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 چکیده  

ای است پیشرو در ادبیات نام صادق هدایت عموماً یادآور نویسنده

طرفداران و مخالفان بسیاری دارد؛ از داستانی با آثاری که 

این رو تاکنون تحقیقات فراوانی پیرامون آثار داستانی و 

ویژه از زبان فرانسه به انجام رسیده، اما هایش بهترجمه

های او از متون پهلوی کمتر مورد توجه کارهای تحقیقی و ترجمه

ه و تحقیق قرار گرفته است. هدایت در این زمینه نیز پیشرو بود

و آثار زیادی برجای گذاشته که در این تحقیق یکی از آنها با 

در بوتۀ نقد و بررسی قرار گرفته و با زند وهومن یسن نام 

ای که پس از او به قلم محمدتقی راشد محصل به تنها ترجمه

شود. این متن با محتوایی اعتقادی، انجام رسیده، مقایسه می

دربارۀ پایان جهان و  شود به باورهای زرتشتیانمربوط می

. بررسی و  قیاس سطر شودمربوط می چگونگی پیروزی نیکی بر بدی

-دهد که هدایت تا چه میزان در معادلها نشان میبه سطر ترجمه

ها و رعایت نکات دستوری در انتقال مفاهیم موفق عمل گزینی

 کرده است. 
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 دمهمق

زبان پارسی، یعنی همان زبان شیرینی که ما و بسیاری      

گوییم، نیایی تباران ما در ایران بزرگ بدان سخن میدیگر از هم

ها امروز برای درک دارد به نام زبان پهلوی که پس از گذشت قرن

آنچه از آن میراث گرانبها برجای مانده، نیاز به ترجمه داریم. 

که پی به این نیاز برد، صادق هدایت یکی از نخستین کسانی 

نویس و یکی ای است که عمومًا به عنوان داستانبود. او نویسنده

شود و تاکنون های ادبیات نثر در دوره معاصر شناسانده میاز قّله

های وی به عنوان یک محقق کمتر کسی به پژوهش درعرصۀ  فعالیت

 پرداخته است.  

دربارۀ آثار هدایت انجام شده  هایی که تا به حالبررسی     

ها، اعتقادات، شخصیت و موضوعات روحی حول محور داستان بیشتر

ـ روانی او بوده و اگر گاهی، نیم نگاهی به آثار پژوهشی او 

انداخته شده محدود به تحقیقاتش دربارۀ خیام و دیدگاه مشترک 

او با این دانشمنِد شاعر و یا تعلق خاطرش به تاریخ ایران 

تان و فرهنگ عامه بوده است. حال آنکه باید اذعان داشت باس

های پژوهشی این نویسنده، با توجه به ترین فعالیتیکی از مهم

زیسته، اقدام به ترجمۀ متون مهم پهلوی چون ای که درآن میدوره

 سفر بهپس از  است. او کارنامۀ اردشیر بابکانو  زند وهومن یسن

 هندوستان تصمیم به یادگیری زبان پهلوی کرد و به این منظور

های زندگی جایی که تحمل مشقت ؛ یعنیدر این کشوراقامتش را 

توانست هیچ دلیلی به جز عالقه و پشتکاری باورنکردنی در آن نمی

تنها جایی بود که  هند در آن زمان تر کرد.، طوالنیداشته باشد

آرین وزگاراِن محقق را تجربه کرد )رک.شد منابع موثق و آممی

ش وی در این زمینه و (؛ از این رو ارزش تال38:  0831پور، 

هاست، آنقدر هست که بتوان هایی که دستاورد این دشواریترجمه

 زند وهومن یسن متن به عنوان یک موضوع پژوهشی بدان پرداخت.

است به لحاظ محتوایی، که برای بررسی در این تحقیق انتخاب شده

های بسیاری ای دارد؛ چراکه آگاهیها، اهمیت ویژهتاریخی و واژه

ا از نظر فرهنگی و اعتقادی دربارۀ ایرانیان پیش از اسالم ر

در بر دارد و اگرچه این متن نیز مانند دیگر متون پهلوی از 

دخل و تصرف مصون نمانده است اما به خوبی اساس اعتقادات 

زرتشتیان را، به ویژه در دورۀ ساسانی، نسبت به رستاخیز و 

 دهد. پایان جهان نشان می



تالش هدایت برای ترجمۀ این متون بدون نقص نبوده  بدون شک     

های نحوی ها و یا تشخیص صورتو گاه در خواندن و ترجمۀ واژه

آنها دچار اشتباهاتی شده است. اما این نکته را نیز نباید 

از نظر دور داشت که این نویسنده، بسیاری از متون پهلوی از 

به فارسی ترجمه  را برای نخستین بار زند وهومن یسنجمله متن 

کرده است و بر کسی پوشیده نیست که همیشه، گام نخست در 

ها از هایی دارد، اما این کاستیگونه امور پژوهشی کاستیاین

کاهد؛ به گفتۀ بسیاری از ارزش و استواری آن گام نخستین نمی

اند، از پژوهشگران که پس از هدایت این متون را ترجمه کرده

شده است که مطابقۀ آثار  های بسیاری بردههای وی بهرهترجمه

تواند نشانگر چگونگی سیر تحول و های هدایت میآنان با ترجمه

پیشرفت در بازخوانی و ترجمۀ متون پهلوی از آغاز تاکنون و 

همچنین بیانگر جایگاه هدایت به عنوان آغازگر راه ترجمۀ این 

 ها باشد.متن

 زند وهومن یسن 

های پهلوی است که از نظر یکی از متن  وهومن یسنزند          

ها قرار داد؛ چراکه در موضوعی باید آن را در َرستۀ پیشگویی

بر دارندۀ سلسله حوادثی است که رخداد آنها در پایان جهان، 

شود. نویسنده از سوی اوهرمزد برای زرتشت پیامبر پیشگویی می

دیگر از متون و زمان دقیق نگارش این کتاب مانند بسیاری 

آید که اندکی پس پهلوی مشخص نیست اما از خود متن چنین بر می

از زمان خسرو اول ساسانی )انوشیروان( نوشته شده باشد. زیرا 

 شود.نامی از پادشاهان پس از او برده نمی

متن کتاب مانند بسیاری دیگر از  متون پهلوی و حتی      

ستایش پروردگار  توان گفت مانند اغلب متون دینی بامی

شود. های اصلی می)اوهرمزد( و ذکر صفات او آغاز و بعد وارد بخش

ها کامالً مطابق با دستور و شیوۀ مطالب اصلی در برخی از قسمت

هایی از دهد ترجمۀ بخشنگارش اوستا تنظیم شده است که نشان می

شود اوستا است. در آغاز فصل اول  نیز به این نکته اشاره می

نیز آمده  ددینکربوده و در کتاب نهم  ستودگر نسکنبع آن که م

مرگی از ستودگر نسک چنین پیداست که زرتشت از اوهرمزد بی»است: 

خواست. پس اوهرمزد خرد هرویسپ آگاه )آگاه به همه چیز( را 

(. 3-0، دِر نخست، بندهای زند وهومن یسن« )به زرتشت نشان داد



ریم، بنا به نظر بسیاری از ای که امروز در دست دااما نسخه

میالدی تا نیمۀ اول قرن چهاردهم نوشته شده  0111محققان بین 

 8است.

فصل )در( است و در فصل اول آن چنین  1این کتاب دارای      

کند و آمده است که زرتشت از اوهرمزد بیمرگی درخواست می

بخشد که از آن با نام "هرویسپ اوهرمزد نیز به او خردی را می

کند؛ به معنی خردی که دارندۀ آن به همه چیز یاد می آگاهی"

خواهد بگوید که آنچه در آگاه است و از همین آغاز نویسنده می

شود از سِر موهبتی های زرتشت مطرح میاینجا به عنوان پیشگویی

گوید در واقع سخنان است که اوهرمزد به او داشته و هرآنچه می

-رتشت در رویاهای صادقۀ خود نماداوهرمزد است. بدین ترتیب ز

بیند چون درختی که چهار شاخۀ زّرین، سیمین، پوالدین هایی را می

و آهنین )آهن آمیخته با دیگر فلزات( دارد و پس از بیداری 

کند. اوهرمزد آن چهار فلز را آن را برای اوهرمزد بازگو می

ین داند؛ بدین صورت که دورۀ زرّ نمادی از چهار دورۀ جهان می

پادشاهی گشتاسپ، دورۀ سیمین پادشاهی اردشیر، دورۀ پوالدین 

پادشاهی خسرو انوشیروان و دورۀ آهنِ آمیخته دورۀ تسلط یافتن 

 دهد.دیوان خشم تخمه و ژولیده موی را نشان می

دارای نثری است نه چندان ساده و در بعضی زند وهومن یسن      

خل و تصرف نسخه برداران ها، وجود اصطالحات دینی زرتشتی، دبخش

کند اما در عین حال و افتادگی متن، فهم آن را دشوار می

های فراوانی در زمینۀ بازنمایی فرهنگ، اعتقاد، باورها ارزش

و امیدهای ایرانیان به آینده دارد و دلیل انتخاب این متن 

توان در همین امر را از سوی هدایت، برای ترجمه و تحقیق می

او پس از آنکه شرح کاملی دربارۀ عدم تطابق زمان  وجو کرد.جست

هایی که در این متن آورده ها و دورهتاریخی و حقیقی با هزاره

 نویسد: دهد، میشده، ارائه می

آید که افسانه پرستی یکی از احتیاجات اصلی روح آدمی به نظر می»     

مقام مهمی را است. چه در زندگی انفرادی و چه در زندگی اجتماعی افسانه 

های پیشین این احتیاج از طرف پیشوایان دین و یا باشد. در زمانحائز می

شده، امروزه به خصوص علمای اجتماع افسانه سرایان تأمین و برآورده می

و هنرپیشگان و نویسندگان این وسیله را در دست گرفته و به دلخواه خود 

: 0838)هدایت، « ندبرو یا به موجب مقتضیات روز آن را به کار می

01 .) 



هایی را که در این کتاب صورت گرفته هدایت دخل و تصرف     

های شاه نعمت هللا ولی که در هر زمانی با تغییراتِ با پیشگویی

کند، مقایسه کرده شود و شهرت عامیانه پیدا میکم و بیش چاپ می

 گوید: است و دربارۀ آنچه در این متن درج شده، می

ن در این کتاب به دقت نظر شود، دیده خواهد شد که مندرجات آن چو»     

های گوناگونی است که بعدها در آن تصرفات منتخبات و یا دستچینی از نسک

ای این متن را به سلیقه و با وقایع زمان زیادی شده و هر تفسیر کننده

دت خود تطبیق داده و تعبیر کرده است به حّدی که در ربط مطالب اولی و وح

 4هایی وارد آمده است. این آشفتگی در نسخ پازند و فارسیاصلی کتاب خلل

 (. 08-03: 0838)هدایت: « شودبه مراتب بیشتر دیده میبهمن یشت 

آید که این در مجموع از  مطالب گفته شده چنین بر می     

طور که پیش از این نیز اشاره شد، در اواخر دورۀ متن، همان

اول )انوشیروان( یا اندکی پس از اوستا ترجمه پادشاهی خسرو 

 شده باشد.

 های زند وهومن یسن:ترجمه

متون مقدس ای به نام ترجمه به زبان انگلیسی در مجموعه 0

م. در  0331در سال  6که توسط ادوارد ویلیام وست  5شرق

 آکسفورد انجام شد.

و ترجمه به زبان انگلیسی از سوی  واجنویسی تصحیح متن، 3

در بمبئی چاپ و منتشر  0151گور انکلساریا در سال بهرام 

 شد.

از سوی  محمد تقی راشد محصل  واجنویسی ترجمۀ فارسی و 8

(0811.) 

جدیدترین ترجمه و تحقیق پیرامون این متن توسط کارلو  4

، 0115، محقق ایتالیایی، به زبان انگلیسی در سال 1چرتی

، واجنویسیدر رم  صورت گرفته که او عالوه بر ترجمه و 

 متن را حرف نویسی نیز کرده است.

ها و آثار مرتبط عالوه بر موارد یاد شده، درمیان ترجمه 5

باید به متن فارسی زرتشتی، به قلم رستم   زند وهومن یسنبا 

میالدی  0416پسر اسفندیار که از روی متن پازند و در سال 



روایات آن را نگاشته اشاره کرد. این ترجمه در جلد دوم 

 (.013: 0813درج شده است )تفضلی،  داراب هرمزدیار

زند وهومن یسن شود که با توجه به این فهرست، مشاهده می      

 51را در ایران نخستین بار صادق هدایت ترجمه کرد و حدودًا 

( محمدتقی راشد محصل بار دیگر به این کار 0811سال پس از او )

 آید.در پی میمبادرت ورزید که مقایسۀ این دو ترجمه 

 تفاوت در شیوۀ تدوین و نگارش

از این متن ارائه داد  0838ای که هدایت در سال ترجمه     

او در این مقدمه پس ای است بسیار جامع و مفصل. دارای مقدمه

از شرح محتویات متن و بررسی تاریخ نگارش آن سمت و سوی بحثش 

ها ان همۀ انسانرا به خاستگاه و چراییِ امید به رستاخیز در می

کشاند. به طور کلی و ادیان، به ویژه ایرانیاِن زرتشتی می

مباحثی که هدایت در این مقدمه، چه در زمینۀ اعتقاد به 

مطرح زند وهومن یسن بازسازی جهان و چه منحصرًا دربارۀ متن 

دهد که او برای به ثمر رساندن این اثر،  کند، نشان میمی

هایی که نه انجام داده است؛ نقل قولپژوهشی گسترده و مشتاقا

عصر و پیش از خود در این بخش و از دانشمندان و محققاِن هم

آورد، این نظر را تأیید همچنین در جای جای متن ترجمه می

کند. از آنجا که معدودی از استادان زبان پهلوی، امروزه می

 هایهای هدایت صرفًا متکی بر ترجمهبر این نظرند که ترجمه

های پهلوی او در آن حد و انگلیسی انکلساریا است و دانسته

میزان نبوده که برای ترجمه  توانسته باشد مسقیمًا از متون 

مند شود، توجه به این نکته ضروری است که چنین هپهلوی بهر

ای در ترجمۀ انکلساریا وجود ندارد. همچنین بسیاری از مقدمه

ها و مفاهیم را با ی واژههای هدایت که در آنها برخپانویس

آنچه در دیگر متون پهلوی از جمله بندهش و مینوی خرد و یا 

ذکرهای دینی آمده، مقایسه می کند، در ترجمۀ انکلساریا دیده 

های ترجمۀ هدایت داشتن بخشی است با شود. از دیگر ویژگینمی

عنوان "حواشی و ملحقات" که در آن از متون مقدس دیگر و یا 

ی مربوط به آنان مطالبی را نقل کرده است که با تفسیرها

تشابه موضوعی دارد. از جملۀ  زند وهومن یسنهایی از متن بخش

کتاب مجلسی،  المتقین حلیةو  بحاراالنوارتوان به ها میاین کتاب



و ...اشاره  صد در بندهش، مکاشفۀ یوحنا، ارمیاء نبی، انجیل متی

 کرد.

 زند بهمن یسناش، عنوان محمد تقی راشد محصل برای ترجمه     

را برگزیده و پیشگفتاری بسیار مختصرتر از آنچه در ترجمۀ 

بخش نخست کتاب او به شود، آورده است. صادق هدایت دیده می

ترجمۀ متن اختصاص دارد که چون راشد نیز از نسخۀ پهلوی تصحیح 

ها و بندها در ترجمۀ او صلانکلساریا بهره برده است شمارۀ ف

تفاوتی با آنچه در ترجمۀ هدایت آمده، ندارد. راشد در متن 

های دشوار را با کمانک و عالمت مساوی، ترجمه، معنای برخی واژه

 مقابل همان واژه آورده است. 

هدایت به اقتضای زمان تألیف کتاب خود، متن پهلوی را      

رده که این روش به اذعان ک واجنویسیفارسی  های خطنویسهبا 

های فراوانی دارد ولی از آنجا که او خود نویسنده نیز کاستی

کند، نخستین کسی است که این متن را به فارسی زبانان معرفی می

ناگزیر از انتخاب این شیوه بوده است. اما راشد محصل، متن 

 واجنویسی 3و به روش مکنزی های رومیایینویسهپهلوی را با 

ها توان تفاوت قرائت واژه( میواجنویسیست. در این بخش )کرده ا

را از سوی دو مترجم به روشنی دنبال کرد؛ هدایت عمومًا گونۀ 

در بسیاری به عنوان مثال او گیرد. ها را در نظر میتر واژهکهن

را به صورت "و" نشان داده است، مثالً ( p)  موارد نویسۀ

های را به صورت  abzāyēnidārو   abzōnīgهای واژه

)هدایت،  1.کرده است واجنویسی "َاوزونیک" و "اوزاینیدار"

0838 :15.) 

 هامطابقۀ ترجمه

پیش از ورود به این بخش، ذکر چند نکته دربارۀ روش کار      

-ها برای خوانندگان محترم ضروری به نظر میدر مطابقۀ ترجمه

 رسد:

بندی که ترجمۀ جمله  واجنویسیدر این روش، ابتدا الف.      

ای از آن در نوشتار مترجمان، متفاوت است، آورده و یا واژه

سپس ترجمۀ هریک از آنان به ترتیب تاریخ تألیف نوشته شده 

ها است. سپس توضیحات و نظر نگارنده مبنی بر مطابقۀ ترجمه



ها و چه در ترجمه واجنوشتآید. ضمنًا موارد اختالف، چه در می

 اند.ورت پررنگ )سیاه( مشخص شدهبه ص

برای مشخص کردن ترجمۀ هر یک از مترجمان، به جای آنکه  ب.

نام نویسنده مکررًا آورده شود، در ابتدای بندها حرف اول 

همچنین برای جلوگیری  نام خانوادگی هر کدام نوشته شده است.

هایی که در هر بند از تکرار سال انتشار در ارجاع به کتاب

شود، عدد سال فقط در مداوم از آنها نقل قول می به طور

اولین مورِد بررسی، آورده و در بقیۀ موارد به ذکر شمارۀ 

 صفحه بسنده شده است.

به  متأسفانه در این جستار مجال آن نبود که ترجمۀ متن د.

هایی که در آنها طور کامل آورده شود و تنها برخی از قسمت

ت، از نظر خوانندگان گرامی موارد اختالف وجود داشته اس

توان با ها نیز میخواهد گذشت. اما با دقت در همین بخش

این  های نه چندان اندکنگارنده همداستان شد و پی به ارزش

 نویسندۀ  نامی در زمینۀ ترجمۀ متون پهلوی برد.

ها از نامهبنا بر روال جاری در نوشتن مقاالت و پژوهشه. 

تر، استاد و غیره خودداری شده است. آوردن عناوینی چون دک

های مرسوم در نگارش، حمل با امید به آنکه تبعیت از شیوه

بر اساعۀ ادب نگارنده نسبت به جایگاه واالی علمی این 

 بزرگواران نشود. 

 01موارد اختالف:

 3بند مورد اول / دِر نخست   

u-š wan ēd bun padiš be did kē čahār azg padiš būd ēk zarrēn ēk asēmēn ēk pōlāwadēn ēk āhan abar 

gumēxt ēstād.                                                    

 

بدان بدید که چهار شاخه بدان بود: یکی زّرین،  بن درختیاو ه: 

: 0838)هدایت،  آهن آلودهیکی سیمین، یکی پوالدین، یکی از 

81.) 

دید که در آن چهار شاخه بود،  ایدرختِ یک ریشهو با آن، ر: 

)راشد،  آهن برآمیختهیکی زّرین، یکی سیمین، یکی پوالدین، یکی 

0831 :0.) 



 ها آورده، هزوارشِ آنطور که راشد در یادداشت -1 :توضیحات

ēd ( HNA)  به معنی "این" در بسیاری موارد، در این

)یک و یای نکره( به کار رفته است. )راشد،  ēمتن، به جای 

را  wan ēd bun( و با این توضیح عبارت 0، یادداشت 11:0831

، واجنویسیای" ترجمه کرده است. هدایت در "درخت یک ریشه

ēd ( "را به صورت "ئهē ،نوشته و در ترجمه )wan ēd bun  ِدرخت(

هوم بن( را به صورت مقلوب یعنی "بن درختی" آورده که مف

شود و معادل بهتری نسبت نکره بودن نیز از آن استخراج می

را در ترجمه اش  ēdای" است. چرتی نیز به "درخت یک ریشه

عدد یک در نظر گرفته و عبارت را به صورت "تنۀ درختی" 

 (.041: 0111ترجمه کرده است )چرتی، 

را "آلوده" ترجمه کرده و در  abar gumēxtهدایت عبارت  -3 

دهد که "گومیخت" و "آمیخته" متضاد  س توضیح میپانوی

هستند؛ از این جهت که "گومیخت" اختالط دو ناجنس و "آمیخته" 

اختالط دو همجنس است و معادل واژۀ "آمیخته" عبارت "ریم 

(. به 8، پانویس 81: 0838را آورده است )هدایت،  00آهن"

رجمه را "آمیخته" ت gumēxtهمین علت او برخالف راشد واژۀ 

 نکرده است. 

            -------------------------------------- 

 3بند مورد دوم / دِر دوم  

u-š paymān az-iš xwāst kū ēn yasnīhā pad nīhān ma dārēd be pad paywand ī ašmā zand ma čašēd .                     

ها را نهان مدارید؛ یسناین »او از ایشان پیمان خواست که: ه: 

 (.83)ص« خود زند میاموزید بستگانو جز به 

ها را پنهان مدارید، این یسن»و از ایشان پیمان خواست که: ر: 

 (.3)ص « خویش میاموزیدپیوند  و جز به

را عینًا در ترجمه آورده اما هدایت  paywandراشد واژۀ : توضیح

( معنی کرده 1داشت ، یاد11آن را در پانوشت "پشت در پشت" )ص 

و در ترجمه برای آن معادل "بستگان" را برگزیده که واژۀ 

 تری در ترجمه است.مناسب

 4بند مورد سوم / در چهارم   

az kustag ī xwarāsān ān nidom tōhmag ō ērān šahr dwārēnd ul- grift- drafš hēnd syā zēn barēnd ud wars 

wizārd ō pušt dārēnd ud xwurdag nidom bandag ud kirrōg kardār zošn pēškar wēš hēnd. 

 

خواراسان به ایرانشهر بریزند،  03از کستۀبدتخمان آن  ه:

سیاه دارند و موی ژولیده بر پشت  زینافراشته درفش باشند، و 



" و بیشتر زویشترین بندگان و دروگران "دارند؛ و از نژاد پست

 (.83مزدور باشند )ص 

از سوی خراسان به ایرانشهر تازند، درفش  هانژادترین ر: پست

حمل کنند( و موی گشاده به  سیاه َبَرند ) سالحاند، برافراشته

 خشنپشت دارند و بیشتر بندگانِ خرِد پست و پیشه ور >و< پیشکارِ 

 (.1باشند )ص 

ترین و به طور مستقل به معنی "کوچک nidomواژۀ  -1: توضیحات

، nidom tōhmag کلمۀ مرکبدایت آن را در پست ترین" است اما ه

بلکه آن را صفت مرکب با معنای دارندگی مستقل ترجمه نکرده 

و معادِل "بدتخمان" را برای این عبارت برگزیده است  دانسته

ترین در حالی که راشد آن را واژه به واژه و به صورت "پست

در  tōhmagرا صفت  nidom و به این ترتیب نژادها" معنا کرده 

 xwardag nidomدر عبارت nidomکه واژۀ دیگر آن نظر گرفته است.

bandag ترین بندگان" و از سوی هدایت ترجمه شده: "از نژاد پست

راشد آن را "بیشتر بندگانِ خرِد پست" معنا کرده که در هر دو 

 های بهتری را انتخاب کرده است.مورد هدایت معادل

اوستایی به معنی "سالح" است که هدایت  zaēnaاز  zēnواژۀ  -2

همین واژه را عینًا در ترجمه آورده و مشخص نیست که منظورش 

 "زین اسب" است یا "سالح".

را اسم خاص در نظر گرفته و در توضیح آن  zavišهدایت واژۀ  -8

، 81)ص « ای که دشمن زرتشت بوده استنام خانواده»گوید: می

خوانده و "خشن" ترجمه کرده  zošnرا (. اما راشد آن 3یادداشت 

خوانده  zošnای که واژه»... دهد: گونه توضیح میو آن را این

( و دربارۀ 32، یادداشت 31)ص « شده به قیاس با فارسی نو است

 دهد: " ... این واژهتصحیح و تغییر آن چنین توضیح می

 zavišنیز به کار رفته است انکلساریا آن را  به صورت

 zōšنده و "فقیر، بینوا" معنی کرده است. در اینجا واژه خوا

خوانده شده و معنی "تندخو، خشن" از آن اراده شده است ..." 

 (. 00، یادداشت 31)ص 

در اینجا تفاوت ترجمۀ انکلساریا با ترجمۀ هدایت از آن      

کند ترجمۀ هدایت صرفًا مبتنی بر جمله مواردی است که ثابت می

سی انکلساریا نیست و او شخصًا در مورد بسیاری ار ترجمۀ انگلی

 کرده است. های پهلوی تحقیق و اقدام به ترجمهواژه



 

 11بند مورد چهارم / در چهارم   

ka sadōzēm ī dahum ī tō sar bawēd Spitamān Zardušt xwaršēd rāsttar ud nihangtar ud sāl ud māh ud rōz 

kamtar. 

ای سپیتمان زرتشت! چون دهمین صد سال تو سر برود،  ه:

تر باشد ، و سال و ماه و روز کوتاهترنهفتهتر و خورشید راست

 (.41)ص

ای زردشت سپیتمان! هنگامی که سدۀ دهم تو سر آید، ر: 

 (.1تر )صو سال و ماه و روز کوتاه ترتنگتر و خورشید راست

تر" تر" و راشد " تنگتهرا "نهف nihangtarهدایت واژۀ : توضیح

به "اندک و  08نامه( در واژهnihangترجمه کرده است. این لغت )

کم" ترجمه شده است و هدایت در توضیح آن آورده: "نهفته، 

، یادداشت 38پنهانی. به معنی اندک و خالصه نیز آمده است" )ص 

(. با توجه به آنکه هدایت به مفاهیم دیگر این واژه نیز 2

ه، در نهایت معادل بهتری به عنوان صفت برای "خورشید" واقف بود

برگزیده است؛ زیرا اگر به ریشۀ واژه نیز توجه کنیم این نظر 

به معنی "کشیدن"  -sangریشۀ  متشّکل است از nihangشود: تأیید می

)که به مفهوم حرکت به سمت  -ni( و پیشوند 323: 0123)رایشلت، 

پایین است( که در مجموع، توسعًا معنای "فرو بردن و نهان 

 دهد. کردن" می

      ------------------------------------------- 

 21بند مورد پنجم/ در چهارم   

andar ān škeft āwām Spitāmān Zardušt, pādixšāyīh ī xešm ī xrudrafš ud dēw ī wizārd-wars ī xēšm-tōhmag 

ān ī nidom bandag pad ērān-dehān xwadāyīh frāz rawēnd. 

اندر آن هنگام سخت، ای سپیتامان زرتشت! )]هنگام ه: 

و دیوان ژولیده موی از تخمۀ خشم[(  نیزه سختفرمانروایی خشم 

های ایران فراز روند )ص ترین بندگان به خداوندی دهآن پست

40.)  

 ! در آن زمان شگفت یعنی پادشاهی )شت سپیتمانای زرت ر:

از نژاد  و دیوِ گشاده مویِ خشم تخمه ) درفش خونینتسلط( خشم 

ترین بندگان به فرمانروایی نواحی ایران فراز دیو خشم(، پست

 (.2روند )ص 

  xru  04است ساخته شده از ریشۀ اوستایی  عبارتی xrudrafš :توضیح

"زخمی"  "خشمناک"، "هراسناک"، "گوشت خونین" وبا معانی "سخت"، 

( است که در 031: 3، ج0830و نیبرگ،  181: 0838)بارتلمه، 

اینجا هدایت معنی "سخت" را برایش در نظر گرفته، اما راشد 



آن را "خونین" ترجمه کرده که اندکی با معنای واقعی کلمه 

رسد به اعتبار بخش دوم آن که واژۀ فاصله دارد و به نظر می

drafš  ،نیزه( است این معنی را برگزیده است به اعتقاد نگارنده(

است در نظر  01 را نیز که "هراسناک" xru-توان معنای دیگر می

 گرفت و عبارت را به "خشِم دارندۀ درفش هراسناک" ترجمه کرد.

      ------------------------------------------- 

 33بند مورد ششم / در چهارم   

ud sōgand pad drō padiš xwarēnd ud zūrgugāyīh pad-iš dahēnd. ud zūr ud anāst abar man Ohrmazd 

gōwēnd. 

 زورهای دروغ[ سوگند دروغ خورند، و به و بدان ]داوریه: 

 (.48بر من اوهرمزد گویند )ص  ناسزاو  زورگواهی بدان دهند و 

سوگند دروغ خورند و بدان گواهی  های دروغ[]داوریو بدان  ر: 

دربارۀ من، اوهرمزد، گویند )ص  ناراست دهند و دروغ و دروغ

1.) 

گونه که آن zūrgugāyīhرا در عبارت  zūrهدایت واژۀ  -1: توضیحات

، پانوشت 32در پانویس هم آورده "به جبر" معنی کرده است )ص 

در پهلوی حاصل از دو ریشۀ  zūrاکه ( که ترجمۀ درستی نیست؛ چر1

به معنی "نیرو" )رایشلت؛ ترجمۀ دوستخواه،  -zāvarباستانِی 

به معنی "دروغ و حرف بی اساس" )کنت،  -zūrahو  (211: 0838

با توجه به ترکیبی که در آن  zūr( است که در اینجا 300: 0110

ترتیب  شود و بدین( از ریشۀ دوم مشتق میzūrgugāyīhقرار گرفته )

ترجمۀ راشد )گواهی دروغ( درست است. در ادامۀ بند، یک بار 

به تنهایی آمده که باز هم به همین معناست و  zūrدیگر واژۀ 

این بار هدایت آن را به درستی در معنای "زور گفتن" )حرف بی 

 اساس( به کار برده است.

اش آورده، به واجنویسیهایی که در قسمت راشد در یادداشت -2

که در اصل به معنی "تباه و خراب" است،   anāstجای واژۀ 

)ناراست( را پیشنهاد کرده که مطابق با مفهوم  a-rāstخوانش 

 توان آن را نیز پذیرفت.بند، می

            ------------------------------------------- 

 33بند مورد هفتم/ در چهارم   
awešan kē pad hērbedīh ud hāwištīh nām-barēnd ēk ō dīd rāy wad xwāhēnd ud āhōg abar nigirēnd. ušān 

Ahreman ud dēwān petyārag abar wēš burd ēstēd. 



نامبردارند بدخواه یکدیگر  هیربدان و هاوشتانآنان که به ه: 

باشند و خرده گیری کنند و بِد یکدیگر را نگرند؛ بر ایشان 

 (.48اهریمن و دیوان دشمنی بیشتر برده باشند )ص

آموزگاری و شاگردی(  هیربدی و هاوشتی )ایشان که به  ر:

عیب( گویند و آهو بینند.  نامورند، بِد یکدیگر خواهند و آهو)

 (.1ایشان بیشتر پتیاره برده است. )صاهریمن و دیوان بر 

 اندبه صورت اسم مصدر آمده hāwištīh و hērbedīhهای واژه توضیح:

و راشد نیز با همین ویژگی دستوری )آموزگاری و شاگردی( آنها 

را ترجمه کرده اما هدایت به صورت جمع )هیربدان و هاوشتان( 

آورده که اگرچه در معنا تفاوت چندانی ایجاد نشده اما مطابقت 

از متن اصلی، تا آنجا که در ترجمه ایجاد مشکل نکند، ارجح 

ترجمۀ بند، از سوی هدایت، است. هرچند این اتفاق در ادامۀ 

معادل "دشمنی" را  petyāragافتاده است؛ چراکه او برای واژۀ 

برگزیده در حالی که راشد به همین صورت )پتیاره( و بدون 

 گزینی یا توضیح، آن را وارد ترجمه کرده است. معادل

      --------------------------------------------- 

 22بند رم   مورد هشتم / در چها

ud pādāšn dādīhā nē dahēnd ud dahišn ud ahlawdād nē dahēnd ān-iz dahēnd abāz abaxšayēnd. 

ندهند  02و پاداش از روی داد ندهند و بخشش نکنند و اشوداده: 

 (.41! )ص باز بخشندو آن نیز که دهند 

بخشش عطا( و  به حق( ندهند و دهش ) و پاداش به داد )ر: 

 (.3)ص  پشیمان شوندصدقه( ندهند نیز آنچه دهند،  اهلوداد )

به »دهد: هدایت دربارۀ بخش پایانی این بند توضیح می: توضیح

، پانوشت 41)ص « بخشنددهند باز میگوید که آنچه را میطعنه می

هایی که در یادداشت abāz abaxšāyēnd(. اما راشد دربارۀ عبارت 3

انکلساریا و به پیروی او »نویسد: اش آورده، میرجمهدر بخش ت

اند، هدایت، آن را "دوباره ببخشند، بازبخشند" معنی کرده

قرائت نگارنده ]راشد[ از واژۀ پهلوی با قرائت انکلساریا 

 واجنویسی(. او همچنین در بخش 81، یادداشت 83)ص « متفاوت است

ص جمع، فعل ، سوم شخabaxšāyēnd متن: »دهد: توضیح می

، 33)ص « : "پشیمان"ābaxšمشتق از  abaxšāyīdanمضارع از مصدر 

که پیش از  abāz01(. نتیجه آنکه به دلیل وجود واژۀ 81یادداشت 

توان پذیرفت؛ زیرا این آمده، تصحیح راشد را نمی abaxšāyēndفعلِ 

واژه که به معنی "دوباره" و "عقب" است وقتی بر سر فعلی 



هد؛ بنابراین دانجام دوبارۀ آن فعل را نشان میآید، اغلب می

 تر است.تعبیر و ترجمۀ هدایت از این بند به واقعیت نزدیک

            ---------------------------------------- 

   12بند مورد نهم / درهفتم    

ud a-mar ul spāh nixwārēnd tā ō gilistag ī dēwān ēdōn be ōzanēnd kū hazār zan pay mard ī wēnēnd ud 

be bōyēnd. 

و سپاه بیشماری تا به جایگاه دیوان بتازند، چنان ه: 

بگریند کشتاری نمایند که هزاران زن از پس مردی ببینند و 

 (.11)ص 

و سپاه بیشمار تا به سوراخ دیوان بشتابند و چنان ُبکشند  ر:

 (.04ص ) ببویندکه >اگر< هزار زن پیِ مردی بینند، 

-فعلی را که هدایت "بگریند" و راشد "ببویند" خوانده :توضیح

و  03آمده است اند، در متن پهلوِی انکلساریا به صورت 

( stn'-YWNKBرسد هدایت آن را از هزوارش "گریستن"  )به نظر می

رسد برداشت گرقته اما با توجه به صورت پهلوی واژه به نظر نمی

( bōyēndکه راشد واژه را به همان صورت )درستی باشد. در حالی 

دهد. اما طبق آنچه که هدایت خوانده و ترجمه درستی ارائه می

دهد مفهوم آن کند، نشان میدر بخش حواشی برای این بند نقل می

را به درستی دریافته است؛ او در آنجا از باب چهارم کتاب 

 کند: نقل میاشعیاء نبی 

و در آن روز هفت زن به یک مرد متمسک شده، خواهند گفت »     

نان خود را خواهیم خورد و رخت خود را خواهیم پوشید. فقط نام 

: 0838)هدایت، « تو بر ما خوانده شود و عار ما را بردارد

این نقل قول با آنچه که مقصود نویسندۀ پهلوی بوده (. 041

 کامالً قرابت معنا و موقعیت دارد.

           ------------------------------------------ 

 1بند درهشتم    مورد دهم / 

abzāyād Ohrmazd ī xwadāy ī mahist dānāg abāg amahraspandān hu-xwadāyān ī hu-dahāgān ud 

xwarrah ī dēn mazdēsnān. 

خدای دانا، با امشاسپندان که  ترینبزرگاوهرمزد ه:  

باشند و فّرۀ دین مزدیسنان ]را[  یک دانشنخداوندان 

  01(28! )ص بیفزاید

اوهرمزد خدای، داناترین، با امشاسپندان که افزوده بادا  ر:

 (.01و فّرۀ دین مزدیسنان )ص  نیک آفریده شدهخدایان نیک، 



را مستقیم وارد ترجمه نکرده،  mahistراشد واژۀ  -1: توضیحات

بلکه آن را عاملی برای ساخت صفت عالی )داناترین( در نظر 

ها را درست و به جای خود ترجمه گرفته اما هدایت هریک از واژه

 کرده است. 

را به صورت دعایی ترجمه   abzāyādهر دو مترجم فعل  -2

شد آن را فاعل و را Ohrmazdاند با این تفاوت که هدایت کرده

. اگرچه ترجمۀ راشد از گیرددرنظر می abzāyādرا مفعول برای 

نظر دستوری مطابقت بیشتری با متن دارد، اما از آنجا که 

یابد ]![ باید توان اوهرمزد را موجودی دانست که افزایش مینمی

  تر است.تر و معقولگفت ترجمۀ هدایت از نظر معنایی درست

را به صورت "هوداکان" خوانده و "نیک   هدایت واژۀ  -3

خوانده و "نیک  hudahāgānاندیش" ترجمه کرده است. راشد آن را 

آفریده شده" ترجمه کرده است. اگرچه هر دو ترجمه قابل قبول 

و با مفهوم جمله سازگارند اما قرائت راشد ارجح است؛ چون 

عنی را در میانۀ واژه نخوانده است. ی āبعد از  hهدایت حرف 

اش به جای "هوداهکان" نوشته "هوداکان". به واجنویسیدر 

توان قرائِت سومی نیز برای این واژه در پیشنهاد نگارنده می

به معنی "نیکوکاران" خواند که از  hudāhagānنظر گرفت و آن را 

گونه ترجمه و به طور کلی جمله را این 31است hūdāhواژۀ اوستایی 

ن خدای دانا، همراه با امشاسپندان تریکرد: اوهرمزد ،بزرگ

 بیفزایاد خداوندانِ خوبِ نیکوکار و فّرۀ دین مزدیسنان را.   

      ------------------------------------------- 

 11بندمورد یازدهم / درنهم    

druz ī āz čihrag be zanēd ud Pēšyōtan ī Wištāspān ham-gōnag dastwar ud rad ī gehān bawēd. 

را بکشد و پشوتن پسر گشتاسپ  آزدروج  گوهراو ]هوشیدرماه[  ه:

 (. 22-21جهان باشد )صص رادورگونه دستور و همان

-را بزند و پشوتنِ گشتاسپان همان چهررما]هوشیدرماه[ دروغِ  ر:

 (.03جهان باشد )ص َردِ  گونه دستور و

 

نژاد، سیرت( را به "گوهر" ) čihragهدایت واژۀ  -1 توضیحات:

ترجمه کرده  و راشد مستقیمًا از واژۀ "چهره" استفاده کرده 

تواند به معنی "نژاد" و هم به معنی "صورت و ظاهر" که هم می

 باشد.



را هدایت در مفهوم دیِو "دروج" به کار برده و    druzواژۀ -2

 راشد آن را "دروغ" معنا کرده است.

به صورت  dastwar( را به دلیل همخوانی با rad) هدایت واژۀ  -3

)بخشنده( با  rād"رادور" ترجمه کرده اما از آنجا که معنای 

rad توان این ترجمه را پذیرفت.)پیشوا، سرور( متفاوت است، نمی 

( خوانده و ترجمه کرده که منظور āzرا هدایت "آز" )  واژۀ -4

خوانده و به  azت است. درحالی که راشد به صور 30همان دیِو آز

 "مار" ترجمه کرده است.

آید که هدایت ها چنین بر میها و قیاساز مجموع این تفاوت    

داند و راشد دیو دروغ را. اما دیو آز را مغلوب هوشیدرماه می

ها و باورهای زرتشتیان، به ویژه در بنابر آنچه در اسطوره

اندۀ دیوهایی دورۀ ساسانی آمده، اهریمن و دیو آز آخرین بازم

خورند و به دوزخ هستند که در دورۀ بازسازی جهان شکست می

گریزند و این اتفاق در دورۀ سوشیانت )سومین و آخرین منجی( می

دهد و نه در دورۀ هوشیدرماه که دومین نجات دهنده است رخ می

(. بنابراین به 011: 0831)هینلز؛ ترجمۀ آموزگار و تفضلی، 

 āzتوجه به این موضوع واژۀ مورد نظر را  رسد راشد بانظر می

 نخوانده است.

                    ----------------------------------- 

 نتیجه

باید به   زند وهومن یسنهای فارسی متن در بررسی ترجمه     

های هدایت این نکته اشاره کرد که فاصلۀ زمانی میان ترجمه

( بیش از نیم قرن است. بازتاب این 0811( و راشد محصل )0805)

و خوانش  واجنویسیزمان طوالنی پیش و بیش از هر چیز در نحوۀ 

های بسیاری در شود. در این فاصلۀ زمانی پژوهشها دیده میواژه

این زمینه صورت گرفته که نتیجه و دستاوردهای آنان را در 

توان دنبال کرد. این دو مترجم می واجنویسی هایتفاوت میان روش

هدایت از نخستین فارسی زبانان ایرانی است که با متون پهلوی 

کند هر آنچه را که در این متون شود؛ بنابراین سعی میآشنا می

 واجنویسیبیند عینًا قرائت کند اما راشد زمانی متن را می

های ی و گویشها از پژوهش پیرامون زبان پهلوکند که سالمی

بازمانده از آن گذشته است و تأثیر دستاوردهای جدید را در 

توان  دید و به همین علت است که گفته نوشتار او آشکارا می



ها را خوانده است؛ پس در گام تر واژهشود هدایت گونۀ کهنمی

هدایت مطابقت بیشتری با  واجنویسیتوانیم بگوییم نخست می

 پهلوی دارد.

صلۀ زمانی یاد شده میان این دو اثر در متِن ترجمه فا      

نیز مشهود است. زمانی که هدایت ترجمۀ متون پهلوی را آغاز 

کند، آنچه که به عنوان یک پیشرو برای او بسیار حائز اهمیت می

بوده، انتقال مفاهیم است تا آنجا که مترجم در برخی موارد 

داند اما همۀ نمیخود را ملزم به رعایت تمامی نکات دستوری 

های قابل فهم ها و انتخاب معادلتالش خود را برای ترجمۀ واژه

کند؛ به همین علت در طول مقایسۀ دو اش صرف میبرای خواننده

خوریم که هدایت در صدد ایجاد ترجمه اغلب به این مورد بر می

های پهلوی است ها، برای واژههای مناسب، حتی در پانویسمعادل

 ارد اول و دوم(.)نک. مو

شود باید گزینی در ترجمۀ هدایت میوقتی صحبت از معادل     

تر در مجموع موفق زند وهومن یسناذعان داشت که او در ترجمۀ 

گونه زیرا هدایت همان کند.از مترجم بعد از خود )راشد( عمل می

که یادآور شدیم، بیشتر تالشش در راستای انتقال مفاهیم و راشد 

ها و اصطالحات دارد و بیش از هدایت مقّید آموزش واژهسعی بر 

های به کار رفته در متن است که در معادل گزینی، از واژه

توان گفت پهلوی استفاده کند. در چنین مواردی است که می

دهد؛ یعنی همان استعداد نویسندگی هدایت بسیار او را یاری می

ارهای ارزشمند توانایی و ویژگی که تا حّد زیادی سبب شد ک

تحقیقاتی او در محاق قرار گیرد. به طور کلی مواردی که هدایت 

کند منطق ترجمه را رعایت کند، بیشتر از ترجمۀ در آنها سعی می

آورد و بعد های متن را در ترجمه میراشد است. راشد اغلب، واژه

تواند بدان علت نویسد؛ این امر میمعادل آن را در کمانک می

تری ساختار ترجمه و به طور کلی کتاب او مخاطبان خاصباشد که 

ها و نسبت به ترجمۀ هدایت دارد؛ مخاطبانی که تا حدی با واژه

اصطالحات زبان پهلوی آشنایی دارند. به همین دلیل است که راشد 

 داند.گزینی نمیدر موارد زیادی خود را ملزم به معادل

مًا با در نظر گرفتن از نظر دستوری راشد افعال را عمو      

کند اما هدایت این وجه، زمان و صیغه، مطابق با متن، ترجمه می

هدایت همچنین  )نک. مورد دهم(.دقت را در ترجمۀ افعال ندارد. 

کند گاهی نکات دستوری را دربارۀ اسامی به درستی رعایت نمی



کند اگرچه گاهی این امر در معنای بافت تفاوت چندانی ایجاد نمی

مطابق با متن باید ترجمۀ راشد را در این موارد دستوری  اما

ارجح دانست )نک. مورد هفتم(. عالوه بر اینها گاهی خطای ترجمۀ 

توان هدایت ناشی از خطا در قرائت واژه است که نمونۀ آن را می

در مورد نهم مشاهده کرد. از سوی دیگر تصحیحاتی که راشد در 

دهد، در ترجمۀ هدایت به ندرت نسخۀ پهلوی صورت یا پیشنهاد می

گونه که هست، شود؛ او سعی کرده متن پهلوی را هماندیده می

 گشایی کند.مبنای کار خود قرار دهد و گره

در مجموع باید گفت نخستین دریافتی که تا فرجام این      

شود، جایگاهی است تحقیق برای هر خوانندۀ اندیشمندی حاصل می

پیشرو در انتقال فرهنگ و زبان ایران  که هدایت به عنوان یک

های دور به امروز دارد. هدایت در این آثار باستان، از گذشته

هایی ارائه دهد که هم نسبت به متن پهلوی تالش کرده است ترجمه

ها، دست کم جامعۀ امانتدارانه باشد و هم از طریق این ترجمه

خ  ایرانیان کتابخوان آن روزگار را با بخشی از باورها و تاری

باستان و آنچه به طور مکتوب از نیاکانشان بر جای مانده، 

آشنا کند. اما جمع کردن این دو با هم در یک قالب کار دشواری 

بینیم. های کار هدایت میاست که بازتاب این دشواری را در نقص

او از یک سو دغدغۀ تفهیم مطلب را دارد و از سوی دیگر چنان 

ند که گویی با کالم مقدسی مواجه شده و باید کاز متن تبعیت می

ای همۀ توان خود را به کار گیرد تا در ترجمه، به اصل آن خدشه

 وارد نشود. 

کند که در ها اغلب موفق عمل میگزینیهدایت در معادل       

پوشی کرد. توان چشماش نمیهای نویسنگیاین امر، از تأثیر مهارت

اً دو خاستگاه دارد: یکی قرائت نادرست خطاهای او در ترجمه عمدت

و دیگری نداشتن تسلط کافی بر دستور، نحو و نظام فعلی در 

پهلوی. او اگرچه با آثار بسیاری از پژوهشگران، به ویژه 

غربی، آشنایی داشت اما در آن زمان هنوز منابع و مأخذی که 

های یاد شده در دست داریم، به ثمر نرسیده امروز در زمینه

ها و مقدمات و مالحظات او آشکار است که وی دند. از دیباچهبو

شناسی معاصر آشنا بوده با آخرین معلومات و اطالعات دانش زبان

و از مطالعات و تحقیقات خاورشناسان بنام اروپا مانند وست، 

بارتولومه، دار مستتر، مارکوارت، بنونیست و مینورسکی بهره 

 برده است.



ای بر آنند که دانش عنوان شد عده مقدمه طور که درهمان     

پهلوی هدایت در حدی نبوده که بتواند این متون را مستقیمًا 

های او از از پهلوی به فارسی ترجمه کند اما با بررسی ترجمه

توان به نادرستی این نظریه پی برد: نخست آنکه دو  طریق می

ود، نیازی های هدایت متن انگلیسی یا فرانسه باگر مبدأ ترجمه

به آن نداشت که همۀ آثار محققان نامبرده را در زمینۀ زبان 

پهلوی مطالعه کرده و در موارد مختلف به آنها ارجاع دهد. 

های هدایت از یک متن انگلیسی یا فرانسه دودیگر آنکه اگر ترجمه

تر و صورت گرفته بود، چه بسا ما امروز با نثری قابل فهم

وز از او در دست داریم، رو به رو تر از آنچه که امرساده

های هدایت شود ترجمهبودیم. از سوی دیگر در مواردی دیده می

اش آورده، متفاوت است. )نک. با آنچه که انکلساریا در ترجمه

(.عالوه بر دالیل یاد شده توجه به این نکته نیز ضروری 01مورد 

د که در شوهایی نمیرسد که هدایت عمومًا وارد حیطهبه نظر می

آن به پشتوانۀ علمی خود اطمینان نداشته باشد. گواه این ادعا 

های بررسی شده، وارد مباحث آن است که او در سراسر ترجمه

ها پژوهش ها؛ یعنی عرصۀ پرخطری که نیازمند سالشناسی واژهریشه

 شود. و دانستن چندین زبان قدیم و جدید است، نمی

های هدایت عاری از خطا و جمهدانیم که ترما امروز می     

ها از ارزش تالش او به عنوان یک کاستی نیست اما این کاستی

های دیگر ما را از ترجمۀ او به کاهد و وجود ترجمهپیشرو نمی

کند. در این تحقیق مشاهده شد ویژه در امر پژوهش بی نیاز نمی

 تواند محکی باشد برای آنکه میزان پیشرفتکه حاصل کار او می

و تحول در چگونگی خواندن و فهم متون پهلوی را به روشنی 

 بسنجیم. 

 ها:نوشتپی

ارشد نگارنده است با  کارشناسی نامۀپایان از برگرفته مقاله این .0

های صادق هدایت از متون پهلوی بر پایۀ دو بررسی و نقد ترجمه: عنوان

راهنما: دکتر استاد   .کتاب زند وهومن یسن و کارنامۀ اردشیر بابکان

 پورابوالقاسم اسماعیل

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد، رشته فرهنگ و زبان های باستانی،  .3

 دانشگاه عالمه

 بر این عقیده است.( James Darmesteter) دار مستتر .8

مقصود  متن فارسی زرتشتی است که به قلم رستم پسر اسفندیار ترجمه شده  .4

 وهومن یسن(.های زند است )نک. بخش بعد: ترجمه



5.  Sacred Books of the East 

6. Edward William West (1824-1905) 

7. Carlo G. Cereti 

8. Mackenzie 

9. awazūnīk , awazāyīnīdār (Anklesaria, 1919, p. 1). 

ها آورده شده در این مقاله تنها چند نمونه از موارد اختالف میان ترجمه .01

تر به توانند برای بررسی کاملر صورت تمایل میاست و خوانندگان محترم د

 مورد عنوان شده است، مراجعه نمایند. 86نامۀ نگارنده که در آنجا پایان

ماند و در پتک زدن از آن چرک و کثافت آهن که در وقت گداختن در کوره می. 00

از ریزد.)ناظم االطباء( )از انجمن آرا( )از برهان( )از فّرهنگ جهانگیری( )می

شود. )دهخدا، غیاث اللغات( ... توسعًا بر آهن از جنس دون و غیر اصل اطالق می

 (.03413: 3، ج 0811

)هدایت، « )در فرانسه قدیم( شاید خطه معرب همین کلمه باشد Costѐخطه، . »03

 (.  8، یادداشت 83: 0838

13. samal, few (Mackenzie, 1971, p. 59). 

به »دهد: برای واجنویسی این واژه آورده، توضیح میهدایت در پانوشتی که . 04

باشد." سخت درفش" صفت خشم از همین لغت می Cruel : سخت، خونخوار.xruraاوستایی 

 (.05، پانوشت 34)ص « است"

: 0861، 0در نظر گرفته است )بهرامی، ج -xru. این معنا را پورداود برای 05

403.) 

 (.0ت ، پانوش45: 0838. صدقه )هدایت، 06

17. back, again, re- (Mackenzie, 1971, p. 2). 

 آمده است.   به شکل DHاین فعل در نسخۀ . 03

-می نیرنگ کستی بستناین جمله ترجمۀ قسمتی از دعای "هرمزد خدای" در . »01

خوانند: "ای هرمزد باشد که زرتشتیان در موقع باز کردن و بستن کستی می

اوهرمزد خدای با امشاسپندان و ایزدان دیگر  خدای! )سه بار( ورج و فّرۀ

بیفزاید! و زده و شکسته و نفرین زده باد گنامینوی دروند نادان، بد دانش، 

فریفتار، با دیوان و دروجان و جادوان و پریان و ستمگران و 

 (.5، پانوشت 68: 0838)هدایت، « گناهکاران...!"

20. hu – dāhak : [hwd’hk'] superlative/ bounteous, Borrowed from Av. (1825) hūdāh; Paz. hudahaa, Skr. V. uttama 

– dānin. (ŠGV) (Nyberg, 2002, p. 104).   

رود که در آزی چیترا لغت اوستایی به معنی دیوسیرت است. احتمال می». 30

 .(0، پانوشت 66: 0838)هدایت، « اینجا اشاره به آزی دهاک )ضحاک( شده باشد
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Abstract 

Sadegh Hedayat (1902-1951) is mainly known and loved for his novels and short stories whereas 

there are many people who do not appreciate his literature.  Most of his novels and stories, even 

his translations from the French language have been researched and highly regarded, while many 

pieces of research and translations from Pahlavi language received less attention and remain 

unknown.  This is despite the fact that, he was an expert and a pioneer in this subject as well with 

a lot of works, which in this study, one of these works titled: “Zand i wahuman Yasn” is examined and 

criticized and is duly compared to the only translation, which was conducted by MohammadTaghi Rashed 

Mohasel. This text with an ideological content is related to the Zoroastrian beliefs regarding the end of the 

world and the manner of victory of goodness over badness.    Line by line examination and comparing of 

his translations show how successful was Hedayat in following the grammatical rules and selection of 

equivalents in the transfer of concepts. 

Keywords: Zand i wahuman Yasn, translation, Correspondence, Hedayat, Rashed Mohasel  

 

 

 

 

 


