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  چكيده
اوستا است. تفسير پهلـوي آن در حـدود سـدة    خورشيدنيايش نخستين نيايش كتاب خرده

 1200ميالدي نوشته شده و ترجمة سنسكريت آن را نريوسنگ در حدود سال  900- 700
متأخر از زبان سنسكريت، يعنـي  اي ميالدي به پايان برده است. تحرير سنسكريت به گونه

، نوشته شده است. اين تحرير بدون مطالعة تحرير پهلوي قابـل درك  »سنسكريت پارسي«
نيست، هر چند كه گويا نريوسنگ متن اصلي اوستايي را نيز مدنظر داشته اسـت. ترجمـة   

ميالدي فراهم شده است. موفقيت متـرجم   1800- 1600فارسي اين متن در ميان سالهاي 
لفـظ  بهوي در برگردان متن اوستايي كامل نيست و ترجمة سنسكريت غالباً ترجمة لفظپهل

هاي گوناگون از طور. در مجموع، ترجمهتحرير پهلوي آن است و تحرير فارسي نيز همين
هاي آنهـا موضـوع مقالـة حاضـر اســت، نشـان      متن اوستايي خورشيدنيايش، كه ويژگي

انـد و مترجمـان   اللفظي روي آوردهاي تقريباً تحترجمهدهند كه مترجمان پهلـوي به ت مي
  اند.سنسكريت و فارسي بسيار بيش از متن اوستا به ترجمه و تفسيرهاي پهلوي نظر داشته

  هاي ترجمه.اوستا، خورشيدنيايش، زند پهلوي، ترجمه و تفسير متون، شيوه ها: كليدواژه
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  . مقدمه1
هـا  اوستا است كه بخشي از ديگر نيـايش نخستين نيايش از پنج نيايش خرده خورشيدنيايش

نيز برگرفته از آن است. اين نيايش نوزده بند اوستايي دارد، كمي از آن نيز پازند است و متن 
روزي  خورشيدنيايش) به چاپ رسيده است. 2/37 :1889آن در كتاب اوستاي چاپ گلدنر (

شود گاه، يعني در صبح و ظهر و عصر، خوانده ميگاه و ازرينينگاه و رپيثوبار در هاونسه
گرفته شده است.  خورشيديشتهايي از آن از و مضمون آن ستايش خورشيد است و بخش

ميالدي انجام گرفته و در كتاب ويراستة  900- 700تفسير پهلوي اين نيايش در حدود سدة 
ز دستــور پارســي، نريوسنــگ، در    آمده است. ترجمـة سنسـكريت آن ا   )14 :1927دابار (

اي ميـالدي باقـي مانــده اسـت. ترجـمة سنسكريت نريوسـنگ گونـه   1200حـدود سـال 
كـه در تحــرير آن از   » سنــسكريت پارسـي  «متأخر از زبان سنسكريت اسـت معروف بـه  

ر پهلـوي  ). هدف او انتقال معاني تحريDegener, 1991: 49اند (هاي ايراني تأثير پذيرفته زبان
به معتقدان كيش زردشتي است در هند كه درك زبان پهلوي برايشان دشوار يـا غيـرممكن   
بوده اسـت. البته ظاهراً او با زبان اوسـتايي آشنا بوده اسـت و مـتن اوسـتايي را در ترجمـة    
سنسكريت مدنظر داشته است و در برخي موارد كه مترجم پهلوي نتوانسته آنچه را در اوستا 

وب منتـقل كند يا حتي به غلط ترجمه و تفـسير كرده است، او بـا توجـه بـه مـتن     آمده خ
اصلي به خوبي از پس ترجمة سنسكريت برآمده و خطاي مترجم پهلوي را دريافته و آن را 

آنچـه بيشتر  خورشيدنيايشتكرار نكرده است. با اين حال، براي مطالعة ترجمة سنسكريت 
 هـا را مفهوم تحـرير پهلوي اسـت. تحرير سنسكريت نيايشاهمـيت دارد توجه به معنـا و 

 Dhalla, 1965; Taraf,( )1981) منتشر كرده است و داال و طـرف  Bharucha, 1906بهاروچه (
هـا در ميـان   اند. ترجمة فارسـي نيـايش  آن را آوانويسي و به انگليسي و آلماني ترجمه كرده

نداني ندارد و غالباً همان تحرير پهلوي ميالدي فراهم شده و ارزش چ 1800- 1600سالهاي 
است كه به الفباي فـارسي نگاشته شده و البتـه گاهي نيز در معنا و مفهوم و سـاختار ماننـد   

) آن را در كــتاب خـود   :Darmesteter, 1971 2/278تحرير سنسكريت آن است. دارمستـتر (
  آورده است.

اي است و بايد هـر يـك از   دهشناختي ترجمة نريوسنگ بحث بسيار گستربررسي سبك
مباحث آوايي، واژگاني، صرفي، نحوي، معنايي ترجمة او در مقايسه با تحرير پهلوي به طور 

هـا در كنـار   هاي ترجمـة سنسـكريت نيـايش   و شيوه جداگانه بررسي شود. تا كنون ويژگي
) تحرير فارسي آن را آورده و Dhalla, 1965ترجمة فارسي آن بررسي نشده است. تنها داال (
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به انگليـسي ترجمه كرده اسـت و وارد مباحـث صـرفي، نـحـوي و مـعنــايي آن نـشــده   
) متن اوستايي و تحرير پهلوي و سنسكريت را در كنار هم Taraf, 1981( اسـت. طـرف نيـز

آورده و در تعليقات خود تا حدي متعرض مباحث واژگاني، صـرفي، نحـوي شـده اسـت.     
پژوهشگران ديگري نيز متون ديگر را به همين شيوة بررسيِ چند تحرير يك متن اوسـتايي  

ر (  يشتسروش) Dehghan, 1982اند. از جمله دهقان (بررسي كرده گنـو دDegener, 1991 (
) در 1377انـد؛ راشـد محصـل (   را بررسي كرده وزارشكندگمانيگهاي ترجمة برخي شيوه

را واژه به واژه تحليل و دربارة  28د و سنسكريت نخستين بند يسن اي متن اوستا و زنمقاله
) نيـز زنـد Josephson, 1997شيوة كار نريوسنگ به كوتاهي بحث كرده است؛ جـوزفسون (

را با متـن اوستـايـي آن تـطبــيق داده و بــررسي كــرده اســت؛ هــومبــاخ       يـشتهـوم
)Humbach, 2003هاي سنسـكريت متـون اوسـتايي صـحبت     ترجمهاي دربارة ) نيز در مقاله

)، دربارة شيوة ترجمـة فعـل   1391؛ 1390كرده است و چنگيزي هم دو مقاله نوشته است (
و  خـرد  مينـوي ماضي متعددي و ساخت ارگتيو در متن فارسي ميانه، سنسكريت و فارسي 

  هاي خاص در تحرير سنسكريت.شيوة ترجمة نام
تن اوستايي و دو تحرير پهلوي و سنسكريت چنـد بنـد   مقالة حاضر مقايسه و ترجمة م

انـد كـه بـه    . اين بندها از آن جهت انتخاب شده4، 3، 1است، يعني بندهاي  خورشيدنيايش
هاي ترجمه به پهلوي و سنسكريت و فارسي را به جهت صرفي و نحـوي و  نظر ما ويژگي

  كنند. انتقال مفاهيم بهتر بيان مي
 

 . بند اول2
1. nəmasə    tē   ahura   mazda1. (si  bār)   

θrīščiṯ2    parō    anyāiš    dāmąn3.   nəmō   və̄    aməšā    spəntā4      vīspe     

hvarə.hazaošā̇5. aētaṯ6       ǰahāṯ7      ahurəm     mazdąm8     aētaṯ6      aməšə̄      spəntə̄      
aētaṯ6      ašaonąm9 fravašiš10     aētaṯ6     vayąm11     darəγō.xvaδātəm12.    

مزدا (سه بار)، سه مرتبه پيش از ديگر آفريدگان. نماز به شـما اي  . نماز به تو اي اهوره1
مـزدا  امشاسپندان، [كه] همه هماهنگ با خورشيديد. باشد كه اين [نماز و ستايش] به اهـوره 

  پاكان، اين به واي صاحبِ خداييِ ديرپاي. هايرسد، اين به امشاسپندان، اين به فروشي
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1. namāz   barēm   ō   tō   Ohrmazd1  sē  bār2   pēš   az   hamāg   dāmān3.  namāz   
ō   ašmā amahraspandān4   harwisp   pad    hamkāmīh   ud    hamdōšišn5   ēdar6    be   
rasēd7    dādār Ohrmazd8     ēdar6       amahraspandān      ēdar6     ahlawān9   frawahrān10   

ēdar6    wāy11    ī  dagr-xwadāy12   [ay   rām   yazd].    
برم به تو اي اورمزد، سه بار، پـيش از تمـامي آفريـدگان. نمـاز بـه شـما اي       . نماز مي1

مزد اينجا برسـيد  امشاسپندان كه همه يك خواست داريد و همه با هم دوستيد. اي دادار اور
هـاي پاكـان، اينجـا اي واي    (اميد كه اينجا برسيد)، اينجا اي امشاسپندان، اينجـا اي فروهـر  

  صاحبِ خداييِ ديرپاي [يعني ايزد رام].
  

1. namas   te   svāmin  (guro)  mahājñānin1   tridhā2  (kila   manasā   vacasā   
karmaṇā  ca) pūrvam   anyāyāḥ   sṛṣṭeḥ3.  namo   yuṣmabhyaṁ   he   amiśāspintāḥ4     

sarve   ekābhilāṣāḥ5  (amiśāḥ     iti     amarāḥ     spintāḥ     iti    gurutarāḥ     
saptamūrtayaḥ    svāminaḥ).    atra6 samprāpnotu7   svāmi  mahājñānī8  atra6   amarā   

gurutarāḥ   (saptamūrtayaḥ     svāminaḥ)    atra6   muktātmanāṁ9   vṛddhayaḥ10     atra6    

rāmo11   dīrghain    rājā12. 

. نماز به تو اي خداوند (سرور) بسيار دانا، به سه روش (يعنـي بـا انديشـه و گفتـار و     1
 بـه  amiśāḥايد (ارادهكردار) پيش از ديگر آفرينش. نماز به شما اي امشاسپندان [كه] همه هم

به معني بسيار گراميان و هفت صورت خداوند). خداونـد بسـيار    spintāḥمرگان و معني بي
مرگـان بسـيار گرامـي (هفـت صـورت خداونـد)، اينجـا        دانا اينجا بيايد (برسد)، اينجا بـي 

  هاي [= فروهرهاي] رستگاران، اينجا رام [كه] شاه ديرپاي است. پرورش
  
، يعني به منيت و به گفتار و بـه كـردار،   2، سه آيين1دانا. نماز ترا او [ظ. اي] خداي مه 1

   3پيش از تمام پيدايش.
  5، تمام يك مراددارنده هستيد [متن: هستند]،4نماز شما را اي امشاسفندان

  اَمشا يعني اَمرگ و سپنتا به معني بزرگ، هفت صورت دادار هورمزد را.
امشاسـفندان، هفـت صـورت خـداي،     6، اينجـا 8، يعني بياييد دادار هورمزد7برسيد6اينجا

  . 12ايزد ديرخداي11رام6، اينجا9اشوان10فروهر6اينجا
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 هايادداشت 1.2
 nəmō hvarəxšaētāi پيش از اين كلمه اين جــمله را دارند: W1 ،K36 ،Mf3 ،F2هاي . نسخه1

aurvaṯ.aspāi (si  bar). xšnaōθra ahurahe mazdȧ هـاي  و نسخهK18a   وL12  تنهـا .xšnaoθra 

ahurahe mazdȧ تكـرار شـده    مهرنيايشدر  9- 1ها نيز الزم است. بندهاي و در ديگر نسخه
امروزه نيز در هندوستان هنگام سالم و درود  namas te). عبارتGeldner, 1889: 2/38است (

مزدا را كـه در  ). نريوسنگ در تحرير سنسكريت اهورهTaraf, 1981: 110شود (رسمي ادا مي
، -ahurmijdaاســت، غالبــاً بــه  ohrmazdو در تحريـر پهلــوي   ahura mazdaتن اوســتايي مـ 

ahurmajda-  و ياhormijda-     برگــردانده اســت. گاهــي هـم اين نــــام مقـــدس را بـه
svāmin-mahājñānin- و 32، 20ها، از جـــمله  ترجمه كرده است، كه در برخي يســن ،... ،

ترجمه شده » خداي مه دانا«). در تحرير فارسي Dhalla, 1908: 264اســت (در اين بند آمده 
است كه مانند ترجمة سنسـكريت ايـن كلمـه     ahura mazdaدر واقع معني لغوي» مه دانا«و 

در متن اوستا در حالت ندايـي است و در ديگـر تحريرهـا نيـز همـين      ahura mazda است.
  حالت ندايي را دارد.  

سـه  «tridhā ترجمه شده است به » سه بار«اوستايي را كه در پهلوي θrīščiṯ . نريوسنگ 2
گـذاري يـا نمـاز بـردن     ترجمه كرده و شرح داده است كه منظور سه روش احتـرام » روش

(نسخة  U1دهد. نسخة خطي اسـت كه فرد از سه طريـق گفتار و كردار و انديشه انجــام مي
اوستايي به سـه   θrīščiṯبه گجراتي داده است كه ترجمة كتابخانة اُنواال) در يادداشت حاشيه 

Perāma Iastiبار اشتباه است و معناي درست آن هماني است كه نريوسنگ در 
بـه معنـي    )1(

نريوسـنگ همـين كلمـة اوسـتايي را      10، بنـد  19سه شيوه گفته است. همچنـين در يسـن   
trīnvārān  ترجمه كرده است (» سه بار«به معنيDhalla, 1965: 228 تحرير فارسي نيز كلمه .(

  ترجمه كرده و ظاهراً از تحرير سنسكريت پيروي كرده است.» سه آيين«را به 
 hamāgبرنگردانده، بلكه كلمـة   anyاوستايي را به كلمة معمول  anyāiš. مترجم پهلوي 3

برگردانـده   -anyaدرستي بـه  كه در متن سنسكريت بهرا مناسب ديده است، در حالي» همه«
رود كه در اين جمله صرف رايـي جمـع از سـتاگ اوسـتايي     شده است. همچنين انتظار مي

anya-  .به كار رفتـه باشـد dāmąn anyāiš  به صـورت  24، بـند 22در يسنtaraδātō anyāiš 

dāmąn ها آمده است (قـس  و در ديگر يسنTaraf, 1981: 110 .(anyāiš     حالـت جمـع عـام
عامـل حالـت    parōكار رود. حرف اضـافة  هاي ديگر هم بهحالتتواند به جاي است و مي

صـفت و موصـوف و ازي و اضـافي     anyāyāḥ  sṛṣṭeḥازي و اضافي است. در سنسكريت 
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» تمام پيـدايش «نيز عامل ازي است. در تحرير فارسي  pūrvamاند. حرف اضافة مفرد مؤنث
ده و ظاهراً از تحرير پهلوي تبعيت ترجمه نكر» ديگر آفريدگان«آمده و مانند متن اوستايي به 

رانـا) بـه   (نسخة كتابخانة مهرجـي  Mr1,2گويد بر طبق توضيحات حاشية كرده است. داال مي
 ).Dhalla, 1965: 228است (» فرشتگان« firistagān» ديگر آفريدگان«فارسي، منظور از 

و در  amahraspandānبيايـد، در پهلـوي بـه     -spəntaهمراه با  -aməša. وقتي در اوستا 4
شـود،  برگردانده مـي » مرگارجمند يا گرامي بي« -amara-guruتحرير سنسكريت معموالً به 

نويسي شده، به دنبال آن شـرحي نيـز   حرف -amiśāspintaضمن آنكه در اين بند به صورت 
بـه معنـي بسـيار گرامـي، هفـت صـورتspintāḥ        مرگان و به معني بي amiśāḥآمده است: 

را آورده و شـرح و توضـيح   » امشاسـفندان «). تحرير فارسي هم Taraf, 1981: 110خداوند (
تحرير سنسكريت را عيناً تكرار كرده است. اين واژه در متن اوسـتا و ديگـر تحريرهـا نيـز     

شـود، مثـل    fباستاني در ميان كلمه ممكن اسـت در فارسـي بـدل بـه      pحالت ندايي دارد. 
*uparǡnč-  اساساً پيشوندهاي  شده است» افراز«كه)apa-  وupa-   باستاني در بسياري مـوارد

ايـن تحـول در فارسـي    »). افـروختن «اند، مانند بدل شده fبه  aبعد از حذف مصوت مياني 
شده) و همين » اسفند«(كه در فارسي هم  -spǝntaافتد، مانند زردشتي ظاهراً بيشتر اتفاق مي

 خورشـيدنيايش  5كـه مـثالً در بنـد     -spitamaو » امشاسـفندان «كلمه در جـزء دوم كلمـة    
  شده است.» سفنتمان«

در نظـر   havarəاوستايي، را متـرجم پهلـوي بـه اشـتباه      hvarə. جز اول تركيب، كلمة 5
گــزيدن،  « -varترجمه كرده و از ريشة » آرزوييارادگي، همهم« hamkāmīhگرفته، آن را به 
). اين تنها جـايي  cf. Taraf, 1981: 110اســت (گرفــته  -hamو پيشــوند » انتخــاب كردن

به اشتباه ترجمه شده است. در جاهاي ديگر كه به تنهايي و يا در تركيب بـا   hvarəاست كه 
xšaēta  آمده همواره به درستي خورشيد ترجمه شده است؛ همچنين است در مواردي كه با

و  -hvarə.darəsa  51، بنـد  6 ونديـداد و  14، 9شود، مـثالً يسـن   كلمات ديگري تركيب مي
. تحريرهاي سنسـكريت  -hvarə.raoča 6، بند 22، و ويسپرد -hvarə.barəzah 7، بند 59يسن 

انـد. بخـش دوم تركيـب    و فارسي و گجراتي اشتباه مترجم پهلوي را در اين بند تكرار كرده
hazaoša- ها را در تمامي نسخهhamdahišn »اند و داال آن را داده» آفرينشآفرينش، از يكهم

تصحيح كـرده اسـت، زيـرا كـه واژة اوسـتايي      » ارادهاراده، يكهم« hamdošišnدرستي به به
hazaoša- و zaoša-  همــواره در پهلــوي بــهhamdošišn  وdošišn  و در تحريــر سنســكريت

كـه  اند، چنانترجمه شده -nirīkṣaṇa-  ،samīhita-، saṁghaṭita- ،mitratva- ، sahamitratvaبه
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آمـده   11، بنـد  2 ونديـداد و  10و  2، بند 33و  7، بند29و  8، بند 28و  63، بند 1در يسن 
پهلوي را در برگردان سنسكريت  hamdōšišnاوستايي و  -hazaošaاست. نريوسنگ در اينجا 

 :Dhalla, 1965لحاظ نكرده و راوي فارسي نيز از مترجم سنسكريت پيروي نمـوده اسـت (  

 hamdōšišnرفت كـه  اسم معناست، انتظار مي hamkāmīhكه در پهلوي ه اين). با توجه ب228
باشـد. در ايـن بنـد نريوسـنگ ايـن كلمـه را بـه         hamdōšišnīhهم به صورت اسم معنـاي  

ekābhilāṣa- »انـد  ها در هر سه تحريـر نـاقص  ترجمه كرده است. بنابراين، ترجمه» هم آرزو
hazaoša-. hvarəه اوسـتايي در پهــلوي بpad hamkāmīh ud hamdōšišnīh   ترجمه شـده؛ در

ترجمه شده اسـت (بـراي تفصـيل بيشـتر، نـك.       hvarǝرسد كه تنها سنسكريت به نظر مي
Taraf, 1981: 111.( 

 ١١، 65يسـن   xvaδātəmتـا   aētaṯبـه جـاي كلمـات     W1 ،K36 ،Mf3 ،F2هـاي  . نسخه6

mazȧntəm تا nisrīta اند (آورده راGeldner, 1889: 2/38.(  
ترجمـه  » اينجا« ēdarاشتباه در پهلوي به است، به ǰihāṯ كه فاعل فعل ،aētaṯضمير اشارة 

كلمـاتي   ).cf. Taraf, 1981: 111خوانده شده است (» اينجا« aētaδaاشتباه شده است، يعني به
و مابقي، كه در مـتن اصـلي اوسـتا حالـت رايـي       aməšǝ̄ spəntə̄،ahurǝm mazdąmهمچون 

انـد و تمـام معنـاي    تلقي شده  rasēdهاي فعلاند، فاعلدارند، در پهلوي نهادي ترجمه شده
اند. بر اساس متن اصلي، ستايشگر آرزومند است كه اين درود و نماز بـه  جمله را تغيير داده

كه در ترجمـه و تفسـير پهلـوي    اليمزدا و امشاسپندان و ديگر موجودات برسد، در حاهوره
مزدا و امشاسپندان و ديگر موجودات استدعا درود و نماز ناديده گرفته شده است و از اهوره

شده است كه به پايين و جايي كه فرد ستايشگر حضور دارد بيايند. ايـن ترجمـه و تفسـير    
ال و دابـار در  ). داDhalla,1965: 228نادرست در تحريرهاي ديگر نيـز دنبـال شـده اسـت (    

انـد. در  هاي پاكان را ندايي دانسـته مزدا و امشاسپندان و فروشيترجمة تحرير پهلوي اهوره
» اينجـا «آمده است. در تحرير فارسـي هـم   » اينجا« atraتبع ترجمة پهلوي سنسكريت هم به

  آمده است.
وي از بارتلمه به ) به پيرGeldner, 1889: 2/37را كه در اوستاي گلدنر آمده ( ǰahāṯ . داال7 ǰihāṯ تغيير داده است )Dhalla, 1965: 229; Bartholomae, 1895-1901: 1/194   ايـن احتمـال .(

دار سوم شـخص  aدار وجود دارد كه اين فعل صورت غلطي براي فعل التزامي ماضي سين
سـوم شـخص مفـرد     aدار بـدونِ  و يا فعل تمنايي ماضي سـين » خواهد آمد« ǰaŋhāṯ*مفرد 

*ǰaήhāṯ »باشد (» كاش بيايدTaraf, 1981: 111    ؛ نقل شفاهي از كلنـز). بارتلمـه فعـلǰihāṯ  را
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 :Bartholomae, 1904كند: به سوي كسي بيايـد/ برسـد (  داند و چنين ترجمه ميآرزويي مي

برگردانده شده است كه يا فعـل مضـارع اخبـاري سـوم      rasēdاين فعل در پهلوي به  ).495
). Taraf, 1981: 111شخص مفرد يا دوم شخص جمع يا فعل امر دوم شخص جمع اسـت ( 

). Dhabhar, 1963: 25تصـحيح شـود (   rasādبـه   rasēdتر اسـت  دابار گفته است كه مناسب
اسـت، يعنـي    را آورده كه فعل امر سوم شخص مفرد samprāpnotuتحرير سنسكريت فعل 

كنـد. در تحريـر فارسـي    امر غايب است و در اينجا داللت بر درخواسـت و خـواهش مـي   
  فعل امر در معني دعا و دوم شخص جمع است و از متن پهلوي پيروي كرده است.» برسيد«

8 .dādār هاي پهلوي، در كنـار واژة معمول نويسندگان كتاب در تحرير پهلوي، به شيوة 
Ohrmazd  ،چيزي كه در تحرير سنسكريت اتفاق نيفتاده است و متن آن تابع متن آمده است

برگردانده شده است. اما تحرير  svāmi mahājñānīبه ahurǝm  mazdąmاوستايي است، يعني 
  ترجمه كرده است.» دادار هورمزد«فارسي متن پهلوي را مد نظر داشته و به 

شـود، غالبـاً در سنسـكريت بـه     مـي  ahlawānكه در پهلـوي   ašaonąmاوستايي  . واژة9
muktātman- ،muktimān  وpuṇyātman شود. كلمةترجمه مي muktātman- »  ،روح رسـتگار

گونه دلبسـتگي  به معناي كسي است كه به سعادت ابدي نايل شده است و هيچ» يافتهنجات
پـاك،  «نريوسـنگ ايـن كلمـه بـه معنـاي       گويـد در ترجمـة  به زندگي زميني ندارد. داال مي

آمده و برگزيدن اين كلمه از جانب او به احتماالً تحت تأثير حال و هواي هنـدي  » درستكار
پهلـوي   واژة داال، نريوسـنگ بـراي ترجمـة    ). بـه گفتـة  Dhalla, 1908: 258كلمه  اســت ( 

druwand  كلمة خرد مينوي 115در فصل دوم بند amuktātman  بـرد ( كـار مـي  را بـهWest, 

 ahlawو  -ašavan همه، نظر او خالي از اشكال نيست. چون خود كلمـة ). با اين 69 ,9 :1871
جهاني هم دارد و در بسياري از موارد بر شـخص رسـتگار   پهلوي يك معناي اُخروي و آن

، و 17: 1386انـد (قـس ژينيـو،    ها پيش دريافتـه كند. اين معنا را محققان از مدتداللت مي
وستايي را آورده اسـت. كلمـه در هـر سـه تحريـر      ا» اشوان«منابع او). تحرير فارسي همان 

  همچون متن اوستا مضاف اليه و جمع است.
رشـد،  « -vṛddhiاست به  frawahr را كه در پهلوي  -fravašiاوستايي . نريوسنگ كلمة10

گويد ما نتوانستيم دريابيم كه چرا نريوسنگ در اينجـا  كند. داال ميترجمــه مي» نمو، رويش
معمول خود، يعني آوردن صورت آوانويسي كلمات در جايي كه معـادل دقيـق    نيز از شيوة

يابد، و همچنين جايي كه خود مترجم پهلوي هم اوستايي و پهلوي را نمي سنسكريت واژة
اوستايي را آوانويسي كرده تا از متن اوستايي تبعيت كند، عدول كرده است. بـه عنـوان    واژة
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و  -daēnā- ،daēva- ،yasna- ،ameša.spenta-، yazata يمثال نريوسنگ هميشه كلمات اوسـتاي 
). بورنوف هـم گفتـه كـه نريوسـنگ     Dhalla, 1908: 259كند (بسياري ديگر را آوانويسي مي

» روييـدن « -vaxš داشته و از قرار معلـوم آن را از ريشـة   -fravaši سعي در ترجمة ادبي واژة
گويد كـه ايـن عـادت مـألوف متـرجم      مي ). داال بازBurnouf, 1833: 270-271گرفته است (

ماست كه معناي خاصي را كه از ذهن خودش تراويده به كلمات واضح و آشـكاري پيونـد   
نشده و  -fravašiاوستايي  محدود به ترجمة -vṛddhiدهد و البته در اين مورد خاص كاربرد 

هم بـه كـار    spǝnta ،frād خيلي آزادانه براي شرح و تفسيـر كلمـات اوستـايي ديـگر مانند
و  10- 4بند  Dhūp Nīrangگويد، فقط در كه داال مي). چنانDhalla, 1908: 259رفـته اسـت (

تفسير شده اسـت.  » روان نياكان« pitṛbhūtāبه  -Geiger, 1878: 65 (vṛddhi( اوگمديچاكتاب 
 fravašiاوسـتايي   براي تفسير كلمة -pitṛسنسكريت  به نظر او، اين موارد منفرد كاربرد كلمة

را بـراي   -pitṛسنسـكريت   بعدي به متن است. اما اينكه چرا مترجم سنسكريت واژة افزودة
به كار نبرده، ظاهراً از آنجاست كه به نظر او فروشي ايراني معنـايي   -fravašiشرح و تفسير  

نـامفهوم  اي هندي داشته است. به همين دليل داال براي جلوگيري از ترجمه -pitṛوسيعتر از 
در معنـاي معمـول خـود يعنـي      -vṛddhiسنسـكريت   ترجيح داده است كه هر كجا كه واژة

). با ايـن همـه   Dhalla, 1908: 259استفاده كند ( fravaši به كار نرفته، از خود كلمة» روييدن«
هاي پهلوي هم فروهر را نريوسنگ معلوم است. در كتاب توضيحات داال، علّت اين ترجمة

اند. همين تن به حساب آورده دهندةاند و آن را روياننده و رشدريشه دانستههم» پروردن«با 
سنـسكريت هم راه يافتـه اســت    دست آمده، به ترجمة معادل، كه بر اثر اشتقاق عاميانه به

ـــتاب 178: 1387(قــس شــاكد،  ــدگيهاي زادســپرم). در ك ــز صــفت  35، 30 وزي -frāzني

waxšēnīdār »ود و در    «به فروهر است: منسوب » باالنندهفروهر باالننده بـا تخـم در جـاي ر
همان گام از تخمي به آميزگي و از آميزگي به پرخوني گردانيـده شـود. و موجـب رويـش     

ــه   ــد جوان ــاگوني مانن ــدامهاي گون ــي ان ــت م ــا از درخ ــه   ه ـــاساً س ــار او اســ ــود. ك ش
» پاييــــدن « pādan، »افــــــــزودن « abzūdan، »رويانيـــــدن «  waxšēnīdanاســــــت:

» فروهـر «). در تحرير فارسي نيز همـان  Baily, 1971: 109؛ 230، 84: 1385محصل،  (راشد
آمده، با اين تفاوت كه در متن اوستا و ديگر تحريرها جمع است و در اينجا مفرد و ظـاهراً  

  در اينجا اسم جمع است.
باشـد آنگونـه كـه     -vayahند رايي مفـرد از  توااوستايي نمي vayąmگويد . طرف مي11

باشـد. از   vayōرود كه صـورت آن  اوستايي گفته است، چون انتظار مي نامةبارتلمه در واژه
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، كه در حالت رايي هستند aməšǝ̄ spəntə̄ ،ahurǝm mazdąmسويي ديگر، با توجه به كلمات 
زيرا حالتي كه اين كلمه محل اشكال است،  vayąmو پيش از اين پيرامونش صحبت كرديم، 

كه در حالت  darǝγō.xvaδātǝmاشپيگل، با توجه به صفت  دارد اضافي جمع است. به عقيدة
گويد چنانچه اين توان گفت كه در اين متن اشتباهي رخ داده است. طرف ميرايي است مي

ظـاهر   vayum > vaēmبايسـت بـه صـورت    باشد، مي -vayavكلمه صورتي از ستاگ مذكر 
مكان) فـــناناپذير پرنده (يعــني «(به معنـــي  darǝγō.xvaδātǝm  vayąmد. اگر عبارت شو

 ;Taraf, 1981: 112را صحيح بدانــــيم، منــظور از آن مكان آســمان اســــت  ( » آسمان)

Spiegel, 1868: 2/470نسخة .( M1  نسخة) مودي) توضـيحات ميـان خطـوطي بـه      كتابخانة
و اين ممكن اسـت مؤيـد سـخن طـرف باشـد. در      » پرنده«واي يعني  فارسي داده است كه

، اگر مرتبط بـا  »ايزد واي، باد«  -vayuو wāyپهلوي و اوستايي  هاي سنسكريت، واژةترجمه
abargar  پهلوي وuparō.kairya- را به  اوستايي باشد، نريوسنگ آن pakṣin-»ترجمـه  » پرنده

 ,Dhalla؛ 21، بنـد  1 سـيروزة و  5 سـروش بـاژ  و  27، بند 22كند (مقايسه كنيد با يسن مي

باشد كه پرنده، حكمران جاوداني، اينجا بيايد، «آمده:  خورشيدنيايش). در پاورقي 229 :1965
اوستايي  rāman  xvāstraدانيم، همان كه مي). رام، چنانBleek, 1974: 6» (كه منظور رام است

 ) كه همان حيطةBoyce, 1996: 1/80-81كند (هاي آسمان داللت مياست و گاهي بر چراگاه
 15حركت واي است، و ظاهراً به دليل همين پيوستگي ميان واي و رام، نام رام را بر يشت 

كه در متن آمده در اصـل صـفت    -darǝγō.xvaδātaاند. صفت كه در ستايش واي است نهاده
وستگي دارنـد، در اينجـا   زروان است و چون زروان و واي در اوستا و متون پهلوي با هم پي

اين صفت براي واي آمده است. بنابراين معناي درست همان واي به معناي ايزد واي است، 
» واي«نه پرنده يا چيز ديگر. به عبارت ديگر، در متن فعلي ما در تحرير اوستايي و پهلـوي  

بـرده شـده   آمده و در تفسير پهلوي ايزد رام. در سنسكريت و فارسي تنهـا از ايـزد رام نـام    
كه در كه ذكر آن آمد، كلمه در حالت اضافي جمع است، در حالياست. در متن اوستا، چنان

  دابار كلمه در حالت ندايي است. ديگر تحريرها نهادي مفرد است. البته در ترجمة
» زمان ديرپـاي « zamān ī dagrand-xwadāyرا  ī dagr-xwadāy wāyگويد كه . دابار مي12

ترجمه شده است. از » خدا، سرور«  xwadāyدر پهلوي -xvaδātaاوستايي  د. كلمةاننيز ناميده
شـود و  برگردانده مي» كندآنكه از قانون خود پيروي مي« xwadādسوي ديگر، گاهي نيز به 

). Dhabhar, 1963: 25آمـد ( رفت كه همين صورت اخير مـي گويد در اينجا نيز انتظار ميمي
darəγō.xvaδātǝm كه در ديگر تحريرها نهادي است.در اوستا رايي مفرد، در حالي  
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  . بند سوم3
3. fərastuyē1    humatōibyasčā     hūxtōibyasčā      hvarštōibyasčā2     mąθwōibyasčā  

vaxəδwōibyasčā      varštvōibyasčā.3    aibigairyā     daiθē4    vīspā      humatāčā   hūxtāčā  

hvarštāčā.2   paitiričyā    daiθē4    vīspā    dušmatāčā    dužūxtāčā    dužvarštāčā.2        
كه آنچه انديشيدني، گفتني و ورزيـدني اســت، درســت     شوم. من به جد متعهـد مي3

شــوم كـه   متعــهد مـي   و درست ورزيده شده است.انديشيـده شده، درست گـفته شـده 
شـوم  متـعهد ميهاي نيـك و گفتارهاي نيك و كـردارهاي نيـك را. انديشه هـمة بپذيرم

  هاي بد و گفتارهاي بد و كردارهـاي بد را.انديشه همة كه ترك كنم

  
3. frāz  stāyēm1  humat  ud   hūxt   ud   huwaršt2    pad   menišn   ud   gōwišn   ud   

kunišn.3  abar-gīrišnīh    dahēm4   harwisp   humat   ud   hūxt   ud   huwaršt2   [kū    kirbag  

kunēm].  be-hilišnīh  dahēm4 harwisp  dušmat  ud  dušhūxt   ud  dušxwaršt2
  
[kū  wināh  

nē kunēm].              

 ستايم انديشة نيك و گفتار نيك و كردار نيك را به انديشه و گفتار و كردار. همـة . مي3
كـنم  كنم]. تـرك مـي  پذيرم [يعني كار نيك ميانديشة نيك و گفتار نيك و كردار نيك را مي

   كنم].انديشه بد و گفتار بد و كردار بد را [يعني كه گناه نمي همة
  

3. prakṛṣṭaṁ   staomi1   sumatāni  ca   sūktāni   ca   sukṛtāni2  ca   manasā   ca   
vacasā   ca karmaṇā    ca.3   adhikaṁ    grahaṇaṁ    karomi4    samastānāṁ     
sumatānāṁ     sūktānāṁ  sukṛtānāṁ2     ca.    parityāgaṁ      karomi4     samastānāṁ      
durmatānāṁ      durūktānāṁ  duḥkṛtānāṁ2    ca. 

نيـك را با انديشه و هاي نيك، گفتارهـاي نيـك و كردارهاي سـتايم انديشه. مؤكداً مي3
هاي نيـك و گفتارهـاي نيـك و    انديشه گيرم) همةكـنم (= برميگفتار و كردار. برگرفتن مي
  هاي بد و گفتارهاي بد و كردارهاي بد را.  انديشه كنم همة كردارهـاي نيك را. ترك مي

  
  3مينشن و گوشن و كنشن.2نيك منيت و نيك گفتار و نيك كردار را،1. فراج ستايم3



 ... هاي پهلوي، سنسكريت و فارسي  هاي ترجمة متون اوستايي به زبان  اي از شيوه  نمونه   134

هلشـني  يعنـي كرفـه كـنم. بـه    2هرويسپ هومته و هوخته و هورشـته، 4اَورگيرشني دهوم
  هرويسپ [متن: هوويسپ] 4دهم

 يعني گناه نكنم.2دوشمته و دوزوخته و دوزورشته

  
  ها يادداشت 1.3

معروف و جاي آن در يسـن   از ادعية خورشيدنيايش 4) تا انجام بند fərastuyē( فرستويه .1
ها نيز آمـده اسـت (پـورداود،    سرآغاز يسن 5- 4ت. همچنين در بندهاي اس 18- 17، بند 11

بـه   11از يسـن   17، كه در متن اوستاي گلدنر آغاز بند فرستويه ). پيش از كلمة108: 1386
 11شمار رفته، در نسخ خطي اوستا با نقاط عالماتي گذاشته شده كه دليل پايان يافتن يسـن  

با دو بنـد بعـد از آن، يعنـي     فرستويهتاي چاپ اشپيگل مي باشد. به همين دليل در متن اوس
 فرسـتويه آيد كه محسوب شده است. اما از نسخ معتبر بر مي 12جزء يسن  19- 17بندهاي 

: 1380اسـت (پـورداود،    12يسـن   مقدمـة  فرستويهشمرد و در واقع  11را بايد جزء يسن 
كه غالباً در اوستا تكرار شده ، يعني اعتراف و اقرار، است فرورانه 12). موضوع يسن 1/183

و غيره آمده است. اين فصل از يسـن   گاهو پنج آفرينگانها و چهارو در سرآغاز همة يشت
  fraorətīm  haitīmآمده:  13يسن  8ناميده شده است. در بند » اعتراف«، به معني fraorətīنيز 

yazamaide »بنابرايــن، با توجه به 169: 1386(پورداود، » ستاييمها (فصل) اعتراف را مي .(
شود و به دو قسمت تقسيم شـده  خوانده مي fraorəitiš hāitiš، اين بخـــش 8بند  13يسن 

āstaoθwanəm 13يسن  8تا بند  12يسن  8و از بند   7fraorəitišتا  1است: از بند 
ناميـده  ) 2(

ـ  11يسـن   17آغازين بنـد   شود. در كتب عبادي جديدتر، به سبب كلمةمي  7ا آخـر بنـد   ت
 13تا پايان يســـن   12يسن  8كه بخــش دوم از بند خــوانده شــده، در حالي 12يســن 
āstuyē ) ناميده شــده اســتGeldner, 1886: 1/59.(  

بسيار « praḳrṣtamداند مناسب مي frāzاي كه نريوسنگ معموالً براي رساندن مفهوم كلمه
به معني باال و بلندي هم است و ممكن » فراز«ارسي است. در ف» خوب، عالي، شديد، موكداً

 -fra-stavاست تصور شود كه اين كلمه باعث شده كه نريوسنگ چنان معادلي برگزيند، ولي 
در مـتن   frastuyēدر واقع يعني رسماً و جداً چيزي را ستودن و جداً به چيزي متعهد شدن. 

  staomiدر تحرير پهلـوي و  frāz stāyēm اوستا فعل مضارع اخباري اول شخص مفرد است،
praḳṛṣtam  در تحرير فارسي نيز به همين ترتيـب، بـا   » فراج ستايم«در تحرير سنسكريت و

  اين تفاوت كه در متن اصلي فعل ناگذر و در سنسكريت فعل گذراست.
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2 .hūxtōibyascā hvarštōibyascā  humatōibyascā  در اوستا ظاهراً به تأثير فعلfrastuyē 
در   ca sukṛtāni sūktāni sumatāni ca ) و Bartholomae, 1904: 1595در حالت برايي جمع (
نيك منيت و «در تحرير پهلوي و  humat ud  hūxt  ud  huwarštاند و  سنسكريت رايي جمع

 vīspā humatācāانـد.  در تحرير فارسي مفـرد و مفــعول جمــله   » نيك گفتار و نيك كردار

hūxtācā hvarštācā در اوســـــتا رايــي جـــمع وsamastānāṁ sumatānāṁ  sūktānāṁ  

sukṛtānāṁ اند، معادل اين كلمات در پهلوي مانند قبـل مفـرد و   در سنسكريت اضافي جمع
مفرد است و دقيقاً آنچه را در پهلـوي  » هرويسپ هومته و هوخته و هورشته«در فارسي نيز 

و شـرحي كه در پهـــلوي آمـده عيـــناً آورده شـــده     آمده است به الفباي فارسي نگاشته 
هـم   dušmatācā dužūxtācā dužvarštācā vīspā اســت. همين مطلب تا حــدي در مـــورد  

  هاي اوستايي را با حروف فارسي نگاشته است.صادق است كه صورت
 شوند و صفت مفعولي آيندهبه ريشة متوسط اضافه مي  tva، θwa -،-δwa-. پسوندهاي 3
آنچه بايـد  « -vaxǝδwaو » انديشيدني آنچه بايد انديشيده شود،« -māθwa سازند. با اينـكهمي

چنـين معـانيي دارنـد، تحريـر     » آنچه بايد كرده شود، كردني« -varštvaو » گفته شود، گفتني
بلكـه   پهلوي اين معاني را منتقل نكرده و اين سه واژه را به صورت صفت مفعولي نياورده،

). اين كلمـات در اوسـتا برايـي    cf. Dhabhar, 1963: 26اسم مصدر آورده است (به صورت 
در سنسكريت اسم در حالت بايي مفردند. تحرير  karmaṇā  ca vacasā  ca manasāجمع و 

  فارسي دقيقاً آنچه را در پهلوي آمده به الفباي فارسي نگاشته است.
4 .aibigairyā و paitiricyā صدرند (كه به نظر بارتلمه مBartholomae, 1904: 512, 1480 .(
 و  -aibigar) گفته، ظاهراً در اصل حالـت دري از  Benveniste, 1935: 27كه بنونيست (چنان

paitirik-مـن در قبـول يـا در پـذيرفتن     «اللفظي عبـارت چنـين اسـت:    هستند. معناي تحت
متن پهلوي و ...». كنم من در انكار (خويش)، ترك مي«و ...» ورزم به (خويش)، مبادرت مي

فارسي تقريباً انتقال لغت به لغت متن اوستايي است بر اسـاس اشـتقاق غلـط كــلـــمات     
الـلفــظي به ) به صــورت تحـــتpaitiričyā daiθēو aibigairyā daiθē اوســتايي (يعنـــي 

abar-gīrišnīh  dahēm  و be-hilišnīh  dahēmحرير فارسي هم برگردانده شده و شبيه آن در ت
اي اسـت تقريبـاً   ما انعكاس يافته، ترجمه كه در ترجمةهست. تحرير سنسكريت هم، چنان

 ;Bartholomae, 1904: 1177كـل مـتن، نـك.     ترجمـة  اللفظي از تحرير پهلوي (دربارةتحت

wolf, 1910: 40.( 

 



 ... هاي پهلوي، سنسكريت و فارسي  هاي ترجمة متون اوستايي به زبان  اي از شيوه  نمونه   136

  . بند چهارم4
4. fərā  və̄   rāhī1   aməšā   spəntā2  yasnəmčā   vahməmčā3  fərā   manaŋhā   fərā   

vačaŋhā  fərā     šyaoθanā5   fərā     aŋhuyā6   fərā    tanvasčīṯ     xvaḣyā̇    uštanəm.7   
staomī    ašəm.  ašəm     vohū. 

را، با انديشه، با گفتار، بـا   ستايـش و نيايـش اي امشاسپنـدان كنم. به شما پيشـكش مي4
  كـنم با جـان، پيشكش ميكردار، 

  ستايم. اشم وهو.راستي را مي ».حتي هستي (لفظاً: نيروي حيات) تن خويش را«
  

4. frāz   ō   ašmā    rādēnēm1   kē    amahraspandān   hēd2   yazišn   [āšnāg]   ud   
niyāyišn3  [ustōfrit]4   frāz  pad  menišn  frāz   pad   gōwišn   frāz   pad    kunišn5   frāz   
pad   axw    ī   menišnīg6  frāz   pad   tan   ud    ān-iz    ī   xwēš    gyān7   [kū   tan   pad    

xwēšīh   ī   ašmā    dārēm.   pad   xwēšīh   ī    ašmā   dāštan   ēd8   kū   agaram   tan   

ruwān   rāy   be   abāyēd    dādan   be   dahēm.]10  stāyēm   ahlāyīh. 

بخـشم كه امشاسپندان هـستيد، ستايش [كه معـروف اسـت] و   . با شـوق به شـما مي4
نيايش [نـذر و قرباني] با انديشه، با گفتار، با كردار، با جان انديشنده، با تن و آنچـه كـه در   

دارم. در اختيار شما نگاه داشــتن بـه   اختيار شما نگاه ميرا در  جان خود دارم [يعني كه تن
 ستايم. دهم.] راستـي را مياين معناست كه اگر تنم را از بـراي روان ببايد دادن، مي

  
4. prakṛṣṭaṁ    yuṣmabhyaṁ    dakṣiṇayāmi1  (kila    dākṣiṇī    karomi)    he    

amiśāspintā2   ijisnīṁ    ca    namaskṛtiṁ3    ca    prakṛṣṭena    manasā     prakṛṣṭena    

vacasā    prakṛṣṭena   karmaṇā5     prakṛṣṭena    ūhena   (kila    prajñonmeṣeṇa)6.    
prakṛṣṭaṁ      tanośca     nijaṁ   jīvaṁ7   (kila   saktaṁ    svādhinatayā   yuṣmākaṁ   

dhārayāmi.  svādhinatayā  yuṣmākaṁ   dhāraṇam   evaṁ   kila   yadi  dātuṁ  yogyaṁ   

tat  viśeṣeṇa  dadāmi).10 staomi    puṇyam. 

كـنم) اي امشاسپـندان، ستــايش و  كنـم (يعني فـديه مي. مؤكداً به شما پيشكـش مي4
از طريق گفتار مؤكد، از طـريق كردار مـؤكد و از طريـق نيـايش را از طريق انديشة مـؤكد، 

كـنم) هسـتي   (پيشكـش مي طـريق گشـايـش آگـاهي). و مـؤكداًمراقـبة بسيـار (يعـني از 
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دارم. تـن خويـش را (يعني از طريق استقـالل شـما، [خود] را بـه شـما پيوسـته نگـاه مـي     
ني اينكه اگر بنـا باشـد چيـز مناسـبي را     پيوسته نگاه داشتن [خود] از طريق استقالل شما يع

  ستايم.بدهم، آن را با فرديت [خود] خواهم داد). راستي را مي
  
يزشـن  2كه امشاسـفندان هسـتيد [مـتن: هسـتند]    1. فراج شما رادينيم [متن: راد هستم]4

   3نيايشن.  و
ـ     6فراز په اهوه،5فراز په منشن، فراز په گوشن، فـراز په كنشن، ه آن فـراز پـه تـن، فـراز پ

يعني اگر تن 9بهود8يعني تن به خويشي شما دارم؛ به خويشي شما داشتن اي7خـويش جان،
 ستايم اشهي.10را ببايد دادن، دهم. روان

  
  ها يادداشت 1.4

1. fǝrā  در اوستا پيشوند فعلrāhī دار ، فعل مضارع انشايي اول شخص مفرد از مادة سـين 

rāh- است. تحرير پهلويfrāz  را برايfǝrā  اوستا و فعل جعليrādēnēm   را كه اول شـخص
آورده اسـت. تحريـر    rāhī(راد، بخشـنده) در برابـر    rād مفرد مضارع اخباري است از اسـم 

را، كه ذكر آن پيش از اين آمـد،   prakṛṣṭaṁسنسكريت نيز همچو پهلوي رفتار كرده، يعني 
ه اول شخص مفرد مضـارع  آورده ك dakṣiṇayāmiپهلوي و فعل  frāzاوستا و  fǝrāدر مقابل 

(مربوط به  -dākṣinaاخــباري اســت و ماننــد پهلوي فعل جعــلي اســت و از صفــت 
فراج... «) ساخته شده است. تحرير فارسي Monier-Williams, 1899: 475aفــديه و قرباني) (

 »رادينـيم «را آورده است كـه بـا توجـه بـه آنچـه در تحريـر پهلـوي آمـده بـه          » راد هستم
  شد.  تصحيح

كـه در تحريـر پهلـوي    . امشاسپندان در متن اوستا و سنسكريت ندايي است، در حالي2
دوم شـخص جمـع    hēd. فعـل   kē  amahraspandān  hēdنهادي و به صـورت جمـله آمده:

كـه  «مضارع اخباري است. تحرير فارسي نيز مانند پهلوي نهـادي در نظـر گرفتـه و جملـة     
  .تصحيح شد» هستيد«ورده كه با توجه به تحرير پهلوي به را آ» امشاسفندان هستند

3 .vahma-  از ريشة» نيايش«اسم به معني vah- آن در متـون   ساخته شده است. بازماندة
در  -paywahan- .vahmaو اسم  -paywāhو فعل » دعا و نيايش«است به معني  wahm مانوي

شرح شـده، برگردانـده    ustōfrit واژة ، كه باniyāyišnتحرير پهلوي به درستي به اسم مصدر 
اوسـتايي   تفسـيري اسـت بـراي واژة    ustōfritيادداشت بعد). به طـور كلـي    شده است (
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vahma-  و پهلويniyāyišn )Dhabhar, 1963: 113   اين واژه در تحرير سنسـكريت هماننـد .(
فبـاي فارسـي   متن اصلي رايي است و در تحرير فارسي دقيقاً آنچه در پهلوي آمده را بـه ال 

  نگاشته است.
هـم آمـده و صــورت اوســتايي آن در      9، كـردة  1 پتـت پشيــماني  . ايـن كلـمه در 4

آنچه تمنـا شـده اسـت، دعـا و سـتايش      « -usə.fritayآمـده از سـتـاگ  12، بند 18 ونديداد
تبرك و پيشكــشي كـه در   «). بارتـلمه آن را به معـني Dhabhar, 1963: 112» (شدهپيشكش

پهــلوي از آن  ونديداد). تفـسير Bartholomae, 1904: 408دانـد (مي» گيردسـم انجام ميمرا
و ميزدي « .ēg ān ī ul franāft myazd [ēd gōwēd ay ān myazd wehān arzānīgān] چنين است:

 :Moazami, 2014» (كه به باال رفته است [چنين گويد كه آن ميزد خوبان و شايستگان است]

يا با افـعال ساختـه شـده از   padīrišnبا  ustōfritگـويـد كه ) مي113 :1963. دابار ()404-405
بـه  به اين صورت آمـده اسـت.    22، فصل صد در بندهشرود و در به كـار مي -padīrمادة 

 طور كلي استوفريد نذر و نيازي است كه به درگاه ايزدان كنند.

. اين سه واژه در متن اصلي و تحرير سنسكريت بايي هستند و اين حـالت صرفي در 5
نشان داده شده است و تحرير فارسـي عينـاً آنچـه را در     padتحرير پهلوي با حـرف اضافة 

  پهلوي آمـده به الفباي فارسي نگاشـته است.
تـوان بـه   سـت، مـي  ا» جان« -aŋhvāرا، كه بايي مفرد مؤنث از  aŋhuyā. كلمة اوستايي 6

تحريـر پهلــوي را    Taraf, 1981: 113 .(axw ī menišnīgبازسـازي كـرد (   -aŋhṷā*صورت 
از طريـق  « ūhena (kila prajñonmeṣeṇa) نريـوسنگ، مسلـماً تحـت تأثيـر عقايد هندي، بـه 

فارسـي آنچـه در    برگردانده است و بايي مفرد اسـت. تحريـر  » مراقبه، يعني گشايش آگاهي
در اينجا axw  ī  menišnīg مده است را به الفبـاي فارسي نگاشـته اسـت. مقـصود از پهلوي آ

چـندين بار اشـاره شـده اســت.   دينـكرددر  menišnبا axw قـوة ادراك اسـت. به ارتـباط 
    ).Dhabhar, 1949: 4 Glossaryگردآورده است ( دابار بعضي از اين شـواهد را

، 33از گـاهـان، يــسن  » ي تـن خـود را تقـديم نــمـودنزنـدگـ«. مـضمـون جـملة 7
 بـرگـرفـته شـده اسـت.  14بند 

at rātąm zaraθuštro tanvasčīt  xvaḣyā  uštanəm dadāiti» : آنگاه زردشـت حتـي زندگي
هـا ايـن   بــقي تحــرير  به جـز تحـرير سنـسكريت، مـا ». كنــدتن خويـش را پيشكش مي

انـد از آمـادگي شخــص    كـسي به امشاسپنـدان را عبـارت دانسـته پيشـكش كردن زندگي 
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پتـت   براي فـدا كردن تـن خـود براي آرامـش و آســايش روان. هميــن طــرز فــكر در    
  ).Dhalla, 1965: 229، كه به پازند است، آمده است (پشيماني

8 .ēd  را ظاهراً در همان زبـان پهلوي متأخر همē اند و همين به خط فارسي خواندهمي
، با هم خلط Wبا  Av، يعني ēdو  ēهم منتقل شده است. اينـكه در متون پهلوي هم مكرراً 

  اند.خواندهمي ēرا   ēdدهندة اين است كهشود نشانمي
كه در تحرير فارسي آمده صورتي است كه در متون پازند پركـاربرد اسـت و   » بهود. «9

 صــورت  وزارشـكندگمانيگ پهلــوي. مـثالً در    bawēdارسـي و در ف» بود«برابر اسـت با 

bahōd  كه صـورتمكرراً به كار رفتـه اسـت، چنـان šahōd   نيـز مكـرر   » شـود «به معــناي
كـه الزار  آمـده اســت و چنـان    قدس قرآندر فارسـي هم الاقل در متن  شَهدو  بهداست. 

هاي ن پازند آمده انعـكاس بعـضي گويششود كه صورتي كه در متونشـان داده، معلوم مي
  ).198- 187: 1384هاي جنوب شرق (الزار، ايراني اسـت، احـتماالً گويـش

تبـع آن فارسي آمـده كمـي   . مترجم سنسكريت از مفهومي كه در تحرير پهلوي و به10
تملك و خويشـي و  «را كه معني  pad  xwēšīhاول به خاطر آنكه  دور شده است، در درجة

عالوه تـن را  دارد، به» استقالل«برگردانده كه معناي  svādhinatayāدهد به مي» خويشاوندي
 yogyaṁرا هم اشتباه بـه   abāyēdكه در تحرير پهلوي آمده ترجمه نكرده است. ظاهراً فعل 

در  ruwānده معادل كه در تحرير سنسكريت آم -viśeṣaترجمه كرده است. احتماالً » مناسب«
تحرير پهلوي است و مقصود از آن خصوصيت يا آن چيـزي اسـت كـه فرديـت شـخص      

كـه مخصوصـاً در    -viśeṣaشود. آن از ديگران متمايز مي وابسته به آن است، يعني به واسطة
كنـد. طـرف،   مكتب فلسفي ويششيكا اهميت دارد در اصل به چيزهاي غير مادي داللت مي

ترجمـه كـرده، دچـار اشـتباه     » مخصوصـاً «را قيد بـه معنـاي    viśeṣeṇaد كه حالت بايي مفر
  است.  شده

  
  گيري . نتيجه5

اند و به همين سبب مترجم پهلوي توانسته است ها از جمله متون نسبتاً آسان اوستايينيايش
درستي منتقل كند. با اين حال، هميشـه در ايـن كـار    كه بسياري از مفاهيم و الفاظ متن را به

الفظي قناعت كرده، گاهي ظاهراً كلمة اوستايي او را ق نبوده است؛ گاهي به ترجمة تحتموف
كه مثالً از نخستين بند كلي از اصل مطلب دور افتاده است، چنانبه اشتباه انداخته و گاهي به

شود كه در آن مترجم پهلوي مفهوم ديگري را منتقل كرده اسـت:  معلوم مي نيايشخورشيد
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آرزومند است كه اورمزد و امشاسپندان و فروهرهاي پاكان و واي خداي ديرپـاي  ستايشگر 
بـه  » نمـاز و سـتايش  «كه در متن اصلي ستايشگر آرزومند اسـت كـه   اينجا برسند، در حالي

كـه  نهاي پاكان و واي صاحبِ خدايي ديرپاي برسد. چنامزدا و امشاسپندان و فروشياهوره
ــر    ــت، تحري ــين گذش ــفحات پيش ــوي   در ص ــر پهل ــز از تحري ــي ني ــكريت و فارس سنس

  اند.  كرده  تبعيت
نيز تا حد زيـادي صـادق اسـت،     خورشيدنيايشاين مطلب در مورد تحرير سنسكريت 
لفظ از تحرير پهلوي است. با ايـن حـال، گـاهي    بهچون ترجمة نريوسنگ غالباً ترجمة لفظ

توان استنباط كرد كه ظاهراً مي ترجمة او درستتر يا نزديكتر به متن اوستايي است و از اينجا
عالوه بر تحرير پهلوي به متن اوستا هم نظر داشته است. اين مطلـب را بـا مقايسـة بيشـتر     

  توان دريافت.هاي سنسكريت و تحريرهاي پهلوي بهتر ميترجمه

تحرير فارسي عمدتاً از روي تحرير پهلوي صـورت گرفتـه اسـت، امـا مقايسـه نشـان       
به تحرير سنسكريت نزديك است، مانند تفسيري كه در بنـد نخسـت   دهد كه گاهي نيز  مي

تحرير سنسكريت دربارة امشاسپندان آمده و در تحرير فارسي نيز تكرار شده، اما در تحرير 
تر آن است كه تحرير پهلـوي ديگـري هـم وجـود     پهلوي آن وجود ندارد (احتمال ضعيف

موجود نيست). تحرير فارسي گـاهي نيـز    داشته و در اختيار مترجم فارسي بوده، اما امروزه
تحريرهاي پيشين است، مثالً بند سوم آنچه را در تحرير اوسـتايي و پهلـوي   » نويسيحرف«

  آمده به الفباي فارسي منتقل كرده است. 
، كه سه بند آن براي نمونه در اين مقاله خورشيدنيايشهاي گوناگون در مجموع ترجمه

مترجمان هر سه تحريـر در ترجمـه يـك مـتن واحـد را       آمده است، حاكي از آن است كه
اند؛ به ايـن معنـا كـه    اند و معموالً گويا توجهي هم به تحريرهاي ديگر  داشتهمدنظر نداشته

كـرده و متـرجم فارسـي،    مترجم سنسكريت به متن اصلي اوستايي هم عنداللزوم رجوع مي
  ت هم دسترسي داشته است.  عالوه بر تحرير پهلوي، به احتمال قوي به تحرير سنسكري

 

  ها نوشت پي
ميالدي ترجمه و  12. شامل متون سنسكريتي است كه از روي پهلوي به دست نريوسنگ در قرن 1

است كه بسيار قديمي است و بـه   J9ترين رونوشت آن دست نوشتة تفسير شده اسـت و قديمي
ــة  ــازه و انجام ــق دارد و آغ ـــور جاماســـب تعل ــه در   دست ــن كلم ــه اســـت. اي ــين رفت آن از ب
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هـا، سـيروزه،   هـاي الزم و ضـروري همچـو، پتـت    است و براي نيـايش   Pērāmōn Yaštپهـلوي
  ).West, 1896-1904: 2/87-88( رودبه كـار مي هاها و نيايشآفرينگان

تودن، سـ « -stav و از ريشـة » اقراركـردن، سـوگند يـادكردن   « -āstaoθwana . اين كلمه اسم خنثي از2
  ).,Bartholomae 340 :1904است ( āstawānīhدر پهلوي ». ستايش كردن
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