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  چکیده

داران و ای است پیشرو در ادبیاا  داسانانب باا آیااری را   ر ا      یادآور نویسنده ت عموماًاینام صادق هد

ویاهه از  هایش با  رو تارنون تحقیقا   راوانب پیرامون آیار داسنانب و ترجم  این مخالفان بسیاری دارد؛ از

ر ماورد توجا  و   های او از منون پهلاوی رمنا  رارهای تحقیقب و ترجم امّا  زبان  رانس  ب  انجام رسیده،

هدایت در این زمین  نیز پیشرو بوده و آیار زیادی برجای گذاشان  را  در ایان    . تحقیق قرار گر ن  است

ای را   نقد و بررسب قرار گر ن  و باا تنهاا ترجما     در بوتۀ یسن زندِ وهومنتحقیق یکب از این آیار با نام 

این مانن باا محناوایب    . شودمقایس  مب ،است صور  گر ن  «لراشد محصّ محمّدتقب»پس از او ب  قلم 

. شاود مرباو  ماب  پایان جهان و چگونگب پیروزی نیکب بار بادی    دربارۀ اعنقادی ب  باورهای زرتشنیان

ها و رعایات  گزینبدهد ر  هدایت تا چ  میزان در معادلها نشان مبترجم  سطرِ ب  بررسب و قیاس سطر

 . رده استق عمل رنکا  دسنوری در اننقال مفاهیم مو ّ

 

 .لراشد محصّ ، ترجم ، مطابقت، هدایت،یسن زندِ وهومن: های کلیدیواژه
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 مقدّمه

گاوییم،   بزرگ بدان سخن مب تباران ما در ایرانِ زبان پارسب، ر  ما و بسیاری دیگر از هم

اماروز بارای درآ آن ا  از آن     ،هاا  نیایب دارد ب  نام زبان پهلوی ر  پس از گذشت قارن 

یکب از نخسنین رسانب ر  پب ب  این . داریمنیاز جای مانده، ب  ترجم   میراث گرانبها بر

س و یکب از نوی عنوان داسنان ای است ر  عموماً ب او نویسنده. نیاز برد، صادق هدایت بود

شود و تارنون رمنر رساب با  پاهوهش    معاصر شناسانده مب های ادبیا  نثر در دورۀقلّ 

  .ق پرداخن  استمحقّ عنوان های وی ب تالیّ عّ عرصۀ در

حاول محاور    بیشانر  اسات،  هایب ر  تا ب  حال دربارۀ آیار هدایت انجام شاده بررسب

نگاهب  و اگر گاهب، نیما روانب او بوده ت و موضوعا  روحب  ها، اعنقادا ، شخصیّداسنان

خیام، دیدگاه مشنرآ او با  ، محدود ب  تحقیقاتش دربارۀب  آیار پهوهشب او انداخن  شده

 ،پاور  آریان  .آ.ر) ق خا رش ب  تاریخ ایران باسانان باوده اسات   دانشمندِ شاعر و یا تعلّاین 

حاال آنکا  بایاد انعاان      .(Katouzian, 2007 ؛0880 موننب ونسان، ؛0831 بهارلوییان، ؛0831

آن  ای را  در های پهوهشب این نویسنده، با توج  ب  دورهتالیّترین  عّاز مهم داشت یکب

. است اردشیر بابکان ۀرارنامو  یسن زندِ وهومنپهلوی چون  منون مهمّ زیسن ، ترجمۀمب

شاود؛ جاایب را     عاازم هندوسانان ماب    ،خوبب بیاموزد ی اینک  بنواند زبان پهلوی را ب او برا

جاز عققا  و پشانکاری     توانسات هاید دلیلاب با     هاای زنادگب در آن نماب   تل مشاقّ تحمّ

ق و شاد مناابم مویّا   باورنکردنب داشن  باشاد؛ هناد در آن زماان تنهاا جاایب باود را  ماب        

 رو ارزش تاقش وی در ایان   ایان  از ؛(03: 0831 پاور،  آریان ) ق را تجرب  رارد آموزگارانِ محقّ

 عناوان  قادر هسات را  بناوان با       هاسات، آن هایب ر  دسناورد این دشواریزمین  و ترجم 

، ر  موضوع تحقیق ایان مقالا  اسات    ،یسن زندِ وهومن منن. موضوع پهوهشب بدان پرداخت

هاای بسایاری را از   ای دارد؛ چرارا  آگااهب  ویهه اهمّیّتها، لحاظ محنوایب، تاریخب و واژه ب 

انیان پایش از اساقم در بار دارد و اگرچا  ایان مانن نیاز        نظر  رهنگب و اعنقادی دربارۀ ایر

ب اسااس اعنقاادا    خاوب  ف مصون نماناده اسات، با    مانند دیگر منون پهلوی از دخل و تصرّ

 . دهدویهه در دورۀ ساسانب، نسبت ب  رسناخیز و پایان جهان نشان مب زرتشنیان را، ب 

وده و گاه در خواندن و بدون نقص نب ،بدون شک تقش هدایت برای ترجمۀ این منن

ایان  امّاا   .های نحوی آنها دچار اشنباهاتب شده اسات ها و یا تشخیص صور ترجمۀ واژه

نکن  را نیز نباید از نظر دور داشت ر  این نویسنده، بسایاری از مناون پهلاوی از جملا      

بار ب   ارسب ترجم  ررده است و بر رسب پوشیده  را برای نخسنین یسن زندِ وهومنمنن 
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هاا از   ایان راسانب  و  هاایب دارد، گون  امور پهوهشب راسنبنیست ر  گام نخست در این

راهد؛ ب  گفنۀ بسیاری از پهوهشگران را  پاس از   ارزش و اسنواری آن گام نخسنین نمب

شده اسات   های بسیاری بردههای وی بهرهاند، از ترجم هدایت این منون را ترجم  ررده

ل و تواناد نشاانگر چگاونگب سایر تحاوّ     های هادایت ماب  رجم ر  مطابقت آیار آنان با ت

و هم ناین بیاانگر جایگااه    پیشر ت در بازخوانب و ترجمۀ منون پهلوی از آغاز تاارنون  

 .ها باشدعنوان آغازگر راه ترجمۀ این منن هدایت ب 

 

 یسن زندِ وهومن 

را در رَسانۀ   های پهلوی است ر  از نظر موضوعب باید آنیکب از منن یسن زندِ وهومن

دارندۀ سلسل  حوادیب است را  رخاداد آنهاا در پایاان      ها قرار داد؛ چرار  دربرپیشگویب

نویسانده و زماان دقیاق    . شودجهان، از سوی اوهرمزد برای زرتشت پیامبر پیشگویب مب

از خاود مانن   امّاا   ،نگارش این رناب مانند بسیاری دیگر از منون پهلوی مشخص نیست

 ؛دنوشن  شده باش( انوشیروان)اسانب   اندرب پس از زمان خسرو اول سآید رمبچنین بر

 .(33: 0831 تفضلب، آموزگار، ) شودزیرا نامب از پادشاهان پس از او برده نمب

توان گفت مانناد اغلام مناون    ب مبمنون پهلوی و حنّ منن رناب مانند بسیاری دیگر از

 هاای اصالب  او آغااز و بعاد وارد بخاش   و نرار صافا    ( اوهرمازد )دینب با سنایش پروردگار 

ها رامقً مطابق با دسانور و شایوۀ نگاارش اوسانا     مطالم اصلب در برخب از قسمت. شود مب

نیاز   لدر آغااز  صال اوّ  . ستهایب از اوسنادهد ترجمۀ بخشتنظیم شده است ر  نشان مب

نیاز   ینکارد دباوده و در رنااب نهام     ساک سنودگر نَآن شود ر  منبم ب  این نکن  اشاره مب

. مرگاب خواسات  سک چنین پیداست را  زرتشات از اوهرمازد باب    از سنودگر نَ»: آمده است

 ،هادایت ) «را با  زرتشات نشاان داد   ( آگاه با  هما  چیاز   )پس اوهرمزد خرد هرویسپ آگاه 

 ای ر  امروز در دست داریم، بنا با  نظار بسایاری از   نسخ امّا  .(3-0درِ نخست، بندهای : 0838

 0.میقدی تا نیمۀ اول قرن چهاردهم نوشن  شده است 0111قان بین محقّ

ل آن چنین آمده است را  زرتشات   است و در  صل اوّ( در) صل  1این رناب دارای 

بخشد را  از آن  رند و اوهرمزد نیز ب  او خردی را مبمرگب درخواست مب از اوهرمزد بب

ۀ آن با  هما  چیاز آگااه     معنب خردی ر  دارند رند؛ ب یاد مب «هرویسپ آگاهب»با نام 

هاای  عنوان پیشگویب خواهد بگوید ر  آن   در اینجا ب است و از همین آغاز نویسنده مب

گویاد  از سرِ موهبنب است ر  اوهرمزد ب  او داشن  و هرآن   ماب  ،شودزرتشت مطرح مب
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هاایب را  یاهای صادقۀ خود نمادبدین ترتیم زرتشت در رؤ. رمزد استدر واقم سخنان اوه

آهن آمیخنا  باا   )بیند چون درخنب ر  چهار شاخۀ زرّین، سیمین، پوالدین و آهنین مب

اوهرمازد آن چهاار   . رنددارد و پس از بیداری آن را برای اوهرمزد بازگو مب( دیگر  لزا 

داناد؛ بادین صاور  را  دورۀ زرّیان پادشااهب        لز را نماادی از چهاار دورۀ جهاان ماب    

اردشیر، دورۀ پاوالدین پادشااهب خسارو انوشایروان و     گشناسپ، دورۀ سیمین پادشاهب 

 دهاد  ماوی را نشاان ماب    ژولیده تخم  و خشم ط یا نن دیوانِدورۀ آهنِ آمیخن  دورۀ تسلّ
 .(083: 0833 جاماسم جب،)

هاا، وجاود   چنادان سااده و در بعضاب بخاش     دارای نثری اسات نا    یسن زندِ وهومن

داران و ا نادگب منن،  هم آن را دشوار بر ف نسخ اصطقحا  دینب زرتشنب، دخل و تصرّ

های  راوانب در زمینۀ بازنمایب  رهنگ، اعنقااد، باورهاا و   در عین حال ارزشامّا  ،رندمب

دلیال اننخااب ایان مانن را از ساوی       ؛(33 :0838 هدایت،) امیدهای ایرانیان ب  آینده دارد

شرح  ارائۀاو پس از . دوجو ررتوان در همین امر جستهدایت، برای ترجم  و تحقیق مب

هایب ر  در ایان مانن   ها و دورهراملب دربارۀ عدم تطابق زمان تاریخب و حقیقب با هزاره

 : نویسدمب آورده شده،

چا  در  . پرسانب یکاب از احنیاجاا  اصالب روح آدماب اسات       آید ر  ا سان ب  نظر مب»

هاای  زماان  در. باشاد ئز مبب را حازندگب انفرادی و چ  در زندگب اجنماعب ا سان  مقام مهمّ

شاده،  سارایان تایمین و بارآورده ماب     از  رف پیشوایان دین و یا ا ساان  پیشین این احنیاج 

خصوص علمای اجنماع و هنرپیشگان و نویسندگان این وسیل  را در دسات گر نا     امروزه ب 

 . (03: 0838هدایت، )« برندو ب  دلخواه خود و یا ب  موجم مقنضیا  روز آن را ب  رار مب

شااه  »های با پیشگویب ،هایب را ر  در این رناب صور  گر ن فهدایت دخل و تصرّ

شاود و شاهر  عامیانا     ر  در هر زمانب با تغییرا ِ رم و بیش چاپ ماب  «اهلل ولب نعمت

 : گویدمب این مننرند، مقایس  ررده است و دربارۀ پیدا مب

اهد شد ر  مندرجا  آن مننخبا  و ت نظر شود، دیده خودقّ چون در این رناب ب »

 ا  زیاادی شاده و هار    های گوناگونب است ر  بعدها در آن تصارّ یا دسن ینب از نسک

ای این منن را ب  سلیق  و با وقایم زمان خاود تطبیاق داده و تعبیار رارده     رننده تفسیر

. هایب وارد آمده اسات ب  حدّی ر  در ربط مطالم اولب و وحد  اصلب رناب خلل ،است

: هدایت) «شودمراتم بیشنر دیده مب ب یشت  بهمن 3این آشفنگب در نسخ پازند و  ارسبِ

0838 :03- 08) . 
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 ور را  پایش از   آید ر  این منن، همانشده چنین بر مب مطالم گفن  در مجموع از

یا اندرب پس از اوسانا  ( انوشیروان)این نیز اشاره شد، در اواخر دورۀ پادشاهب خسرو اول 

 .  شده باشدترجم

 

 یسن زندِ وهومنهای ترجمه

ادوارد  ر  توسط 8شرق مقدّس منونای ب  نام ب  زبان انگلیسب در مجموع   ترجم .0

  .انجام شد در آرسفورد. م 0331در سال  3ویلیام وست

تصحیح منن، آوانویسب و ترجم  ب  زبان انگلیسب از سوی بهرام گاور انکلسااریا در    .3

 .و مننشر شددر بمبئب چاپ  0113سال 

 (.0831)ل راشد محصّ محمّدتقب ترجمۀ  ارسب و آوانویسب از سوی .8

ق ، محقّا  جدیدترین ترجما  و تحقیاق پیراماون ایان مانن توساط راارلو چرتاب         .3

بار  او عاقوه   صور  گر ن  اسات؛  ، در رم0111اینالیایب، ب  زبان انگلیسب در سال 

 .نویسب نیز ررده است ترجم  و آوانویسب، منن را حرف

باید با    یسن زندِ وهومنها و آیار مرتبط با میان ترجم  عقوه بر موارد یاد شده، در .1

منن  ارسب زرتشنب، ب  قلم رسنم پسر اسفندیار ر  از روی منن پازناد و در ساال   

روایاا  داراب  ایان ترجما  در جلاد دوم    . میقدی آن را نگاشن  اشاره رارد  0311

 .(033: 0833تفضلب، )درج شده است  1هرمزدیار

باار   را در ایران نخسنین یسن زندِ وهومنشود ر  با توج  ب  این  هرست، مشاهده مب

ل راشاد محصّا   محمّدتقب( 0831)سال پس از او  11صادق هدایت ترجم  ررد و حدوداً 

 .آیدر  مقایسۀ این دو ترجم  در پب مب پرداختبار دیگر ب  این رار 

 

 تفاوت در شیوة تدوین و نگارش

ای اسات بسایار   ما  دارای مقدّ ،از این منن ارائا  داد  0838ای ر  هدایت در سال ترجم 

منن و بررساب تااریخ نگاارش آن     پس از شرح محنویا  مقدّم او در این . لجامم و مفصّ

هاا و  سوی بحثش را ب  خاسنگاه و چرایبِ امید ب  رساناخیز در میاان هماۀ انساان     و سمت

، مقدّما  ب مباحثب ر  هادایت در ایان    وررلّ ب . رشاندب مبادیان، ب  ویهه ایرانیانِ زرتشن

مطارح   یسان  زندِ وهومنچ  در زمینۀ اعنقاد ب  بازسازی جهان و چ  منحصراً دربارۀ منن 

پهوهشاب گسانرده و مشاناقان      دهد ر  او برای ب  یمر رساندن این ایر،رند، نشان مبمب
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خاود در   عصار و پایش از  قانِ هام و محقّ هایب ر  از دانشمندانانجام داده است؛ نقل قول

. رناد ماب  آورد، ایان نظار را تیییاد   جای مانن ترجما  ماب    این بخش و هم نین در جای

هاای هادایت   ر  معدودی از اسنادان زبان پهلوی، امروزه بر این نظرناد را  ترجما     ازآنجا

و  ر آن حادّ هاای پهلاوی او د  های انگلیسب انکلساریا است و دانسن کب بر ترجم صر اً منّ

  با   مند شود، توجّهتوانسن  باشد مسقیماً از منون پهلوی بهر میزان نبوده ر  برای ترجم 

هم ناین  . ای در ترجماۀ انکلسااریا وجاود نادارد    مقدّم این نکن  ضروری است ر  چنین 

هاا و مفااهیم را باا آن ا  در دیگار      ر  در آنها برخب واژها های هدایت  بسیاری از پانویس

 نررهای دینب آمده، مقایس  ماب رناد ا   پهلوی از جمل  بندهش و مینوی خرد و یا  منون

بخشاب اسات باا     ،های ترجماۀ هادایت  از دیگر ویهگب. شوددر ترجمۀ انکلساریا دیده نمب

دیگار و یاا تفسایرهای مرباو  با        مقدّس ر  در آن از منون «حواشب و ملحقّا »عنوان 

تشااب  موضاوعب    یسن زندِ وهومنهایب از منن بخش آنان مطالبب را نقل ررده است ر  با

رناب ارمیاا   مجلسب،  قینِالمنّ لیةحو بحاراالنوار  توان ب ها مبجملۀ این رناباز. دارد
 .اشاره ررد...و بندهش  ا، صد درِنبب، انجیل منب، مکاشفۀ یوحنّ

 را برگزیاده و  یسان  زنادِ بهمان  اش، عناوان  بارای ترجما    راشاد محصّال   محمّدتقب

. شود، آورده اسات پیشگفناری بسیار مخنصرتر از آن   در ترجمۀ صادق هدایت دیده مب

چون راشاد نیاز از نساخۀ پهلاوی      ؛بخش نخست رناب او ب  ترجمۀ منن اخنصاص دارد

ها و بندها در ترجمۀ او تفاوتب با آن ا  در  شمارۀ  صل ،تصحیح انکلساریا بهره برده است

های دشوار را با راشد در منن ترجم ، معنای برخب واژه. ، ندارداست ترجمۀ هدایت آمده

 . رمانک و عقمت مساوی، مقابل همان واژه آورده است

تیلیف رناب خود، منن پهلوی را با حروف  ارسب آوانویسب ررده  هدایت ب  اقنضای زمانِ

و نخسانین  را  ا  ، ولب ازآنجاهای  راوانب داردر  این روش ب  انعان خود نویسنده نیز راسنب

زیر از اننخاب ایان شایوه باوده    رند، ناگ ب مبزبانان معرّ  ارسبرسب است ر  این منن را ب  

آوانویساب رارده    3ل، منن پهلوی را با حروف التاین و با  روش مکنازی   راشد محصّامّا  است؛

ها را از سوی دو منرجم ب  روشانب  توان تفاو  قرائت واژهمب( آوانویسب)در این بخش . است

در بسایاری  او  ،مثاال  گیرد؛ بارای ها را در نظر مبتر واژهنبال ررد؛ هدایت عموماً گونۀ رهند

 b ر  در آوانویسب جدید ، درحالبآوانویسب ررده است «و»را ب  صور  ( p) موارد نشانۀ 

را  abzāyēnidār و abzōnīgهااای مااثقً واژه. شااوددیااده مااب

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



 322/ یَسن صادق هدایت از زندِ وَهومن نقد و بررسی ترجمۀ

 
 

 هامطابقۀ ترجمه

هاا بارای   پیش از ورود ب  این بخش، نرر چند نکن  دربارۀ روش رار در مطابقاۀ ترجما   

 :رسدخوانندگان محنرم ضروری ب  نظر مب

ای از آن در نوشانار  در این روش، ابندا آوانویسبِ بندی را  ترجماۀ جملا  یاا واژه     .الف

ترتیم تاریخ تیلیف نوشان   ن، منفاو  است، آورده و سپس ترجمۀ هریک از آنان ب  منرجما

ضامناً ماوارد   . دآیا ها ماب سپس توضیحا  و نظر نگارنده مبنب بر مطابقۀ ترجم  شده است؛

 .اندمشخص شده( سیاه)ها ب  صور  پررنگ اخنقف، چ  در آوانوشت و چ  در ترجم 

از منرجمان، ب  جای آنک  نام نویسنده مکرراً برای مشخص رردن ترجمۀ هر یک  .ب

 .آورده شود، در ابندای بنادها حارف اول ناام خاانوادگب هار رادام نوشان  شاده اسات         

هایب ر  در هار بناد با     هم نین برای جلوگیری از تکرار سال اننشار در ارجاع ب  رناب

ساب، آورده و در  شود، عدد سال  قط در اولاین ماوردِ برر   ور مداوم از آنها نقل قول مب

 .بقیۀ موارد ب  نرر شمارۀ صفح  بسنده شده است

با   اور رامال آورده شاود و      منیسفان  در این جسنار مجال آن نبود ر  ترجمۀ مانن  .ج

نظار خواننادگان    هایب ر  در آنها موارد اخنقف وجاود داشان  اسات، از   تنها برخب از قسمت

توان با نگارنده همداسانان شاد و   ها نیز مببا دقت در همین بخشامّا  گرامب خواهد گذشت؛

 .بردپب نامب در زمینۀ ترجمۀ منون پهلوی  این نویسندۀ چندان اندآ های ن ب  ارزش

 

 2:موارد اختالف

 1بند  ،درِ نخست :لمورد اوّ
u-š wan ēd bun padiš be did kē čahār azg padiš būd ēk zarrēn 

ēk asēmēn ēk pōlāwadēn ēk āhan abar gumēxt ēstād.  
یکب زرّین، یکب سیمین، یکاب  : بدان بدید ر  چهار شاخ  بدان بود درختی بنِاو : ه

 .(81: 0838هدایت، ) آلوده آهنِپوالدین، یکب از 

دید ر  در آن چهار شاخ  باود، یکاب زرّیان، یکاب      ایریشه درختِ یکو با آن، : ر

 .(0: 0831 راشد،) برآمیخته آهنِسیمین، یکب پوالدین، یکب 

با    ēd ( HNA) ها آورده، هزوارشِ ور ر  راشد در یادداشت آن. 3 :توضیحات

با  راار ر نا     ( یک و یای نکاره ) ēدر بسیاری موارد، در این منن، ب  جای  «این»معنب 

 درخاتِ »را  wan ēd bunو باا ایان توضایح عباار       (0، یادداشات  31:0831راشد، ). است
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نوشان   ( ē) «ئا  »را ب  صور   ēdهدایت در آوانویسب، . ستترجم  ررده ا «ایریش  یک

آورده  «درخناب  بانِ »صور  مقلوب یعنب  را ب ( رختِ بند) wan ēd bunو در ترجم ، 

 درخاتِ »شاود و معاادل بهناری نسابت با       ر  مفهوم نکره بودن نیز از آن اسنخراج مب

ظر گر ن  و عبار  را با   اش عدد یک در ن را در ترجم  ēdنیز  تبرِچِ. است «ایریش  یک

 .(Cereti, 1995, 149)ترجم  ررده است  «تنۀ درخنب»صور  

 ترجما  رارده و در پاانویس توضایح     «آلاوده »را  abar gumēxtهدایت عبار   .2 

« گومیخات »هسانند؛ از ایان جهات را       منضااد  «آمیخنا  »و « گومیخت»دهد ر   مب

 «آمیخنا  »و معاادل واژۀ   نق  دو همجانس اسات  اخا  «آمیخنا  »اخنق  دو ناجنس و 

 ت او برخقفب  همین علّ. (8، پانویس 81: 0838هدایت، )را آورده است  01«آهن ریم»عبار  

 . ترجم  نکرده است «آمیخن »را  gumēxtراشد واژۀ 

 1بند  ،درِ دوم :مورد دوم
u-š paymān az-iš xwāst kū ēn yasnīhā pad nīhān ma dārēd be pad 

paywand ī ašmā zand ma čašēd .  
 بستتگان ها را نهان مداریاد؛ و جاز با     سناین یَ»: او از ایشان پیمان خواست ر : ه

 .(83: 0838هدایت، )« خود زند میاموزید

پیونتد   هاا را پنهاان مداریاد، و جاز با      سناین یَ»: و از ایشان پیمان خواست ر : ر

 .(3: 0831 راشد،)« خویش میاموزید

 

 هدایت آن را در پانوشتامّا  ،را عیناً در ترجم  آورده paywandراشد واژۀ  :توضیح

 معنااب راارده و در ترجماا  باارای آن معااادل  (1، یادداشاات 33 :همااان) «پشاات در پشاات»

 .تری در ترجم  استرا برگزیده ر  واژۀ مناسم «بسنگان»

 4بند  ،چهارم درِ :مورد سوم
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 ب  ایرانشهر بریزند، ا راشان  در اش باشاند، و     00از رسنۀبدتخمان آن  :ه

تارین بنادگان و دروگاران    نهاد پسات سیاه دارند و موی ژولیده بر پشت دارند؛ و از  زین

 .(83: 0838هدایت،)و بیشنر مزدور باشند  «زویش»
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 سالحاند، از سوی خراسان ب  ایرانشهر تازند، در ش برا راشن  هاترین نژادپست: ر

و موی گشاده ب  پشت دارند و بیشنر بنادگانِ خاردِ پسات و    ( حمل رنند )سیاه بَرَند 

 .(1: 0831 راشد،)اشند ب خشنپیشکارِ  <و>پیش  ور 

 ،اسات  «ترین ترین و پستروچک»معنب   ور مسنقل ب  ب  nidomواژۀ  .3 :توضیحات

را  «بدتخمان»مسنقل ترجم  نکرده و معادلِ ، nidom tōhmag هدایت آن را در ترریمامّا 

تارین  پسات »صاور    واژه و با   با   ر  راشاد آن را واژه  ، درحالببرای این عبار  برگزیده است

 xwardag nidomدر عباار   را  nidom واژۀ هادایت  هم ناین . معنا ررده است «نهادها

bandag  بیشانر  »و راشاد آن را   رارده اسات  ترجما    «ترین بندگاناز نهاد پست»صور   ب

های بهنری را اننخااب رارده   معنا ررده ر  در هر دو مورد هدایت معادل «بندگانِ خردِ پست

 .است

است ر  هدایت همین واژه را عیناً  «سقح»اوسنایب ب  معنب  zaēnaاز  zēnواژۀ  .2

 .«سقح»است یا « زین اسم»م  آورده و مشخص نیست ر  منظورش در ترج

ناام  »: گویاد را اسام خااص در نظار گر نا  و در توضایح آن ماب       zavišهدایت واژۀ  .1

راشاد آن را  مّاا  ا .(3، یادداشات  81: 0838 هادایت، )« ای ر  دشمن زرتشت باوده اسات  خانواده

zošn  ای را   واژه... »: دهدگون  توضیح مبترجم  ررده و آن را این «خشن»خوانده وzošn 

و درباارۀ تصاحیح و    (31، یادداشات  31: 0831 راشد،)« خوانده شده ب  قیاس با  ارسب نو است

نیز ب  رار ر نا    صور  ب  این واژه...  »: دهدتغییر آن چنین توضیح مب

 zōš در اینجاا واژه . معناب رارده اسات    " قیر، بیناوا "خوانده و  zavišلساریا آن را است انک

 . (00، یادداشت 31: همان) « ...از آن اراده شده است "تندخو، خشن"خوانده شده و معنب 

در اینجا تفاو  ترجمۀ انکلساریا با ترجمۀ هدایت از آن جمل  مواردی است ر  یابات  

کلسااریا نیسات و او شخصااً    مبننب بار ترجماۀ انگلیساب ان    رند ترجمۀ هدایت صر اًمب

 .ررده است ترجم  های پهلوی تحقیق و آنها راواژه دربارۀ بسیاری از

 31بند  ،چهارم درِ :مورد چهارم
ka sadōzēm ī dahum ī tō sar bawēd Spitamān Zardušt xwaršēd 

rāsttar ud nihangtar ud sāl ud māh ud rōz kamtar. 

تار و  چون دهمین صد سال تو سار بارود، خورشاید راسات    ! ای سپینمان زرتشت :ه

 .(31: 0838 هدایت،)تر باشد ، و سال و ماه و روز روتاهتر نهفته
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تار و  هنگامب ر  سدۀ دهام تاو سار آیاد، خورشاید راسات      ! ای زردشت سپینمان: ر

 .(1: 0831 راشد،)تر و سال و ماه و روز روتاه تر تنگ

. ترجم  ررده اسات  «ترتنگ»و راشد « ترنهفن »را  nihangtarواژۀ  هدایت :توضیح

ترجما  شاده اسات و هادایت در      «انادآ و رام  »با    03نام در واژه (nihang)این لغت 

 هادایت، ) «معنب انادآ و خقصا  نیاز آماده اسات      ب . نهفن ، پنهانب»: توضیح آن آورده

فاهیم دیگر این واژه نیز واقف بوده، در با توج  ب  آنک  هدایت ب  م. (1، یادداشت 38 :0831

برگزیده است؛ زیارا اگار با  ریشاۀ      «خورشید»عنوان صفت برای  ی ب معادل بهنر نهایت

با    sangمنشاکّل اسات از ریشاۀ     nihang: شاود واژه نیز توج  رنیم این نظر تییید مب

 سامت  ر  ب  مفهوم حررات با   ) niو پیشوند  (Reichelt, 1968: 268) «رشیدن»معنب 

 . دهدمب «نهان رردن  رو بردن و»ر  در مجموع، توسعاً معنای ( استپایین 

 21بند  ،در چهارم :مورد پنجم
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. 

 نیزه سختهنگام  رمانروایب خشم ]! اندر آن هنگام سخت، ای سپینمان زرتشت: ه

ایران  راز های ترین بندگان ب  خداوندی دهآن پست [موی از تخمۀ خشم و دیوان ژولیده

  .(30: 0838هدایت، )روند 

  خونینخشم ( تسلط )در آن زمان شگفت یعنب پادشاهب ! ای زرتشت سپینمان :ر

تارین بنادگان با     ، پسات (خشام  از ناهاد دیاوِ   )تخم   مویِ خشم یوِ گشادهو د درفش

 .(1: 0831 راشد،) رمانروایب نواحب ایران  راز روند 

 

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

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

راشاد آن را  امّاا   را بارایش در نظار گر نا ،    «ساخت »ست ر  در اینجا هادایت معناب   ا

ر  اندرب باا معناای واقعاب رلما   اصال  دارد و با  نظار        است ترجم  ررده  «خونین»

ب   .است این معنب را برگزیده است( نیزه) drafšاعنبار بخش دوم آن ر  واژۀ  رسد ب  مب

است در نظر گر ت و  03«هراسناآ»را نیز ر   -xruتوان معنای دیگر اعنقاد نگارنده، مب

 .ترجم  ررد «خشمِ دارندۀ در ش هراسناآ»ب  عبار  را 
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 11بند  ،چهارم درِ :مورد ششم
ud sōgand pad drō padiš xwarēnd ud zūrgugāyīh pad-iš 

dahēnd. ud zūr ud anāst abar man Ohrmazd gōwēnd. 

 زورگواهب بدان دهند و  زورسوگند دروغ خورند، و ب  [ های دروغداوری]و بدان : ه

 .(38: 0838هدایت، )بر من اوهرمزد گویند  ناسزاو 

دهند و دروغ  دروغسوگند دروغ خورند و بدان گواهب  [های دروغداوری]و بدان  :ر 

 .(3: 0831 راشد،)دربارۀ من، اوهرمزد، گویند  ناراست و

هام  گون  ر  در پاانویس  آن zūrgugāyīhرا در عبار   zūrهدایت واژۀ  :توضیحات

 نیسات؛  ر  ترجمۀ درسانب ( 1، پانوشت 31: 0831 ،راشد)معنب ررده است  «ب  جبر»آورده 

: 0838رایشلت، ) «نیرو»معنب  ب  -zāvarدر پهلوی حاصل از دو ریشۀ باسنانبِ  zūrچرار  

است ر  در اینجاا   (300: 0831رنات،  ) «دروغ و حرف بب اساس»معنب  ب  -zūrahو  (111

zūr        با توج  با  ترریباب را  در آن قارار گر نا(zūrgugāyīh)    از ریشاۀ دوم مشانق

در ادامۀ بناد، یاک باار    . درست است( گواهب دروغ)شود و بدین ترتیم ترجمۀ راشد  مب

معناسات و ایان باار هادایت آن را     تنهایب آمده ر  باز هام با  هماین     ب  zūrدیگر واژۀ 

 .ب  رار برده است( اساس حرف بب)« زور گفنن»نب در معنای درس ب 

  anāstجاای واژۀ   هایب ر  در قسمت آوانویسب آورده، ب راشد در یادداشت

را پیشنهاد ررده ر  ( ناراست) a-rāstاست، خوانش  «تباه و خراب»ر  در اصل ب  معنب 

 .توان آن را نیز پذیر تمطابق با مفهوم بند، مب

 12بند  ،چهارم درِ :مورد هفتم
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. 

 گیری یکدیگر باشند و خردهبدخواه  ،نامبردارند هیربدان و هاوشتانآنان ر  ب  : ه

هادایت،  ) گر را نگرند؛ بر ایشان اهریمن و دیوان دشمنب بیشنر برده باشندرنند و بدِ یکدی

0838 :38). 

نامورند، بادِ یکادیگر    (آموزگاری و شاگردی )هیربدی و هاوشتی ایشان ر  ب   :ر

اهریمن و دیوان بر ایشان بیشنر پنیاره برده . گویند و آهو بینند( عیم ) خواهند و آهو

 .(3: 0831 راشد،)است 
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و راشد نیز با  اندصور  اسم مصدر آمده ب  hāwištīh و hērbedīhهای واژه :وضیحت

صاور    هدایت ب امّا  ،آنها را ترجم  ررده( آموزگاری و شاگردی)همین ویهگب دسنوری 

امّاا   آورده ر  اگرچ  در معناا تفااو  چنادانب ایجااد نشاده     ( هیربدان و هاوشنان)جمم 

هرچند ایان   ؛ر  در ترجم  ایجاد مشکل نکند، ارجح استمطابقت از منن اصلب، تا آنجا 

 petyāragاتفاق در ادامۀ ترجمۀ بند، از سوی هدایت، ا ناده است؛ چرارا  او بارای واژۀ   

و بادون معاادل  ( پنیاره)ر  راشد ب  همین صور   ، درحالبرا برگزیده «دشمنب»معادل 

 . گزینب یا توضیح، آن را وارد ترجم  ررده است

 12بند  ،چهارم درِ :تممورد هش
ud pādāšn dādīhā nē dahēnd ud dahišn ud ahlawdād nē dahēnd 

ān-iz dahēnd abāz abaxšayēnd. 

ندهند و آن نیز را  دهناد    01و پاداش از روی داد ندهند و بخشش نکنند و اشوداد: ه

 .(31 :0838هدایت،)! باز بخشند

( صدق  )و اهلوداد ( بخشش عطا )ندهند و دهش ( ب  حق )و پاداش ب  داد : ر

 .(3 :0831 راشد،) پشیمان شوندنیز آن   دهند،  ؛ندهند

گویاد را    با   عنا  ماب   »: دهدهدایت دربارۀ بخش پایانب این بند توضیح مب :توضیح

 راشاد درباارۀ عباار    امّاا   .(3، پانوشات  31: 0838 هادایت، )« بخشاند دهند باز مبآن   را مب

abāz abaxšāyēnd نویسااداش آورده، ماابهااایب راا  در بخااش ترجماا  ادداشااتدر ی :

اناد، قرائات   معنب ررده "دوباره ببخشند، بازبخشند"انکلساریا و ب  پیروی او هدایت، آن را »

، یادداشات  83: 0831 راشاد، )« از واژۀ پهلوی با قرائت انکلساریا منفاو  اسات [ راشد]نگارنده 

، abaxšāyēnd  :مانن »: دهاد باو هم نین در بخش آوانویسب توضیح م. (81

« "پشایمان ": ābaxšمشانق از   abaxšāyīdanسوم شخص جمم،  عل مضاارع از مصادر   

abāzدلیال وجاود واژۀ    ننیج  آنک  با  . (81، یادداشت 33: 0831 راشد،)
را  پایش از  عالِ     01

abaxšāyēnd    معنااب  وان پااذیر ت؛ زیارا ایان واژه راا  با    تا آماده، تصاحیح راشااد را نماب

آیاد، اغلام انجاام دوباارۀ آن  عال را نشاان       است وقنب بر سر  علب مب «عقم»و  «بارهدو»

 .تر استت نزدیکهد؛ بنابراین تعبیر و ترجمۀ هدایت از این بند ب  واقعیّد مب

  31بند  ،هفتم درِ :مورد نهم
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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شماری تا ب  جایگاه دیوان بنازند، چنان رشناری نمایناد را  هازاران زن از     و سپاه بب: ه

 .(13 :0838 هدایت،)بگریند پس مردی ببینند و 

هازار زن پابِ    <اگار >شمار تا ب  سوراخ دیوان بشنابند و چنان بُکشند را    و سپاه بب :ر

 .(03 :0831 راشد،) ببویندمردی بینند، 

اناد، در مانن پهلاویِ    خوانده «ببویند»و راشد « بگریند» علب را ر  هدایت  :توضیح

رسد هدایت آن را از هزوارش و ب  نظر مب 03آمده است صور   انکلساریا ب 

صور  پهلوی واژه ب  نظر نمب با توج  ب امّا  است، ن  گر (stn'-YWNKB) «گریسنن»

خواناده   (bōyēnd)ر  راشد واژه را ب  همان صاور    بحالرسد برداشت درسنب باشد؛ در

 بق آن   ر  هدایت در بخش حواشب برای این بناد  امّا  ؛دهددرسنب ارائ  مب و ترجمۀ

درسنب دریا ن  است؛ او در آنجا از باب چهارم  دهد مفهوم آن را ب رند، نشان مبنقل مب

 : رندنقل مباشعیا  نبب رناب 
ک شده، خواهند گفت نان خود را خاواهیم  ب  یک مرد منمسّ و در آن روز هفت زن

  قط نام تو بر ما خوانده شود و عاار ماا را باردارد   . خورد و رخت خود را خواهیم پوشید

  .(031: 0838هدایت، )

 .ت دارداین نقل قول با آن   ر  مقصود نویسندۀ پهلوی بوده رامقً قرابت معنا و موقعیّ

 1 بند ،هشتمدرِ :مورد دهم
abzāyād Ohrmazd ī xwadāy ī mahist dānāg abāg 

amahraspandān hu-xwadāyān ī hu-dahāgān ud xwarrah ī 

dēn mazdēsnān. 

باشاند   دانش نیکخدای دانا، با امشاسپندان ر  خداونادان   ترینبزرگاوهرمزد : ه 

 .03(18 :0838 هدایت،)! بیفزاید[ را]و  رّۀ دین مزدیسنان 

نیااک،  اوهرماازد خاادای، داناااترین، بااا امشاسااپندان راا  خاادایانِا افتتزوده بتتاد :ر

 .(03 :0831 راشد،)و  رّۀ دین مزدیسنان  شده آفریده نیک

را مسنقیم وارد ترجم  نکرده، بلکا  آن را عااملب    mahistراشد واژۀ  .3: توضیحات

درسات و  ها را هدایت هریک از واژهامّا  در نظر گر ن ( داناترین)برای ساخت صفت عالب 

 . ب  جای خود ترجم  ررده است

 ،اناد را ب  صور  دعایب ترجم  ررده  abzāyādهر دو منرجم  عل  .2

 در abzāyādرا  اعال و راشاد آن را مفعاول بارای      Ohrmazdبا این تفاو  ر  هدایت 
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تر و ترجماۀ راشاد از   توان گفت ترجمۀ هدایت از نظر معنایب درستگیرد ر  مبنظر مب

 . ی مطابقت بیشنری با منن داردنظر دسنور

ترجما    «انادیش  نیاک »خوانده و « رانهودا»صور   را ب   هدایت واژۀ. 1

. ترجما  رارده اسات    «شاده  آ ریاده  نیاک »خواناده و   hudahāgān راشد آن را. ررده است

قرائات راشاد ارجاح اسات؛     امّاا   اگرچ  هر دو ترجم  قابل قبول و با مفهوم جمل  ساازگارند 

جاای   اش با  یعنب در آوانویسب. را در میانۀ واژه نخوانده است ā بعد از h حرفچون هدایت 

توان قرائتِ سومب نیز برای ایان واژه  ب  پیشنهاد نگارنده مب. «هوداران»نوشن  « هوداهکان»

 خواناد را  از واژۀ اوسانایب    «نیکورااران »با  معناب    hudāhagān در نظر گر ات و آن را 

hūdāh ترین خدای داناا،  اوهرمزد، بزرگ: گون  ترجم  رردجمل  را اینب رلّ ور و ب  01است

  .همراه با امشاسپندان بیفزایاد خداوندانِ خوبِ نیکورار و  رّۀ دین مزدیسنان را

 33بند ،نهم در :مورد یازدهم
druz ī āz čihrag be zanēd ud Pēšyōtan ī Wištāspān 

ham-gōnag dastwar ud rad ī gehān bawēd. 

گونا   را بکشاد و پشاوتن پسار گشناساپ هماان      آزدروج  گوهر[ هوشیدرماه]و ا :ه

 .( 11 -11: 0838 هدایت،)جهان باشد  رادوردسنور و 

 رَدِ گونا  دسانور و  را بزند و پشوتنِ گشناسپان هماان  چهررمادروغِ [ هوشیدرماه] :ر

 .(03: 0831 راشد،)جهان باشد 

 

و راشاد   ترجم  ررده( نهاد، سیر ) «وهرگ»را ب   čihragهدایت واژۀ  .3 :توضیحات

معناب   و هام با   « ناهاد »معنب  تواند ب اسنفاده ررده ر  هم مب «چهره»مسنقیماً از واژۀ 

 .باشد «صور  و ظاهر»

معنا  «دروغ»ب  رار برده و راشد آن را « دروج»را هدایت در مفهوم دیوِ  druzواژۀ .2

 .ررده است

ترجما    «رادور»ب  صور   dastwarل همخوانب با دلی را ب  (rad) هدایت واژۀ  .1

تاوان  منفاو  اسات، نماب  ( پیشوا، سرور) radبا ( بخشنده) rādر  معنای ازآنجاامّا  ررده

 .این ترجم  را پذیر ت

 31خوانده و ترجم  ررده ر  منظور همان دیاوِ آز  (āz) «آز»را هدایت  «لخِ»واژۀ . 3

 .ترجم  ررده است «ارم»ه و ب  خواند azدرحالب ر  راشد ب  صور  . است
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آیاد را  هادایت دیاو آز را مغلاوب      ها چنین بار ماب  ها و قیاساز مجموع این تفاو 

ها و باورهای زرتشنیان، بنابر آن   در اسطورهامّا  .داند و راشد دیو دروغ راهوشیدرماه مب

در  ب هسانند را   آخرین بازماندۀ دیوهای ،آز ویهه در دورۀ ساسانب آمده، اهریمن و دیوِب 

فااق در دورۀ  گریزناد و ایان اتّ  خورناد و با  دوزخ ماب   دورۀ بازسازی جهان شکست ماب 

دهد و نا  در دورۀ هوشایدرماه را  دوماین     رخ مب( سومین و آخرین منجب)سوشیانت 

 رساد راشاد باا توجا  با  ایان      بنابراین ب  نظر مب. (013: 0831هینلاز،  )دهنده است  نجا 

 .نخوانده است āzرا موضوع واژۀ مورد نظر 

 

 بررسی نهایی

باید ب  این نکن  اشاره ررد ر   اصلۀ  یسن زندِ وهومنهای  ارسب منن در بررسب ترجم 

. بیش از نیم قرن اسات ( 0831)ل و راشد محصّ( 0801)های هدایت زمانب میان ترجم 

هاا  واژه در نحوۀ آوانویساب و خاوانش   ،پیش و بیش از هر چیز ،بازتاب این زمان  والنب

های بسیاری در این زمین  صور  گر نا  را    در این  اصلۀ زمانب پهوهش. شوددیده مب

تاوان  های آوانویسب این دو منرجم مبننیج  و دسناوردهای آنان را در تفاو  میان روش

شود؛ زبانان ایرانب است ر  با منون پهلوی آشنا مب هدایت از نخسنین  ارسب. نبال رردد

راشاد  امّاا   ،بیند عینااً قرائات رناد   رند هر آن   را ر  در این منون مبمب بنابراین سعب

هاای  ها از پهوهش پیرامون زبان پهلوی و گویشرند ر  سالزمانب منن را آوانویسب مب

تاوان  بازمانده از آن گذشن  است و تیییر دسناوردهای جدید را در نوشنار او آشاکارا ماب  

ها را خواناده اسات؛   تر واژهرهن شود هدایت گونۀ  مبت است ر  گفندید و ب  همین علّ

 .توانیم بگوییم آوانویسب هدایت مطابقت بیشنری با پهلوی داردپس در گام نخست مب

زماانب را    . شده میان این دو ایر در مننِ ترجم  نیاز مشاهود اسات     اصلۀ زمانب یاد

پیشرو برای او بسایار حاائز   عنوان  رند، آن   ر  ب هدایت ترجمۀ منون پهلوی را آغاز مب

بوده، اننقال مفاهیم است تا آنجا ر  منارجم در برخاب ماوارد خاود را ملازم با         اهمّیّت

هاا و  هماۀ تاقش خاود را بارای ترجماۀ واژه     امّا  ،داندرعایت تمامب نکا  دسنوری نمب

ت در  اول  رند؛ با  هماین علّا   اش صرف مبهای قابل  هم برای خوانندهاننخاب معادل

هاای  خوریم ر  هدایت در صدد ایجاد معاادل یسۀ دو ترجم  اغلم ب  این مورد بر مبمقا

 (.ل و دومموارد اوّ. نک)های پهلوی است ها، برای واژهمناسم، حنب در پانویس

   او دراباید انعان داشت ر ،شودگزینب در ترجمۀ هدایت مبوقنب صحبت از معادل



 3121، بهار و تابستان 3، شمارة 1سال پژوهشنامۀ نقد ادبی و بالغت، / 311

 

 ؛رناد بعد از خود، راشد، عمال ماب   تر از منرجمِقدر مجموع مو ّ یسن زندِ وهومنترجمۀ 

و  اسات  در راسنای اننقال مفااهیم هدایت  گون  ر  یادآور شدیم، بیشنرِ تقشِزیرا همان

از هادایت مقیّاد اسات     و بیش ها و اصطقحا  استبر آموزش واژه درمقابل، سعبِ راشد

در چناین  . اسانفاده رناد  ر نا  در مانن پهلاوی     راار  های با  گزینب، از واژه ر  در معادل

دهاد؛  توان گفت اسنعداد نویسندگب هادایت بسایار او را یااری ماب    مواردی است ر  مب

قیقااتب او  یعنب همان توانایب و ویهگب ر  تا حدّ زیادی سبم شد رارهاای ارزشامند تح  

رند منطق ترجما  را  ب مواردی ر  هدایت در آنها سعب مبرلّ  ور ب . در محاق قرار گیرد

آورد ماب  های منن را در ترجم راشد اغلم، واژه. رند، بیشنر از ترجمۀ راشد است رعایت

ت باشاد را  سااخنار    تواند بدان علّا نویسد؛ این امر مبو بعد معادل آن را در رمانک مب

تاری نسابت با  ترجماۀ هادایت دارد؛      ب رنااب او مخا باان خااص   رلّ اور  ترجم  و ب 

ب  هماین دلیال    ؛اصطقحا  زبان پهلوی آشنایب دارندها و ی با واژهمخا بانب ر  تا حدّ

 .داندگزینب نمباست ر  راشد در موارد زیادی خود را ملزم ب  معادل

راشد ا عال را عموماً با در نظر گر نن وج ، زمان و صیغ ، مطابق باا   ،از نظر دسنوری

 (.ماورد دهام  . ناک ). هدایت این دقت را در ترجمۀ ا عال نادارد امّا  ؛رندمنن، ترجم  مب

اگرچا    ،رنددرسنب رعایت نمب نکا  دسنوری را دربارۀ اسامب ب  هدایت هم نین گاهب

مطاابق باا مانن بایاد     امّاا   ،رناد گاهب این امر در معنای با ت تفاو  چندانب ایجاد نمب

عاقوه بار اینهاا    (. مورد هفانم . نک)ترجمۀ راشد را در این موارد دسنوری ارجح دانست 

توان در جمۀ هدایت ناشب از خطا در قرائت واژه است ر  نمونۀ آن را مبگاهب خطای تر

از سوی دیگر تصحیحاتب ر  راشد در نساخۀ پهلاوی صاور  یاا     . مورد نهم مشاهده ررد

شود؛ او سعب ررده مانن پهلاوی را   ندر  دیده مب دهد، در ترجمۀ هدایت ب پیشنهاد مب

 .گشایب رندو گرهگون  ر  هست، مبنای رار خود قرار دهد همان

 

 نتیجه

 در مجموع باید گفت نخسنین دریا نب را  تاا  رجاام ایان تحقیاق بارای هار خواننادۀ        

شود، جایگاهب است ر  هدایت ب  عنوان یاک پیشارو در اننقاال    اندیشمندی حاصل مب

هدایت در این آیار تاقش  . های دور ب  امروز دارد رهنگ و زبان ایران باسنان، از گذشن 

و هام از   پهلوی اماننداران  باشاد هایب ارائ  دهد ر  هم نسبت ب  منن ت ترجم ررده اس

 رم جامعۀ رنابخوان آن روزگار را با بخشب از باورهاا و تااریخ   ها، دست ریق این ترجم 
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جمام  امّاا   . ور مکنوب از نیارانشان بر جای مانده، آشانا رناد   ایرانیان باسنان و آن   ب 

ک قالام راار دشاواری اسات را  بازتااب ایان دشاواری را در         رردن این دو با هم در ی

او از یک سو دغدغۀ تفهیم مطلم را دارد و از سوی دیگر . بینیمهای رار هدایت مب نقص

ب مواج  شده و باید همۀ توان خاود  مقدّس رند ر  گویب با رقمت مبچنان از منن تبعیّ

 . د نشودای واررا ب  رار گیرد تا در ترجم ، ب  اصل آن خدش 

هاای  رند ر  در این امر، از تیییر مهاار  ها اغلم مو ق عمل مبگزینبهدایت در معادل

: خطاهاای او در ترجما  عمادتاً دو خاسانگاه دارد    . پوشب رردتوان چشماش نمبنویسندگب

. ط را ب بر دسنور، نحو و نظاام  علاب در پهلاوی   یکب قرائت نادرست و دیگری نداشنن تسلّ

در آن زماان هناوز   امّاا   ویهه غربب، آشنایب داشت آیار بسیاری از پهوهشگران، ب  بااو اگرچ  

از . با  یمار نرسایده بودناد     شده در دست داریم،های یادخذی ر  امروز در زمین آمنابم و م

آخرین معلوما  و ا قعا  داناش   ما  و مقحظا  او آشکار است ر  وی باها و مقدّدیباچ 

تحقیقا  خاورشناسان بنام اروپا مانناد وسات،    ا بوده و از مطالعا  وشناسب معاصر آشنزبان

 .بارتولوم ، دارمسننر، مارروار ، بنونیست و مینورسکب بهره برده است

ی ای بر آنند ر  دانش پهلوی هادایت در حادّ  هعنوان شد عدّ مقدّم  ور ر  در همان

باا بررساب   امّاا   ،ب ترجما  رناد  نبوده ر  بنواند این منون را مسنقیماً از پهلوی ب   ارسا 

نخست آنک  اگر مباد   :   پب بردتوان ب  نادرسنب این نظریّ ریق مب های او از دوترجم 

های هدایت منن انگلیسب یا  رانسا  باود، نیاازی با  آن نداشات را  هماۀ آیاار         ترجم 

ارجااع   قان نامبرده را در زمینۀ زبان پهلوی مطالع  ررده و در موارد مخنلف ب  آنهاا محقّ

های هدایت از یک منن انگلیسب یا  رانس  صاور  گر نا    دودیگر آنک  اگر ترجم . دهد

ر  امروز از او در دست داریم، تر از آن   تر و سادهبود، چ  بسا ما امروز با نثری قابل  هم

هاای هادایت باا آن ا      ترجما  ر  شود در مواردی دیده مب ،از سوی دیگر. رو بودیم روب 

شاده  عاقوه بار دالیال یاد   (. 01ماورد  . کن) اش آورده، منفاو  استا در ترجم انکلساری

شود هایب نمبرسد ر  هدایت عموماً وارد حیط توج  ب  این نکن  نیز ضروری ب  نظر مب

عا آن اسات را  او در   گواه این ادّ. ر  در آن ب  پشنوانۀ علمب خود ا مینان نداشن  باشد

یعنب عرصاۀ پرخطاری    ،هاشناسب واژهوارد مباحث ریش  شده، های بررسبسراسر ترجم 

 . شودها پهوهش و دانسنن چندین زبان قدیم و جدید است، نمبر  نیازمند سال

ایان  امّاا   ،های هادایت عااری از خطاا و راسانب نیسات     دانیم ر  ترجم ما امروز مب

های دیگر ماا را  راهد و وجود ترجم عنوان یک پیشرو نمب ها از ارزش تقش او ب راسنب
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در ایان تحقیاق مشااهده شاد را       . رناد نیاز نماب  ویهه در امر پهوهش بب از ترجمۀ او ب 

ب ل در چگاونگ تواند محکب باشاد بارای آنکا  میازان پیشار ت و تحاوّ      حاصل رار او مب

 . روشنب بسنجیم خواندن و  هم منون پهلوی را ب 

 

 هانوشتپی
 

 .بر این عقیده است( James Darmesteter)دار مسننر  .0

بخش . نک)رسنم پسر اسفندیار ترجم  شده است منن  ارسب زرتشنب است ر  ب  قلم  مقصود .3

 (.یَسن زندِ وهومنهای ترجم : بعد مقال 

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 

 .، ب  روشش مدی، جلد دوم، بمبئبروایا ، (0133)هرمزدیار، داراب،  .  

7. Mackenzie  

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

شده است و گرن  موارد  ها آوردهدر این مقال  تنها چند نمون  از موارد اخنقف میان ترجم  .1

شده است ر  خود پهوهشب  نظر رقم از آنها صرف ۀاخنقف بیش از این است ر  برای جلوگیری از ا ال

 . لبد مبسو  مب

 .ریزدماند و در پنک زدن از آن مبچرآ و رثا ت آهن ر  در وقت گداخنن در روره مب. 01

توسعاً بر آهن از جنس ( ... غا اللّ از غیاث)( هنگ جهانگیریاز  ر) (از برهان( )آرا از انجمن( )اال با  ناظم)

 (.03313: 3، ج 0833دهخدا، . )شوددون و غیر اصل ا قق مب

، 83: 0838هدایت، )«   معرب همین رلم  باشدشاید خطّ( قدیم ۀدر  رانس) Costèخط ، ». 00

  (.8یادداشت 

12. samal, few (Mackenzie, 1971: 59).  

: xruraب  اوسنایب »: دهددایت در پانوشنب ر  برای آوانویسب این واژه آورده، توضیح مبه .08

 :0838هدایت، )« صفت خشم است "در ش سخت". باشداز همین لغت مب Cruel .سخت، خونخوار

 (.01، پانوشت 33

 (.303: 0، ج0811بهرامب ،)در نظر گر ن  است  -xruاین معنا را پورداود برای  .03

 (.0، پانوشت 31: 0838هدایت، )صدق   . 01

16. back, again, re- (Mackenzie, 1971: 2).  
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19. hu – dāhak : [hwd’hk'] superlative/ bounteous, Borrowed from Av. 

(1825) hūdāh; Paz. hudahaa, Skr. V. uttama – dānin. (ŠGV) (،013:  0811نیبرگ)  

رود ر  در اینجا اشاره ب  احنمال مب. معنب دیوسیر  است چینرا لغت اوسنایب ب  آزی» .31
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