
ا
تّقیکس«،ابّیاابمشترانوعساتفن

نیز،ابّاآنکهابهایعنّیادریقاکلئهارصاا زانوشتناآنهّاتحدیقا

نبوده،ابهاچناینابّقاخو نانایسا قزد.اآنچهادقاقثّیاژ ناپیرادوا

ینّشانوشتهاشاها زا یناشئّقا یت.اچناایدّلۀاافرنگسا وانیز،ا

عالوهابراآنچهادقافهریتاصفحّتا13-2۷اآیاه،ابعاهّابها

فّقیساترجئهاشاه،اولساچونا یناصفحّتایّلاهّاربلانوشتها

شاها یت،انخو یتها ناادقاآناتغییریاباهنا.ادقا ینافهریت،ا

دقا  ناکساهحا برابعضساغلطاهّیاچّپس،اندصاهّیا عالوها

نشّنساچّپایدّالتاهست.ا»یثئراثئر«ابهاجّیا»یثئر«،ایعنسا

نّماکتّباخّناآقزو،ابمشترا زابّرسا یناغلطاهّیاچّپسابهاچشحا

یسااآیاا)ص2۴(.اغلطاهّیاچّپسادقایتنا صلساکتّباخوشبختّنها

آنداقازیّدانمست،اولسایجّونایاواقعّیتافّصلۀاابیناکلئّتا

خوبانمست.اطرحاجلااکتّبانیزاتنّیباچنا نسابّایو وعّتا

کتّبانا قد.اآنچها ییاا یتاقوزیافردادریقاعالرهاینایادقا

 نجّماآنابهاکئکاخّنحادکتراآیوزگّقابیّیااتهیۀاافهریتاهّیا

پّیّنسایّابها صطالحا یروزانئّیها یابر یاکتّبا یت.

دقا د یهادقبّقۀاابعضسایسّملاطرحاشاهادقا ینایدّالتا

یطّلبسابهاعرضایساقیا.اپمشّپمشاتوجهایسادهیحاکهارصاا زا

نوشتنا ینایطّلبانداابهایعنّیایتعّقفِساآنانمست.انویسناۀاا ینا

نداا وا ندّباخّکاکشماها دقا کهاقویا یدّالتایّلاهّیتا

نوشتهاهّیا وادقا ینازیّنایوجبسانا قداجزاتوجهاد دنایحددّنا

جو ناتراواکحاتجربهاترابهابعضسایطّلعّتاواتحدیدّتاجایاترا

کهادقازیّناآنایرموماهنوزاوجودانا شتها یت.اعلسا لخصوصا

ـ  بهاتعبیرا بّیااتوجهاد شتاکهاآنایرموماخودا زا»کئّلیاون«ابودا

عالیۀاارزوینس  ـاوا گراعئرایسایّفت،اخودابهاتا قکاآنچهادقا

نوشتۀاا وابهانظراخودا وایّادیگر ناندصایساقیماا را مایساکرد.ا

بّا ینامّل،اآنچهادقا ینجّایساآیاادقادقجۀاا ولایتوجها ینا

اهئینا
ً
ندصاهّیا متئّلساهحانمستاواغرضا زاآنایخصوصّ

یعرفسابعضساتحدیدّتاجایاترابهایحددّناجو ناترا یت.ا

ترتمبایطّلبایّانکّتساکهادقاا ینانوشتهایساآیااهئّناترتمبا

کتّبا یت.ا زاهرایدّلهادیتاکحایکانکتهاق اطرحایساکنیح.

  

یدّلۀااپریطلباوابّلنسبهایفصلا»و ژهاهّیاگویشسادقا 1.ا

تحفةاا لئؤینین«انئونۀاخوبسا یتا زاتحدیقادقاگویشاهّیا

تّا  ینانوعاتحدیدّتا  یر نسا زاخاللانوشتهاهّیاپمشمنیّن.ا

هایرمومادکتراصّدقاکیّیتاکهاهحاخودابها مایایایوناتوجا

یّننااآنا را ماکردهاواهحادیگر نساجزانویسناۀایدّلهاق ابهاتحدیقا

دقا ینایو وعّتابر نگیختهابودهاا یت.اآناتحدیدّتا کنونا

نیزایفیانااواالیقاآننااکها لگویایطّلعّتاتّزهاتراو رعاشونا.ا

دقبّقۀا ینایدّلهافدطابهایکانکتها شّقهایساکنیح.ادقاپّوقرسا

صفحۀا43،ادقاشرحالغتا»کالجاپّ«،اکهایؤلفاتحفة  المؤمنین 

آناق اپهلویاشئرده،اآیاها یتاکها» یناو ژها زانظرازبّناشنّیسا

و ژۀاپهلویانمست«.ا ینایخن،ابّاتوجهابهایعنّیساکهاتفضلسا

 زالفظاپهلویادقانظراد شته،ا لبتهانّدقیتانمست،اولساپهلویا

دقا ینجّابهایعنّیادیگریابهاکّقاقفتها یتاواآنایّاگویشاهّیا

سابعضساینّطقا یر نا یتایّافّقیساکهِناررونانخستینا
ا
یحل

بعاا زا یالم.ادقاا ینااابّقها کنونابّیاابها ینایدّلهاقجوعاکرد:ا

علسا شرفاصّدرس،ا»یکایعنسانّشنّختۀاکلئۀاپهلویادقازبّنا

فّقیس«،افرهنگ نویسی،اش3،اص32-2.

دقایدّلۀا»آبسّالن«ادقاصفحۀا81ادقاشرحاعبّقتسا 2.ا

 )abr ī pad ābsālān rōz(پهلویاکهادقاآنانعئتادنیّابها برابهّق نا

تشبیهاشاه،ایطلبسا زا بوقیحّنابیرونسادقاآثار الباقیه ندلا

شاها»واکّنتا لعجحاصبیحةایوما لثعلباتتیئنابّلنظرا لسا

 لسحّباواتستالابصفّمهاواکاوقتهاوالطّفتهاواکثّفتهاعلسا

یعّدةا لزیّناوانحویتهاواخصبهاواجاوبته«.ا یناعبّقتا

 قتبّطسابّاآناعبّقتاپهلویانا قد.

دقاذیلایدّلۀا»دواو ژۀاپّقتسا زادقختاآیوقی...«ا 3.ا

)صا89(اگفتهاشاهاکهاanjūgīftایتونایّنویابهاپهلویا شکّنسا

واhanzūgīhادقایتونایّنویابهافّقیساییّنه،اهرادوابهایعنّیا

یختساواتنگساوافشّق،ا زاقیشۀاązا یتاوا زا د یۀایطلبا

ا
ً
یعلومایساشوداکهایکالغتا قینس،اanj-uk )دقایتنایدّلهایهو 

anj-kuاچّپاشاه(،ابهاهئینایعنّاذهنانویسناهاق ابها ینایوا

ق هبراشاها یت.ابهالحّظاآو یس،ادقابّزگرد نانا ینادواکلئها
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بها صلاązا شکّلساهستاواآنا ینکها زاظّهراهرادوالغتا

اهیچاگّهاچّپا
ً
بریساآیاا)لغتافّقیساییّنهادقایتنسابهاکّقاقفتهاکهاظّهر 

نشاها یت(اکها یناکلئهاپمشونایاد قداواآناham/hanا یتاوا

پیا یتاکها گراچنینابّشا،ا ینا شتدّقانّدقیتا یت.ایگرا

آنکهابپذیریحاjادقالغتاپهلویا شکّنسامّصلا شتدّقاعّییّنها

لا یتاوا زا یناجهتا
ا
 یتاوا یناصوقتاکلئهاصوقتایبا

رّبلایدّیسها یتابّالغتاگنج )کهاnjادقاآناثّنویا یت(اوابها ینا

ادقیتا یتا) صلاکلئهایدّیسها
ً
ترتمبایخنانویسناها متئّال

شودابّاązuادقا ویتّیس(.

دقیوقدایدّلۀا»ق زیجر«اچنااپریشاق اطرحایساکنیحا 4.ا

اپّیخابگوییح.اپمشا زاآنابّیاا
ً
وایعسایساکنیحابهاآنهّا جئّال

آنکها بّا آیاه،ا گفتاکهاعبّقتایّنویا یاکهادقاصفحۀا۹2ا

بعضسایحددّنادیگرانیزادقاآنابّاتفضلساهحانظرنا،انّدقیتا

ترجئهاشاها یت.اعبّقتاچنینا یتا)آو نویسساق اراقیاتغییرا

د دها یحاوا یروزیاکردها یح(:

ud rāz ī wuzurg wahišt ī nōg abar āfurīdan rāy hān 
panz kandār ī marg hangand.

]یعنس[ا بزقگ،ا ق زا آفریانا بر یا »وا  یتا چنینا ترجئها وا

ا
ً
بهشتانو،اآناپنجاخناقایرگاق اپراکرد«.اترجئۀادقیتاظّهر 

چنینا یت:ا»وابّنسابزقگا)=اق زابزقگ،اکها زا یزد نایّنویا یت(ا

بر یاآفریانابهشتانوقاآناپنجاخناقایرگاق اپراکرد«.ا گرا

نّدقیتا نیزا  یناعبّقتا بّشا،اترجئۀاعربسارایحا  ینطوقا

 rāz ī wuzurgةا لجایاه«.ا
ا
ذیاهوا لجن

ا
 یت:ا» لبنیّنا لعظیحا ل

نیزا  ینجّا دقا وا  یتا بزقگ«ایریّنسا »بّنسا ‘bn rbا ترجئۀا

اینظوقاهحا ویت،انها»یّختئّنابزقگ«.ادقاا یناابّقها
ً
 متئّال

نیزا ق ا دیگر نا آق ءا کها زوناقیّنا یّدد شتا بها شودا قجوعا

بها ختصّقاندلاکردها یت:

Werner SUNDERMANN, “Namen von Gӧttern, Dämo-
nen und Menschen”, Altorientalische Forschungen 6 
(1979), 121, n. 79. 

 یاّاپریشاهّ:

ّاوابّنسا یتاپیا یتاکها زاقیشۀا
ا
ملف.ا»ق ز«اکهابهایعنّیابن

-razا یت،ا یّاپسونااآنادقا یر نِسابّیتّناچهابودها یت؟

مقامات  ب.ا»ق زک«ا) گرایو قدا یتعئّلا»ق زک«ابهاهئّناشو هاا

ژنده پیلایحاودابّشااکهادقاصفحۀا۹2اکتّباآیاها)یعنسادواشّهاا زا

اصوقتادقیتاآنا»ق زگّن«ا یت(،اآنگّهابّیااگفتاکها
ً
»ق زکّن«اکها متئّال

اوجودانا شتهاوا»ق زکّن«اجئعا»ق زه«ا یت( 
ً
»ق زک«ادقافّقیسا صال

وا»ق زه«یافّقیساق ابّیاابهاچها صلسابّزگرد نا؟

ّیت،اکهاهست،اچگونها زا
ا
ج. رمزیگرتوارمزیجرت گرابهایعنّیابن

قویارمزتبهاهئّنایعنّایّختهاشاها یت؟

واپّیخا جئّلسا ینا یتاکها صلا ینهّا-rāzaka*ا یت.ا

بهاعالوهاrāzادقایتونایّنویایکایعنّیابنّاواعئّقتاهحاد قدا

وارمزیگرتوارمزیجرتبراقویاآنایّختهاشاها یتاواچنینا یتا

ّ«ا یتاواrāzادقا
ا
rāz-kirrōgایتونایّنوی،ا یّاrāz-mirdا»یردابن

آنابهایعنّیاعئّقتانمست.ا یناrāzابهایعنّیاعئّقتاشّیاادقا

 یر نِسابّیتّناپسوناایجز یساد شتها یت.انویسناهاخودا لبتها

بها ینادوایعنّیاrāzاتوجهاد شته،اولسا یجّزانوشتۀا واراقیا

یطلباق انّقیّاکردها یت.ادقبّقۀاشو هاا یناکلئهادقافّقیس،ا

هئچنیناقجوعاشودابهاعلساقو رس،اذیل فرهنگ های فارسی 

)هریس،ا13۸1: 183،ا457-458(،اکهایاخلارمزکتآن،ابّاتوجهابها

ابّیاابهارمزهتتصحیحاشود.
ً
آنچهاگذشت،ا متئّال

یطّلبساکهادقایاخلا»آذقبّدایهریپنا ن«ادقادانشنامۀ  ۵.ا

اآنچهادقبّقۀانسبا
ً
ایران و اسالم )ص1۸۵اکتّب(اآیاه،ایخصوصّ

 واذکراشاه،ا کنونابّیاابهاکئکاکتّبایتودنساقهّما شها)آذرباد 

مهرسپندان،اتهر ن،اتیئوقز ده،ا13۸2(اتکئیلاواتصحیحاشود.

دقاصفحۀا1۹1اواچنااصفحۀادیگراثعّلبِساصّمبا ۶.ا

غرر الّسیر یکاوصفا»یرغنس«اهحاد قداکهاتّا یروزانیزادقا

نوشتهاهّیایحددّناتکر قایساشود.ابّا ینامّل،ادکترایحئودا

 بوینصوقا ثعّلبساجزاهئّنا  ینا کها کردها یعلوما  ییایّالقا

نمستاوایرغنسا)مسمنابنایحئااا نمشّبوقیایشهوقا ثعّلبسا

یرغنس(،اکهانّیشابراقویایکانسخۀاکتّباآیاه،ادقاو رعانّما

یّلکانسخهابودها یت.اقجوعاشودابهایحئودا ییایّالق،ا

بهارستان،ا نامۀ  یرغنس؟«،ا ثعّلبسا یّا نمشّبوقیا »ثعّلبسا

ش13-1۴ا)13۸۷(: 1۴۴-131.

دقبّقۀاآنچهادقایدّلۀا»تصحیحادوابمتا زاشّهنّیه«ا ۷.ا

دکترا  زا خوبا بسمّقا یدّلۀا یکا بها  یتا الزما  کنونا آیاها
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علسا شرفاصّدرسا)»یحلاآذقابُرزینایهر«،انامۀ ایران باستان،اش۷ 

)13۸2(: ۵-1۸(اقجوعاشود.اترجئۀاعبّقتا ولا زابناهشناکها

دقاصفحۀا2۰2اآیاهانیزا ناکسانّدقیتا یتاواصحیحاآنا

دقاصفحۀا۶ایدّلۀادکتراصّدرساآیاها یت.ا»پشتاگشتّیپّن«ا

ولسا  یت،ا دقیتا تصحیحا شاهنامه  بمتا آنا دقا ا
ً
 متئّال

یطبعسا غلطا  گرا آیاه،ا 2۰2ا صفحۀا هئّنا دقا کها »پشته«ا

نبّشا،انّدقیتا یت.ا»پشِتاگشتّیپّن«ا قتبّطسابّا»پشته«ا

نا قد.انّماآنادِهاپشتابودها یت،اپشتانمشّبوق.

کها یووق یا حّک«،ا وا جئشماا »یووق یا دقبّقۀا 8.ا

مّویادوانکتۀاتّزهایّبایهح،ایکسادقاکتّبادینکرد وادیگریا

دقاالبدء  بوطّهرایدایسا یتاواخودایبنّیابحثاهّیابعایا

دقاییّنابعضسایحددّناغربساشاه،ا کنوناالزما یتاال رلابها

دوایدّلۀادیگراقجوعاشود،ایکسا زاژ کادوشناگیئناوادیگریا

عنو نا  زا چنّنکها دوشناگیئن،ا یمئزویلیّیز.ا نیکالسا  زا

یدّلها شایعلومایساشود،1ایعتداا یتاکهاصورتمسرمفیلتدقالفظا

وایعنّایأخوذا زا-sußrāا یت،اکهاچنّنکهادقاگزیده های زادسپرم 

آیاهاگّودیسا یتاکهادقاآخر لزیّنادقادیتایوشمّنسانیزا

خو هاابود،اوایمئزویلیّیز2ایساگویااکهاsußrā،اکهاهحاقیشهابّا

یفتنافّقیسا یت،اهئّناسیختیّاسیخونکمت یتاکهاهّقولاا

بیلساگفتهاوانشّناآناق ادقابعضسازبّناهّیاپّییرانیزاجسته،اوا

 ئنابحثا زابعضسادشو قیاهّیاعبّق تافصلادوماونایا د،ا

دقا آنا یشّبها لغّتا بعضسا وا نوکاتیز«(ا )»تیز،ا  süvre  صلا

گویشاهّیاترکساق انیزاهئینالغتاد نستها یت.ایمئزویلیّیزا

نیزایعتداا یتاکهاصورتمسرمفیلتلغتسافّقیسا یت،اولسانها زا

sußrā،ابلکها زاsurūابهایعنّیا»شّخ«.ادقا ینجّایجّلابحثا

بمشترادقبّقۀا ینادوایدّلهانمست.

دقاهئّنایدّلهاترجئۀاعبّقتایندولا زادینکرد نهم )ص205( 

ق ابّیااراقیا صالحاکرد.اعبّقتاچنینا یت:

ēn-iz kū ka-š zan ud xwātag ī-š abāyišnīg sahist  
daštan āgāhīh mad, ēg-iš pad sūrāgōmand ī  zarrēn  
andar āhixt …

ترجئهاچنینا یت:ا

 ینانیزاکهاچونابها واآگّهساقیمااکهابهانظرایساقیااکهاکسسا

زناواخو یتۀاشّیستها یاد قد،اویا)=ا حّک(ا واق ابّایوق کویناا

زقینا]بهایویاخود[ادقیساکشما...

یرجعاšاربلا زاabāyišnīgاخودا حّکا یتاواآنا ئیرا
غیرفّعلسا یتاکهابّافعلاغیرشخصساsahistابهاکّقاقفتها یت.ا

بنّاابراا ین،ابهانظرایساآیااکهاترجئۀادقیتاچنینابّشا:ا

انیزا]دقبّقۀا حّکاگفتها نا[اکهاچونابها واآگّهسا  یناق ا

یساقیمااکهاکسسازنایّاخو یتها یاد قداکهاآنازناواخو یتها وا

ق اشّیستهایساآیاا)یعنسا زانظرا واآنازناواخو یتهاالیقاواشّیستهابود(،ا

بهایوق گویناازقینا واق ادقیساکشما...ا

بهاعبّقتادیگراجّیا»بهانظرایساقیا«ادقاترجئها ینجّاکهاآیاها

نمستاوابهاخالفاآنچهادقاترجئهاآیاه،اگویناهانئساخو یتها

یعنسا ا ī-š  sahištا کنا.ا یطرحا »د شتن«ا دقبّقۀا  متئّلسا

»خوششاآیا«؛اī-š abāyešnīg sahištایعنسا» واق االیقاآیا«،ا

»بهانظرشاالیقاآیا«.

»پمشگفتّقابراکتّباونایا د«ایعرفساکتّباوندیداد  9.ت

 یتابر یاخو نناگّناعّماتر.ابعضسا زایطّلباآنا»پمشگفتّق«ا

بّلنسبها یدّلها یا دقا شاها نوشتها بنونمستا  ییلا  زا بهاپیرویا

یختصراکهادقایادنامۀ هنینگ بهاچّپاقیّناها یت.ادقاآغّزا

 ینا»پمشگفتّق«،انویسناهابهاپیرویا زابنونمستاگفتها یتاکها

»رّنونا بلکها نمست،ا دیو ن«ا »رّنونا اا بهایعنّیا وندیداد 

جا یسایّادوقیا زادیو ن«ا یت.اشّیاا» نکّقادیو ن«ایّا» نکّقا

دِیَوهاهّ«ایّا»ق نانادیوهّ«اکئساینّیباترا زا»جا یسایّادوقیا

 زادیو ن«ابّشااوابهایطلبابنونمستاراقیانزدیکاترابّشا.

بر یا  یتا یئکنا کها آیاها یطلبسا نیزا یخنا  د یۀا دقا

خو نناۀاغیریتخصصادوپهلوابّشا:ا

بهاتاقیجادیوا زایعنساخا یایطروداواخا یازیّناقیّنابها

یعنسایوجود تاآفریاۀا هریئناکهایبباپلیایاواآلودگسا

آفریاگّنا وقیزدایساشونااتحوالایّفتاوا زایعنسا صلسادوقا

بنّاابرا ین،ادقادوقۀایّیّنس،اهنگّیساکهابمستاویکا شا.ا

ق اکهایو وعا اوستا  یاواناشا،اآنابخشا زا اوستا  نسکا

 صلساآنارو نیناتطهیرا زاآلودگساهّیانّشسا زادیو نا یتا

بهانّما»ویایود د«اخو نانااوادقاآنازیّنایعنسا صلسادیوا زا

یّداقفتهابود.ا

1. “Cor de Yima et trompelle d’Israfīl”. Comptes rendus der séances de 
l’Académie der Inscription et Belles-Lettres, 1979 (N.3): 539-549.

2. “Avestan sußrā-, Turkish süvre”. in: Hommage á James Russel Ham-
ilton (Brepols, 2001): 329-338.
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 زا یناگفتهاخو نناهانبّیاا یتنبّطاکنااکهانّما»ویایود د«اخودا

نّمانوظهوقیا یت،ابلکهایدصودانویسناها ینابودهاکهانهّدناآنا

برانسکا19 اوستاایتعلقابهادوقۀایّیّنیّنا یتاوابنّ  بر   ینا

یتأخرا یت.ابهاعالوه،ا یناعبّقتایوهحا یناهحاهستاکهادقا

 ینادوقه،اوانهادقادوقۀاپمشتر،ایعنّیا صلسالفظادیوا زایّداقفتها

تاهّاگذشتها
ا
بودها یت.ابنونمستاخودایساگویا:ا»دقاآنازیّنایا

بودا زاورتساکهادیوایعنّیاشمطّناگرفتهابود.«اوابیّنایطلبابها

 یناشکلاقوشناترا یت.ایدصودایّانیزا زا یناچناایطرا

قوشناتراکردنایطلبابود،اوگرنهاگفتۀانویسناهاوابنونمستا

ادقیتا یتایّادقاکلیتاآنادقیتا یت.اآنچهابعاهّا
ً
 متئّال

آلبرتواکّنتر ایعسادقا ثبّتاآناکرده1اتّامایارّنعاکنناها یت،ا

 dāta- vīdaēva- یعنّیا یکا کها یعنّا  ینا  بها

 )sravah( دینسا یّایخنّنا گفتّقهّا  زا اوستا،ایجئوعها یا دقا

 یت،اولسا ینکها-dāta- vīdaēvaایکادیتها زا ینایتناهّابودها

وا-dāta- zarauštriادیتۀادیگر،ابهانظرایّا زایدایّتاوایستنا تا

 وابرنئساآیا.ابّا ینامّل،ا ینکهادقاخودااوستا نیزابعضسایتناهّا

 dāta- vīdaēva- نّما بودها طهّقتا وا پّکسا یو وعشّنا کها

یساد شتها نااواهئینایتناهّابعاهّاهستۀا صلسانسکانوزدهحا

 یتا  یریا یّختها ناا ق ا وندیداد،ا یعنسا یّیّنس،ا اوستایا

نّما نهّدنا کها  یتا بنونمستا قأیا یخّلفا  ینا وا یحتئلا

ویدیوداد )دقا دو قابعا: وندیداد(ابرانسکانوزدهحاق ا یریایکسرها

قابهاتاوینااوستاادقادوقۀایّیّنسایساشئرد.ا
ا
یتأخراوایتعل

آنچهاکّنتر ا)صا54(ادقبّقۀاتحولاویدیوداد بهاوندیداد گفتهانیزا

بسا عتبّقا یتاوافدطا یناق ایعلومایساکنااکها یالیاوندیداد 

هحا پهلویا یتناهّیا بعضسا دقا »نون«د قا هئیناصوقتا بها

شّهااد قدا)دقبّقۀاتحوالاvīdēwdādابهاvīdēdādاواوندیداد قجوعاشودا

بهاعلسا شرفاصّدرس،امسائل تاریخی زبان فارسی )یخن،ا1380(: 51-

65(.ا ینا شتبّهاکّنتر اتّبعسا یتا زا کر هایحددّناغربسا زا

دّنا یر نس.ا ینا یتنبّطاکّنتر انیزاکها
ا
قجوعابهانوشتهاهّیایحد

یعنّیا-sravahادقااوستا فدطایخنّنادینساوایتّیشاهّاوا وق دا

وا ذکّقاآنادینا یتاوادقاعبّق تایندولادقایتِنایدّلۀا وایخنا

 زابرتریاونایا د برایّیرایتوناوایندوالتادینساوازقدشتسا

 یت،ابهانظرایّ،اترجیحسابراقأیادیگرانا قداکها-sravahاق ا

یخنّنادینسادیگرا دیّنایساشئّقد.ا ینکهابگوییحایالکابرتریا

ونایا د برایّیرایتوناوایندوالتادینسازقدشتساهئّنایو وعا

ابهانظرایّابهترا
ً
پّکساواطهّقتا یتاتکلفا یتاواعجّلتّ

عاکلئهاکهادقا  یتا-sravahاق ادقا ینجّابهاهئّنایعنّیایویا

یطوقاربلاگذشتا)یخنّنادینس(ادقانظراآوقیحا) ینجّایجّلاذکرا

شو هااوایستنا تاکّنتر انمستاواخو نناهابر یاینجیانادقیتسایّا

نّدقیتساقأیا واالزما یتابها صلایدّلۀا واقجوعاکنا(.

ااااااایکایطلبادیگرا ینا»پمشگفتّق«اهحاشّیاابسا شکّلا

نبّشااواآنا ینکهافصلانوزدهحاوندیداد » قتبّطایستدیحابّا

ا
ً
یطّلبا صلساکتّبانا قد«.ا ینایخنابها یناصوقتا متئّال

هریزدا  زا زقدشتا فصلا آنا دقا و رعا دقا نمست.ا دقیتا

یساپریااکهاچگونهایساتو نااآفریاگّناق ا زادیتبردا هریئنا

 مکّما هئینا کها یسادهاا پّیخاهّیسا هریزدا وا کناا مفظا

ونایا دا یتاواهئچونا بز قیا یتابر یاق نانادیو ن.ا یاّا

یّا» بتالی«ازقدشتاهحاهستاوا آزیّیشا آنافصلانوعسا

یشّبهتساد قدابّایو جهۀابود اوایّقهاوا زا یناجهتایئکنا

ا
ً
تا دبسابّشااوابها یناصوقتا متئّال

ا
 یتانئّیناۀایکاین

دقاهستۀا صلسانسکانوزدهحانبودها یت.ابّا ینامّل،ا ینا

فصلاوندیداد نیز،ایّنناادیگرافصولاآن،ابهایکانوعا دبساتعلقا

د قداکهابهاآنا-frašna،ایعنساپریشاواپّیخ،ایساگوینااوا زا

 یناجهتانیزاییّنا ینافصلاوافصولادیگراپیونایاهست.ا

آنچهابّیااپّیخاد دهاشودا ینا یتاکهاچر افصلایحِلا

افصلا ولاوادوماوا
ً
بحثافصلانوزدهحاونایا دا یت،انهایثال

،ابهاخالفا
ً
یوماآن.ایطّلبا ینافصولا ولاوادومانیزا متئّال

تصواقانویسناهاوابعضسایحددّنادیگر،ا»بهایببا قتبّطابّا

زییناکهادقاآیینازقدشتسایداسابهاشئّقایساقوداوابّیااکها

 زاآلودگسابهادوقابّشاابرایطّلبا صلساونایا دا فزوده«انشاها

 یت،ابلکهاگویّا زاآناجهتادقاصاقایطّلباونایا داآیاها

 یتاکهابگویناادقاآغّزاخلدتاوادقاعصراطالیساجحا»جهّنا

نبوداچنین،ابّانهّداوایّیّنابود«اواپسا زاآنکها هریئناآناق ا

 زایّیّناخّقجاکرداوابهاآلودگساهّابیّلود،االزماآیااکهاهریزدا

تابیرهّیسابکنااکهاجهّناق ا زاآلودگساپّکاکنا:اجحابهاو یطۀا

یّختناوِقاخوداآنچهاق ا هریئنسابودا زاآفریاگّنانیکادوقا

د شتاواق نااواشریعتازقدشتساآنچهاق ادقافصلا ولاوندیداد 

 هریئناعلیهاتئّیساجهّن،اکهادقاآنافصلادقاشّنزدهاکشوقا
1. “Was ist av.dāta- vīdaēva-?”. Proceedings of the 5th Conference of the 

Societas Iranologica Europaca (Milano, Mimesis, 2006): 53-56.
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مصراشاه،ابهاوجوداآوقدها یت،اطردایّایکسرهارلعاوارئعا

یساکنا.ابهاعبّقتادیگر،ا ینادوافصلادقامکحایدایۀاکلا

وندیداد  یتاوابنّاابرا یناقبطا جز یافصولاوندیداد بّاهحا

وا بهازوقا ق ا  جز ءا بعضسا کها نمستا واچنینا  یتا قوشنا

فادقایجئوعۀاوندیداد گنجّنیاهابّشنا،اولسا یناهستا
ا
تکل

ادقا دو قارایحاتراجزءاهستۀا
ً
کهابعضسا زا ینافصولا متئّال

یسّملا  ینا دقبّقۀا  کنونا نبودها نا.ا -dāta- vīdaēvaا  صلسا

قجوعاشودابهایاخلابّلنسبهایفصلا»Vendīdād«ادقادانشنامۀ 

ایرانیکا  زاویلیّمایّالناق ،اکهایئکنا یتاآق ءا وابّاآنچهادقا

بها بّشا.اهئچنیناقجوعاشودا د شتها  ختالفّتسا آیاا  ینجّا

 یریکاوایّقیّا  یناکتّب:اقونّلاا آلئوتاهینتسهادقا یدّلۀا

یّتسوخ،اادبیات ایران پیش از اسالم،اترجئهازیرانظراژ لها

آیوزگّقا)یخن،ا1393(: 83-76.

دقایدّلۀا»دقبّقۀانسخها یا زالسّنا لتنزیل«ایّدد شتسا 10.ا

وا لبسادنا نسا  عجئساصوتسا »فّءا کها آیاها دقاصفحۀا215ا

گونها یا زافا یتاکهاپمشا زاآنایصوتسابّشا«.ا یناگفتها

نّدقیتانمست،اولسابهاشرطاآنکها ینافّءا عجئسادخیلا زا

زبّناهّیاشررسا یر نسانبّشا.اچونادقاآنازبّناهّا نسا دیاهّیا

و کاد قادقاآغّزاکلئهانیزابهایّیشساو کاد قابالایساشود،ایعنسا

 δابهاdکهادقا صلایکاصوتادولبسایّیشساواو کاد قا یت(،ا( βابهاb

واgابهاγاتبایلایساگردد.ادقافّقیساکلئّتسادخیلا زاآنازبّناهّا

هستاکهاآغّزشوناهابهاففءت عجئسا نااوابنّاابراا یناپمشا زاآنهّا

ڤام  وا یغایا  زا »قنگ«ا بهایعنّیا ڤاما نمست.ا نیزا یصوتسا

بهایعنّیاومم ) زاabāmایّاشّیااaßāmاپهلوی(انئونۀاخوبسا یتا

کهافرقا ینادواففءت عجئساق ابهالحّظاینشأانشّنایسادها.

دقایدّلۀا»بّقباایّاپهلبا«ایکا شتبّهاچّپسادقاپّیینا 11.ا

صفحهابّعثابهاهحاقیختناشئّقۀایّدد شتاهّاشاها یت.ا

خو نناهابّیاایتوجهابّشااکهابعاا زا» بنارتمبۀادینوقی«ابّیاا

اشئّقهاهّاق ا
ْ
شئّقۀابرنویسا37ابیّیااوابهاهئیناترتمباخود

 زا عجائب المخلوقات  بها یربوطا یّدد شتا کنا.ا  صالحا

بخشایّدد شتاهّافوتاشاهاواهئینابّعثاشاهاکهاشئّقهاهّیا

بعاا زا40ابهاهحانریزد.ابهاهرامّلادقاچّپابعاا یناندصاق ا

بّیااجبر ناکرد.

یدّلۀا»خو یتگّقیا فر یمّبا زا یپنا قیا،انئونها یا 12.ا

 زابنایّیۀا]=ایوتیف[ا غو ادقا یّطیرا یر ن«افّیاها شا زاجهتا

 یتدصّیانویسناها یتادقاینّبعاپهلویاوافّقیساواعربسادقا

بّبا ینایو وع،اوقنهانها ینارصها»یوتیف«ا یت،اال رلادقا

قا یت(،ا قو یّتا یر نسا)چونایوتیف،ابنّابراتعریف،ایضئونایکرا

 نسّنا بها یو وعا بّزگرد نانا وا نویسناها پّیّنسا شرحا نها

نخستینابودناینوچهرا)یعنساَینویایتوناهنایابّیتّن(اواتویلا

ادقیتا یت.ا ینارصها
ً
 وابهایّدقش،اکهازیینابّشا،ا متئّال

دقامااجستاوجویانویسناۀایدّلهادوانئونۀادیگراهحاد قد،ا

ولساآنادوانئونۀادیگرادقاو رعایکانئونۀاو مانا.ابهاعبّقتا

دیگر،ایّاد یتّنا غو یا یزدانریهادقاقو یتاآفرینشایّنویا

صوقتاپروقدۀارصۀا»یردخو هس«اجهسادقاد یتّناآفرینشا

صوقتا  خیرا رصۀا یّا  یت،ا بندهشن  کتّبا دقا زقدشتسا

صارصۀایّنویا یت.ابهاگئّنایّ،ابهاخالفاقأیایحددّنسا
ا
یلخ

بّشا.ا یّنویا گئواویانگرن،ا صلایئکنا یتارصۀا یّنناا

»یّجر یاجهساواآقزوِیا وا یزدانریها)یّانریوینگ(اق «انیزا

بهانظرایّایعنّیادیگریاد قد،اکهاشّیاادقاجّیادیگرابتو نیحا

ا» غو ِی«ا
ْ
دقبّقۀاآنابحثاکنیح،اوایو وعاآناتنهّادقاصوقت

یزبوقادقاعنو نا ینایدّلها یت.ابّقیاآنچهابر یاگشودناگرهِا

یعنّیا ینارصهاالزما یتایکا یتدصّیادیگرادقا فسّنهاهّا

جستاوجویا علسا لخصوصا وا یللا یّیرا رصهاهّیا وا

قو یّتسا یتاکهایّنویاشنّیّناینشأارصهاهّیایّنویاق ادقا

اوادقاماا طالعا
ً
آنهّایساجوینا،ایّننااکتّبا خنوخ.ا جئّال

نویسناۀامّ ر،اقجوعاشودابه:

John REEVES, Jewish lore in Manichaean Cosmogony 
(Cincinnati, 1992), 71ff, 189f.

دقاهئینایدّله،ادقایّدد شتا11،انویسناهابهاعنو نانئونها یا

 زایکاقو لایعئولادقاقو یّتا یر نس،اکهادقاآنهّاصفتافردیا

انریئّنا
ِ
ق ادقا دو قابعاانّماپاقا واشئردها ناا)یکانئونۀاخوباآنایّم

 یت(،ابّا قجّعابهایکایدّلۀادکترایحئودا ییایّالق،ا زا»یرد س«ا

پاقا حّکایّداکردها یتاکهابهانظرا ینادوایحدقادقا صلا

ا
ً
صفِتا حّکابودها یت،ابهایعنّیا»یردخو ق«.ا یناقأیاظّهر 

 عتبّقاخوداق ا زادیتاد دها یت؛اقجوعاشودابه:ا

شّهنّیه«.ا یرد سا تّا ود یسا توشترا » زا جاللیّن،ا یحئاامسنا

پژوهش های ایرانشناسی،اس4،اش2 )1393(: 32-13.
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دقایاخلا»آبّن«ادقادائرةالمعارف بزرگ اسالمی آیاها 13.ا

 یتاکه:ا

آبّنا]...[ابهایعنساآباهّیتاوانّماگذ قیا ینایّهاباینانّما

بها عتبّقاتداساآبادقانظرا یر نیّنارایحاوا نتسّباآنابها یزدا

نّهیاا) نّهیتّا=ا یزداآباهّ(ا یتاواهئچنینابها ینایببا

 یتاکهادقا ینایّها نتظّقابّقناگسایساقفتها یت.ا

چنّنکها  یت،ا نبودها نّماگذ قیا یببا  خیر لذکرا شقا  ینا

نّماگذ قیایّهاآذقابهاآتشابهایبباقوشناکردناآتشابهاجهتا

یریّانبودها یت.ادقاو رعا ینادوایطلباکهادقابعضساکتّباهّیا

تاجویّنۀا) تیولوژیک(ا ینا
ا
رایحاهحاآیاه،اخّصیاتاتوجیهسایّاعل

قو یّتا یت.ا نتسّبا ینایّهابهانّهیاانیز،ا گرایستنایادقا

یتناهّیازقدشتساد شتهابّشاا)واشّیاانا شتهابّشا(،ابّزا یریا

ثّنویا یتاوا ثریادقانّماگذ قیا ینایّهانا شتها یت.ادقاو رعا

 )ap،اāp(ادقاهئۀایو قدا یتعئّلاکلئۀاآبا
ً
هنایاو یر نیّناظّهر 

دقاِویدا وااوستا، بسا یتثنّاآناق ابهاصوقتاجئعابهاکّقابردها ناا

 varṣa- آبهّ(اهست؛ادقاِویدا( āpasدقاِویداایرودهاهّیسادقایتّیشا(

افدطاصوقتاجئعاد قد.ا»بّق ن«اهحادقا صلا
ً
بهایعنّیا»بّق ن«انیزاظّهر 

جئعا یتا زا-vārابهایعنّیا»بّق ناوارطرۀابّق ن«(.ابنّاابراا ینا»آبّن«ا

بّزیّناۀایکانوعا یتعئّلابسمّقاکهنا یتاکهادقازبّنادینسا

بّرسایّناهابودها یت.ا ینّن،ایعنساهنایّناوا یر نیّن،اآباهّاق ا

تانّماگذ قیاهئینابودها
ا
بهاصوقتاجئعسایساپریتیاها نااواعل

 یت.ایکانئونۀاآشنّانّما یزدا» پّمانپّت«ا یتاکهادقاآنانیزا

لفظاآبایطّبقا نتظّقابهاصوقتاجئعابهاکّقاقفتها یت.اخالصها

ابها
ً
آناکها هئیاتایّفتنانّهیاایسألها یاثّنویا یتا) لبتهانهالزویّ

یعنّیاآناکه،اچنّنکهاگّهساگفتها نا،اجّنشمنا پّمانپّتاشاهابّشا(اوایؤثرا

دقانّماگذ قیانبودها یت.

دقاییّنایاخلاهّیاد نشنّیهاهّ،ایاخلا»آخر لزیّنا 14.ا

چناا خوبِسا بها مّ را نویسناۀا نظرا بها زقدشتس«ا دینا دقا

یاخلادیگرایناقجادقا یناکتّبانمست.ایاخلا»آق یس«انیزا

نّگزیراترجئهاگونها یا لتدّطسا زانوشتهاهّیایحددّناغربسا

بودها یت.ا نویسناها  زامیطۀاتخصصا بیرونا  یت،ازیر ا

ایرانیکا  دانشنامۀ  دقا »آق یس«ا یّنناایاخلا بودا شّیااالزما

یبّمثابمشتریادقبّقۀا لفّظادخیلا یر نسادقاآق یساواآق یسا

دقازبّناهّیا یر نساواعربسادقاآناگنجّنیاهایساشا.

»شهریتّنهّیا پریطلبا وا خوبا قیّلۀا یّا یدّلها بها 15.ا

صّنادقاجغر فیّیاتّقیخساالباایساتو نناا  یر ن«،ا یروزایتخصا

یطّلبسابیفز ینااوا ینابراعهاۀا یشّنا یت.ایّادقا ینجّابهادوا

یدّلۀابسمّقاخوبادقبّقۀادوایو وعاجزمساآنانوشتها شّقها

یساکنیح،ایکسادقبّقۀا»یغااهفتاآشمّن«ا)ص291(:

یحئاامسناجاللیّن،ا»یغااچگونهاهفتاآشمّناشا«.اپژوهش های 

ایرانشناسی،اس6،اش1 )1395(: 34-21.

وادیگریادقبّقۀا»دیتگرد«ا)ص295(:

نّیۀا )ویژهانّیۀا فرهنگ نویسی  دیتکره«.ا وا »دیتگردا جح،ا پاق ما

فرهنگستّن(،ازیراچّپ.

یدّلۀا»کرتیراوایمّیتا تحّدادیناوادولتادقادوقۀا ۱۶.ا

آناهست،ا دقا کها  طالعّتاخوبسا بّاوجودا ق ،ا یّیّنیّن«ا

ا
ً
نئساتو نایکایدّلۀاتّقیخسادقجۀا ولابهاشئّقاآوقداوا متئّال

بّعثاواد عسادیگریانیزادقانوشتناآنایؤثرابودها یت.ادقبّقۀا

ـاادوایطلباآناخو نناهاق ابهاچناایدّلۀاتّزهاترا)ینهّیایدّلۀا یکاا

یرموماینصوقاشکساکهاربلا زا ینایدّلهانوشتهاشاه(ا قجّعایسادهیح.ا

یکسادقبّقۀاترجئۀابعضساعلومابیگّنهابهافریّناشّپوقایّیّنسا

واعرضاکردناآنابرااوستا یّاینجیاناآنابّااوستا )نهاتلفیقاکردنا

بّااوستا یّاگنجّنیاناآنادقااوستا(ادقاصفحۀا32۴:

M. SHAKI, “The Denkard Account of the History of the 
Zoroastrian Scriptures”. Archív Orientálni 38 (1970), 
pp. 277-312.

Y. SAADAT, “Middle Persian abāz-handāxtan”. Jour-
nal of Persianate Studies 7 (2014): 137-148.

آنّنا یرکوبسا بها کرتیرا کها یذ هبسا وا فرقا یصّدیقا دیگریا

یبّهّتایساکناا)نیزاقک.اص۴۶۶اکتّب(:

F. de BLOIS, “Nasrāni (Nasóraîos) and Hanīf (eth-
nikós): studies on the religious vocabulary of Christi-
anity and of Islam”. BSOAS 65 (2002): 1-30.

Ch. JULLIEN and F. JULLIEN, “Aux frontiéres de l'Iran-
ité: «Nāsrāyē» et «Krīstyonē» des inscriptions du 
Mobad Kirdīr”. Numen 49 (2002): 282-335.

بعضساینّبعاجایاتراق ایساتو نادقاکتّبانهاچنا ناخوباآرّیاتوقجادقیّیسا 1.ا

یّفت:

Daryaee, Touraj. Šahrestān īhā ī Ērāšahr. Mazdā Publishers, 2002.
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یّدد شتا»برگو «انشّنایسادهااکهابرگو اصفتسا یتا ۱۷.ا

یشتقا زابراواگوماوابرادقایکاچناابمتاشاهنامه کها یناتعبیرا

وا abar-gugāhا کّقبردا وا نمستا   ّفها مرفا آیاها آنهّا دقا

اabar-gugāyادقایتناهّیاپهلویایؤیااآنا یتا)غیرا زا
ً
 متئّال

شّهایاکها زادادستان دینی ندلاشاه،انویسناۀا ینایطوقاپمشتراشّهاا

دیگریانیزایّفتهابود،اولسانتو نستاآناق ادقایّدد شتاهّیاخودابیّبا(.ا

 یّا»بگو هاکردن«اکها زاترجئۀانهّیۀاشمخاطویساندلاشاها

یؤیاایخنانویسناهانمست:ا

وا گراکسسادوابناۀاخویشاق ابگو هاکناابراآنکهاکنیزکسا زاویا

بّقاد قد...ا

دقاو رعادقا یثّلا یناجئلها»به«امرفا  ّفها یتاکهایئکنا

 یتاهئر هابّا یحایّاصفتاشود،ایّنناا»بهاق یگّنافروختن«،ا

 pad bulandبها قز ناخریان«،ا»بنوییااگشتن«ادقافّقیساوا«

xwānd )یادگار زریران(.ا فعّلسایّننااشاردنتوادمشتنتواخومن ن،ا

کهابهالحّظاتّقیخسایفعولادویسایسااگیرنا،ایفعولادویشّنا

یئکنا یتادقافّقیساواپهلویابّاpadاوابهایّاباونا ینادوابها

کّقاقود،ایّننااpad) parrox abāyēd dāštan(؛ا»بها یر نابهایرد نا

نخو ننایّن«.ادیتۀادیگرا فعّلسا یتایّنناا»بهاخرجاکردن«ا

)دقاپهلوی:اpad uzēnag kard(ابهاجّیا»خرجاکردن«،ا»بهاترکا

گفتن«ابهاجّیا»ترکاگفتن«،ا»بهالعنتاکردن«ابهاجّیا»لعنتا

 pad zan(کردن«اکهاشّیاابهترینانئونۀاآنا»بهازناکردن«ابّشاا

kardan(ابر برابّا»بهازنساکردن«.ابهاعبّقتادیگر،ا»بهاگو هاکرد«ا

ق ابّیاادقاذیلاچنیناترکیبّتسابرقیساکرد،انهاآنکهاآناق اکلئهاا یا

یشتقایّنناا»بخرد«ایّا»برگو «اشئرد.ابر یابعضساشو هایاکها

بّا ینابحثا قتبّطساد قنااقجوعاشودابه:

یحئوداشفیعس،اشاهنامه و دستور )د نشگّهاتهر ن،ا1377(: 340.

Ch. BRUNNER, A Syntax of Western Middle Iranian 
(Caravan Books, 1977): 130-131.

دقایدّلۀا» ناقزابهز دافرخاپیروز«اکهایتنساشعرگونهاوا 18.ا

ادشو قا یت،اال رلاترجئۀایکاعبّقتانیّزینااتصحیحا
ً
نسبتّ

 یتاواآناعبّقتا»چهاد نّادقاآغّزا)نتیجۀ(اکّقاق ایسااد نااوا

نّد نادقاپّیّناآناق ایساابمنا«ا)ص343(ا یتادقاترجئۀ:

cē dānāg pad bun ī kār dānēd, dušāgāh pad sar wēnēd.

 یناعبّقتاق ابّیااچنیناترجئهاکرد:ا»هرچهاد نّابهاآغّزاکّقا

یسااد نا،انّد نابهاپّیّناکّقایساابمنا«.اcēاگّهسابهایعنّیا»هرچه«ا

ابهایعنّیا»هرکه«ا یت:ا»کهاقوداچردا
ً
 یت،اچنّنکهاkēایکرق 

واکهاخسبااخو باببمنا«.

پهلویادقاشّهنّیه«ا  زا یدّلۀا»چنااو ژۀاعّلئّنها برا 19.ا

دقا »باقه«،ا بهایعنّیا پی موسم،ا  صلا  یت.ا و قدا  یر د تسا

پهلویاpaywāsīgا یت،اولسا ینکهادقاشاهنامه بها روقتا

پذیرفتنسا صوقتا  ینا بها ا
ً
ظّهر  بّشاا شاها پی موسمت وزنا

نمست.انویسناهادقاتأییاایخناخوداشو هایاآوقدهاکهانشّنا

تغییرا وزنا بها روقتا کلئّتا بعضسا شاهنامه  دقا دهاا

اهیچایکا زا یناشو هاایؤیااایخنا وا
ً
کردهاا نا.ا یّاظّهر 

مّصلا شتدّقاعّییّنها آذربفدگفنت بهاجّیا آذرآبفدگفنت نمست:ا

 یت؛اتبایلامنوشیرومنتبهانوشیرومنتتّبعایکارّعاۀایعروفا

کلئّتا یتا ا
ِ
یفتوح ا

ً
غّلبّ آغّزیِنا آنامذفاهئزۀا وا  یتا

ادقاورتساکهاهجّیایستدلابهاشئّقاآیناا)یّننااتبایلا
ً
یعئوال

مبفزتبهابفز،امبفمتبهاوممتو...(؛اتبایلاموستفتبهامستفتتّبعارّعاۀاآو یسا

 یتاوامستفاوامستتدقانظحاوانثرافّقیساواعربسانظّیریاد قد؛ا

ترکیبا مّصلا ا
ً
 متئّال لغنیفطیست بها لغنفطیست تبایلا وا

)blending(ادواصوقتالغنفطیستوالغنیطیسا یتا)بّا ینامّل،ا

کّقبردا بها ق ا د قدا روقتاشعریاشّعرا  متئّلا  خیرا کلئۀا  ینا دقا

،اچنّنکهاگفتهاا نا،ا
ً
 متئّال پی موسمت بّشا(.ا کشّناها لغنیفطیست

خلطسا یتابینادواصوقتاپ موسمت)یدّیسهاشودابّا یالیاکلئها

دقاپهلویاکهاdاد قد(اواپیومسم.ادقا یناابّقهاقجوعاشودابه:

زبّنا دقا پهلویا کلئۀا نّشنّختۀا یعنسا »یکا صّدرس،ا علسا شرفا

فّقیس«.افرهنگ  نویسی،اش3:اص9.

دقبّقۀامستفتواموستفتقجوعاشودابه:

علساا شرفاصّدرس،ا»رّعاۀاآو یسامذفا/w/اآغّزیاواچناایسألۀا
آو یساو بستهابهاآن«.افرهنگ  نویسی،اش12:اصا10.

ّانّماچهّقاطبدۀا جتئّعسایّیّنیّنادقاآنایدّله.اگفتهاا ناا  یا •ا
شبیها چیزیا بها ا

ً
یعئوال کها شاهنامه،ا دقا  ولا طبدۀا نّما کها

ا»آتوقنیّن«ابودها یت:ا
ً
»کّتوزیّن«اتحریفاشاه،ا متئّال

خو نمــش آتوقنیــّنا کــها گروهــسا

د نمــشا پریــتناگّنا قیــحا بــها

ا
ً
ادقاوزنانئسااگنجااواو واکلئهاق انیزاظّهر 

ً
ولسا»آتوقنیّن«اظّهر 
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نئسااتو نا ئاها)یعنساu(اخو نا.ابنّاابراا ین،اچنینایسانئّیااکها

بّیاابهادنبّلاق هادیگریابر یاملا ینایسألهابود.اطبدۀادوماق ابها

»تمشتّقیّن«اتصحیحاکردهاا نا:ا

بنشــّنانا وا برکشــماناا صفــسا

هــئــسانـــّماتــمــشــتــّقیــّناخــو نــانــا

ا زاوزناخّقجا یت.اکسرهاوا ئاۀا
ً
»تمشتّقیّن«انیزاظّهر 

نئودیا دقاخطا بودها نا،ا īا وا ūا کوتّهاشاۀا کها رایح،ا فّقیسا
نا شتها نااواکلئها یایّننااخوردابهایعنّیا ناکاواکوچک،انیزا

اچنینانبودها یتاوابنّابرا ینا
ً
بّاآنکهایصوتشاکوتّهابوده،ا صّلتّ

خوردابهااایصواتاکوتّها یالیاتّقیخساد قداواآاورنیفنتواایشتفریفنت

 زا یناشئّقانمستنا.ابنّابرا ین،اتّاشو هاارطعسایشّبهساپیا ا

ا یناتصحیحّتاوابّزیّزیاهّاق ابّیاانّدقیتا
ً
نشود،ا متئّال

شئرد. طبدۀایوماق ابها»پسویس«اتصحیحاکردهاا نا.اتّازیّنساکها
شّهایا زاکّقبردا یناکلئهادقایتوناپهلویاپیا انشود،ایعنساتّا

زیّنساکهاشّهایاپیا انشوداکهابنّابراآن،انّماطبدۀایوماینسوبا

ادقایدّلها
ً
بها-pasuا»چّقپّیاکوچک«ا)نها»چّقپّیایفیا«اکهایهو 

 pasuš.haurva-آیاه(ابّشا،انئسااتو نا یناتصحیحاق اپذیرفت.ا

نیزاکهابهایعنّیا»یحّفظاگویفنا ن«اوا»یگاگله«ا یتا)نها

وا آیاه(ا یدّلها دقا ا
ً
کهایهو  یفیا«ا »پروقشاادهناۀاچّقپّیّنا بهایعنّیا

هئچوناتأییایابر یا یناقأیاآیاه،اصفتانوعسایگا یتا

ا زابحثاخّقجا یت.
ً
وا متئّال

تصحیحا نیّزیناا نیزا کلئّتا وا نّماهّا بعضسا 20.ا بطا

ینّبعا رففنت
ُ
)ط رففنت

ُ
ت )دقایو  عایختلف(ابهاجّیا اورففنت  یت.ا

عربس.ا ینکهابعضسایساگوینااکهاخوداچینیّنایصوتاکلئهاق اuاتلفظا
یساکنناادلیلانمست،اچوناuانئّیناۀا ئۀافّقیسا یت(؛اکرهتبقگسونت
یّا بالسفغونت یّا قرهتبقغسونت بهاجّیا )ص145(ا قرهتبقگسونت وا

 یتا کلئها یا )بقغسونت دیگرا بعضساصوقتاهّیا وا بالَسغونت

یغولسابهایعنّیا»شهر«(؛اایشترتبهاجّیاتشترت)ص189؛اiادقاصوقتا
کهنا یناکلئهایعّدلاکسرۀافّقیسا یتاوا یناکلئهابهاصوقتاتِشترتیّا

بها بّاراقیاتصحیفادقافرهنگاهّیافّقیسا بطا یتا)قجوعاشودا

لغت نامه وابهامو شسادکترایعینابرابرهان(اوابنّبر ین،اقو انمستاکهابهاصوقتا

دقا جئلها ) زا لسکویهت بهاجّیا مبنتلسکویهت شود(؛ا نوشتها ایشترا

مت) زاجئلهادقاصا245( 
َ
ص241(؛ابفرکنفیتبهاجّیابرکونمتیّابرکون

واندلاiاواuاپهلویابهایفءاواومواخطافّقیسادقایو  عایختلف. 

بعضسا زا ینهّ،ایّنناایوقدا خیراواایشتر،ا شتبّهاعئویسا یتا

واتّاکنونارو عاادقیتسابر یاندلاآنهّاوانظّیراآنهّابهاخطا

فّقیساو عانشاها یتاوانویسناهانیزادقاو رعا زاشموۀایختّقا

زیّنهاپیرویاکردها یت،اوقنها زایّهیتا ینایصوتاهّانیکا

آگّهابودها یت.االزما یتادقاآیناهارو عااقوشنسابر یاندلا

 یناکلئّتابهاخطافّقیساو عاشود.

  

یدّالتاتفضلساپرا یتا زایطّلباتّزهایّباوانکتهابمنساهّاوا

اهئینابودهاوا
ً
سا وا زایدّلهانویسساظّهر 

ا
ظر یفاهوشئنا نه.اتلد

سابعضسادیگرا زاهحانسالناواهحارطّق نا وانیزا زا
ا
 ینابّاتلد

ا
ً
جهّتسا ختالفاد قد.ابهاهئینایببا یتاکهایدّالتا واغّلبّ

یّدد شتاگونهاواکوتّهنااواتّامایایّدآوقابعضسایدّالتا ییلا

بنونمستاواو لتراهنمنگ.اتفصیلاواشرمساکهادقابعضسایدّالتا

بعضساهحانسالنا و،ایّنناادکتراعلسا شرفاصّدرساوایرموما

یدّلهانویسا دوا بّشمحا ) گراخو یتها بهئنایرکّق تساهستا دکترا

ادقانوشتهاهّیا وانمستاوا ینا
ً
شّخصاق ابهانئونهاذکراکنیح(ایعئوال

انشّنادهناۀاهئّنا ختالفّتسا یتاکهادقاتصوقا ینّنا زا
ً
ظّهر 

یدّلهاوایدّلهانویسساوجوداد شتها یت،اواهحا لبتهاگّهسانّشسا

 زا ختالفادقایو وعّتایوقداتحدیقا یشّن.ابّا یناهئه،ا

قادیتا زانوشتناکشمااکها تفضلسادقازیّنسابها جبّقایرگاجبّا

زیّناپختگساواقیماگسا وابوداواجّیابسسا فسوسا یتاکها

 هلاعلحا ینداقازودا زاخز نۀاد نشا وایحروماشانا.


