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چکیده
نام صادق هدایت عموماً یادآور نویسندهای است پیشرو در ادبیاا داسانانب باا آیااری را
مخالفان بسیاری دارد؛ ازاینرو تارنون تحقیقا

ر اداران و

راوانب پیرامون آیار داسنانب و ترجم هایش با ویاهه از

زبان رانس ب انجام رسیده ،امّا رارهای تحقیقب و ترجم های او از منون پهلاوی رمنار ماورد توجا و
تحقیق قرار گر ن است .هدایت در این زمین نیز پیشرو بوده و آیار زیادی برجای گذاشان را در ایان
تحقیق یکب از این آیار با نام زندِ وهومنیسن در بوتۀ نقد و بررسب قرار گر ن و باا تنهاا ترجما ای را
پس از او ب قلم «محمّدتقب راشد محصّل» صور گر ن است ،مقایس مبشود .این مانن باا محناوایب
اعنقادی ب باورهای زرتشنیان دربارۀ پایان جهان و چگونگب پیروزی نیکب بار بادی مرباو مابشاود.
بررسب و قیاس سطرب سطرِ ترجم ها نشان مبدهد ر هدایت تا چ میزان در معادلگزینبها و رعایات
نکا دسنوری در اننقال مفاهیم مو ّق عمل ررده است.
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مقدّمه
زبان پارسب ،ر ما و بسیاری دیگر از همتباران ما در ایرانِ بزرگ بدان سخن مبگاوییم،
نیایب دارد ب نام زبان پهلوی ر پس از گذشت قارنهاا ،اماروز بارای درآ آن ا از آن
میراث گرانبها بر جای مانده ،ب ترجم نیاز داریم .یکب از نخسنین رسانب ر پب ب این
نیاز برد ،صادق هدایت بود .او نویسندهای است ر عموماً ب عنوان داسناننویس و یکب از
قلّ های ادبیا نثر در دورۀ معاصر شناسانده مبشود و تارنون رمنر رساب با پاهوهش
در عرصۀ عّالیّتهای وی ب عنوان محقّق پرداخن است.
بررسبهایب ر تا ب حال دربارۀ آیار هدایت انجام شاده اسات ،بیشانر حاول محاور
داسنانها ،اعنقادا  ،شخصیّت و موضوعا روحب ا روانب او بوده و اگر گاهب ،نیمنگاهب
ب آیار پهوهشب او انداخن شده ،محدود ب تحقیقاتش دربارۀ خیام ،دیدگاه مشنرآ او با
این دانشمندِ شاعر و یا تعلّق خا رش ب تاریخ ایران باسانان باوده اسات (ر.آ .آریانپاور،

0831؛ بهارلوییان0831 ،؛ موننب ونسان0880 ،؛  .)Katouzian, 2007حاال آنکا بایاد انعاان
داشت یکب از مهمترین عّالیّتهای پهوهشب این نویسنده ،با توج ب دورهای را در آن
مبزیسن  ،ترجمۀ منون مهمّ پهلوی چون زندِ وهومنیسن و رارنامۀ اردشیر بابکان است.
او برای اینک بنواند زبان پهلوی را ب خوبب بیاموزد ،عاازم هندوسانان مابشاود؛ جاایب را
تحمّل مشاقّتهاای زنادگب در آن نمابتوانسات هاید دلیلاب با جاز عققا و پشانکاری
باورنکردنب داشن باشاد؛ هناد در آن زماان تنهاا جاایب باود را مابشاد مناابم مویّاق و
آموزگارانِ محقّق را تجرب رارد (آریانپاور)03 :0831 ،؛ ازایانرو ارزش تاقش وی در ایان
زمین و ترجم هایب ر دسناورد این دشواریهاسات ،آنقادر هسات را بناوان با عناوان
موضوع پهوهشب بدان پرداخت .منن زندِ وهومنیسن ،ر موضوع تحقیق ایان مقالا اسات،
ب لحاظ محنوایب ،تاریخب و واژهها ،اهمّیّت ویههای دارد؛ چرارا آگااهبهاای بسایاری را از
نظر رهنگب و اعنقادی دربارۀ ایر انیان پایش از اساقم در بار دارد و اگرچا ایان مانن نیاز
مانند دیگر منون پهلوی از دخل و تصرّف مصون نماناده اسات ،با خاوبب اسااس اعنقاادا
زرتشنیان را ،ب ویهه در دورۀ ساسانب ،نسبت ب رسناخیز و پایان جهان نشان مبدهد.
بدون شک تقش هدایت برای ترجمۀ این منن ،بدون نقص نبوده و گاه در خواندن و
ترجمۀ واژهها و یا تشخیص صور های نحوی آنها دچار اشنباهاتب شده اسات .امّاا ایان
نکن را نیز نباید از نظر دور داشت ر این نویسنده ،بسایاری از مناون پهلاوی از جملا
منن زندِ وهومنیسن را برای نخسنینبار ب ارسب ترجم ررده است و بر رسب پوشیده
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نیست ر گام نخست در اینگون امور پهوهشب راسنبهاایب دارد ،و ایان راسانبهاا از
ارزش و اسنواری آن گام نخسنین نمبراهد؛ ب گفنۀ بسیاری از پهوهشگران را پاس از
هدایت این منون را ترجم رردهاند ،از ترجم های وی بهرههای بسیاری برده شده اسات
ر مطابقت آیار آنان با ترجم های هادایت مابتواناد نشاانگر چگاونگب سایر تحاوّل و
پیشر ت در بازخوانب و ترجمۀ منون پهلوی از آغاز تاارنون و هم ناین بیاانگر جایگااه
هدایت ب عنوان آغازگر راه ترجمۀ این مننها باشد.
زندِ وهومنیسن
زندِ وهومنیسن یکب از مننهای پهلوی است ر از نظر موضوعب باید آن را در رَسانۀ
پیشگویبها قرار داد؛ چرار دربردارندۀ سلسل حوادیب است را رخاداد آنهاا در پایاان
جهان ،از سوی اوهرمزد برای زرتشت پیامبر پیشگویب مبشود .نویسانده و زماان دقیاق
نگارش این رناب مانند بسیاری دیگر از منون پهلوی مشخص نیست ،امّاا از خاود مانن
چنین برمبآید ر اندرب پس از زمان خسرو اول ساسانب (انوشیروان) نوشن شده باشد؛
زیرا نامب از پادشاهان پس از او برده نمبشود ( آموزگار ،تفضلب.)33 :0831 ،

منن رناب مانند بسیاری دیگر از منون پهلوی و حنّب مبتوان گفت مانناد اغلام مناون
دینب با سنایش پروردگار (اوهرمازد) و نرار صافا او آغااز و بعاد وارد بخاشهاای اصالب
مبشود .مطالم اصلب در برخب از قسمتها رامقً مطابق با دسانور و شایوۀ نگاارش اوسانا
تنظیم شده است ر نشان مبدهد ترجمۀ بخشهایب از اوسناست .در آغااز صال اوّل نیاز
ب این نکن اشاره مبشود ر منبم آن سنودگر نَساک باوده و در رنااب نهام دینکارد نیاز
آمده است« :از سنودگر نَسک چنین پیداست را زرتشات از اوهرمازد بابمرگاب خواسات.
پس اوهرمزد خرد هرویسپ آگاه (آگاه با هما چیاز) را با زرتشات نشاان داد» (هادایت،

 :0838درِ نخست ،بندهای  .)3-0امّا نسخ ای ر امروز در دست داریم ،بنا با نظار بسایاری از
محقّقان بین  0111میقدی تا نیمۀ اول قرن چهاردهم نوشن شده است.

0

این رناب دارای  1صل (در) است و در صل اوّل آن چنین آمده است را زرتشات
از اوهرمزد ببمرگب درخواست مبرند و اوهرمزد نیز ب او خردی را مببخشد را از آن
با نام «هرویسپ آگاهب» یاد مبرند؛ ب معنب خردی ر دارندۀ آن با هما چیاز آگااه
است و از همین آغاز نویسنده مبخواهد بگوید ر آن

در اینجا ب عنوان پیشگویبهاای

زرتشت مطرح مبشود ،از سرِ موهبنب است ر اوهرمزد ب او داشن و هرآن

مابگویاد
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در واقم سخنان اوهرمزد است .بدین ترتیم زرتشت در رؤیاهای صادقۀ خود نمادهاایب را
مببیند چون درخنب ر چهار شاخۀ زرّین ،سیمین ،پوالدین و آهنین (آهن آمیخنا باا
دیگر لزا ) دارد و پس از بیداری آن را برای اوهرمزد بازگو مبرند .اوهرمازد آن چهاار
لز را نماادی از چهاار دورۀ جهاان مابداناد؛ بادین صاور را دورۀ زرّیان پادشااهب
گشناسپ ،دورۀ سیمین پادشاهب اردشیر ،دورۀ پاوالدین پادشااهب خسارو انوشایروان و
دورۀ آهنِ آمیخن دورۀ تسلّط یا نن دیوانِ خشمتخم و ژولیدهماوی را نشاان مابدهاد
(جاماسم جب.)083 :0833 ،

زندِ وهومنیسن دارای نثری اسات نا چنادان سااده و در بعضاب بخاشهاا ،وجاود
اصطقحا دینب زرتشنب ،دخل و تصرّف نسخ برداران و ا نادگب منن ،هم آن را دشوار
مبرند ،امّا در عین حال ارزشهای راوانب در زمینۀ بازنمایب رهنگ ،اعنقااد ،باورهاا و
امیدهای ایرانیان ب آینده دارد (هدایت)33 :0838 ،؛ دلیال اننخااب ایان مانن را از ساوی
هدایت ،برای ترجم و تحقیق مبتوان در همین امر جستوجو ررد .او پس از ارائۀ شرح
راملب دربارۀ عدم تطابق زمان تاریخب و حقیقب با هزارهها و دورههایب ر در ایان مانن
آورده شده ،مبنویسد:
«ب نظر مبآید ر ا سان پرسانب یکاب از احنیاجاا اصالب روح آدماب اسات .چا در
زندگب انفرادی و چ در زندگب اجنماعب ا سان مقام مهمّب را حائز مبباشاد .در زماانهاای
پیشین این احنیاج از رف پیشوایان دین و یا ا ساان سارایان تایمین و بارآورده مابشاده،
امروزه ب خصوص علمای اجنماع و هنرپیشگان و نویسندگان این وسیل را در دسات گر نا

و ب دلخواه خود و یا ب موجم مقنضیا روز آن را ب رار مببرند» (هدایت.)03 :0838 ،
هدایت دخل و تصرّفهایب را ر در این رناب صور گر ن  ،با پیشگویبهای «شااه
نعمتاهلل ولب» ر در هر زمانب با تغییرا ِ رم و بیش چاپ مابشاود و شاهر عامیانا
پیدا مبرند ،مقایس ررده است و دربارۀ این منن مبگوید:
«چون در این رناب ب دقّت نظر شود ،دیده خواهد شد ر مندرجا آن مننخبا و
یا دسن ینب از نسکهای گوناگونب است ر بعدها در آن تصارّ ا زیاادی شاده و هار
تفسیررننده ای این منن را ب سلیق و با وقایم زمان خاود تطبیاق داده و تعبیار رارده
است ،ب حدّی ر در ربط مطالم اولب و وحد اصلب رناب خللهایب وارد آمده اسات.
این آشفنگب در نسخ پازند و ارسبِ 3بهمنیشت ب مراتم بیشنر دیده مبشود» (هدایت:

.)08 -03 :0838
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در مجموع از مطالم گفن شده چنین بر مبآید ر این منن ،همان ور را پایش از
این نیز اشاره شد ،در اواخر دورۀ پادشاهب خسرو اول (انوشیروان) یا اندرب پس از اوسانا
ترجم شده باشد.
ترجمههای زندِ وهومنیسن
 .0ترجم ب زبان انگلیسب در مجموع ای ب نام منون مقدّس شرق 8ر توسط ادوارد
ویلیام وست 3در سال  0331م .در آرسفورد انجام شد.
 .3تصحیح منن ،آوانویسب و ترجم ب زبان انگلیسب از سوی بهرام گاور انکلسااریا در
سال  0113در بمبئب چاپ و مننشر شد.
 .8ترجمۀ ارسب و آوانویسب از سوی محمّدتقب راشد محصّل (.)0831
 .3جدیدترین ترجما و تحقیاق پیراماون ایان مانن توساط راارلو چرتاب  ،محقّاق
اینالیایب ،ب زبان انگلیسب در سال  ،0111در رم صور گر ن اسات؛ او عاقوه بار
ترجم و آوانویسب ،منن را حرفنویسب نیز ررده است.
 .1عقوه بر موارد یاد شده ،در میان ترجم ها و آیار مرتبط با زندِ وهومنیسن باید با
منن ارسب زرتشنب ،ب قلم رسنم پسر اسفندیار ر از روی منن پازناد و در ساال

 0311میقدی آن را نگاشن اشاره رارد .ایان ترجما در جلاد دوم روایاا داراب
هرمزدیار 1درج شده است (تفضلب.)033 :0833 ،
با توج ب این هرست ،مشاهده مبشود ر زندِ وهومنیسن را در ایران نخسنینباار
صادق هدایت ترجم ررد و حدوداً  11سال پس از او ( )0831محمّدتقب راشاد محصّال
بار دیگر ب این رار پرداخت ر مقایسۀ این دو ترجم در پب مبآید.
تفاوت در شیوة تدوین و نگارش
ترجم ای ر هدایت در سال  0838از این منن ارائا داد ،دارای مقدّما ای اسات بسایار
جامم و مفصّل .او در این مقدّم پس از شرح محنویا منن و بررساب تااریخ نگاارش آن
سمتو سوی بحثش را ب خاسنگاه و چرایبِ امید ب رساناخیز در میاان هماۀ انساانهاا و
ادیان ،ب ویهه ایرانیانِ زرتشنب مبرشاند .ب وررلّب مباحثب ر هادایت در ایان مقدّما ،
چ در زمینۀ اعنقاد ب بازسازی جهان و چ منحصراً دربارۀ منن زندِ وهومنیسان مطارح
مبرند ،نشان مبدهد ر او برای ب یمر رساندن این ایر ،پهوهشاب گسانرده و مشاناقان
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انجام داده است؛ نقل قولهایب ر از دانشمندان و محقّقانِ هامعصار و پایش از خاود در
این بخش و هم نین در جایجای مانن ترجما مابآورد ،ایان نظار را تیییاد مابرناد.
ازآنجا ر معدودی از اسنادان زبان پهلوی ،امروزه بر این نظرناد را ترجما هاای هادایت
صر اً منّکب بر ترجم های انگلیسب انکلساریا است و دانسن هاای پهلاوی او در آن حادّ و
میزان نبوده ر برای ترجم توانسن باشد مسقیماً از منون پهلوی بهرهمند شود ،توجّ با
این نکن ضروری است ر چنین مقدّم ای در ترجماۀ انکلسااریا وجاود نادارد .هم ناین
بسیاری از پانویسهای هدایت ا ر در آنها برخب واژههاا و مفااهیم را باا آن ا در دیگار
منون پهلوی از جمل بندهش و مینوی خرد و یا نررهای دینب آمده ،مقایس ماب رناد ا
در ترجمۀ انکلساریا دیده نمبشود .از دیگر ویهگبهای ترجماۀ هادایت ،بخشاب اسات باا
عنوان «حواشب و ملحقّا » ر در آن از منون مقدّس دیگار و یاا تفسایرهای مرباو با
آنان مطالبب را نقل ررده است ر با بخشهایب از منن زندِ وهومنیسن تشااب موضاوعب

دارد .ازجملۀ این رنابها مبتوان ب بحاراالنوار و حلیةالمنّقینِ مجلسب ،رناب ارمیاا
نبب ،انجیل منب ،مکاشفۀ یوحنّا ،صد درِ بندهش و ...اشاره ررد.
محمّدتقب راشاد محصّال بارای ترجما اش ،عناوان زنادِ بهمانیسان را برگزیاده و
پیشگفناری بسیار مخنصرتر از آن در ترجمۀ صادق هدایت دیده مبشود ،آورده اسات.
بخش نخست رناب او ب ترجمۀ منن اخنصاص دارد؛ چون راشاد نیاز از نساخۀ پهلاوی
تصحیح انکلساریا بهره برده است ،شمارۀ صلها و بندها در ترجمۀ او تفاوتب با آن ا در
ترجمۀ هدایت آمده است ،ندارد .راشد در منن ترجم  ،معنای برخب واژههای دشوار را با
رمانک و عقمت مساوی ،مقابل همان واژه آورده است.
هدایت ب اقنضای زمانِ تیلیف رناب خود ،منن پهلوی را با حروف ارسب آوانویسب ررده
ر این روش ب انعان خود نویسنده نیز راسنبهای راوانب دارد ،ولب ازآنجارا او نخسانین
رسب است ر این منن را ب ارسبزبانان معرّ ب مبرند ،ناگزیر از اننخاب ایان شایوه باوده
است؛ امّا راشد محصّل ،منن پهلوی را با حروف التاین و با روش مکنازی 3آوانویساب رارده
است .در این بخش (آوانویسب) مبتوان تفاو قرائت واژهها را از سوی دو منرجم ب روشانب
دنبال ررد؛ هدایت عموماً گونۀ رهنتر واژهها را در نظر مبگیرد؛ بارای مثاال ،او در بسایاری
موارد نشانۀ

( )pرا ب صور «و» آوانویسب ررده است ،درحالبر در آوانویسب جدید b

دیااده ماابشااود .مااثقً واژههااای abzōnīg

و abzāyēnidār

ب صور های «اَوزونیک» و «اوزاینیدار» آوانویسب ررده است( 3هدایت.)31 :0838 ،

را
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مطابقۀ ترجمهها
پیش از ورود ب این بخش ،نرر چند نکن دربارۀ روش رار در مطابقاۀ ترجما هاا بارای
خوانندگان محنرم ضروری ب نظر مبرسد:
الف .در این روش ،ابندا آوانویسبِ بندی را ترجماۀ جملا یاا واژهای از آن در نوشانار
منرجمان ،منفاو است ،آورده و سپس ترجمۀ هریک از آنان ب ترتیم تاریخ تیلیف نوشان
شده است؛ سپس توضیحا و نظر نگارنده مبنب بر مطابقۀ ترجم ها مابآیاد .ضامناً ماوارد
اخنقف ،چ در آوانوشت و چ در ترجم ها ب صور پررنگ (سیاه) مشخص شدهاند.
ب .برای مشخص رردن ترجمۀ هر یک از منرجمان ،ب جای آنک نام نویسنده مکرراً
آورده شود ،در ابندای بنادها حارف اول ناام خاانوادگب هار رادام نوشان شاده اسات.
هم نین برای جلوگیری از تکرار سال اننشار در ارجاع ب رنابهایب ر در هار بناد با
ور مداوم از آنها نقل قول مبشود ،عدد سال قط در اولاین ماوردِ بررساب ،آورده و در
بقیۀ موارد ب نرر شمارۀ صفح بسنده شده است.
ج .منیسفان در این جسنار مجال آن نبود ر ترجمۀ مانن با

اور رامال آورده شاود و

تنها برخب از قسمتهایب ر در آنها موارد اخنقف وجاود داشان اسات ،از نظار خواننادگان
گرامب خواهد گذشت؛ امّا با دقت در همین بخشها نیز مبتوان با نگارنده همداسانان شاد و
ب ارزشهای ن چندان اندآ این نویسندۀ نامب در زمینۀ ترجمۀ منون پهلوی پب برد.
موارد اختالف:

2

مورد اوّل :درِ نخست ،بند 1
u-š wan ēd bun padiš be did kē čahār azg padiš būd ēk zarrēn
ēk asēmēn ēk pōlāwadēn ēk āhan abar gumēxt ēstād.

ه :او بنِ درختی بدان بدید ر چهار شاخ بدان بود :یکب زرّین ،یکب سیمین ،یکاب
پوالدین ،یکب از آهنِ آلوده (هدایت.)81 :0838 ،
ر :و با آن ،درختِ یکریشهای دید ر در آن چهار شاخ باود ،یکاب زرّیان ،یکاب
سیمین ،یکب پوالدین ،یکب آهنِ برآمیخته (راشد.)0 :0831 ،
توضیحات .3 :آن ور ر راشد در یادداشتها آورده ،هزوارشِ ( ēd

 )HNAبا

معنب «این» در بسیاری موارد ،در این منن ،ب جای ( ēیک و یای نکاره) با راار ر نا
است( .راشد ،31:0831 ،یادداشات  )0و باا ایان توضایح عباار  wan ēd bunرا «درخاتِ
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یکریش ای» ترجم ررده است .هدایت در آوانویسب ēd ،را ب صور «ئا » ( )ēنوشان
و در ترجم ( wan ēd bun ،درختِ بن) را ب صور مقلوب یعنب «بانِ درخناب» آورده
ر مفهوم نکره بودن نیز از آن اسنخراج مبشاود و معاادل بهناری نسابت با «درخاتِ
یکریش ای» است .چِرِتب نیز  ēdرا در ترجم اش عدد یک در نظر گر ن و عبار را با
صور «تنۀ درخنب» ترجم ررده است ).(Cereti, 1995, 149
 .2هدایت عبار  abar gumēxtرا «آلاوده» ترجما رارده و در پاانویس توضایح
مبدهد ر «گومیخت» و «آمیخنا » منضااد هسانند؛ از ایان جهات را «گومیخات»
اخنق دو ناجنس و «آمیخنا » اخانق دو همجانس اسات و معاادل واژۀ «آمیخنا »
عبار «ریمآهن» 01را آورده است (هدایت ،81 :0838 ،پانویس  .)8ب همین علّت او برخقف
راشد واژۀ  gumēxtرا «آمیخن » ترجم نکرده است.

مورد دوم :درِ دوم ،بند 1
u-š paymān az-iš xwāst kū ēn yasnīhā pad nīhān ma dārēd be pad
paywand ī ašmā zand ma čašēd .

ه :او از ایشان پیمان خواست ر « :این یَسنها را نهان مداریاد؛ و جاز با بستتگان
خود زند میاموزید» (هدایت.)83 :0838 ،
ر :و از ایشان پیمان خواست ر « :این یَسنهاا را پنهاان مداریاد ،و جاز با پیونتد
خویش میاموزید» (راشد.)3 :0831 ،
توضیح :راشد واژۀ  paywandرا عیناً در ترجم آورده ،امّا هدایت آن را در پانوشت
«پشااتدرپشاات» (همااان ،33 :یادداشاات  )1معنااب راارده و در ترجم ا باارای آن معااادل
«بسنگان» را برگزیده ر واژۀ مناسمتری در ترجم است.

مورد سوم :درِ چهارم ،بند 4
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.

ه :آن بدتخمان از رسنۀ 00خواراسان ب ایرانشهر بریزند ،ا راشان در اش باشاند ،و
زین سیاه دارند و موی ژولیده بر پشت دارند؛ و از نهاد پساتتارین بنادگان و دروگاران
«زویش» و بیشنر مزدور باشند (هدایت.)83 :0838،
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ر :پستترین نژادها از سوی خراسان ب ایرانشهر تازند ،در ش برا راشن اند ،سالح
سیاه بَرَند ( حمل رنند) و موی گشاده ب پشت دارند و بیشنر بنادگانِ خاردِ پسات و
پیش ور <و> پیشکارِ خشن باشند (راشد.)1 :0831 ،
توضیحات .3 :واژۀ  nidomب

ور مسنقل ب معنب «روچکترین و پستترین» اسات،

امّا هدایت آن را در ترریم  ،nidom tōhmagمسنقل ترجم نکرده و معادلِ «بدتخمان» را
برای این عبار برگزیده است ،درحالبر راشاد آن را واژهبا واژه و با صاور «پساتتارین
نهادها» معنا ررده است .هم ناین هادایت واژۀ  nidomرا در عباار

xwardag nidom

 bandagب صور «از نهاد پستترین بندگان» ترجما رارده اسات و راشاد آن را «بیشانر
بندگانِ خردِ پست» معنا ررده ر در هر دو مورد هدایت معادلهای بهنری را اننخااب رارده
است.
 .2واژۀ  zēnاز  zaēnaاوسنایب ب معنب «سقح» است ر هدایت همین واژه را عیناً
در ترجم آورده و مشخص نیست ر منظورش «زین اسم» است یا «سقح».
 .1هدایت واژۀ  zavišرا اسام خااص در نظار گر نا و در توضایح آن مابگویاد« :ناام
خانوادهای ر دشمن زرتشت باوده اسات» (هادایت ،81 :0838 ،یادداشات  .)3امّاا راشاد آن را
 zošnخوانده و «خشن» ترجم ررده و آن را اینگون توضیح مبدهد ...« :واژهای را zošn

خوانده شده ب قیاس با ارسب نو است» (راشد ،31 :0831 ،یادداشات  )31و درباارۀ تصاحیح و
تغییر آن چنین توضیح مبدهد ... « :این واژه

ب صور

نیز ب رار ر نا

است انکلساریا آن را  zavišخوانده و " قیر ،بیناوا" معناب رارده اسات .در اینجاا واژه zōš

خوانده شده و معنب "تندخو ،خشن" از آن اراده شده است( » ...همان ،31 :یادداشت .)00
در اینجا تفاو ترجمۀ انکلساریا با ترجمۀ هدایت از آن جمل مواردی است ر یابات
مبرند ترجمۀ هدایت صر اً مبننب بار ترجماۀ انگلیساب انکلسااریا نیسات و او شخصااً
دربارۀ بسیاری از واژههای پهلوی تحقیق و آنها را ترجم ررده است.

مورد چهارم :درِ چهارم ،بند 31
ka sadōzēm ī dahum ī tō sar bawēd Spitamān Zardušt xwaršēd
rāsttar ud nihangtar ud sāl ud māh ud rōz kamtar.

ه :ای سپینمان زرتشت! چون دهمین صد سال تو سار بارود ،خورشاید راساتتار و
نهفتهتر ،و سال و ماه و روز روتاهتر باشد (هدایت.)31 :0838 ،
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ر :ای زردشت سپینمان! هنگامب ر سدۀ دهام تاو سار آیاد ،خورشاید راساتتار و
تنگتر و سال و ماه و روز روتاهتر (راشد.)1 :0831 ،
توضیح :هدایت واژۀ  nihangtarرا «نهفن تر» و راشد «تنگتر» ترجم ررده اسات.
این لغت ( )nihangدر واژهنام  03با «انادآ و رام» ترجما شاده اسات و هادایت در
توضیح آن آورده« :نهفن  ،پنهانب .ب معنب انادآ و خقصا نیاز آماده اسات» (هادایت،

 ،38 :0831یادداشت  .)1با توج ب آنک هدایت ب مفاهیم دیگر این واژه نیز واقف بوده ،در
نهایت معادل بهنری ب عنوان صفت برای «خورشید» برگزیده است؛ زیارا اگار با ریشاۀ
واژه نیز توج رنیم این نظر تییید مبشاود nihang :منشاکّل اسات از ریشاۀ  sangبا
معنب «رشیدن» ( )Reichelt, 1968: 268و پیشوند ( niر ب مفهوم حررات با سامت
پایین است) ر در مجموع ،توسعاً معنای « رو بردن و نهان رردن» مبدهد.

مورد پنجم :در چهارم ،بند 21
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.

ه :اندر آن هنگام سخت ،ای سپینمان زرتشت! [هنگام رمانروایب خشم سخت نیزه
و دیوان ژولیدهموی از تخمۀ خشم] آن پستترین بندگان ب خداوندی دههای ایران راز
روند (هدایت.)30 :0838 ،
ر :ای زرتشت سپینمان! در آن زمان شگفت یعنب پادشاهب ( تسلط) خشم خونین
درفش و دیوِ گشادهمویِ خشمتخم ( از ناهاد دیاوِ خشام) ،پساتتارین بنادگان با
رمانروایب نواحب ایران راز روند (راشد.)1 :0831 ،
08

توضیح xrudrafš :عبارتب است ساخن شاده از ریشاۀ اوسانایب xru-

باا معاانب

«سخت»« ،خشمناآ»« ،هراسناآ»« ،گوشت خونین» و «زخمب» (بارتلما )181 :0838 ،

است ر در اینجا هادایت معناب «ساخت» را بارایش در نظار گر نا  ،امّاا راشاد آن را
«خونین» ترجم ررده است ر اندرب باا معناای واقعاب رلما اصال دارد و با نظار
مبرسد ب اعنبار بخش دوم آن ر واژۀ ( drafšنیزه) است این معنب را برگزیده است .ب
اعنقاد نگارنده ،مبتوان معنای دیگر  xru-را نیز ر «هراسناآ» 03است در نظر گر ت و
عبار را ب «خشمِ دارندۀ در ش هراسناآ» ترجم ررد.
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مورد ششم :درِ چهارم ،بند 11
ud sōgand pad drō padiš xwarēnd ud zūrgugāyīh pad-iš
dahēnd. ud zūr ud anāst abar man Ohrmazd gōwēnd.

ه :و بدان [داوریهای دروغ] سوگند دروغ خورند ،و ب زور گواهب بدان دهند و زور
و ناسزا بر من اوهرمزد گویند (هدایت.)38 :0838 ،
ر :و بدان [داوریهای دروغ] سوگند دروغ خورند و بدان گواهب دروغ دهند و دروغ
و ناراست دربارۀ من ،اوهرمزد ،گویند (راشد.)3 :0831 ،
توضیحات :هدایت واژۀ  zūrرا در عبار  zūrgugāyīhآنگون ر در پاانویس هام
آورده «ب جبر» معنب ررده است (راشد ،31 :0831 ،پانوشت  )1ر ترجمۀ درسانب نیسات؛
چرار  zūrدر پهلوی حاصل از دو ریشۀ باسنانبِ  zāvar-ب معنب «نیرو» (رایشلت:0838 ،

 )111و  zūrah-ب معنب «دروغ و حرف بب اساس» (رنات )300 :0831 ،است ر در اینجاا
 zūrبا توج با ترریباب را در آن قارار گر نا ( )zūrgugāyīhاز ریشاۀ دوم مشانق
مبشود و بدین ترتیم ترجمۀ راشد (گواهب دروغ) درست است .در ادامۀ بناد ،یاک باار
دیگر واژۀ  zūrب تنهایب آمده ر باز هام با هماین معناسات و ایان باار هادایت آن را
ب درسنب در معنای «زور گفنن» (حرف بباساس) ب رار برده است.
راشد در یادداشتهایب ر در قسمت آوانویسب آورده ،ب جاای واژۀ anāst

ر در اصل ب معنب «تباه و خراب» است ،خوانش ( a-rāstناراست) را پیشنهاد ررده ر
مطابق با مفهوم بند ،مبتوان آن را نیز پذیر ت.

مورد هفتم :درِ چهارم ،بند 12
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.

ه :آنان ر ب هیربدان و هاوشتان نامبردارند ،بدخواه یکدیگر باشند و خردهگیری
رنند و بدِ یکدیگر را نگرند؛ بر ایشان اهریمن و دیوان دشمنب بیشنر برده باشند (هادایت،

.)38 :0838
ر :ایشان ر ب هیربدی و هاوشتی ( آموزگاری و شاگردی) نامورند ،بادِ یکادیگر
خواهند و آهو ( عیم) گویند و آهو بینند .اهریمن و دیوان بر ایشان بیشنر پنیاره برده
است (راشد.)3 :0831 ،
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توضیح :واژههای  hērbedīhو  hāwištīhب صور اسم مصدر آمدهاند و راشد نیز با
همین ویهگب دسنوری (آموزگاری و شاگردی) آنها را ترجم ررده ،امّا هدایت ب صاور
جمم (هیربدان و هاوشنان) آورده ر اگرچ در معناا تفااو چنادانب ایجااد نشاده امّاا
مطابقت از منن اصلب ،تا آنجا ر در ترجم ایجاد مشکل نکند ،ارجح است؛ هرچند ایان
اتفاق در ادامۀ ترجمۀ بند ،از سوی هدایت ،ا ناده است؛ چرارا او بارای واژۀ petyārag

معادل «دشمنب» را برگزیده ،درحالبر راشد ب همین صور (پنیاره) و بادون معاادل
گزینب یا توضیح ،آن را وارد ترجم ررده است.

مورد هشتم :درِ چهارم ،بند 12
ud pādāšn dādīhā nē dahēnd ud dahišn ud ahlawdād nē dahēnd
ān-iz dahēnd abāz abaxšayēnd.

ه :و پاداش از روی داد ندهند و بخشش نکنند و اشوداد 01ندهند و آن نیز را دهناد
باز بخشند! (هدایت.)31 :0838،
ر :و پاداش ب داد ( ب حق) ندهند و دهش ( بخشش عطا) و اهلوداد ( صدق )
ندهند؛ نیز آن

دهند ،پشیمان شوند (راشد.)3 :0831 ،

توضیح :هدایت دربارۀ بخش پایانب این بند توضیح مبدهد« :با
آن

عنا مابگویاد را

را مبدهند باز مببخشاند» (هادایت ،31 :0838 ،پانوشات  .)3امّاا راشاد درباارۀ عباار

 abāz abaxšāyēndدر یادداشااتهااایب راا در بخااش ترجم ا اش آورده ،ماابنویسااد:
«انکلساریا و ب پیروی او هدایت ،آن را "دوباره ببخشند ،بازبخشند" معنب رردهاناد ،قرائات
نگارنده [راشد] از واژۀ پهلوی با قرائت انکلساریا منفاو

اسات» (راشاد ،83 :0831 ،یادداشات

 .)81او هم نین در بخش آوانویسب توضیح مبدهاد« :مانن:

،abaxšāyēnd

سوم شخص جمم ،عل مضاارع از مصادر  abaxšāyīdanمشانق از " :ābaxšپشایمان"»
(راشد ،33 :0831 ،یادداشت  .)81ننیج آنک با دلیال وجاود واژۀ  01abāzرا پایش از عالِ
 abaxšāyēndآماده ،تصاحیح راشااد را نمابتاوان پااذیر ت؛ زیارا ایان واژه را با معنااب
«دوباره» و «عقم» است وقنب بر سر علب مبآیاد ،اغلام انجاام دوباارۀ آن عال را نشاان
مبدهد؛ بنابراین تعبیر و ترجمۀ هدایت از این بند ب واقعیّت نزدیکتر است.

مورد نهم :درِ هفتم ،بند 31
ud a-mar ul spāh nixwārēnd tā ō gilistag ī dēwān ēdōn be
ōzanēnd kū hazār zan pay mard ī wēnēnd ud be bōyēnd.
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ه :و سپاه ببشماری تا ب جایگاه دیوان بنازند ،چنان رشناری نمایناد را هازاران زن از
پس مردی ببینند و بگریند (هدایت.)13 :0838 ،
ر :و سپاه ببشمار تا ب سوراخ دیوان بشنابند و چنان بُکشند را <اگار> هازار زن پابِ
مردی بینند ،ببویند (راشد.)03 :0831 ،
توضیح :علب را ر هدایت «بگریند» و راشد «ببویند» خواندهاناد ،در مانن پهلاویِ
آمده است 03و ب نظر مبرسد هدایت آن را از هزوارش

انکلساریا ب صور

«گریسنن» (' )BKYWN-stnگر ن است ،امّا با توج ب صور پهلوی واژه ب نظر نمب
رسد برداشت درسنب باشد؛ درحالبر راشد واژه را ب همان صاور ( )bōyēndخواناده
و ترجمۀ درسنب ارائ مبدهد؛ امّا بق آن

ر هدایت در بخش حواشب برای این بناد

نقل مبرند ،نشان مبدهد مفهوم آن را ب درسنب دریا ن است؛ او در آنجا از باب چهارم
رناب اشعیا نبب نقل مبرند:
و در آن روز هفت زن ب یک مرد منمسّک شده ،خواهند گفت نان خود را خاواهیم
خورد و رخت خود را خواهیم پوشید .قط نام تو بر ما خوانده شود و عاار ماا را باردارد

(هدایت.)031 :0838 ،
این نقل قول با آن

ر مقصود نویسندۀ پهلوی بوده رامقً قرابت معنا و موقعیّت دارد.

مورد دهم :درِهشتم ،بند 1
abzāyād Ohrmazd ī xwadāy ī mahist dānāg abāg
amahraspandān hu-xwadāyān ī hu-dahāgān ud xwarrah ī
dēn mazdēsnān.

ه :اوهرمزد بزرگترین خدای دانا ،با امشاسپندان ر خداونادان نیکدانش باشاند
و رّۀ دین مزدیسنان [را] بیفزاید! (هدایت.03)18 :0838 ،
ر :افتتزوده بتتادا اوهرماازد خاادای ،داناااترین ،بااا امشاسااپندان ر ا خاادایانِ نیااک،
نیکآفریدهشده و رّۀ دین مزدیسنان (راشد.)03 :0831 ،
توضیحات .3 :راشد واژۀ  mahistرا مسنقیم وارد ترجم نکرده ،بلکا آن را عااملب
برای ساخت صفت عالب (داناترین) در نظر گر ن امّا هدایت هریک از واژهها را درسات و
ب جای خود ترجم ررده است.
 .2هر دو منرجم عل abzāyād

را ب صور دعایب ترجم رردهاناد،

با این تفاو ر هدایت  Ohrmazdرا اعال و راشاد آن را مفعاول بارای  abzāyādدر
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نظر مبگیرد ر مبتوان گفت ترجمۀ هدایت از نظر معنایب درستتر و ترجماۀ راشاد از
نظر دسنوری مطابقت بیشنری با منن دارد.
را ب صور «هوداران» خوانده و «نیاکانادیش» ترجما

 .1هدایت واژۀ

ررده است .راشد آن را  hudahāgānخواناده و «نیاکآ ریادهشاده» ترجما رارده اسات.
اگرچ هر دو ترجم قابل قبول و با مفهوم جمل ساازگارند امّاا قرائات راشاد ارجاح اسات؛
چون هدایت حرف  hبعد از  āرا در میانۀ واژه نخوانده است .یعنب در آوانویسباش با جاای
«هوداهکان» نوشن «هوداران» .ب پیشنهاد نگارنده مبتوان قرائتِ سومب نیز برای ایان واژه
در نظر گر ات و آن را  hudāhagānبا معناب «نیکورااران» خواناد را از واژۀ اوسانایب
 hūdāhاست 01و ب وررلّب جمل را اینگون ترجم ررد :اوهرمزد ،بزرگترین خدای داناا،
همراه با امشاسپندان بیفزایاد خداوندانِ خوبِ نیکورار و رّۀ دین مزدیسنان را.

مورد یازدهم :در نهم ،بند33

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

ه :او [هوشیدرماه] گوهر دروج آز را بکشاد و پشاوتن پسار گشناساپ هماانگونا
دسنور و رادور جهان باشد (هدایت.) 11 -11 :0838 ،
ر[ :هوشیدرماه] دروغِ مارچهر را بزند و پشوتنِ گشناسپان هماانگونا دسانور و رَدِ
جهان باشد (راشد.)03 :0831 ،
توضیحات .3 :هدایت واژۀ  čihragرا ب «گوهر» (نهاد ،سیر ) ترجم ررده و راشاد
مسنقیماً از واژۀ «چهره» اسنفاده ررده ر هم مبتواند ب معنب «ناهاد» و هام با معناب
«صور و ظاهر» باشد.
 .2واژۀ druzرا هدایت در مفهوم دیوِ «دروج» ب رار برده و راشد آن را «دروغ» معنا
ررده است.
 .1هدایت واژۀ

( )radرا ب دلیل همخوانب با  dastwarب صور «رادور» ترجما

ررده امّا ازآنجار معنای ( rādبخشنده) با ( radپیشوا ،سرور) منفاو اسات ،نمابتاوان
این ترجم را پذیر ت.
 .3واژۀ «خِل» را هدایت «آز» ( )āzخوانده و ترجم ررده ر منظور همان دیاوِ آز
است .درحالب ر راشد ب صور  azخوانده و ب «مار» ترجم ررده است.

31
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از مجموع این تفاو ها و قیاسها چنین بار مابآیاد را هادایت دیاو آز را مغلاوب
هوشیدرماه مبداند و راشد دیو دروغ را .امّا بنابر آن

در اسطورهها و باورهای زرتشنیان،

ب ویهه در دورۀ ساسانب آمده ،اهریمن و دیوِ آز ،آخرین بازماندۀ دیوهایب هسانند را در
دورۀ بازسازی جهان شکست مابخورناد و با دوزخ مابگریزناد و ایان اتّفااق در دورۀ
سوشیانت (سومین و آخرین منجب) رخ مبدهد و نا در دورۀ هوشایدرماه را دوماین
نجا دهنده است (هینلاز .)013 :0831 ،بنابراین ب نظر مبرساد راشاد باا توجا با ایان
موضوع واژۀ مورد نظر را  āzنخوانده است.
بررسی نهایی
در بررسب ترجم های ارسب منن زندِ وهومنیسن باید ب این نکن اشاره ررد ر اصلۀ
زمانب میان ترجم های هدایت ( )0801و راشد محصّل ( )0831بیش از نیم قرن اسات.
بازتاب این زمان والنب ،پیش و بیش از هر چیز ،در نحوۀ آوانویساب و خاوانش واژههاا
دیده مبشود .در این اصلۀ زمانب پهوهشهای بسیاری در این زمین صور گر نا را
ننیج و دسناوردهای آنان را در تفاو میان روشهای آوانویسب این دو منرجم مبتاوان
دنبال ررد .هدایت از نخسنین ارسبزبانان ایرانب است ر با منون پهلوی آشنا مبشود؛
بنابراین سعب مبرند هر آن

را ر در این منون مببیند عینااً قرائات رناد ،امّاا راشاد

زمانب منن را آوانویسب مبرند ر سالها از پهوهش پیرامون زبان پهلوی و گویشهاای
بازمانده از آن گذشن است و تیییر دسناوردهای جدید را در نوشنار او آشاکارا مابتاوان
دید و ب همین علّت است ر گفن مبشود هدایت گونۀ رهنتر واژهها را خواناده اسات؛
پس در گام نخست مبتوانیم بگوییم آوانویسب هدایت مطابقت بیشنری با پهلوی دارد.
اصلۀ زمانب یادشده میان این دو ایر در مننِ ترجم نیاز مشاهود اسات .زماانب را
هدایت ترجمۀ منون پهلوی را آغاز مبرند ،آن

ر ب عنوان پیشرو برای او بسایار حاائز

اهمّیّت بوده ،اننقال مفاهیم است تا آنجا ر منارجم در برخاب ماوارد خاود را ملازم با
رعایت تمامب نکا دسنوری نمبداند ،امّا هماۀ تاقش خاود را بارای ترجماۀ واژههاا و
اننخاب معادلهای قابل هم برای خوانندهاش صرف مبرند؛ با هماین علّات در اول
مقایسۀ دو ترجم اغلم ب این مورد بر مبخوریم ر هدایت در صدد ایجاد معاادلهاای
مناسم ،حنب در پانویسها ،برای واژههای پهلوی است (نک .موارد اوّل و دوم).
وقنب صحبت از معادلگزینب در ترجمۀ هدایت مبشود ،باید انعان داشت را او در
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ترجمۀ زندِ وهومنیسن در مجموع مو ّقتر از منرجمِ بعد از خود ،راشد ،عمال مابرناد؛
زیرا همانگون ر یادآور شدیم ،بیشنرِ تقشِ هدایت در راسنای اننقال مفااهیم اسات و
درمقابل ،سعبِ راشد بر آموزش واژهها و اصطقحا است و بیش از هادایت مقیّاد اسات
ر در معادلگزینب ،از واژههای با راارر نا در مانن پهلاوی اسانفاده رناد .در چناین
مواردی است ر مبتوان گفت اسنعداد نویسندگب هادایت بسایار او را یااری مابدهاد؛
یعنب همان توانایب و ویهگب ر تا حدّ زیادی سبم شد رارهاای ارزشامند تحقیقااتب او
در محاق قرار گیرد .ب وررلّب مواردی ر هدایت در آنها سعب مبرند منطق ترجما را
رعایت رند ،بیشنر از ترجمۀ راشد است .راشد اغلم ،واژههای منن را در ترجم مابآورد
و بعد معادل آن را در رمانک مبنویسد؛ این امر مبتواند بدان علّات باشاد را سااخنار
ترجم و ب اوررلّب رنااب او مخا باان خااصتاری نسابت با ترجماۀ هادایت دارد؛
مخا بانب ر تا حدّی با واژهها و اصطقحا زبان پهلوی آشنایب دارند؛ ب هماین دلیال
است ر راشد در موارد زیادی خود را ملزم ب معادلگزینب نمبداند.
از نظر دسنوری ،راشد ا عال را عموماً با در نظر گر نن وج  ،زمان و صیغ  ،مطابق باا
منن ،ترجم مبرند؛ امّا هدایت این دقت را در ترجمۀ ا عال نادارد( .ناک .ماورد دهام).
هدایت هم نین گاهب نکا دسنوری را دربارۀ اسامب ب درسنب رعایت نمبرند ،اگرچا
گاهب این امر در معنای با ت تفاو چندانب ایجاد نمبرناد ،امّاا مطاابق باا مانن بایاد
ترجمۀ راشد را در این موارد دسنوری ارجح دانست (نک .مورد هفانم) .عاقوه بار اینهاا
گاهب خطای ترجمۀ هدایت ناشب از خطا در قرائت واژه است ر نمونۀ آن را مبتوان در
مورد نهم مشاهده ررد .از سوی دیگر تصحیحاتب ر راشد در نساخۀ پهلاوی صاور یاا
پیشنهاد مبدهد ،در ترجمۀ هدایت ب ندر دیده مبشود؛ او سعب ررده مانن پهلاوی را
همانگون ر هست ،مبنای رار خود قرار دهد و گرهگشایب رند.
نتیجه
در مجموع باید گفت نخسنین دریا نب را تاا رجاام ایان تحقیاق بارای هار خواننادۀ
اندیشمندی حاصل مبشود ،جایگاهب است ر هدایت ب عنوان یاک پیشارو در اننقاال
رهنگ و زبان ایران باسنان ،از گذشن های دور ب امروز دارد .هدایت در این آیار تاقش
ررده است ترجم هایب ارائ دهد ر هم نسبت ب منن پهلوی اماننداران باشاد و هام از
ریق این ترجم ها ،دسترم جامعۀ رنابخوان آن روزگار را با بخشب از باورهاا و تااریخ
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ایرانیان باسنان و آن

ب ور مکنوب از نیارانشان بر جای مانده ،آشانا رناد .امّاا جمام

رردن این دو با هم در ی ک قالام راار دشاواری اسات را بازتااب ایان دشاواری را در
نقصهای رار هدایت مببینیم .او از یک سو دغدغۀ تفهیم مطلم را دارد و از سوی دیگر
چنان از منن تبعیّت مبرند ر گویب با رقم مقدّسب مواج شده و باید همۀ توان خاود
را ب رار گیرد تا در ترجم  ،ب اصل آن خدش ای وارد نشود.
هدایت در معادلگزینبها اغلم مو ق عمل مبرند ر در این امر ،از تیییر مهاار هاای
نویسندگباش نمبتوان چشمپوشب ررد .خطاهاای او در ترجما عمادتاً دو خاسانگاه دارد:
یکب قرائت نادرست و دیگری نداشنن تسلّط را ب بر دسنور ،نحو و نظاام علاب در پهلاوی.
او اگرچ با آیار بسیاری از پهوهشگران ،ب ویهه غربب ،آشنایب داشت امّاا در آن زماان هناوز
منابم و مآخذی ر امروز در زمین های یادشده در دست داریم ،با یمار نرسایده بودناد .از
دیباچ ها و مقدّما و مقحظا او آشکار است ر وی با آخرین معلوما و ا قعا داناش
زبانشناسب معاصر آشنا بوده و از مطالعا و تحقیقا خاورشناسان بنام اروپا مانناد وسات،
بارتولوم  ،دارمسننر ،مارروار  ،بنونیست و مینورسکب بهره برده است.
همان ور ر در مقدّم عنوان شد عدّهای بر آنند ر دانش پهلوی هادایت در حادّی
نبوده ر بنواند این منون را مسنقیماً از پهلوی ب ارساب ترجما رناد ،امّاا باا بررساب
ترجم های او از دو ریق مبتوان ب نادرسنب این نظریّ پب برد :نخست آنک اگر مباد
ترجم های هدایت منن انگلیسب یا رانسا باود ،نیاازی با آن نداشات را هماۀ آیاار
محقّقان نامبرده را در زمینۀ زبان پهلوی مطالع ررده و در موارد مخنلف ب آنهاا ارجااع
دهد .دودیگر آنک اگر ترجم های هدایت از یک منن انگلیسب یا رانس صاور گر نا
بود ،چ بسا ما امروز با نثری قابل همتر و سادهتر از آن

ر امروز از او در دست داریم،

روب رو بودیم .از سوی دیگر ،در مواردی دیده مبشود ر ترجما هاای هادایت باا آن ا
انکلساریا در ترجم اش آورده ،منفاو است (نک .ماورد  .)01عاقوه بار دالیال یادشاده
توج ب این نکن نیز ضروری ب نظر مبرسد ر هدایت عموماً وارد حیط هایب نمبشود
ر در آن ب پشنوانۀ علمب خود ا مینان نداشن باشد .گواه این ادّعا آن اسات را او در
سراسر ترجم های بررسبشده ،وارد مباحث ریش شناسب واژهها ،یعنب عرصاۀ پرخطاری
ر نیازمند سالها پهوهش و دانسنن چندین زبان قدیم و جدید است ،نمبشود.
ما امروز مبدانیم ر ترجم های هادایت عااری از خطاا و راسانب نیسات ،امّاا ایان
راسنبها از ارزش تقش او ب عنوان یک پیشرو نمبراهد و وجود ترجم های دیگر ماا را
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از ترجمۀ او ب ویهه در امر پهوهش ببنیاز نمابرناد .در ایان تحقیاق مشااهده شاد را
حاصل رار او مبتواند محکب باشاد بارای آنکا میازان پیشار ت و تحاوّل در چگاونگب
خواندن و هم منون پهلوی را ب روشنب بسنجیم.
پینوشتها
 .0دار مسننر ( )James Darmesteterبر این عقیده است.
 .3مقصود منن ارسب زرتشنب است ر ب قلم رسنم پسر اسفندیار ترجم شده است (نک .بخش
بعد مقال  :ترجم های زندِ وهومنیَسن).
3. Sacred Books of the East
4. West, Edward William. (1880). Pahlavi texts, Dlhi: Motilal
Banarasidass.
_________(1897). zand – i vohuman yasht, from Sacred Books of the
East, volume 5. England: Oxford University Press.
5. Carlo G. Cereti
 .هرمزدیار ،داراب ،)0133( ،روایا  ،ب روشش مدی ،جلد دوم ،بمبئب.
7. Mackenzie
8. awazūnīk , awazāyīnīdār (Anklesaria, 1919, p. 1).
 .1در این مقال تنها چند نمون از موارد اخنقف میان ترجم ها آورده شده است و گرن موارد
اخنقف بیش از این است ر برای جلوگیری از ا الۀ رقم از آنها صرفنظر شده است ر خود پهوهشب
مبسو مب لبد.
 .01چرآ و رثا ت آهن ر در وقت گداخنن در روره مبماند و در پنک زدن از آن مبریزد.
(ناظماال با ) (از انجمنآرا) (از برهان) (از رهنگ جهانگیری) (از غیاثاللّغا )  ...توسعاً بر آهن از جنس
دون و غیر اصل ا قق مبشود( .دهخدا ،0833 ،ج .)03313 :3
« .00خط ( Costè ،در رانسۀ قدیم) شاید خطّ معرب همین رلم باشد» (هدایت،83 :0838 ،
یادداشت .)8
12. samal, few (Mackenzie, 1971: 59).
 .08ه دایت در پانوشنب ر برای آوانویسب این واژه آورده ،توضیح مبدهد« :ب اوسنایب :xrura
سخت ،خونخوار Cruel .از همین لغت مبباشد" .سختدر ش" صفت خشم است» (هدایت:0838 ،
 ،33پانوشت .)01
 .03این معنا را پورداود برای  xru-در نظر گر ن است (بهرامب  ،0811،ج.)303 :0
 . 01صدق (هدایت ،31 :0838 ،پانوشت .)0
16. back, again, re- (Mackenzie, 1971: 2).
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 .03این عل در نسخۀ  DHب شکل

آمده است.

« .03این جمل ترجمۀ قسمنب از دعای "هرمزدخدای" در نیرنگ رُسنب بسنن مبباشد ر
زرتشنیان در موقم بازرردن و بسننِ رُسنب مبخوانند" :ای هرمزد خدای! (س بار) ورج و رّۀ اوهرمزد
خدای با امشاسپندان و ایزدان دیگر بیفزاید! و زده و شکسن و نفرینزده باد گنامینوی دروند نادان،
بد دانش ،ریفنار ،با دیوان و دروجان و جادوان و پریان و سنمگران و گناهکاران( »"!...هدایت:0838 ،
 ،18پانوشت .)1
19. hu – dāhak : [hwd’hk'] superlative/ bounteous, Borrowed from Av.
(نیبرگ(1825) hūdāh; Paz. hudahaa, Skr. V. uttama – dānin. (ŠGV) )013 : 0811،
« .31آزیچینرا لغت اوسنایب ب معنب دیوسیر

است .احنمال مبرود ر در اینجا اشاره ب

آزیدهاآ (ضحّاآ) شده باشد» (هدایت ،11 :0838 ،پانوشت .)0
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