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دقانخستینا»هئّیشادویّالنۀافرهنگاوازبّناهّیابّیتّنسا

 یر ن«،اکهادقاخرد دیّها1396ادقاد نشگّهاشهیاابهشتساتهر نا

برگز قاشا،ادوایاعّیاکهنهادقبّقۀاهزو قشاواآو نویسساخطا

ابهاآنا
ً
پهلویابّقادیگراتکر قاشااوا زارضّاگروهسانیزا جئّال

بعضسا آق ا  ینا تکر قا کها یساقودا آنا بیحا یّیلاشانا.اچونا

جو نّناوایحددّناتّزهاقیماهاق انیزادقادوقابّطلساگرفتّقاکناا

دقیتا آق ءا تکر قا بودها نا،ا گرفتّقا با نا پمشترا بعضسا کها

یحددّنادقبّقۀاهزو قشاواآو نویسسایتوناپهلویابهاصوقتا

اخّلسا زافّیاها یاانمست.اآنچهادقبّقۀاهزو قشا
ً
عئویسا متئّال

ادقایدایۀاکتّبساهحابّاتفصیلا
ً
دقا ینایجئعاگفتهاشا،اربال

بمشتراآیاهابود،اولساپّیخابهایطّلباآنایدایها ینجّا روقتا

نا قد،اچوناآنایطّلبابهاکلساآشفتها یتاوابهاعالوهایجئوعها یا

 یتا زابافهئساهّ؛ایؤلفامرفایحددّنساق اکها زاآنهّاندلا

رولاکردهادقیتانفهئیاهایّادقیتاندلانکردها یتاواقدیا

کهابراآق ءاآنهّانوشتهادقاو رعاقداتصوق تاخودا ویت.ابنّبر ین،ا

آنچهادقا ینجّادقبّقۀاهزو قشاآیاهایتوجهایطّلبسا یتاکهادقا

هئّنایجئعایطرحاشا.1ا

نخستاهزو قش.اهزو قشادقالغتابهایعنّیا»فهح«ایّا

ابها
ً
»ترجئهاواشرحاواتفسمر«ا یتاوا زاجهتایعنّایخصوصّ

نفسیواعربسانزدیکا یت،اکهاهحابهایعنّیا»ترجئه«ا یتاوا

هحا»شرح«ا)تفسمرادقایتونارایحابهاهرادوایعنّاآیاها یت(،اوادقا

 صطالحاکلئّتساق اگوینااکهابهاآق یساکتّبتایساشاهاا یتاوا

ادقانوشتهاهّیایغایا
ً
دقاهرازبّنسابهالغتاآنازبّناتلفظ؛ایثال

آنهّاق ابهایکااشکلایساخو ناها نا،ادقاپهلویابهایکااشکلاوا لخا

) لبتهاهزو قشاهّیایغایاواپهلویایّیّنساوا شکّنساواخو قزیسایکسّنا

او ماا یر نس،ا گراتغییر تا
ً
نمستنا،ایعنسایئکنا یتالفظاو ماایّاتدریبّ

ادقایتونایغایایکاهزو قشاد شتهابّشااوا
ً
آو یساق ادقانظرانیّوقیح،ایثال

دقاپهلویایّیّنس،اکهابهاآنافّقیساییّنهایساگوینا،ایکاهزو قشادیگر(.ا

ا زاهئیناجهتاکها یناکلئّتاق اطوقادیگرایساخو ناها ناا
ً
ظّهر 

واصوقتایکتوباق انئساخو ناها ناا)وادقا د یهاخو هیحاگفتاکهاچر ا

 صالًانئساتو نستها نااصوقتایکتوباق ابخو ننا(اوایجبوقابودها نااآنهّا

ق ابهازبّنادیگرابرگرد نناایّاشرحاواتفسمرایّاترجئهاکننا،ابها

آنهّاهزو قشاگفتها نا.ایخّلفّنایساگوینااکها یناچها»پایاها ی«ا

 یتاوادقاکجّایساتو نانظیراآناق ایّفت؟ایو فدّنایساگوینااآیّا

ا.e.g،اکهادقا نگلمسساfor exampleاایساخو ننا،اوا.i.eاکهاا
ً
یثال

ابهاالتمنساکهادقازبّنا
ا
that isایساخو ننا،اوادیگراکلئّتایعتا

نمست؟ا پایاها  ینا نظیرا یساخو ننا،ا دیگرا طوقا ا نگلمسسا

رمیّورآحمورضارقائمراقاا 

د نشگّهاتهر ن
qaemmaqami@ut.ac.ir

راعشآرورشراشآتههس رااه روولهپ 
وام رسیرناوآرر شراوزا

1.ا قجّعابهاآثّقایتعادایحددّنادقا ینابّقها ینجّا روقتانا قد.ابهاهئینایببا
جزابهاناقتا زانّما ینایحددّناواآثّقشّنایّدیانشاها یت.
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وا هوقیا وا سا
ا
مت وا یویریا » یاموگر ماهّی«ا ا

ً
 صطالمّ یّا

ساطرفا
ا
عیالیساوا» یاموگر ماهّی«ا کایادقانوشتهاهّیامت

خوبسابر یایدّیسهانمست؟

 ینکها یناهزو قشاهّادقازبّناهّیا یر نساچگونهابهاوجودا

آیاها ناا زادههاهّاربلایسألۀایحددّنابودها یتاواشّیااشرمسا

کهایحدقایشهوق،او لترابرونواهنمنگ،ادقاقیّلۀاایرانی میانه 

دقبّقۀاآناآوقده،ابهترا زابدیۀاشروحابّشا؛اواآناچنینا یتا) گرا

بخو هیحاو قداجزمیّتانشویح(:ازبّناآق یسادقازیّناهخّینشمّنازبّنا

دیو نابودها یت،ا یّادقاهئّنازیّناعّدتابراآنابودهاکها لفّظا

 یر نساق اهحاجّابهااجّادقایتناهّابهاکّقاببرنا؛انخستا لدّباوا

آق یسا دقا آنهّا بر یا یعّدلسا کها ق ا  صطالمّتسا وا عنّوینا

ابعضسا لفّظادیگراق .ابایناترتمب،ا
ً
نا شتها نااوایپسا متئّال

کّتبّناکحاکحایّداگرفتها نااکهاچگونها لفّظا یر نساق ابهاخطا

آق یساکتّبتاکننا.ابهاایروقا یّماشئّقا لفّظا یر نسابمشتراشاها

وازبّناآق یساهحافر یوشاشاها یت،ایّاکئتراکسسابودهاکهاآنا

ق اخوبابا نا.االباابعاا زایاتساکّتبّنا یر نسازبّناترتمبا

کلئّتاوانحواجئالتاق انیزاتغییراد دها نااوا یر نساکردها نا،ا یّا

بعضساکلئّتاهئچنّناآق یسایّناها نا.ادقا ینایرملهادیگرا

دشو قایساتو ناتشخیصاد داکهایتن،اآق یِسایغلوطا یتایّا

 یر نِساآییختهابّا» یاموگر ماهّی«اآق یسا)چنّنکهاهنوزاهحابرایرا

بعضسایتونادوقۀا شکّنسایبّمثها یتاکهاآق یسا ناایّا شکّنس(.ا ینا

یساقفتها ناا کّقا بها یتناهّا دقا زیّنا  ینا تّا کها آق یسا کلئّتا

صوقتاهّیاصرفاشاها ناا)یعنسایّنناازبّناعربساکهاصوقتایرفوعا

واینصوباوایجروقابّاهحافرقاد قنااوایّنناا یناصرفاهّ(اواپیا یتا

ولسا د شتها نا،ا کّقبردیا پمشترا آنهّا صرفسا شنّیهاهّیا کها

بهایروقا یناصوقتاهّیاصرفسابهااصوقتاهّیسارّلبساواثّبتا

بالاشاها نااواگرچهاشنّیهاهّیاصرفمشّناق انگهااد شتها نا،ا

دیگرا بهااعبّقتاا وا نا شتها ناا کّقکردیا هیچا شنّیهاهّا  ینا

شئّقیاکلئۀابهاا صطالحاغربیّنا»فریزاشاه«ابودها نا.ا ینکها

 یناکلئّتاآق یساق ا زاکسایساتو نا»هزو قش«،ابهایعنّیساکها

دقایطوقاربلاآیا،اخو ناایعلومانمست؛اشّیاا زایاۀادومایّا

یکحاپمشا زاییالد.

مّلابعضسایساگوینااکها زا ینایاۀادومایّایکحاپمشا زا

ییالدابهابعااهحاآنچهادقایتوناهستاهزو قشانمست،ایعنسا

لغتسانمستاکهادقاکتّبتاآق یسابّشااوادقالفظا یر نس،ابلکها

آنا بها  یروزا آنچها یعنسا  یر نس؛ا دقا  یتا آق یسا لفظادخیلا

و ماو ژهایساگوینا،ایّنناا لفّظادخیلاعربسادقافّقیسایّا لفّظا

دخیلافر نسویادقا نگلمسس.ا ینا دعّا لبتهاجایاانمستاوا

متسادقاررنابمستحاییالدیاهحایحددّنسایّننااولفگّنگالنتسا

آلئّنسابهاآنارّملاشاها نااوابعضسادیگرایّنناابوا وتّسایومایا

ا متئّلاد دها نااکهاال رلابعضسا زا ینا لفّظادخیلابودها نا.ا

ارولا
ا
 یّاکسساهحاهستاکهاقأیاخوداق ادقاوهلۀا ولابراقد

 بناانایحا یتو قاکردها یت،اکها ولابّقا وایحددّناق ابهاهزو قشا

وا  یت،ا یّختها یتوجها پهلویا یتونا دقا آق یسا  لفّظا بودنا

یساگویااکها ینارولا واخبراو مایا یتاکهایؤیایانا قدا

التنبیها )مّلاآنکهادقاو رعاخبراو مااهحانمستاوارولایسعودیاکهادقا

ق ا نبطسا ـااوا  یتا نبطسا بها آییختها  یر نیّنا نوشتهاهّیا بعضسا یساگویاا

ادقایوقدازبّناهّیسایّننااآق یساوایریّنسابهاکّقایسابردها ناااـاا
ً
یسلئّنّنایکرق 

یکایؤیااآنا یت(اوابهاعالوهادقاآناخطّهّیساهحاهست.ا بنانایحا

ا زا بنایدفعاندلاکردها) گرا ینارسئتاآخرا
ً
 یناخبراخوداق اظّهر 

قو یتا واق اهحا زا بناایدفعابا نیح(اکهادقا یناربیلایسّملاثدها یت،ا

چنّنکهاخبرایعروفادیگرا وادقبّقۀازبّناهّیا یر نساق اهحا

 ینایطوقاندلاکردهاوابعضسا  زا  بنانایحاکئساربلا هئینا

نویسناگّنادیگرا)یّنناا صطخریاوا بوعباهللااخو قزیس(اهحاآناق ا

تکئیلایّاتأییااکردها نا.ادریقاترابگوییح،اآنچهادقبّقۀاهزو قشا

عا
ا
دقانوشتۀا بنانایحاآیاه،ا د یۀاآناچیزیا یتاکها وا زا بنایدف

دقبّقۀازبّناهّاواخطوطا یر نساندلاکردها یت.ادلیلسانا قیحا

کهایکاجزءاعبّقتا واق ایعتبراتلدساکنیحاواجزءادیگرشاق ا

ا
ً
نّیعتبر.او نگهسا بناانایحایساگویاادقا ینانوعانوشتنایثال

یسانویسناالحمااوایساخو ننااتا اوایسانویسناابسوآاوایساخو نناا

گهشت،اوا ینایخنا واق ایّا یروزاهحایساد نیحاکهادقیتا

 یتاوافرهنگ پهلویا)قجوعاشودابها د یۀابحث(انیزاآناق اتأییاا

یساکنا،اواچنیناچیزیاق ا لبتها بنانایحا زاخودا ختر عانکردها

بودها یت.ابّا یناهئه،ایئکنا یتا یر د تساهحابرا یناعبّقتا

زو قشنا ق ا آنا خودا ـااکها هزو قشا دقبّقۀا  بنانایحا یعروفا

یساخو ناااـاو قدابّشا.ابر یافهحا ینا یر د تاواهحامرفاخودا

 بنانایح،االزما یتاکهاآناق اندلاکنیحا)چّپاتجاد،اص17(:ا

الهّازو قشن،ایکتبونابهّا لحروفا
ُ
ولهحا] یاللفرس[اهجّءایدّل

بینا بهّا لیفصلو ا کلئة،ا  لفا نحوا وهوا ویفصول،ا یوصولا

هاینا ق دا نایکتباکوشت،اوهوا
ا
 لئتشّبهّت.ایثّلاذلک:ا ن
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ا للححابّلعربیة،اکتبابسوآاوایدرأهاکهشت،اعلساهذ ا لئثّل:ا

بثبنثث،او ذ ا ق دا نایکتباتا ،اوهوا لخبزابّلعربیة،اکتبالومار

]کذ [اویدرأهاتا ،اعلساهذ ا لئثّل:اپغشغ.اوعلساهذ اکلاشسءا

ا الشمّءاالیحتّجا لسارلبهّاتکتباعلسا للفظ.
ا
 ق دو ا نایکتبوها ال

یعنس:

 یر نیّناهجّیساد قنااکهابهاآنازو قشنایساگوینااوابا نامروفا

ق ایتصلایّاینفصلایسانویسنا،اواآنادقاماوداهز قاکلئها یتا

ا
ً
وایدصودشّناآنا یتاکهایتشّبهّتاق ا زاهحاجا اکننا؛ایثال

کسساکهایساخو یتهاگهشتابنویسا،اکهابهاعربسالححا یت،ا

بسوآایسانوشتهاواآناق اگهشتایساخو ننا،ابها یناشکل:ابثبنثث،ا

وا گرایساخو یتهاتا ابنویسا،اکهابهاعربساخبزا یت،الوماا

ا]کذ [ایسانوشتهاواآناق اتا ایساخو ننا،ابها یناشکل:اپغشغ.ا

واهراچیزیاق اکهابخو هناابنویسناابهاهئیناطریقایسانویسنا،ا

جزاچیزهّیساکها متیّجسابهارلباآنهّانمستاواآنهّاق ابهاهئّنا

لفظاخودایسانویسنا.

عابمشا زادواررنافّصلها
ا
 یر داکردها نااکهابینا بناانایحاوا بنایدف

 بنانایحا کجّیت؟ا  شکّلا کها  یتا  ینا جو با  یت.ا

نوشتهاهّیا بنایدفعاق ازیرادیتاد شته،اچنّنکهادیگر ناهحا

د شتها نا.ادقاآنازیّناهنوزابسمّقیا زاآثّقاپمشمنیّناگرفتّقا

نّبودیانشاهابودها یت.ابینایّاواآنکتیلادوپروناهئینااراقا

وا پهلویا نوشتهاهّیا دقبّقۀاهئینا  وا نظرا  گرا فّصلها یت؛ا

هزو قشاهّاق اندلاکنیح،ا یر داخو هنااکرداکهابینایّاوا وادواررنا

فّصلها یت؟

 یر دادوما ینا یتاکهاهزو قشساکهایساشنّیمحاهجّانمستا

واگئّنابردها ناایدصودا بنانایحا زاهجّاهئّناچیزیا یتاکها

 یروزابهاآنا»بخش«ایساگوینااواتوجهانا شتها نااکهامروفا

 لفبّاق اهجّایساگوینا.ا ینکها بنانایحالفظاهجّاق ابهااکّقابردها

ا زاآناجهتا یتاکهادقایطوقاربلایکرقا زا»رلحاهّی«ا
ً
 متئّال

ابر یاآنکها لتبّیسا
ً
خطاهّیافّقیمّنانّمایسابرداوا ینجّا متئّال

پمشانیّیااواگئّنانبرنااکهاهزو قشاهحایکارلحاخطا یت،ا

،اینظوقشاآنا
ً
،ابلکهارطعّ

ً
لفظاهجّاق ا نتخّباکردهاوا متئّال

 یتاکهاهزو قشانوعساspellingا یتا)بّیّقاد ج،ایترجحاالفهرستا

بها نگلمسس،انیزاعبّقتاق اچنیناترجئهاکردها یتاوادقیتاترجئهاکرده(،ا

یعنسانوعساتهجاسامروف،انوعسا یالیامروف.ابها یناهحابّیاا

توجهاد شتاکهاورتسا بنانایحاچناایطراربل،ابهاهنگّماذکرا»رلحا

نّیهاهّ«ایساگویا:ا»بعضساکلئّتاآناق ابهازبّنایریّنسارایح،ا

کهازبّنا هلابّبلابودها یت،ایسانویسنااوابهافّقیسایساخو ننا«ا

وابهاهنگّماذکرا»رلحاق زدبیری«ایساگویا:ا»دقاآناچیزیا زازبّنا

نبطسانمست«ا)رس.ایخنایسعودیاادقایطوقاربل(،ابّزایدصودشا

هئیناهزو قشاهّیت.

یوصولا  لحروفا بهّا »یکتبونا کها  یتا آنا یوما  یر دا

ویفصول«افدطادقایوقداهزو قشاصّدقانمست؛اکلاکلئّتا

ا ینا یر دابجّیت،اولسابهارولا
ً
پهلویاق اشّیلا یت.اظّهر 

ینطدیونا» ثبّتاشسءانفسایّعا انئساکنا«.انهّیتاآنکهایخنا

 بنانایحا ینجّاجّیعانمست.ابّا ینامّل،ا زادوایثّلساهحاکهاآوقده،ا

وایکساق ابهاخطاخوداینفصلاوادیگریاق ایتصلانوشته،اگویّا

بتو ناتصوقا وایّاینبعا وا زا ینا»یوصولاویفصول«اق ادقیّفت.

 یر داچهّقماآنا یتاکهایگراهزو قشاماوداهز قاکلئها

 ینایخنا  د یۀابحثایعلومایساشوداکهاگویناۀا  زا  یت؟ا

کلئّتادشو قاوابهارولایتنا»یتشّبهّت«اق اهح،ادقیتایّنناا

فرهنگ پهلوی،ادقاشئّقاهزو قشاهّاآوقدهایّابهااهرامّلاهئهاق ا

یکااکّیهاکردها یت،اوابهاا ینااترتمبا یر داپنجئساهحاکها»یگرا

هزو قشاهّایتشّبهّتاق ا زاهحاجا ایساکننا؟«اقفعایساشود.ا

بلس،ا گراکلئّتادشو قایذکوقادقافرهنگ پهلویاق ادقانظرا

آوقیح،ایتوجهایساشویحاکهاغرضا زاجئعااآوقدناهزو قشاهّادقا

یکاجّ،ایکساهحاهئینابودهاکهاکلئّتساق اکهابهاو یطۀاتشّبهِا

بعضسامروفشّنابهاهحابّاهحایشتبهایساشاها ناابهاخو نناگّناوا

الناواکّتبّنابیّیوزنا.اجئلۀاآخرا بنانایحاهحایساگویااکها یحصا

هراچهاق ابخو هناابهاهئیناشکلایساانویسنا،اوا ینا»هراچهاق ا

ـااوا یروزایّا بخو هنا«اپیا یتاکها زاآناماوداهز قاکلئها

یساد نیحاکهاکئترا زاآناااـابیرونانمست،اوابدیهاق ابهاهئّنالفظشا

یسانویسنا؛ایعنساهرچهابیرونا زا یناماوداهز قاکلئها یتا

ا
ً
تلفظشاهئّناصوقتایکتوبشا یتا)نّقیّیساخطاپهلویاعجّلتّ

بهاکنّق(اوا ینهّا لبتهایحتّجابها»رلب«انمستنا،ایعنساالزمانمستا

یکااجوقابنویسنااواآناق ا»برگرد ننا«ابهالفظادیگریا)یعنسالفظا

 یر نس(اوایکاجوقادیگرابخو ننا.ا

 شکّلا یّا نمست،ا  شکّلسا  بنانایحا قو یتا دقا ا
ً
ظّهر 

ساجئهوقا
ا
عئاها یانمست،اواکسّنساکهاخو یتها ناابر یاقداتلد

بزننا«،ا ق ا آنا »قیشۀا خودا مسّبا بها هزو قشا  زا یحددّنا

 یر د تشّنابهاجّانمست.ا یّادالیلاهزو قشابودناهزو قشاهّاوا

یّا زبّناهّا بعضسا وا ،ا
ً
پهلوی،اخصوصّ دقا آنهّا نبودنا دخیلا
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،اینحصرابهاگفتۀا بنانایحانمست؛ایساتو نا
ً
خطوطا یر نس،اعئویّ

گفتایتعادا یت،اوا ینادالیلا یتو ِقانهاکحاشئّقاق ایحددّنا

ا
ً
 زایّلاهّاربلایتذکراشاها نااوایّا ینجّاآنهّاق ابّاتألیفسا متئّال

تّزهاتکر قایساکنیح.

ابهاهئّناگویشسا
ً
 ولاآنکهایتونایّنویابهافّقیساییّنهاتدریبّ

نوشتهاشاها نااکهایتونافّقیساییّنۀازقدشتس.ا ختالفّتاییّنا

 زاعر قا یّنسا نمست.ا لغویازیّدا آو یساوا بهالحّظا  ینادوا

برخّیتاواکتّبافّقیساخوداق ابهانّماشّپوقاکرد،ابهازبّنساکها

البااشّپوقادقیسایّفتها یتا)وادقو رعازبّناخودا وابودها یتاوا

ازبّناتمسفونانبودهاکهادقاآنازیّنابّیاابسمّقایتأثرا زاپهلویا
ً
بنّبر ینا متئّال

 شکّنسابودهابّشا(.اپیرو نا واهحانوشتهاهّیا واق ابهازبّناهّیا

اپهلویایّیّنساوا شکّنساوایغای(اترجئهاکردنااوا
ً
 یر نسا)عئاتّ

نوشتهاهّیسا زاخودابهاآنهّا فزودنا.ادقاهیچایکا زا ینایتونا

یاعیّنا کها »آق ییّت«،ا یّا هزو قشاهّا  ینا  زا خبریا  یشّنا

یساگوینااکلئّتادخیلنا،انمست.اعجیبانمستاکهادواگونۀا

یکاازبّنا)نهادواگویش،ادواگونه(ا یناهئهابّاهحافرقاد شتهابّشناا

وایکساپرا زاکلئّتادخیلابّشااوادیگریانبّشا؟ادقاپّیخا

یساگوینااکهایّنسا»یرهاگر «ابودها یت.اعجب!ایّنِساآق یسازبّنا

زبّنافّقیساق اآیوختهابودهاوازبّنافّقیسادقاآنازیّن،ابنّابرا دعّ،ا

پرا زاکلئّتاآق یسابودها یتاوایّنسا یناهئهاکلئّتازبّناخودا

دقازبّنادیگراق انّخوشّیناایّفته،اکلئّتازبّنایّدقیاخوداق ا

 زا ینازبّنادومابیروناقیختهاوایرهاگر اشاها یت؟اتصوقابّیاا

کردافر نسویازبّنساق اکهازبّنا نگلمسساآیوخته،اولسا ینااهئها

کلئّتافر نسویادقا نگلمسساق انّخوشّیناایّفتهاوابهاجّیاآنهّا

کلئّتایردۀاگریّنساواکلتساق ا ختیّقاکردهابّشا.اتّاکنوناگویّا

چنینا تفّقایضحکسادقایوقدا نگلمسساآیوزیافر نسویازبّنّنا

نیفتّدها یتاتّایدا قایّوگساآنادقادوقۀایعّصراپمشاچشحایّا

بّشااوابتو نیحاآناق ابر یاتدریبابهاذهنابّایرهاگر یسایّنساوا

پیرو نشایدّیسهاکنیح.ابّقی،ا ینا یتااللساکهایحددّنا زا

گذشتهاکردها نااهیچاپّیخسانا قد،اوگرنهایخّلفّنابهاچنینا

پّیخابسایعنّیساچنگانئسازدنا.

هئینا یتااللادقایوقدایتونایّنویابهازبّنایغایاهحا

صّدقا یت.ایساد نیحاکهایکادیتها زایتونایغایابهاخطا

یغایانوشتهاشاهاوادیتها یادیگرابهاخطایّنوی.ا ینکهایتونا

ت«اد قناا یغایابهاخطا صلسایغاِیاینشعبا زاآق یسا»آق ییّا

وایتونایغایابهاخطایّنویانا قنا،ابّزادلیلابراآنا یتاکها

مّصلا یعنسا کرد،ا تلدسا هزو قشا بّیاا ق ا ت«ا »آق ییّا  ینا

 لبتها  ینایطلبا  لفّظادخیل.ا نها خصوصیتساخطساشئرد،ا

خودبهاخوداقوشنا یت،اولسادلیلاقوشناترشاتئثیلسا یتا

بهانّما»یرو قیاینب«ابهازبّنایغایاکهادواتحریراد قد،ایکسا

ت«،ا بهاخطا صلسایغایاوایکسابهاخطایّنوی،ایکسابّا»آق ییّا

یکساباوناآنهّ،ایعنسایکسابّاهزو قشاوادیگریاباوناآن.ا ینا

کها کسّنسا  یتاالالتا بها بودا دیگریا هنمنگا ربۀا کشفا

 لفّظادخیلایساشئردنا.اعیناهئینا یتااللاق ا تاق ا آق ییّا

شئّقا  لبتها کها کردا تکر قا خو قزیسا یتونا یوقدا دقا یساتو نا

تاآنهّاکئترا یت:ادقانوشتهاهّیاخو قزیساجایاترابها آق ییّا

دقا )لغّتادخیلاعربسا نمستا تا آق ییّا آنا  زا خطاعربساچیزیا

خو قزیسایسألها یاجا گّنها یت(.

دلیلادیگرادقاقدا ینایاعّ،اکها ولاابّقابمشا زایکاررناپمشا

گویّاکّقلاز لئّنابهاآناتوجهاد ده،ا ینا یتاکهاآیّانبّیااهیچا

یکا زا ینالغّتاآق یسادقافّقیسا)ز لئّنا قینساوایونّنساوایریّنسا

ق اهحاکهاکلئّتسا زا یر نساییّنهابهاو ماگرفتها ناابهافّقیسا  ّفهایساکنا(ا

 یت؟ا پهلویا  د یۀا فّقیسا آنکها مّلا وا بّشا،ا یّناها ابّرسا

بهااعبّقتاادیگر،اچگونهایئکنا یتاکهادقاپهلویادقاهرایطرا

چناینالغتاآق یسابّشااوادقافّقیس،اکها د یۀاپهلویا یت،ا

شئّقا ینالغّتابهاصفرا)یّانزدیکابهاصفر؛اقجوعاشودابها د یۀابحث(ا

بریا؟اپّیخابابختّنهاآنداقابسایعنّیتاکهاندلاآنااهحایئکنا

 یتاپسنایاهانبّشا؛ایساگویناافّقیساییّنهایّاپهلویاجّیا

خوداق ابهافّقیساجایااد ده،اخوباآق یسااهحاجّیاخوداق اعربسا

د دها یت.ابّزاهحاعجب!افّقیسافرزناافّقیساییّنها یت،ا

ولساعربساواآق یسادوازبّناجا ا زاهئنا.اتّاکنوناکسساشنیاه،ا

یّاکسسا زا هلاتحدیقاشنیاه،اکهاآق یساعربساشاهابّشا؟ا

و نگهسا ینایخنانشّنۀاآنا یتاکهاگویناهایعنّیالفظادخیلا

ق اهحادقیتابهاجّانیّوقدها یت.الفظادخیلاجزءازبّنا یت؛ا

لفظادخیلاآق یسادقافّقیساییّنه،ا گرابّشا،ابّیااجزءاآنازبّنا

بّشااوابّاتحوالتاآنازبّناتحولایّبااوا نتدّلاپیا اکنا.ایگرا

یکا هجریا  ولا ررنا یها دقا  یر نیّنا کنیحا فرضا آنکها

فرهنگستّناگونها یایّختهابّشنااوابها هلایرزییناخوداگفتها

بّشنا:ا یاهّا لنّس،اشئّاتّاکنونا لفّظادخیلاآق یساق ابهاکّقا

یسابردیا،ا کنونااکهادینتّناعوضاشاها یتابیّییااآنهّاق اکنّقا
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بگذ قیااوابهاجّیاآنهّا لفّظادخیلاعربساق ابرازبّنابیّوقیا،اوا

انگوییااشنها)ŠNT،ایّل(،ابگوییااینه،انگوییااشحا)ŠM،ا
ً
یثال

بهاچنینافر سا آناجو با  .ا بگوییاا یح،اواهلحاجرا  یح(،ا

خو هااکشما.

 زا ربلا  یر نسا زبّناهّیا وا ،ا
ً
خصوصّ ییّنه،ا فّقیسا دقا

،الغتاآق یسا لبتهابّیاابودهابّشااوا زابعضسایثلا
ً
 یالم،اعئویّ

nakkiraاواtargumānا)ترجئّن(اشّهااهحادقا ختیّقا یت.ا یّا

 یناچیزیاکهایّابهاآنااهزو قشایساگوییحاچیزادیگریا یت.ا

کا مازبّنا یتاکهاکلئّتاعّمازبّناق اکئترا زامروفا  ّفها

واقبطابهاو ماگرفتهابّشا؟اوامّلاآنکها یناهزو قشاهّابمشترا

یّامروفا  ّفهاواقبطا ناایّافعلا)دقبّقۀا فعّلابها د یۀابحثا

قجوعاشود(.اآنچهابهاآناو ماگیریازبّنسایساگویناایو وعشا

بمشترا یحا شمّایّایفّهیحا یت.امّلاهزو قشاهّیاپهلویاق ا

دقانظراآوقیااواتصوقاکنیااکها یر نیّنادوقۀایّیّنس،اکهابها

کیا قبطا مرفا بها )ِین(،ا MNا یساگفتها ناا آزا   ّفۀا مرفا

یساگفتها نااAYKاواMNWاواAMT،ابهاآگوایساگفتها نااHT،ابها

چیایساگفتها نااMHاواجزا ینهّ،اپسا زا یالماوادقایکا ندالبا

زبّنساآزاواکیاواچیرواآگواق ابهایکانحویا میّاکردهابّشنااوا

لغّتاآق یساق ادوقاقیخته.

باترا زاآناکلئّتسا یتایّننااووراوااا راوا خاواواخهآاو.ا

نیئسا آق یسایسانویسنا،ا نیئسا  یناکلئّتاق ادقاخطاپهلویا

ایسانویسنااABYtlاواAMYtlا)مروفابزقگانشّنادهناۀا
ً
پهلوی؛ایثال

نیحاآق یسا یت(.اتصوقابفریّییااکها یر نیّنابهاپاق ناخوداآس ا)نها

وا پاقا آم(ایساگفتها نااواورتسا )نها آا ا یّدق ناخودا بها آب(اوا

ا
ً
ایضّفا لیهاو رعایساشاها نا،اوایثال

ً
یّدقشّنادقاجئلها یایثال

یساخو یتها ناابگویناا»جّیۀاپاق«،ایساگفتها ناا»جّیۀا بیاق«.ا

کلئّتادوقگها یایضحکاترا زاآسیور،اآایور،رآخاورا)بهایعنّیا

خو هر(،ابونوورا)بهایعنّیادختر(اکسسادیاهاواشنیاها یت؟

دیگرا بها وا د دا  د یها هئیناطوقا یساتو نا ق ا  یتااللا  ینا

ـاادوانئونها شّقهایساکنیحاوا یاد د.ابهایکااا کلئّتازبّناهحاتسرا

پهلویا بها کها ق ،ا کارتاایا کلئۀا کها کنیاا فرضا یساگذقیح:ا

kārnāmagایساگفتها نااواگّهساkārŠMkایسانوشتها نا،اهئّناطوقا

کهایسانوشتها نااخو ناهابّشنا:اکّقشئک؛ایثلاا ینکهابهافّقیسا

بگویناا»کّق یئک«ایّا»کّق یئه«!افرضاکنیاا یر نیّنافّوهایّا

خهّرهایّاخّوهاق ،اکها ینداقادقانظّمامکویتاوا جتئّعشّنا

 هئیتاد شته،اقهّاکردهابّشنااوابهاجّیاآناگفتهابّشنااGDHا)آنا

اشهراآر شیوخّوها
ً
هاعربس(اوایثال هحابّا ئیرایوماشخصایفرد،اابر برابّاجوّ

)فیروزآبّداکنونس(اق اکهاArthšyrGDHایسانویسنااهئّناآر شیوگوایّا

آر شیوجواخو ناهایّابرازبّناآوقدهابّشنا.

چنّنکهاگفتیح،ا لفّظادخیلاآق یسادقازبّناهّیا یر نساق ا

 لبتهانئساتو نا نکّقاکرد.ادقافّقیساشئّقیا زا ینا لفّظاهستا

ابهاو یطۀاعربساو قداشاها نا.ا یّا ینا لفّظاغیرا زاآنا
ً
کهاغّلبّ

تایتونا یر نساییّنها نا.ایدّیسۀابعضسا زا یناکلئّت،اکها آق ییّا

بهاو یطۀایطّلعّتاتئودوقانولاكهاوازیگئوناافرنکلاواجزا

تانشّنا  یشّنادخیلابودنشّنابرایّایعلوماشاه،ابّاآناآق ییّا

یسادهااکهاییّناآنهّافرقا یت.ا گراکسسایساخو هاادقبّقۀا

 لفّظادخیلا متئّلساآق یسادقازبّناهّیاپمشا زا یالماتحدیقا

کنا،ایکاشرطشاآنا یتاکهابها لفّظادخیلاآق یسادقافّقیسا

توجهاد شتهابّشا،اوا یناتحدیقا لبتهالو زمادیگریاهحاد قداکها

ایحدقابّیاابها
ً
بهاجّیاخودابّیاادقاآناو قداشا.ا یّایخصوصّ

یکانکتۀاکلساتوجهاد شتهابّشااکهاو ماگیریازبّنسادقا ینا

ینطدها زاجهّناتّایاتاهّاجهتشافرقایساکردهاواو مادهناۀا

 صلسا یر نابودها یت.ابر یاپّیّنااد دنابها ینابخِشابحث،ا

چنااکلئۀاآق یسادخیلادقافّقیساق افهریتایساکنیحاتّافرقاآنا

تایتوناربلا زا یالم،اال رلابر یاکسّنساکهابّا ینایتونا بّاآق ییّا

سهریا،ا آاهل،ا کل،ا آشاهب،ا اس،ا آشنّاهستنا،ایعلوماشود:ا

ماهسا،اشنبو/اشنبی،اشهشی/اشمشا)دقایطلبساکهانویسناۀا ینایطوقا

دقاندااکتّباآرّیادکترامسنادویتانوشتهادقبّقۀا شتدّقا ینالفظا ظهّقا

بسا طالعساشاها یت؛ا کنوناآناندصادقا ینجّاتا قکایساشود(،اشیپهر،ا

او،اکنشت،ااعگت.
ّ
کن

هئّنا یتااللاکّقلاز لئّنادقایوقدایتوناپّزنااهحاصّدقا

 یت.ایگرانها ینا یتاکهایتوناپّزناا)ال رلابهاق یجاترینایعنّیاآن؛ا

اتحدیدّتا یروزینادقبّقۀاپّزناامقایطلباق ا د انکردها نا(اندلایتونا
ً
ظّهر 

پهلویا یتابهاخطادیگرا)خصوصیّتاگویشسایّاباخو نساکّتبّنایتونا

پّزناایسألۀادیگریا یت(،ایعنسابهاخطساکحا بهّماتراواقوشناتر؟ا

 گراچنینا یت،اکهاهست،اچر ادقایتوناپّزناانئساتو نا ینا

 لفّظادخیلایاعّیساق ایّفت؟اپّیخاهئّنا یت:ا ینهّالفظا

دخیلانبودها نااواطوقادیگراخو ناهایساشاها نااواهئّناطوقاکها

خو ناهایساشاها ناابهاخطا ویتّیِساپّزنااینتدلاشاها نا.

مّلابعضسابهاجّیاآنکهابنّیا یتااللشّناق ابرا ینایتونا
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کهناتراپّزناابگذ قنا،ابراآنچهایساتو نشاپّزنااایتأخرانّییا،ا

تکیها هنا،ا پّقیمّنا بعضسا پّزناگونۀا مرفانویسسا یعنسا

تاپّقیمّناهنااق انّدیاها
ا
یساکننااوایساگوینااکهاچر ایّاین

ا
ً
یساگیریح؟اتو یحایطلبا ینا یتاکهابنّابراینتساکها متئّال

کلئّتا وا تا آق ییّا بوده،ا جّقیا یّیّنیّنا زیّنا هئّنا  زا

دشو قخو نایتشّبهاق ،اآنچنّناکهادقافرهنگ پهلویاهست،ا

بر یاآیّناکردناگونها یامرفانویسسایساکردها نا؛ابها ینایعنّا

کهاعالوهابراتلفظ،اآناصوقتساق اهحاکها زاظّهراکلئهابریساآیاها

یساخو ناها ناایّا بطایساکردها نااتّاق متاترابهاخّطرایپردها

ااغّغّشغااق ،اکهاŌrmazdا
ً
شوداواکتّبتاآناهحاق متاتراشود.ایثال

یّاHormazdا)هریزد(ا یت،ادقابّالایّازیراآنابهاصوقتاآتوهااا

هحایسانوشتها نااواکسّنساکهاپهلویایساد ننا،ایساد ننااکها ینا

آتوهااابهاصوقتایکتوبانزدیکاترا یت.ادقایوقداهزو قشاهّا

ّغ،اکها»یرد«ا یت،ا ازیرااثب
ً
هحاهئیناطوقا یت؛ایعنسایثال

ادخیلا زا
ً
یئکنا یتاگبوآانوشتهابّشناا) لبتهاگبوایئکنا یتاو رعّ

آق یسابّشاادقافّقیس،ایعنساجزءادوماترکیباGBRAاmgwابّشا(،ایّازیرا

مگبغّ تّ ،اکها»یشتن«ا یت،ایذسحهتانانوشتهابّشنا.انبّیاا ینا

امّفظها یتاوادقاتسهیلاکتّبتایّقیاقیّنا
ا
شموها یاق اکهایئا

دلیلسابرازناهاابودناکلئّتاآق یسادقاپهلویابشئّقیح.اتصوقا

انّماخا یاخوداق ،ابهاجّیااواع ،اآتوهاار
ً
 ینکهازقدشتیّنایثال

گفتهابّشناابهافکّههابمشترایسایّنا.او نگهس،ا یناشموه،اچونا

تاواکلئّتادشو قخو نا ایکّنیکسادقاندلاآق ییّا
ً
شموها یاتدریبّ

اazایّاanاق ،اکها
ً
بوده،ا شتبّهاهحاکحادقاآناق هانیّفتها یت؛ایثال

 ئیرا ولاشخصایفردا یتاواصوقتاآق یساآناANHا یت،ا

 زاقویاشکلاظّهرا)عاه(ابهاانمنابریساگرد ناها نا.اآیّایساشودا

گفتاکهاکلئۀاانمنا زاآق یساو قدافّقیساشاها یت؟اچنینا

ادقاآق یساوجودانا قد.ایّاصوقتاآق یساخهّرها
ً
کلئها یا صال

یّبقا لذکراق ا زاقویاشکلاظّهرا)مثه(اگوانایسانوشتها نااکها
دقیتشاGDHا یت.اآیّایساشوداگفتاگوانادخیلا زاآق یسا

اآنچها
ً
ادقاآق یساوجودانا قدا)یخصوصّ

ً
 یت؟اچنیناکلئها یا صال

جهّنگیراتّو دیّادقافصلا ولاکتّبازبّناوا دبیّتاپهلویادقا ینابّقهانوشتها

بسمّقاقوشناواقوشنگرا یت(.اهئیناشموۀانّدقیتادقاگذشتهابها

نوشتهاهّیایحددّناهحاق هایّفتهاوا یروزاخوشبختّنهادیگرا

یلغساشاها یتا)یّادقابینا هلا یناعلحایلغساشاها یت(.ابهادلیلا

هئیناپیرویا زاشموۀاپّقیمّنا یتاکهابسمّقیا زاآنچهایرموما

دکترایعینادقبّقۀاهزو قشاهّادقامو شسابرهان قاطعاآوقدها

نّرصا یتاوادقاتصحیحاآنهّابّیاابهایدّلۀا»لغّتازنااواپّزنا«ا

یرموماعبا الییرایلیحادقامجلۀ دانشکدۀ ادبیات دانشگاه 

تبریزاقجوعاکرد.ایبلغسا زاهئینالغّتابهاعنو نا»لغّتازنااوا

پّزنا«ابهاغلطاو قدابعضسافرهنگاهّیافّقیس،ادقاوهلۀا ولا

وا  یتا شاها هحا قاطع،ا برهان  دقا آنا بهاتبعا وا جهانگیری 

قاطع  برهان  یدایۀا بها ا
ً
یثال آنهّا دقبّقۀا یساتو نناا خو یتّق نا

قجوعاکننا.ابنّبر ین،اچنیناچیزیانهایناا یتاوانهادلیلساکها

بتو نابهاآنا تکّاکرد.

تا ینا یتاکها دلیلایهحاترادقاقدادخیلاابودنا یناآق ییّا

بسمّقیا زا ینهّابهاا صطالحاغربیّناfrozen formاهستنا،ایعنسا

صوقتاهّیسا زاکلئّتاکهابهااصوقتارّلبساینتدلاشاها نااوا

نشّنهاهّیاصرفساوانشّنهاهّیاتعریفاوا ئّیراشخصس،اکها

دقاشکلاآق یساآنهّاهست،ا زایکازیّنسابهابعاادیگراهیچا

صوقتا )قیمان(ا YHMTWNا ا
ً
یثال نا شتها نا.ا ندشسا

ادقا
ً
یوماشخصاجئعایضّقعا یت؛انهامرفایضّقعها)Y(اطبعّ

آناندشساد قدانهاWN.امّلادقانظراآوقیااكهایوماشخصایفردا

یضّقعاآناق ابهاپهلویاYHMTWNytایسانویسنا،ایعنساytاپّیّنسا

)کهابّامروفاکوچکایشخصا یت(اشنّیۀافعلا یت.اآیّایساتو نا

تصوقاکرداکهادقاپهلویاصوقتایوماشخصاجئعاق ا زاآق یسا

ااپُسا)پسر(اق ا
ً
اقیشۀافعلاق ؟ایّایثال

ً
بهاو ماگرفتهابّشناانهایثال

دقاپهلویاBRHایسانویسنااکهاHادقاآنا ئیرایوماشخصایفردا

 یت،ابراقویااهحایعنسا»پسرش«.اآیّایساشوداتصوقاکرداکها

 یر نیّنابهاجّیاررضااگرفتنالفظاپسو،الفظاپسوواق اررضا

گرفتهاابّشنا؟ا یناHادقازیّنساکهاآق یساهنوزازبّنادیو نسابودها

کّقا بها خودا جّیا یرا یساد نستها ناا آق یسا هنوزا کسّنسا یّا

یساقفته؛اولسابهاایروقا یّماکهاآق یساد نسابر فتّده،ابهااصوقتا

رّلبسادقانوشتهاهّابّرسایّناه،ابهاکّقاقفتهاوا یتئر قاپیا اکردها

وا هلایو دادقاهرایحلساکلئهاق ابهازبّنایحلاخودایساخو ناها نا.ا

 لبتها ینااراقیایّدهاکردنابحثا یت.اتحولاهزو قشاهّادقا

اهئیناکلئۀا خیر لذکرا
ً
زبّناهّیا یر نسایکسّنانمستاوایثال

 شکّنسا پهلویا دقا وا BRHا بهاصوقتا یّیّنسا پهلویا دقا

بهاصوقتاBRAابهاکّقایساقفتها یت.ایّادقاپهلویا شکّنسا

صوقتا فعّلابّاصوقتایّیّنسافرقایساکنا،اکهاخودایسّملا

دشو قیاق اییّنا یر ناشنّیّناواآق یساد نّناپمشاآوقدها یتا



13

جستار

زا
او
شر
ر 
وآر
ا
رن
سی
 ر
م
وا
 ر
پ
له
وو
 ر
اه
را
 
س
هه
شآت
را
رش
و
آر
عش
ا

س
ّی
ید
محا
رّ
 ّا
اق
مئ
اا 
ا یم

دورۀ سوم، سال اوّل

 شامرۀ یکم و دوم

بهار - تابستان  13۹5

تا شکّنسابها صلانزدیکاترنا(،اولسا )یکایطلباکلساآنا یتاکهاآق ییّا

تّاآنجّاکهایو وعایخنافعلا یت،ابّیااتوجهاد شتاکها ینا

هئمشها جایاترا یتونا دقا وا ا
ً
یکرق  رایحاترا یتونا دقا  فعّلا

شنّیهاهّیا یر نسایساگیرنااوا گرا ینا فعّلادخیلایسابودنا،ا

یکازبّنادوقگۀاعجیبسا زاآنهّابیرونایساآیااکهاقیشۀافعلا)آنا

اهحاچهاقیشها ی!(ادقاآناآق یسایسابوداواشنّیهاهّیا فعّلا یر نس.ا

یساگوینااکهایّادقافّقیساهحا فعّلاعربساق اگرفتها یحاوابهاکّقا

یسابریح.ایساگوییحاجزابعضسا فعّلاصرفاشاۀاعربسایّنناا

الآسال ،اکهادقافّقیساریاایّاصفتاشاها نا،افّقیسازبّنّنا فعّلا

عربساق ابهاصوقتاعربساصرفانئساکننا؛اکسسایئکنا یتا

.ا گراقأیا
ُ
بگویاازملرکو م،اولسایئکنانمستابگویاازملت

رّمالنابها ینانظریهاق ابپذیریح،ابّیاابگوییحاکها یر نیّنازیّنا

یّیّنسا زابر یایثّلایکابّقافعلاOHDWاق ا)کهاهئّناأخذابّشا(ا

ا
ً
بهاصوقتایوماشخصاصرفایساکردها نا،ابعاایکاNاهحاریّیّ

بهاآنایسا فزودها ناا)و قداشانادقاچگونگسا  ّفهااکردنا یناNاایّاگّهسا

WNایبّمثاپیچیاها یااق اپمشایساآوقداکهانیّزابهاتبحرادقازبّناآق یساد قد(ا

شنّیۀا یکا ا رگیوم،ا بگویناا یساخو یتها ناا  گرا یپسا وا

 ولاشخصایفردا)ym(اهحابهاآنایسا فزودها نااواآناق ا»دوربضه«ا

یساکردها نااوایساگفتها نااOHDWNmy.ا گراچنینایسابود،ا زا

 ینایضحکاتراچیزیادقاجهّنانئسابود.

وادلیلاآخراآنکهایعلومانمستاکهاکسّنساکهاهزو قشاهّیا

جئعاآیاهادقافرهنگ پهلویاق الفطادخیلایساشئرناا)هزو قشا

دقایوقدافرهنگ پهلویاوادقایوقداینتاپّقیمّنایعنّیساعّماترا زا»آق ییّت«ا

د قداواکلئّتادشو قاق اهحاشّیلا یت،ایّنناا»لغّتازنااواپّزنا«(اچها

یعّیلها یابّا ینایتناکردها نااواچها یتنبّطسا زایطّلباآنا

اآناق افرهنگادوزبّنهابهاشئّقاآوقدها نا.اولسادقا
ً
نئودها نا؟اظّهر 

فرهنگادوزبّنهاچهانیّزیا یتاکهاکلئّتافّقیسایّنناااواعاوا

آیع اوااینها بطاشود؟افرهنگ پهلویابر یاآنابهاوجوداآیاهاکها

النایّاکّتبّنابگویااکهافالنالفظاق انبّیااآناطوقاکها بهایحصا

نوشتهایساشوداخو نا،ابلکهادقاکتّبتاچنینا یتاوادقالفظا

چنین.ا گرادقا دو قابعاابر یاآیّنساکّقاصوقتاظّهراق اهحا

گونها یامرفانویسساکردها ناا)قجوعاشودابهایطوقاربل(،ابّزابها

رصااآیوزشابودها یت،انها ینکهایکاابّقاخو یتهابّشناابگویناا

 ینالفظاق ابّیاا یناطوقاخو نااوابّقادیگرابگویناانه،ابهاهئّنا

صوقتاکهانوشتهاشاها یتابخو نیا.ا یناندضاغرضا یت.

 یناآناچیزیابوداکهادقاتألیفاواتلخیصادالیلایحددّنا

دقبّقۀاهزو قشاابودناهزو قشاهّ،انهادخیلاابودناآنهّ،ابهانظرایّا

یساقیما.امّلابهایو وعادومانوشته،اشموۀاآو نویسساپهلوی،ا

و قدایساشویح.

 کنونادواشموهادقاآو نویسسایّاو جانویسساکلئّتاپهلویا

یّا رایحا شموۀا بها یعروفا شموۀا یکسا  یت:ا ق یجا هئچنّنا

تّقیخس،اکهاشموۀاکریستیّنابّقتولویها یتاوایاوناتریناوا

پختهاتریناشکلشادقادستورنامۀ پهلویا)A Manual of Pahlavi(ا

یّیوملانوبرگاآیاهاوا زاهئیناجهتابهاآنادقا یر ناشموۀانوبرگا

یّانمبرگاهحایساگوینا،اوادیگریاشموها یاکهادیویاایکنزیاپمشا

گرفتهاوابهایکاایعنّابنیّنگذ قشاهنمنگا یتاوابعاا زایکنزیا

پیرو نابسمّقیایّفته،اکهابهاهئّناصوقتایّابّاراقیاتغییر تا

آناق ابهاکّقایسابرنا.ابّقتولویهافر شابرا ینابودهاکها ینایتونا

تلفظاررنایوماپمشا زاییالدایّابهاهرامّلاتلفظاربلا زادوقۀا

یّیّنساق انشّنایسادهنااوابنّبر ینابّیااآناتلفظاکهناق ابها

هنگّماآو نویسساینتدلاکرد،اوابر یاقیمانابها ینایدصوداگّها

gwm̓اق ابهاwimārtاآو نویسسانئودهاوا rtا
ً
آنداقا فر طاکردهاکهایثال

بّا ینامّل،اگّهساتلفظاهّیسانزدیکابهاپّزنااق ادقاآو نویسسا

 نعکّساد دها یت.اهنمنگانّقیّیساهّیا یناشموهاق انشّنا

ابسا یّساابودنا
ً
د دها یتا)دقاقیّلۀاایرانی میانه(اوایخصوصّ

فرضا صلساآناق اآشکّقاکردها یتا)بساآنکها لبتهاینکرافضّیلاآنا

 زاجهّتسادیگراشود(.او  عّناشموۀادومافرضاق ابرا ینانهّدها ناا

کها ینایتون،ا گرارایحاتریناتّقیخاق ابر یاآنهّایتصوقاشویح،ا

وا یساکنناا ینعکسا ق ا یّیّنیّنا  و یلامکویتا ق یجا زبّنا

اهئزیّننااوادقانتیجها
ً
بنّبر ینابّارایحاترینایتونایّنویاتدریبّ

 ایئناتریناوابساخطرتریناق هاآنا یتاکها زایتونایّنویادقا

آو نویسسایتوناپهلویایّقیابجوییح.ایتونایّنویاهح،ابهاخالفا

تصوقایخّلفّن،ابهازبّنایّاگویشادیگریانوشتهانشاها نااوا

 ختالفشّن،اچنّناکهاگذشت،ابّایتونازقدشتسا ناکا یت.

 ینافرضاهنمنگ،اوابهاتبعا وایکنزی،اتردیاانمستاکها

دقیتا یت.ا ینانّفساآنانمستاکهابعضساگویشاهّیافّقیساا

ییّنهاهحابودها نااکهاکناتراتحولاپیا اکردها نا،اولسا یناق ،ا گرا

یئکنابّشا،ابّیاابّاتحدیدّتا صولسایعلوماکرد.ا ینکهابعضسا

گفتها ناادقابعضسایتونافّقیسایّننااآثّقابهّءاولااوایولوی،ا

اشنّیۀادوماشخصاجئعاهئچنّنا»یت«ا یتا)وایسا فز ییحا
ً
یثال
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کها یناربیلایثّلاهّادقایتونافّقیساکحاهحانمست(،اپسادقاپهلویانیزا

شنّیۀادوماشخصاهئّنا»یت«ابودهانها»یا«،اوا زا ینجّابگوییح 

tاق ادقاخطاپهلویاهئمشهابّیااt خو ناانهاگّهساtاگّهساd،ادلیلا

بهامسّبانئساآیا.انهایولویاواپاقشاهئهاجّا»یت«اق ابهاجّیا

»یا«ابهاکّقابردها ناا)بهاآنچها یروزابسّیاایساگوینااهحاآخرابّیااتوجهسا

د شت(اوانهایولویاواپاقشاپهلویازبّنابودها ناا)بلخسابودها نا(.ا

و نگهس،اکّشا ینایحددّنابهادیگراصیغهاهّیافعل،ایّنناایوما

شخصایفردایضّقع،اهحادقاآثّقا ینادوانظریایسا نا ختنا.ا

بّقی،ایدصوداآنا یتاکهاشو هااکهنگسادقاآثّقارایحافّقیسا

اربلا زاآنکهازبّنافّقیسازبّنایعیّقایتوناشود(افر و نا یت،ا
ً
)یخصوصّ

ولسا ینا زاآناجهتا یتاکهاگویشاهّابّایکایرعتاتحولا

ا زاتفسیر سورآبادیایّاترجئۀا
ً
پیا انئساکننا.انئساشوداکهایثال

ررآنایعروفاشاهابهاقرآن قدس یّاآثّقابّزیّناها زاگویشاهّیسا

بر یا نا قناا پهلویا بها نظرادیتهابنایاگویشساقبطسا  زا کها

آو نویسساپهلویاکئکاگرفت؛اهراکّقیارّعاها یاد قداوابر یا

دّنسا
ا
 ثبّتاقأیاخودا لبتهانبّیاابهاهراچیزیاچنگازد.اآنایحد

کهابهانفعاآو نویسسایعروفابهاآو نویسساتّقیخسابها یناشو هاا

یتشباثاشاها نااواآو نویسساجایااق ابهادو عساعلئسایّاشّیاا

غیرعلئسا» هریئنس«اخو ناها نا،اکّشابهاجّیا ینایعّق ه،ابها

دیگراهحاتوجهایساکردنااوا  زاجهّتا آو نویسساخودا شموۀا

ا زاجهتا
ً
دقیسایّفتنااکهاچهاندصاهّیا یّیسادقاآنا یتا)یثال

قعّیتایّآتایعروفاوایجهولاوایسّملایشّبهابّا ین(اوانخستادقاقفعا

 یناندصاهّایساکوشمانا.

 یّاگفتیحاکهاپختهاتریناصوقتاآو نویسسارایحادقاکتّبا

نوبرگاآیاها یت،اولساآنا شکّلا یّیساکهاهنمنگابراشموۀا

بّقتولویهاکردهابراکتّبانوبرگاهحاتّاماودازیّدیاو قدا یت،ا

بهاعالوۀاآنکهاکتّبا واهحا زاتنّرضّتاواتعّق ّتادقونسا

nk̓اق ا sانوبرگا
ً
شموۀابّقتولویهابهاکلساخالصانشاها یت.ایثال

wn̓اق ابهاwināsا)بهامرفاsاتوجها sاآو نویسساکرده،اولساnikāhبها

شود(ایّاcygwnاق ابهاcigōnاآو نویسساکردهاواnykwšytnاق ابها

štryd̓اق ابهاšahridārاآو نویسساکردهاوا lایّا،)nigōšītanا)نهاniyōšītan

وا تنّرضّتا  ینا شود(.ا توجها dا مرفا )بها miyānا بها ق ا mdy̓ا n

تعّق ّتادقونساق ایکنزیادقایدّلۀایعروفاخودا)theاonاNotesا

Pahlaviاofاtranscription(ایعلوماکردهاوادقادفّعا زاشموۀاخودادالیلا

 یتو قاآوقدها یت.ا یّا صلساترینادلیلاهئّنا یتاکهاهنمنگا

آوقده،اواآنا ینکهازبّنا ینایتونازبّناربلا زادوقۀایّیّنیّنا

نمست.اشموۀابّقتولویهاق ابّیاابهاکنّقیانهّدا)عجیبا یتاکها

بعضسا زا یتّد ناد نشگّهایساگوینااشموۀایکنزیایتعلقابهایتوناجایاا

پهلویا یتاواشموۀابّقتولویهایّانوبرگایتعلقابهایتونارایحاپهلوی.اکا ما

یتونا رایحاترینا بّا هئزیّنا پهلویا یتونا رایحاترینا پهلوی؟ا رایحا یتونا

دقا وا  یت(ا چگونها  یتا یعلوما خو نانشا یّنویا یتونا وا یّنویا ناا

تصحیحاشموۀایکنزیاکوشما.انوآوقیا وابسمّقابجّابودهاوا

یّنناانوآوقیاقوبراگوتیوا)GauthiotاRobert(ادقامرفانویسساآثّقا

بّزیّناها زا یر نساییّنهایحددّناق ا زایردقگئسابیروناآوقدها

ـااوایساتو نااـاآو نویسسا واق ا  یت،اولسایئکنا یتاکهابتو نا

اvا)دقاآو نویسسایحددّنسایّنناافیلیپا
ً
دقاجزمیّتاتصحیحاکرد؛ایثال

ابرتریا
ً
ژینیو(ابراw،اکهاآو نویسسایختّقایکنزیا یت،ا متئّال

د قداوا ینا زابعضسابرقیساهّیایحددّنادقبّقۀاگویشاهّیا

 یتّنافعلسافّقسایعلومایساشود.ادقایوقدایّآتایجهولاوا

یعروفادقافرهنگا واهنوزایسّملساهست،اوایسّملسا زا ینا

ربیل.ابنّبر ین،اکّقایحددّنادقاآیناهابّیااتصحیحایحتّطّنۀا

ابهاکئکا لفّظادخیلا زا
ً
جزمیّتاشموۀایکنزیابّشا،ا متئّال

فّقیساییّنهادقازبّناهّیادیگر،ابهاکئکایتوناپّزنا،ابهاکئکا

گویشاشنّیساوابّاتوجهابمشترابهایتونافّقیسادقی،انها زاقیشها

زدناآناوابرگشتنابهاخّنۀا ول.

زبّناهّیا قشتۀا یعلئّنا یّا  یتّد نا بعضسا کها شموها یا

پمشاا دقا د نشگّه،ا  زا خّقجا یّا د خلا دقا  یر ن،ا بّیتّنسا

عرف«ا
ُ
گرفتها نا،اوابعضسا زا یشّناخّلسا زا نگیزۀا»خّلفات

هحانمستنا،ایّنناا ختر عادوبّقۀاچرخا یت.اکئترا رقا ینا

 ختر عادوبّقه،اکهابّعثایّابّنساآناگّها لبتهافردیاد نشئناا

 یتایّاال رلاخودایاعساتحدیقا یتاوادیگر ناق ادعوتابها

تفکرایساکنااوا زاتدلیااکوقکوق نهابرامذقایساد قد،ا نصر ِفا

ابحثامّ را
ً
فکراد نشجویّنا زایو وعّتایهحاترا یت؛ایثال

دقبّقۀاچگونگساوقودا تحدیقا  زا آنهّیتا بّزد شتنا یببا

هزو قشاهّادقازبّناهّیا یر نس،اعللا ختالفاهزو قشاهّادقا

 ینازبّناهّ،اچگونگساتغییر تا یناهزو قشاهّادقاطولازیّنا

) زاماوداررنادوماربلا زاییالدابهابعا(اواعللا یناتغییر ت،اپریشا

 زا ینکهاآیّاهزو قشاهّیایتأخراعربساهحادقاپهلویاد قیح،ا

یعسادقاشنّختاگونهاهّاواگویشاهّیایختلفا یر نساییّنها

وانسبتاآنهّابّاهحاوایسّملسا زا یناربیل؛ایعنسایسّملساکها
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اذهنایحددّناغربساق ایّلاهّابهاخودایشغولاد شتها یت.

 یّاو عایّا یر نیّناچگونها یت؟ا یناهزو قشاهّاق انصفهااوا

انیئهابهاخّطرایپردهاوانسپرده،اکسسا زاق هاقیماه،ایساگویااکها

 لفّظا هئها  ینهّا کردها یا،ا تبّها ق ا خودا عئرا غّفالن،ا » یا

دخیلنا«،ابساآنکهاگویناهاخودابهالو زمایخناخودادقیتا

 نایشماهابّشااوادالیلالهاواعلیهاآناق ادقیتاتحدیقاکردها

بّزیا بها بسمّقا پمشااگرفتها یحا دقا یّا کها ق هسا  ینا بّشا.ا

ه«ایسایّنااوارصاانویسناۀا ینایطوقا زادق زگویسا
ا
»یّقااواپل

دقا ینجّابرامذقااد شتناد نشجویّنابودا زابعضساگرفتّقیاهّا

وایصیبتاهّیاآن.
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مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب، از سال 83 برای عمل به تعهدات علمی و اخالقی خود 
در قبال پژوهشگران و پاسداشت کوشش های اساتید و محققان، پژوهش های مفصلی 
را که حجم آنها با استاندارد آیین نامه های وزارت علوم مطابقت نداشت )حجم  باالی 50-40 
صفحه( در قالب ضمائم آینۀ میراث منتشر  کرد. 40 شماره از این ضمائم، شامل بیش از 80 
کتاب و مقاله از تحقیقات ادبی و متن  پژوهانه، از سال 83 تا 94 منتشر شد؛ تا آنکه در 
آبان ماه 94 با تصمیم و اخطار کمیسیون بررسی نشریات وزارت علوم، چاپ این ضمائم 
متوقف شد. پس از ممانعت کمیسیون نشریات وزارت علوم از چاپ ضمائم آینۀ میراث و 
بنا بر تصمیم مؤسسه، این پژوهش های مفصل در قالب ضمائم گزارش میراث منتشر  شد.

مجموعۀ جدید ضمیمه های گزارش میراث از شمارۀ 4 آغاز شد. عّلت این امر آن است 
که پیش تر 3 شماره از ضمیمه های گزارش میراث )در قالب مجموعۀ گفتارها و در قطع مجله ای( 

منتشر شده بود:
گــزارش میــراث، دورۀ دوم، ســال پنجــم، ضمیمــۀ شــمارۀ 1، اســفند 1390.   .1 

یادنامۀ استاد ایرج افشار)2(. )به مناسبت اولین سالگرد درگذشت استاد ایرج افشار(
گزارش میراث، دورۀ دوم، ضمیمۀ شمارۀ 2، تیر 1391. ویژه نامۀ کتابسازی و انتحال )1(.  .2

گزارش میراث، دورۀ دوم، ضمیمۀ شمارۀ 3، زمستان 1391. ویژه نامۀ نقد )1(.  .3


