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کپرلدتج.تِچِرتی.تادبیات پهلوی.تترجمۀتاپنتهتآتثریپ.تتیرین:ت

نشرتفرزینتروز،ت1395.

ِچِرتا،ش کاسلنشجنواناش ازش استش اثریش پهلوی  ادبیات  کتابش

ایراوش ناسشبرجرتۀشایتالیایا،شاستادشدانشگاهشساپیِنتزاشدسشسم،شوش

متخصصشتاسیخشوشفرهنگشایراوشحاستاوشوشزحاوشهایشایراناش

میانه.شاصلشاینشکتاب،شحهشزحاوشایتالیایا،شدسشسالش2001شدسش

ش
ً
نربتا حاشوجندشبجمش کتاب،ش اینش است.ش منتشرش دهش میالوش

اندکشش)262شصفحهشدسشنرخۀشایتالیایا،ش251شصفحهشدسشترجمۀشفاسسا(،ش

بکمشکتابشساهنمایشمرجعاشساشداسد،شکهشکناِسشدستشدا تِنشآو،ش

نهشتنهاشبرایشمتخصصینشزحاوشوشادحیاتشپاسساشمیانهش)پهلنی(،ش

بنزهشهایش دیگرش دانشجنیاِوش وش پژوهشگراوش برایش حلکهش

حاستاوش ناسا،ش حاستاو،ش ایراوش تاسیخش جملهش ازش ایراوش ناسا،ش

مطالعاتشادیاوشایراوشحاستاوشوشادحیاتشفاسسا،شسندمندشوشحلکهش

الزمشاست.شدسشنن تۀشباضر،شنخرتشنگاهاشحهشساختاسشوش

محتنایشاصلشکتاب،شیعناشباصلشکاسشمؤلف،شخناهیمشدا تش

وشسپسشحهشبرسساشوشنقِدشترجمۀشفاسساشکتابشماشپردازیم.

  

پیشینۀشتحقیقاتشعلماشجدیشبرشمتنوشپاسساشمیانه،شاعمشازش

تصحیحشوشترجمهشوشتحشیهشوشتحلیل،شحهشقروشهایشهجدهمشوش

ننزدهمشمیالدیشحازماشگردد.شاولینشتحقیقشجامعشدسشادحیاتش

پهلنیشمقالۀشمفصلشادواسدشویلیامشوِستشدسشجلدشدومشکتابش

اساس فقه اللغۀ ایرانی )ا تراسبنسگ،ش1896-1904(شاستشکهش

قروش دسش است.1ش نن تهش دهش حیرتمش قروش حهش آستانۀشوسودش دسش

حیرتم،شحاشپیشرفتش اخهشهایشگنناگنوشزحاوش ناساشتاسیخا،ش

ازشجملهشسیشهش ناساشوشآوا ناسا،شوشنیزشافزایششآگاهاشهایش

دستخنشش پهلنیش مطالعاتش حاستاو،ش ایراوش ازش تاسیخاش

تحنالتشاساساش د.شدسشمیانۀشقروشحیرتم،شجهانگیرشتاوادیا،ش

کتاحاشسوششمندشدسحاسۀشزحاوشوشادحیاتشپاسساشمیانهشتألیفشکردش

)الیپتزیگ،ش1956(2تکهشترجمۀشفاسساشدقیقشوشفصیحاشازشآوشحهش

قلمشسیفشالدینشنجمشآحادی،شچندشسالشحعد،شدسشتهراوشحهشچاپش

سسید3.شپسشازشکتابشتاوادیا،شتاشچهاسشدهه،شکتاحاشدسشتاسیخش

دسش کنتاهاش جرتاسهایش اماش نشد،ش منتشرش پهلنیش ادحیاتش

کتابشهایشمرحنطشحهشتاسیخشزحاوشهاشوشادحیاتشایراناشنن تهش د،ش

کهشازشمیاوشآنهاشحایدشحهشدوشکاسشتحقیقاشمنجز،شولاشسندمند،ش

ا اسهشکرد:شنخرت،شفصلش انگلیراش وش زحاوشهایشسوساش حهش

تیحسپنتشدیرلی

 دانشگاهشتهراو
ehsanshavarebi@gmail.com
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ادبیات پهلوی )فارسی میانه(.شترجمۀشسیفشالدینش زبان و  3.شجهانگیرشتاوادیا.ش
نجمشآحادی.شتهراو:شانتشاساتشدانشگاهشتهراو،ش1348.
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مرحنطشحهشمتنوشپاسساشمیانهشدسشکتابشمقدمۀ فقه اللغۀ ایرانی،ش

فصلش دیگر،ش 1960(1؛ش )مرکن،ش سانرکاش
ُ
ا ینسیفش  اهکاسش

»ادحیاتشپاسساشمیانه«،شحهشقلمشمریشحنیس،شدسشجلدشمرحنطشحهش

ایراوش ناساشازشمجمنعۀشدست نامۀ شرق شناسِی انتشاساتش

بریلش)لیدو،ش1968(2.شدسشنیمۀشدومشقروشحیرتم،شکشفیاتشتازهشازش

 رقشجهاوشایراناشتنجهشمحققاوشسا،شحیششازشپیش،شحهشزحاوشهایش

کرد.ش معطنفش سغدیش وش حلخاش مانندش میانۀش رقاش ایراناش

همچنین،شدسشمیاوشنن تهشهایشپاسساشمیانهشوشپهلنیشا کاناش

رفاوشتنجهشپژوهشگراوشساشحهش
ُ
)پاستا(،شمتنوشماننیشمکشنفهشازشت

خندشجلبشکردشوشقلمروشمطالعاتشزحاوشهایشایراناشمیانهشساشحهش

نحنشچشمشگیریشگرترششداد.شازشاینشسویشجاذحۀشمتنوشپهلنیش

زسد تاشدسشاینشدههشهاشکمترشازشقبلش د.شحاشاینشبال،شبرخاش

ازشتحقیقاتشاساساشوشمناحعشکلیدیشدسحاسۀشمتنوشپهلنیشدسش

همینشدهۀشدومشقروشحیرتمشنشرشیافتهشاند.شدسشاواخرشهمینشقروش

حاش میالدی،شابمدشتفضلاشتدوینشکتابشجامعشوشسوزآمدیش

عنناوشتاریخ ادبیات ایران پیش از اسالم ساشحهشزحاوشفاسساش

آغازشکرد،شولاشدسگذ تشناگهاناشاینشدانشمندشبرجرتهشمانعش

تکمیلشوشانتشاسشاینشکتابشدسشزماوشبیاتشاوش د.شنرخۀش

نهایاشاینشکتاب،شدسشسالش1376،شحهشکن ششژالهشآمنزگاسشحهش

چاپشسسید.3 تاریخ ادبیاتشاسز مندشتفضلاشیکاشازشمعدودش

کتابشهایشمرجعشمعتبرشایراوش ناساشدسشجهاوشاستشکهشحهش

زحاوشفاسساشنن تهش دهشوشحهشخنحاشنمایانگرشترلطشوشتبحرش

مؤلفشحهشزحاوشهاشوشمتنوشایراناشحاستاوشوشمیانه،شحهشویژهشمتنوش

پاسساشمیانۀشزسد تا،شاست.شکتابشمنسدبرسساشدسشیاددا تش

حهشچاپش تفضلاش ادبیات  تاریخ  ازش باضرشچهاسشسالشپسش

سسیدهشاست.شچندشسالشحعدترشنیز،شنخرتینشجلِدشپینستشازش

حاش یاس اطر(،ش ابراوش نظرش )زیرش فارسی  ادبیات  تاریخ  مجمنعۀش

عنناوشادبیات ایران پیش از اسالمشمنتشرش د،شکهشدسشآوشحخشش

مفصلا،شحهشقلمشماسیاشماترنخ،شحهشادحیاتشپهلنیشاختصاصش

شهمزماوشحاشانتشاسشاینشنن تۀشماترنخ،ش
ً
دادهش دهشاست.4شتقریبا

ایرانیکا  دانشنامۀ  کاسلنشچرتاشمدخلشادحیاتشپهلنیشساشدسش

ازش چکیدهشایش انگلیراش نرخۀش دسبقیقتش کهش کرد،ش تألیفش

کتابشادبیات پهلوی است.5 

حاش شمتفاوتش
ً
چرتاشساختاسیشنربتا پهلوِی  ادبیات  کتابش

نن تهشهایشپیششازشخندشداسد.شاینشکتابشحاشفصلاشدسحاسۀشزحاوش

پاسساشمیانه،شمناحعشعمدۀشاینشزحاوش)کتیبهشها،شنن تهشهایشسویشسکهشهاش

وشمهرهاشوشظروف،شوشکتابشها(،شمجمنعهشهایشعمدۀشنرخهشهایشخطاش

پهلنی،شوشتاسیخچۀشتحقیقاتشوشانتشاساتشدسشزمینۀشزحاو،شدستنس،ش

لغتشوشادحیاتشپاسساشمیانهشآغازشماش ندش)ص13-21شدسشنرخۀش

ایتالیایا،شص5-17شدسشترجمۀشفاسسا(.شمطالعۀشاینشفصلشتصنیریش

کلاشوشجامعشازشپراکندگاشمداسکشوشمتنوشبرجایشماندهشازشدوسۀش

ساساناشوشصدسشاسالمشدسشاختیاسشخنانندهشماشگذاسد.شیکاشازش

ۀش
ّ
مداق وش تنجهش ماشکند،ش ممتازش ساش کتابش اینش کهش ویژگاشهایاش

ننیرندهشدسشنرخهشهایشخطاشپهلنیشاست.شنهشتنهاشدسشفصلش

نخرت،شحلکهشدسشسایرشفصنلشکتابشنیز،شهرشجاشصحبتشازشمتناش

ماش ند،شچرتاشحهشنرخهشهایشخطاشمنجندشازشآوشمتنشنیزشتنجهش

داسدشوشآنهاشساشحاشدقتشبرسساشوشمعرفاشماشکند.

اوستایاش متنوش میانۀش پاسساش برگرداوشهایش حهش دومش فصلش

ترجمۀش دسش ص19-31ش ایتالیایا،ش نرخۀش دسش )ص23-39ش ماشپردازدش

وش اوستایاش پژوهششهایش برش دسآمدیش حاش فصلش اینش فاسسا(.ش

نظریاتشگنناگنوشدسحاسۀشتاسیخشترجمهشهایشاوستاشآغازشماش ند.ش

دسشادامه،شنرخهشهایشخطاشمنجندشازشترجمهشهایشپهلنیشمتنوش

اوستایاشحهشایجازشمعرفاشماش نندشوشتاسیخشکتاحتشآنهاشمنسدش

برسساشقراسشماشگیرد.شسپسشتاسیخچۀشکنتاهاشازشتحقیقاتشوش

سویکردهایشمکاتبشاسوپایاشبرشاینشمتنوشاسائهش دهشاست.شدسش

برایش پهلنی،ش ترجمهشهایش اینش ازش نمننهشایش اینشفصل،ش پایاوش

نشاوشدادوشنثرشوشسبکشمتنِوشترجمهش دهشازشاوستایاشحهشپهلنی،ش

1.	И.М.	 ОРАНСКИЙ. Введение в иранскую филологию.	 Москва:	
Издательство	восточной	литературы,	1960,	с.	163–191.

سانرکا.شمقدمۀ فقه اللغۀ ایرانی.شترجمۀشکریمشکشاوسز.ش
ُ
ترجمۀشفاسسا:شای.م.شا

تهراو:شانتشاساتشپیام،ش1358،شصش191-163.
2. M. BOYCE. ‘Middle Persian Literature’. In: Handbuch der Oriental-

istik 1.4.2.1: Iranistik. Literatur. Ed. B. SPULER.  Leiden ـ  Köln: E.J. 
Brill,	1968,	pp.	31-66.

3.شابمدشتفضلا.شتاریخ ادبیات ایران پیش از اسالم.شحهشکن ششژالهشآمنزگاس.ش
تهراو:شانتشاساتشسخن،ش1376.

4. M. MACUCH. ‘Pahlavi Literature’. In: A History of Persian  
Literature. Ed. E. YARSHATER. Companion Volume I. The Literature 
of Pre-Islamic Iran. Ed. R.E. EMMERICK, M. MACUCH. London- 
New York: I.B. Tauris, 2009, pp. 116-196. 

ترجمۀشفاسسا:شماسیاشماترنخ.ش»ادحیاتشپهلنی«.شترجمۀشنرجسشحاننشصبنسی.ش
دس:شتاریخ ادبیات فارسی.شزیرشنظرشابراوشیاس اطر.شپینستش1.شادبیات ایران 
پیش از اسالم.شحهشکن ششسونالدشاِِمریکشوشماسیاشماترنخ.شترجمۀشفاسساشزیرش

نظرشژالهشآمنزگاس.شتهراو:شانتشاساتشسخن،ش1393،شصش235-156.
5. C.G. CERETI. ‘Middle Persian Literature i. Pahlavi Literature’. In: 

Encyclopædia Iranica. Ed. E. YARSHATER. Online access at: http://
www.iranicaonline.org/articles/middle-persian-literature-1-pahlavi
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حهشدستشدادهش دهشاست.

دانشنامهشای،ش مدخلشهایش حهش ینۀش حعدی،ش فصِلش چهاسش

میانهش پاسساش زحاوش حهش زسد تاش مهمش متنش چهاسش حهش ش
ً
مرتقال

ماشپردازند.شنخرتینشمتناشکهشحهشآوشپرداختهش دهشحلندترینشمتنش

رد،شاستش)ص41-78شدسش
َ
منجندشحهشزحاوشپاسساشمیانه،شیعناشدینک

نرخۀشایتالیایا،شص33-68شدسشترجمۀشفاسسا(.شپسشازشمعرفاشکلاش

متن،شنرخهشهایشخطاشمنجندشوشتاسیخچۀشتحقیقاتشدسحاسۀش

دینکرد،شهرشیکشازشهفتشکتاِبشحازماندهشازشدینکرد )کتابشهایش

شمنسدشبرسساش
ً
سنمشتاشنهم(،شدسشحخششهایشجداگانهشای،شمرتقال

دقیقشمحتنایاشوشزحاناشقراسشگرفتهشاست.شنکتۀشقاحلشتنجهشدسش

چهاسمش کتابش دسحاسۀش مؤلفش خندش تازۀش تحقیقاتش فصلش اینش

دینکرد است،شکهشدسشدهۀش1990شنیزشدسشدوشمقالهشحهشچاپشسسیدهش

ند 
َ
شک پرداختهش ده،ش حداوش حعدش فصِلش دسش کهش متناش است.ش

پررش مرداوشفرخش نن تۀش گماوش کن(،ش )گزاسشش ِوزار  مانیگ 
ُ
گ

دسش ایتالیایا،شص68-75ش نرخۀش دسش )ص79-86ش استش اوسمزدداد،ش

هِش استش
َ
ترجمۀشفاسسا(.شسنمینشمتِنشمنسدِشبرسساشکتابشبُند

)ص87-105شدسشنرخۀشایتالیایا،شص77-98شدسشترجمۀشفاسسا(.شدسش

اینشحخش،شچرتاشحهشمعرفاشکلیاتشمتنشبرندهشنکردهشوشحهش

متنش پرداختهشاست.ش تشریحشمحتناِیشیکشیِکشفصنلشکتابش

چهاسمشگزیده های زادسَپَرم است،شکهشدسشیکشفصلشمرتقلش

حهشدقتشمنسدشبرسساشقراسشگرفتهشاستش)ص107-118شدسشنرخۀش

ایتالیایا،شص98-109شدسشترجمۀشفاسسا(.

چهاسشفصلاشکهشدسشادامهشآمدهشاندشترتیبشمنضنعاشداسند.ش

نخرتینشفصِلشمنضنعاشحهشادحیاتشمعاد ناختاشوشآخرالزماناش

ماشپردازدش)ص119-138شدسشنرخۀشایتالیایا،شص111-128شدسشترجمۀش

یرن،ش حهمنش زندش اسداویرافشنامه،ش حهش فصلش اینش دسش فاسسا(.ش

جاماسپشنامهشوشیادگاسشجاماسپاشپرداختهش دهشاست.شدسشبرسساش

اینشمتنوشنیز،شحهشسیاقشفصنلشپیشین،شدستشننیسشهایشمنجندش

ازشمتنو،شتاسیخچۀشتحقیقاتشوشمحتنایشمتنوشبرسساش دهشاست.ش

فصلشحعدشمتنوشفقهاشوشتعلیماشزسد تاشساشمنسدشتنجهشقراسش

ماشدهدش)ص139-169شدسشنرخۀشایتالیایا،شص129-156شدسشترجمۀش

فاسسا(.شمتنوشمعرفاش دهشدسشاینشفصلشعباستندشازشدادستان دینی،ش

وش دینی  دادستان  منوچهر،شسوایاتشپهلنیشضمیمۀش نامه های 

بندهش ایرانی،ششایست نشایست وشدادستان مینوی خرد.شحهش

دنباِلشاینشمتنو،شفصلاشحهشاندسزنامهشهایشپهلنیشاختصاصشیافتهش

کهشخسرو قبادان و ریدگ وشدیگرشمتنوشکنچکشغیردینا،شمتنوش

درخت  پوریوتکیشان،ش اندرز  ماسسپنداو،ش آذسحادش حهش منرنبش

گ ابالیش،شنامۀ 
َ
َجست

ُ
آسوری،شمادیان یوشت فریان،شمادیان گ

تنسر وشعهد اردشیر ساش املشماش ندش)ص171-190شدسشنرخۀش

ایتالیایا،شص157-176شدسشترجمۀشفاسسا(.شچهاسمینشفصِلشمنضنعاش

حهشمتنوشدسحاسی،شمانندشکارنامۀ اردشیر بابکان،شیادگار زریران،ش

شهرستان های ایرانشهر،ششگفتی ها و جاذبه های سیستان وش

ایتالیایا،ش نرخۀش دسش )ص191-205ش ماشپردازدش شطرنج،ش گزارش 

ص176-189شدسشترجمۀشفاسسا(.

فصلشحعدشحهشکتابشبقنقِاشمادیان هزار دادستان اختصاصش

برسساش ساش متنش اینش وشمحتنایش وشدستشننیسشهاش استش یافتهش

ترجمۀش دسش ایتالیایا،شص191-198ش دسشنرخۀش ماشکندش)ص207-214ش

میانهش پاسساش فرهنگشننیرِاش حهش کتابش فصِلش آخرینش فاسسا(.ش

ماشپردازدشوشدوشمتنشفرهنگ پهلوی وشفرهنگ اویم ایک )یاشاویمش

ایَنک(شساشحهشاختصاسشمعرفاشماشکندش)ص215-218شدسشنرخۀشایتالیایا،ش

ص199-203شدسشترجمۀشفاسسا(.شدسشانتهایشکتاِبشادبیات پهلوی،ش

کتاحنامهشوشنمایۀشا خاصشوشاماکنشوشمتنوشآمدهشاست.

نرخۀش دسش )ص219-247ش کتابش انتهایش مفصلش کتاحنامۀش

نمایانگِرش حهشخنحاش فاسسا(ش ترجمۀش دسش ص207-234ش ایتالیایا،ش

حهرهشگیریشمؤلفشازشمناحعشقدیمشوشجدیدشحهشزحاوشهایشگنناگنوش

استشوشنشاوشازش ینۀشدیرینۀشدانشمنداوشایتالیایاشدسشکتابشناساش

داسد،شکهشجزئاشتریِنشمناحع،شحهشهرشزحاناشکهشحا د،شازشچشمشاوش

دوسشنماشماند.ش ینهشایشکهشچرتاشدسشتمامشفصنلشکتابشدسشپیشش

احتدایشهرشفصلشوشهرشزیرفصل،ش گرفتهشچنینشاستشکهشدسش

فهرستاشازشمناحعشمرحنطشحهشمنضنعشمنسدبرسساشدسشآوشفصلشساش

آوسدهشاست؛شحنابراین،شخنانندهشایشکهشحهشسراغشفصلشمرحنطشحهش

ازش فهرستاش فصل،ش احتدایش هماوش دسش برود،ش متنشخاصش یکش

چاپششها،شترجمهشهاشوشتحقیقاِتشصنستشگرفتهشدسحاسۀشآوشمتنشساش

حهشلحاظش سا،ش چرتاش کتاِبش آنچهش دا ت.ش خناهدش پیششچشمش

فرنگاش ایراوش ناساوش حیشتِرش تألیفاِتش میاوش دسش کتابشناختا،ش

ممتازشماشسازد،شتنجهشوشاستفادۀشاوشازشمناحعشفاسساشمحققاوش

ایراناشاست.شمتأسفانه،شبریاسیشازشدانشمنداوشغرحاشمعاصرش

حهشمناحعشپژوهشاشفاسساشحاشتنجهاشماشکنند،شولاشچرتا،شحاش

دقتشفراواو،شغالبشپژوهششهایشجدی،شچاپشهاشوشترجمهشهایش

فاسساشمحققاوشایراناشازشمتنوشپاسساشمیانهشساشگردشآوسدهشوشدسش
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کتابشخندشازشآنهاشاستفادهشکردهشاست.شفایدۀشدیگرشاینشکتابش

شکمیابشحهش
ِ
برایشمحققاوشغیرایتالیایا،شمعرفاشبریاسیشازشمناحع

،شنربتشحهشمناحعشانگلیراشوش
ً
زحاوشایتالیایاشاست،شکهشمعمنال

قراسش پژوهشگراوش تنجهِش منسدش کمترش فرانرنی،ش وش آلماناش

ازشیکشمتنش یاشترجمهشایش حهشندستشماشتناوشچاپش ماشگیرند.ش

پهلنیشساشسراغشگرفتشکهشدسشاینشکتابشمنسدشاسجاعشنبا د.

  

اماشحپردازیمشحهشترجمۀشفاسساشکتاب.شانتشاسشترجمۀشفاسساشچنینش

کتابشپرفایدهشوشپراهمیتا،شحاشتردیدشحایدشاسبابشخن حالاشوش

حاش مرتبطش س تهشهایش دانشجنیاوش وش پژوهشگراوش امیدواسِیش

ایراوش ناساشحا د؛شحهشویژهشحدینشجهتشکهشنرخۀشاصلاشکتابش

حهشزحاوشپرمخاطباشمانندشانگلیرا،شیاشبتاشحهشآلماناشیاشفرانرنی،ش

نن تهشنشدهشاست،شحلکهشحهشزحاوشایتالیایاشاست،شکهشدسشمیاوش

محققاوشایراناشکمترشکراشحاشآوشآ نایاشکافاشداسد.شلیکنشترجمۀش

فاسسِاشکتاب،شبرشخالفشانتظاس،شمتأسفانهشازشفرطشآ فتگاشوش

ابتناشبرشاغالطشگنناگنوشترجمهشایشوشمطبعا،شوضعیتاشبسش

سهلشانگاسیشهایش وش حاشدقتاشهاش ازش گذ تهش داسد.ش ننمیدکنندهش

آنهاشخناهیمشپرداخت،ش حهش پر ماسشمترجم،شکهشدسشجایشخندش

ش
ً
وضعیتشچاپشکتابشنیزشچنداوشسضایتشحخششنیرت.شظاهرا

ترجمۀشفاسساشکتاب،شپیششازشچاپ،شازشچشمشهیچشویراستاسشیاش

نمننهشخناناشنگذ تهشاست،شتاشدستشکمشایراداتشفراواوشانشایاش

وشسجاوندیشمتنشمترَجمشساشاصالحشکند.شالبتهشاینشانتقادشحیشترشحهش

شکتابشواسدشاست.شدسیغشکهشضعفشانشاءش
ِ
نا رشمعتبرشوشخنششنام

وشفقداوشویرایششفناشتنهاشمحدودشحهشکتابشباضرشنیرت،شحلکهش

متأسفانهشدسشحیشتِرشکتابشهایشایراوش ناساشانتشاساتشفرزاوشسوزش

کهشدسشچندشساِلشاخیرشانتشاسشیافتهشاند،شدیدهشماش ند.شکنچکشترینش

ا تباهِشسجاوندِیشکتابشنقطۀشزائدیشاستشکهشپسشازشنامشکنچکش

مؤلفشبرشسویشجلدشکتابشآمدهشاست،شانگاسشکهش»کاسلن.«شگننۀش

مختصِرشنامشحلندتریشحا د! 

یکاشازشآ فتگاشهایشاساساشدسشچاِپشفاسسا،شبرهمشخنسدِوش

فصلشحندیشکتابشاست.شدسشمتنشایتالیایِاشکاسلنشچرتا،شپسشازش

فصلشمرحنطشحهشترجمهشهایشپهلنیشمتنوشاوستایا،شچهاسشفصِلش

مرتقل،شحهشترتیب،شحهشچهاسشمتِنشپهلنِیشدینکرد،ششکند گمانیگ 

ِوزار،شبندهش وشگزیده های زادسپرم اختصاصشیافتهشاست.ش

دسشترجمۀشفاسساشاینشچهاسشفصلشحهشدوشفصلشتقلیلشیافتهشاند،ش

حهشاینشترتیبشکهشفصلششکند گمانیگ وزار حهشحخشاشازشفصلش

دینکردشحدلش دهشوشفصلشگزیده های زادسپرم حخشاشازشفصلش

بندهش محرنبش دهشاست.شهمچنینشفصلشمرتقِلش»ادحیاتش

دسحاسی«شذیلشفصلشپیششازشخندشحاشعنناوش»اندسزنامهشها«شقراسش

دسش نیزش فرهنگشننیراش حهش مرحنطش فصلش عنناِوش است.ش گرفتهش

فهرستشکتابشازشقلمشافتادهشاست.

اماشبرسیمشحهشایراداتشترجمه.شازشپرگنیاشخندداسیشماشکنیمش

مترجمش جزئاش حدفهماشهایش وش کنچکش ا کاالتش ذکرش ازش وش

ماشگذسیم،شچراکهشصفحهشایشازشکتابشنیرتشکهشعاسیشازشاینش

قبیلشاغالطشحا د.شاحتداشماشپردازیمشحهشآزاسدهندهشترینشمشکلش

کتاب،شیعناشضبطشمغلنطشمکرسشاعالم،شحهشویژهشنامشمحققاو:شبرایش

حهشجایش »دومناس«ش »دوحلنا«،ش حهشجایش »دوحلنیس«ش مثالش

»سلمن«ش »ساستاسگنیِنا«،ش حهشجایش »ساستنسگنا«ش »دوِمناش«،ش

حهشجایش»زالِماو«،ش»گِرنِت«شحهشجایش»گُرنِه«،ش»ماکنچ«شحهشجایش

نا«،ش»منسگنش تیرنه«ش
ُ
»ماترنخ«،ش»منلچاننا«شحهشجایش»مالچان

حهشجایش»ُمرِگنرتیرنِه«،ش»نیبنهر«شحهشجایش»نیبنس«،ش»وسترگاسد«ش

حهشجایش»وِستِرگنس«،ش»هنگ«شحهشجایش»هاوگ«،ش»هاتر«شحهشجایش

»هنتر«،ش»هنینگشمن«شحهشجایش»هننیگماو«،ش»هنیس«شحهشجایش

»هنیزه«،ش»جنزفرنو«شحهشجایش»ینزفُرن«شوشغیره.شتاشاینجاشساش

ماشتناوشحهشبراِبشناآ نایاشمترجمشحاشزحاوشهایشدیگرشگذا ت،ش

ولاشدسشمیاوشنامشهایشمحققاوشایراناشنیزشچنینشا تباهاتاشدیدهش

ش
ً
مکرسا دهقاوش کیناوش وش اش

ّ
منصنسش ک نامشهایش ش

ً
مثال ماش ند؛ش

» اکا«شوش»دهگاو«شنن تهش دهشاست.شآ نایاشحاشغالبشاینش

نامشهاشبداقلشانتظاسیشاستشکهشماشتناوشازشیکشدانشجنیشننآمنزش

س تۀشایراوش ناساشیاشزحاوشهایشحاستاناشایراوشدا تشوشاکننوش

جایشافرنسشاستشکهشمترجمشاینشکتاب،شکهشحهشگفتۀشخندشش

شدسش
ً
)مقدمۀشمترجم،شصشچهاسده(،ش اگردشننیرندۀشکتابشحندهشوشطبعا

س تۀشایراوش ناساشتحصیلشکرده،شحاشاینشاساماشحیگانهشاست.

ضبطشغلطشاساماشدسشترجمۀشفاسساشکتاب،شتنهاشحهشاینشچندش

شنامشبرخاشازش
ِ
نامشمحدودشنماش ند،شحلکهشامالء،شترجمهشیاشتنضیح

نیزشمغلنظشاست.ش اماکن،شمؤسرات،شمجمنعهشهاشوشکتابشهاش

گذ تهشازشاینشقبیلشاغالطشدسشترجمۀشاعالمشوشعناوین،شدسشچندش

جایشکتاب،شعباساتشیاشجمالتاشبذفش دهشیاشحهشگننهشایشتغییرش

شحهشآوسدوش
ً
یافتهشکهشمنجبشفنتشمحتناش دهشاست.شدسشاینجا،شصرفا
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چندشمثالشازشدوشفصلشنخرتشکتابشبرندهشماشکنیم.

ش ص5.شصنسِتشاختصاسِیشعنناوشسوسِاشمجمنعۀشمقدمات ـ

حهشا تباهش کهش حا د،ش نی«ش
ُ
»آسن حایدش ایرانی1ش زبان شناسی 

زننی«شنن تهش دهشاست.
ُ
»ا

ش ص7.شدسشنخرتینشحنِدشمرحنطشحهشکتیبۀشپایکنلا،شجملۀشآخِرشـ

حندشحهشبرفشسحِطش»که«شختمش دهشاستشوشناتمامشماشنماید.

ش Corpus ـ مقاله:ش »نامش است:ش چنینش 2ش پاننیسش ص8.ش

Inscriptionum Iranicum«.شنخرتشاینکهشمحلشاسجاعشحاش

اینکهش دومش است.ش منطقاش استباطش فاقدش پاننیسش محتنایش

عنناوشمذکنسشدسشاینشپاننیسشنامشمقالهشایشنیرت،شحلکهش

عنناوشالتینشمجمنعۀشمشهنسش»پیکرۀشکتیبهشهایشایرانا«ش

است،شکهشمجلداتشمتعددیشازشآوشتاشکننوشحهشچاپشسسیدهش

است.شسنمشاینکهشواژۀشآخرشدسشعنناوشالتینشحایدشحاشامالیش

Iranicarumشنن تهش ند.

ش ص9.شدسشاحتدایشصفحه،شدسشفهرستشچهاسشکتیبۀشکردیر،شـ

عنناوشاختصاسیشKKZشحهشکازسووشتعبیرش دهشاست؛شدسش

بالاشکهشاینشاختصاسشبرایشکتیبۀشکردیرشبرشدیناسۀشکعبۀش

شکتیبهشایشدسش
ً
زسد تشدسشنقششسستمشاستشوشکردیرشاصال

کازسووشنداسد.

ش یادشـ ازشکاسهایشگنحلشوشگیزلنش ص12.شدسشجملهشایشکهش

ش»ُمهرهاشوشاثِرشُمهرها«،شآمدهشاستش  ده،شحهشجایشعباسِت

ساش جملهش محتنایش کهش وشبجاسیشها«،ش »نقششبرجرتهشهاش

حهشکلاشمتفاوتشوشنادسستشکردهشاست.

ش ص13.شدسشنخرتینشجملۀشاینشصفحهشعباستاشحهش کلشـ

»کتاحخانۀش.K.Rشانرتیتنیش رقش ناساشکاما«شآمدهشاست،ش

 K.R. Cama Oriental انگلیراش عنناوش ترجمۀش ش
ً
ظاهرا کهش

Instituteشاست.شاینشمؤسرۀش رقش ناساشدسشحمبئاشحهشیادش

اهلش زسد تِاش محقِقش کاما،ش سستمشجاش خنس یدجاش

هندوستاو،شنامگذاسیش دهشاستشوش.K.Rشاختصاسشنامش

حدینش حایدش متنش دسش مذکنسش عباستش حنابراین،ش اوست.ش

مؤسرۀش »کتاحخانۀش برگرداندهش ند:ش فاسساش حهش صنستش

 رقاشخ.شس.شکاما«.

ش ص14.شعنناوشالتینشمجمنعۀشCodices avestici et pahlavici ـ

Bibliothecae Universitatis Hafniensisشحهش»دستشنن تهشهایش

هافشنینریز«ش دانشگاهش کتاحخانهشیش پهلنیش وش اوستایاش

زحاوش دسش Hafniensis،ش کهش بالاش دسش است،ش ترجمهش دهش

شHafnia،شصنسِتشالتینشنامش هرش
ِ
التین،شبالتشاضافِاشنام

کپنهاگ،شاست.شحهشعالوه،شادامۀشاینشجملهشچنینشترجمهش

 دهشاستشکهشبریاسیشازشنرخهشهایشکتاحخانۀشدانشگاهش

گردآوسیش وش »حازننیراش مذکنسش مجمنعۀش دسش کپنهاگش

 دهشاند«.شکراناشکهشاینشمجمنعۀشمشهنسشساشماش ناسند،ش

شحازننیراشیاشگردآوسیش
ً
شاطالعشداسندشکهشاینشمجمنعهشاحدا

دستشننیسشهاشنیرت؛شحلکهشچاپشعکراش)فاکریمیله(شازش

نرخهشهایشاوستایاشوشپهلنیشاینشکتاحخانهشاست.

ش حهشـ Handbuch der Orientalistikش مجمنعۀش عنناوش ص15.ش

»مجمنعۀشدستشننیسشهایش رقا«شترجمهش دهشاست؛ش

»دستشنامۀش عنناوش اینش دسستش ترجمۀش آنکهش بالش

 رقش ناسا«شیاش»ساهنمایش رقش ناسا«شاست.

ش ص24.شدسشواپرینشحنِدشاینشصفحه،شدسشجایاشکهشصحبتشـ

ازشدستشننیسشهایشترجمۀشپهلنیشوندیدادشحهشمیاوشآمدهش

است،شازشمهرحاوشکیخرروشحاشعنناوش»ننیرندۀشسر ناس«ش

یادش ده؛شبالشآنکهشاوشکاتبشنرخهشهایشمنسدشححثشاست،ش

نهشننیرندۀشآنها.

ش ص26.شنامش هرشننساسیشهندوستاوشحهشصنستش»ناوسری«شـ

نن تهش دهشاست.

ش حهشجایشـ ش
ً
ا تباها 4ش پاننیسش کهش ماشسسدش نظرش حهش ص27.ش

پاننیسش*شآمدهشاست.شمتنشاینشپاننیسشچنینشاست:ش»دسش

اینشحخششآنچهشکهشگلدنرشدسش1896شدسشکتابشپیشگفتاسش

خندشماشننیرد،شتغییرشدیدگاهشساشحهشسو ناشنشاوشماشدهد:ش

گلدنرش کهش استش اینش نخرتش نکتۀش انگلیرا...«.ش متنش

فصلش مقصندش ش
ً
ظاهرا وش نداسدش »پیشگفتاس«ش نامش حاش کتاحاش

»متنوشاوستایا«شگلدنرشدسشکتابشآلماناشاساس فقه اللغۀ 

شمتِنشآلمانا،شوشنهشانگلیرا،ش
ً
ایرانی2شاست.شسپس،شظاهرا

کهشقراسشحندهشازشگلدنرشنقلش ند،شفرامنشش دهشوشحهشجایشآوش

تنهاشسهشنقطهشگذا تهش دهشاست!شفقداوشویراستاسیشوش

نمننهشخناناشدسشچنینشمناضعاشخندنمایاشماشکند.

ش ص28.شدسشمیانۀشاینشصفحه،شچنینشعباستاشآمدهشاست:شـ

»مقالۀشحلندشحیلاشازشمجمنعهشکتاحهایشمشکالتشزسد تیاوش

1. Основы иранского языкознания.2. Grundriss der iranischen Philologie.
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دسشقروشننزدهم«.شنخرتشآنکهش»مجمنعهشکتابشهایا«شحاش

اینشعنناوشوجندشنداسد،شحلکهشعنناوشازشآِوشکتاحاشازشحیلاش

است،شکهش ششخطاحۀشحلندشساشدسشخندشجایشدادهشاست.شدومش

در  زردشتی  مسائل  کتابش اینش دسستش عنناوش آنکهش

کتاب های قرن نهم1شاست.

ش متنوشـ پهلنیش ترجمهشهایش فصِلش پایاِوش دسش ص30-31.ش

اوستایا،شمؤلفشحخشاشساشحهشنقلشیکشنمننهشازشمتنوشدوزحانهش

اختصاصشدادهشاستشتاشویژگاشهایشزحاناشترجمۀشپهلنیشساش

دسشخندِشمتنشنشاوشدهد.شخندِشمؤلفشدسشهماوشاحتداشتنضیحش

دادهشکهشدسشاینجاشمضمنوشمتنشمنسدشنظرششنیرتشوشهدفش

اوشتنهاشتبیینشفنشترجمهشاست.شحاشاینشبال،شگنیاشمترجمشاینش

نکتهشساشدسنیافتهشوشمتنشپهلنِیشمنسدشنظرشسا،شسهلشانگاسانه،شحاش

اوستایاش متنش اصلش ازش پنسداودش ابراهیمش فاسساش ترجمۀش

شفایدۀشزحانِاشمنسدش
ً
جایگزینشکردهشاست.شحدینشترتیب،شعمال

انتظاسشازشاینشحخششحهشکلاشزائلش دهشاست.

چنانکهشحاالترشا اسهشکردیم،شاینشمناسدشفقطشچندشمثالشازش

ا کاالتشترجمۀشدوشفصلشنخرتشکتابشاست.شاینشوضعیتش

آ فتهشوشمغلنطشبرشسایرشفصنلشکتابشنیز،شحهشهمینش کل،شباکمش

است.شنقِلشمثالشهایشحیشترشوشپرداختنشحهشا کاالتشدستنسیشوش

نگاس اشمترجمشدسشاینجاشتنهاشاسبابشاتالفشوقتشوشدسدِشسِرش

خنانندهشخناهدشحند.شدسشچنینشوضعیتا،شضروسیشاستشکهش

نا ر،شپیششازشتجدیدشچاپشاینشکتاب،شفکریشاساساشبرایش

اینش غیرش دسش کند.ش فاسساش ترجمۀش محتنایاش وش فناش ویرایشش

صنست،شانتشاسشترجمۀشفاسساشاینشکتابشحهش کلشکننناشبریاسش

کمشفایده،شحلکهشگمراهشکنندهشوشناصنابشاست.

ازشا کاالتشترجمهشکهشحگذسیم،شالزمشاستشنکتۀشدیگریش

ساشیادآوسش نیمشوشآوشتاسیخشانتشاسشکتابشاست.شنرخۀشایتالیایاش

کتابشدسشسالش2001شحهشچاپشسسیدهشاستشوشترجمۀشفاسساش

آوشدسشسالش1395،شیعناشحاشپانزدهشسالشفاصله.شدسشطنلشاینش

پانزدهشسال،شچاپشهایشانتقادیشوشترجمهشهایشتازهشایشازشبرخاش

مشکالتش برخاش بلش سببش کهش یافته،ش انتشاسش پهلنیش متنوش

چاپشهایشپیشیِنشاینشمتنوش دهشاست.شبرایشمثال:شبرفشننیراش

یادگار  دانا،ش اوشنر  اندرز  ارداویراف نامه،ش ترجمۀشسوساش وش

زریران،شخسرو قبادان و ریدگ،شدرخت آسوری وشگزارش 

ترجمۀش )مرکن،ش2001(2،شتصحیحشوش ناش
ُ
لگاشچنناک

ُ
ا ازش شطرنج 

انگلیراشوشفاسساششهرستان های ایرانشهر ازشتنسجشدسیایاش

رتاشِمزا،ش2002(3،شآواننیراشوشترجمۀشانگلیراشگزارش شطرنج 
ُ
)ک

ترجمۀش وش تصحیحش 2002(4،ش )آکرفنسد،ش دسیایاش تنسجش ازش

فرانرنیشکارنامۀ اردشیر بابکان ازشفرانتسشگُرنِهش)دی،ش2003(5،ش

مزداپنسش کتاینوش ازش سور سخن  فاسساش ترجمۀش وش آواننیراش

)تهراو،ش پاکزادش فضلشهللاش ازش بندهش  تصحیحش )تهراو،ش1383(6،ش

2005(7،شآواننیراشوشترجمۀشانگلیراشسور سخن ازشتنسجش

دسیایاش)پاسیس،ش2007(8،شترجمۀشفاسساشیادگار زریران ازشژالهش

آمنزگاسش)تهراو،ش1392(9،شتصحیحشوشترجمۀشفرانرنیشخسرو 

قبادان و ریدگ ازشسمراشآذسننشش)پاسیس،ش2013(10،شتصحیحش

2013(11،ش )سم،ش آگنستیناش دوِمنیکنش ازش جاماسپیش یادگار 

تصحیحشهاشوشترجمهشهایشبرخاشدیگرشازشمتنوشپهلنیشازشحیژوش

غیبا،شسهامشا ه،شسعیدشعریاوشوشغیره.شحاشوجندشتعددشکتابشهاش

وشمقاالتشمنتشر دهشدسحاسۀشمتنوشپهلنیشدسشپانزدهشسالشاخیر،ش

بریاسشسندمندشماشحندشاگرشدسشمقدمهشیاشمؤخرهشایشبرشترجمۀش

فاسسا،شتحقیقاتشانجامش دهشدسشاینشسالشهاشمروسشماش دشوش

فهرستاشازشانتشاساتشتازهشحهشدستشدادهشماش د،شتاشخنانندگاوش

فاسساشزحاو،شکهشبرایشنخرتینشحاسشدسشسالش1395شاینشکتابشساش

ماشدیدند،شساهنمایشسوزآمدیشدسشاختیاسشماشدا تند.
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دسشپایاوشالزمشاستشازشکتابشتاریخ ادبیات ایران پیش 

 زندهشیادشابمدشتفضلاشیادشکنیم،شکهشگرچهشدوشدههش
ِ
از اسالم

ازشتاسیخشانتشاسششماشگذسد،شهننزشدسشمیاوشتألیفاتشفاسساش

برجرتهشوشممتازشاست.شحخششعمدۀشاینشکتابشنیزشحهشادحیاتش

ش
ِ
پهلنیشاختصاصشداسدشوشدسشفصنلاشکهشحاشمحنسیتشمنضنع

منجندش متنوش ناختهش دۀش تمامش حهش مرتبش دهشاند،ش متنوش

فصلش پایاوش دسش چرتاش کاسلنش چنانکهش است.ش پرداختهش دهش

کتابش است،ش کردهش ا اسهش پهلویش ادبیات  کتابش نخرتش

زندهشیادشتفضلاشساشدیرترشازشآناشحهشدستشآوسدهشحندهشکهشحتناندش

حهش کلشاصنلاشوشمانندشسایرشمراجعشخندشازشآوشاستفادهشکند.ش

اکننوشکهشکتابشمهمشوشسندمندشادبیات پهلوِیشکاسلنشچرتاش

ازشایتالیایاشحهشفاسساشترجمهشوشمنتشرش دهشاستشوشمحققاوش

حاشاینشکتابشاسز مندشآ ناش دهشاند،شالزمشاستشکهش ایراناش

شیکاشازشایراوش ناساوشفرنگِاشمرلطشحهشزحاوشفاسساش
ً
متقاحال

نیزشهمتشکندشوشکتابشتاسیخشادحیاتشزندهشیادشتفضلاشساشحهش

یکاشازشزحاوشهایشعلماشاسوپایاشترجمهشکندشتاشپژوهشگراوش

علماش فعالیتشهایش ازش وش حهرهشمندش نندش آوش ازش نیزش فرنگاش

محققاوشایراناشاطالعشیاحند.

ضمیمه های گزارش میراث

ص فی الّلغة یادداشتی بر چاپ نسخه برگردان فرهنگ الُمَلخَّ

مسعود قاسمی

ُص فی اللَُغة، تألیف »ابوالفتح حمدبن احمدبن حسین بادی« معروف به  فرهنگ الُملَخَّ
ـ فارسی از سدۀ هفتم هجری  »کافی«، یکی از فرهنگ های کهن نسبتًا مختصر عربی 
است. چاپ نسخه برگردان این فرهنگ )دستنویس شمارۀ 9455 کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی، 
کتابت 684ه ( توّسط انتشارات میراث مکتوب و با مقّدمه ای از محمود جعفری دهقی 
منتشر شده است. در ضمیمۀ پیش رو، مقّدمۀ چاپ پیش گفته مورد نقد قرار گرفته است 
و افزون بر آن، ویژگی های لغوی و واژگان خاّص این فرهنگ استخراج و بررسی شده اند.


