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 )بررسی چهار واژه از سه متن پهلوی( چند واژۀ پهلوی 

 1جاللیان چالشترین سح دمحم

 mh_jalalian@hotmail.comرایانامه:  ، ایران.، تبریز دانشیار گروه فرهنگ و زبانهای باستانی دانشگاه تبریز . 1

 چکیده  اطالعات مقاله 
ون پهلوی ـ هنوز  ، زبور، متیونها، متون مامتون فارسی میانه ـ اعم از کتیبه  پژوهشی  نوع مقاله: 

اشتباه  یا  ناخوانده  کلمات  از  بسیاری  میان،  استشده خواندهحاوی  این  در   .
های عدیدۀ خط پهلوی، بیش از  متون فارسی میانۀ زردشتی، به دلیل اشکال

اند.  آثار دیگر بازمانده از این زبان، دچار ابهام در قرائت و تعدد و تنوع ترجمه 
نوشتار این  از    ،در  واژه  وندیداد یک  نشایستو    زند  از    شایست  واژه  سه  و 

گرفبندهشن قرار  بازخوانی  مورد  یک ته،  هر  برای  جدیدی  خوانش  و  اند 
شده  راه پیشنهاد  واژهاست.  این  خوانش  واژه حل  و  آن ها  مشابه  در  های  ها 

گیری از شواهد متنی و مسائل زبانی، بازنگری صورت  همتون پهلوی، جز بهر 
آنتکم دستوب  در  احتماالنویسها  گرفتن  نظر  در  و  در  ها  گوناگون  ت 

آنحرف تنویسی  شده هاست.  قرائت الش  این  تا  در  است  پیشنهادی  های 
دست  در  موجود  نگارشی  صورت  با  حداکثری  در  نویستطابق  و  باشد  ها 

دست ضبط  از  عدول  و  واژه  تصحیح  برای  نویسصورت  کافی  دالیل  ها، 
 شود.  نایها بتوجیه آن 
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 مقدمه. 1
میانۀ  از عمده مشکالت قرائت و تحلیل متون فارسی  پهلوی،  نگارشی سراسر نقصان  دستگاه 

شده و ضرورتی بر تکرار   ه ت فباره در منابع مختلف سخن بسیار گ شده با آن است و دراین نگاشته 
خالی آن  پهلوی  متون  پژوهندگان  برای  آن  یادآوری  آنچه  نیست.  نیست، ضرورت   ها  لطف  از 

خوانش  یکایک  درخصوص  کامل  اطمینان  نبود  و  واژه تردید  از  که  است  متون هایی  این  های 
گرفته  خوانش صورت  وجود  با  باره است.  چندین  گاه  متنهای  از  که  پهلوی  ای   تر و ص های 

شده های خوانده اند، برای بسیاری از واژه هایی که تا کنون ناخوانده ماندهگرفته، عالوه بر واژه 
تر وجود دارد. تسلط بر زبان فارسی میانه، که از تر یا محتمل های دقیق نیز امکان ارائۀ خوانش 

این زبان حاصل می  از  بازمانده  ن صورت   ر د   شود و تعمق راه بازخوانی مکرر متون  گارشی  های 
های سلف و خلف و زبان   ها، در کنار شناخت کافی نویسی آن ها و احتماالت گوناگون حرفواژه 
بر قواعد تحوالت واجی زبان هم  اشراف  این زبان و  ابزارهای اصلی در حل ریشۀ  ایرانی،  های 
 وندیدادرد هفتم  م از فرگو د   دای از بن اند. در این نوشتار، واژه های پهلوی های ناگشودۀ متنگره 

 (V 7.2  و بند دوم از فصل دوم ) شایست نشایست   (ŠnŠ 2.2 و سه )   ویکمین بند واژه از بیست
بیست  فصل  ) از  پنجاه Bd 26.21وششم  بند  و  بیست (  فصل  از  ) ویکم  و Bd 27.51وهفتم   )

سی  فصل  از  بند  ) پانزدهمین  فصل   بندهشن(  Bd 34.15وچهارم  ا )براساس  در   نی های  متن 
تفاوت از انکلساریا( مورد پژوهش قرار خواهند گرفت و برای هر یک قرائتی م   زندآگاهی کتاب  

 آنچه تا کنون بیان شده، پیشنهاد خواهد شد. 

 

 ها. واژه 2

 ( 2بند   2فصل  شایست نشایست و  2بند  7فرگرد  وندیداد« )» .1. 2

دید« که تی، مراسمی هست با نام »سگشدرز  های مربوط به مرگ و مراسم آن در دین در آیین 
شکار پرندگان  برخی  یا  سگ  دید  معرض  در  جسد  آن  میدر  گذاشته  مادهی  تا  دیوی شود 

می ناپاکی جسد  و  آلودگی  که سبب  را  از  »نسوش«نام  دوم  بند  در  راند.  بیرون  آن  از  زند شود، 
توانند دروج نسوش را از بدن میها و موجودات دیگری است که هفتم سخن از انواع سگ وندیداد

 : استفرد متوفی دور برانند. در بخشی از این بند چنین آمده 

sag kē nasuš zanēd ēn: pasušhōrw ud wišhōrw ud wohunazg ud 
tarunag/tarrōg. Sōšāns guft ay  ōy zanēd ud kōr ka-š pōzag abar 
nihēd 
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و   1له و نگهبان خانه و وهونزگ د[: نگهبان گنتسه  زنند این]هاهایی که نسوش را میسگ

بر    3زند و ]سگ[ کور هم اگر پوزه سوش( را میاو )= ن  گفت که    2تولۀ سگ. سوشیانس
 او )= جسد( بگذارد. 

است و مابقی  « نوشته شده ( به صورت » MU1نویس ) واژۀ مورد بحث فقط در یک دست 
د نویس دست  که  صورتی  همان  به  با ها  کرده   ال ر  ضبط  ) آمد،  جاماسپ،  اند  (.  238/ 1:  1907هوشنگ 

ای که برای وندیداد تهیه کرده،  نامه اژه نداده و حتی آن را در واژه هوشنگ جاماسپ توضیحی دربارۀ این و 
نکرده  ) ضبط  انکلساریا  را  153:  1949است.  واژه  این   )rôkanî-cha   صورت  واج به  و  کرده  نویسی 

Rokani   ( آن را  332:  1953) ست. کاپادیا  ا ه کرد   نیز ترجمهrôganîk   ای سگ یا تولۀ سگ  خوانده و گونه
است.  خوانده و »کالغ« ترجمه کرده   rāγ-ēw-iz( با تردید آن را 185ـ 184: 2014. معظمی ) است دانسته 

  شایست است. در بند دوم از فصل دوم  « نوشته شده به شکل »   وندیداد این واژه در زند فرگرد  
 است: نیز این مطلب تکرار شده و دربارۀ واژۀ مورد بحث توضیحی اضافه شده   ت س نشای 

ēn kū sag kē nasuš zanēd kadār? pasušhōrw ud wišhōrw ud wohunazg 
ud tarunag/tarrōg ud  ud pad  ǰud-dādestān būd hēnd, 
wanand/wind-ohrmazd az čāstag ī abarag be guft kū nē zanēd 

سگ و  زند کدام است؟ نگهبان گله و نگهبان خانه و وهونزگ و تولۀ  که سگی که نسوش را می این 

 زند. آموزۀ ابرگ گفت که نمی   4اند. ونند/ ویند ـ هرمزد براساس ناهمداستان بوده     . و دربارۀ 
ست. مزداپور اهنی کردخوانده و »توله سگ« مع  rōγnīk( واژه را به صورت  30:  1930تاوادیا )

 . استگونه« ترجمه کردهخوانده و »روباه rōγwīg( آن را 45ـ44و  8: 1369)
چنین   شده،  کامان  کاوس  از  باب  همین  در  که  پرسشی  در  فرامرز  هرمزدیار  روایات  در 

است: »شهور یعنی سگ شبانی، پس شهور یعنی سگ خانه و وهونزگ یعنی سگ غریب و آمده 
م نسش زند ولیکن آن زمان زند که پوزه بنسا نهد« )روایات کور ه  گسبچه و  تروک یعنی سگ
( در توضیح این روایت با نقل بند دوم از فصل دوم  117:  1932(. دابار )1/114داراب هرمزدیار،  
 است. بچه« یا »کور« دانسته و به یکی از دو معنی »سگ rukunik، واژه را شایست نشایست

 

 .1433:  1904و بارتلومه    195:  1960شده و معنای این واژه، نک: دارمستتر،  . دربارۀ اشتقاق بیان1
 ان اوستاست.از مفسر .2

 . ( 117:  1932؛ دابار،  45:  1369ظرات، نک: مزداپور،  )برای ن اند  اند یا احتمال صحت آن را رد نکرده خوانده  panǰagبرخی این واژه را    . 3
 است.را نپذیرفته نظر ( این8:  1369کند. مزداپور )معنای »برخالف، ضد« برداشت می az( از حرف اضافۀ  31:  1930تاوادیا ) .4
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نویس در دست  «یک از دانشمندان دو صورت »آید، هیچ برمیچنان که از مطالب باال 

MU51  « نیز نظری قطعی را اصل ندانسته و دربارۀ »   یدادوند« زند فرگرد  و »

 اند.و موارد مشابه آن گردیده  rōγnīgاند و با تردید و ذکر احتمال به گرد همان صورت نداده

آنچهپیشنهاد:   به  آمده، در کنار دسته  دادیدنزند ودر    با توجه  نیز روایات هرمزدیار  های و 

شناختهاصلی سگ عموهای  که  صورت شده،  برگردان  اوستایی ماً  و   1های  کور  از سگ  هستند، 
توان است. بر این اساس میتواند دروج نسوش را بزند، نیز سخن رفته اینکه در چه شرایطی می

« که  داد  حاکیاحتمال  نق  «  در  همانند صفت »کور«    یص عضواز  که  نکته  این  باشد. 
تواند دروج نسوش را بزند یا  که این سگ میمیان علما و مفسران زردشتی، بر سر این موضوع  

نه، اختالف است، همانند همان تعیین شروط برای سگ کور است و لذا مؤید حدس داللت این 
صورت نوشتاری واژه را دوباره   دیاا این حدس بدیدگی عضو است. حال بواژه بر نقص یا آسیب

»ب کرد.  میررسی  را  صورت«  این  به  حرفتوان  نشاندهندۀ ها  مورب  )خط  کرد  نویسی 
-l-r/w/n-k-r/w/n-g/y/dاحتماالت ممکن و خط تیره جداکنندۀ حروف واژه از یکدیگر است(:  

k ائت از آن وجود دارد. رق  امکان چندین  های واجی هر یک از حروف این واژه،. با توجه به ارزش
میان   این  می   langandagاز  شَل«  گزینه  »لنگنده،  بهترین  ضبط  تواند  باشد.  متن  این  برای 

ها باشد. اگر این  نویس تواند صحیح یا حتی مرجح بر ضبط سایر دستنیز می   MU51نویس  دست
صورت   به  میحرف  lnkʾ-cضبط  شود،  نشاننویسی  تلدهندتواند  که   lang(a)-(i)zفظ  ۀ  باشد 

–شده با پسوند  معنایی جز »لنگ« نخواهد داشت. از این دو صورت که یکی صفت فاعلی ساخته

andag   تر باشد. چه  است و دیگری صفت بسیط، احتمااًل دومین کهنlangīdan   را فعل جعلی
ساخت   نیامتأخر بودن    احتمااًل نشان از  ،langandagدر پایان    ag–بدانیم یا نه، وجود پسوند  

واژه، نخست در  به قدمت متون زند نسبت به سایر آثار پهلوی کتابی، این  دارد. درهرحال با توجه  
اند راه یافته و نگارندۀ به کار رفته و پس از آن به سایر آثاری که به این نکته پرداخته وندیدادمتن 

نشایست کرده  شایست  اقتباس  آنجا  از  را  آنآن  اما  ازاست،  که  عباراس  گونه  برمی ختار  آید، ات 
 است. ی دیگر آوردهها متوجه معنای آن نبوده و بالفاصله آن را در شمار فهرست سگ

 

 ( 21بند  26فصل   بندهشن« )« یا » » . 2. 2

 : 2است های ایرانی آمده و از این قرار  نویس بند حاوی این واژه همانند سایر بندهای این فصل تنها در دست 
 

 .استآمده -taurunaو  -vohunazgaو  -viš.haurva و -pasuš.haurvaها به صورت در اوستا این نام .1
 نویسی انکلساریا با وجود قدیمی بودن شیوه، کاماًل دقیق است. نویسی پاکزاد از این بند حاوی برخی اشتباهات جزئی است، ولی واج واج   . 2
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māh xwarrah-baxtārīh ī gēhān; pānzdah abzāyēd ud pānzdah nirfsēd, u-š 
pad abzār ī gušnān homānāg [ī] ka abar (TD1 & DH: ; TD2: ) 
tōhm ō mādāgān dahēd; ōwōn māh-iz pad ān hangōšīdag pānzdah abzāyēd ud 
nēkīh ō gētīgān baxšēd ud pānzdah nirfsēd kū kār ud kirbag az gētīgān padīrēd 
ud pad ganǰ ī yazadān abespārēd     ،( 296:  2005زاد،  ؛ پاک 214:  1956)انکلساریا  

رود( و پانزده ]روز[ یابد )رو به بدر می بخشی جهان از آن ماه است؛ پانزده ]روز[ افزایش می فره 
می  می کاهش  به هالل  )رو  نرا یابد  آلت  به  و  که  رود(  است  همانند  به    ن و چ ن  تخم  شود،  بزرگ 
کند و و بر جهانیان نیکی بخش می یابد  سان ماه نیز پانزده ]روز[ افزایش می دهد؛ بدین مادگان می 

 . 1سپاردپذیرد و به گنج ایزدان می یابد، یعنی کار و کرفه از جهانیان می پانزده ]روز[ کاهش می 

واج  بخش  در  قآنچه  میان  در  صورت نویسی  آمده،  دست  ییاهالب  در  که  ها نویس است 
، این فعل را TD2نویس  ضبط دستت. انکلساریا و پس از او، دیگران، با اصل قرار دادن  اسآمده 

sazēd   اند. بر این خوانش دو ایراد وارد است: نخست اینکه فعل  دانستهsaz-   گونه که از سایر  آن
بودن، سازگار بودن« و »سپری شدن   ببیش ندارد: »مناسشناسیم، دو معنا  منابع فارسی میانه می

است   -sažدل این واژه در پهلوی اشکانی  . معا(357:  1979؛ شکد،  134:  1388)مکنزی،  درگذشتن«    و
.  (306:  2004)دورکین ـ مایسترارنست،  است  های بازمانده فقط در معنی نخست به کار رفتهکه در متن 

فعل هیچ این  اینکه  با دیگر  پیشوند    گاه  نرفته   abarقید/  کار  امکان  به  معنایی  لحاظ  به  و  است 
 ماید. نکاربرد این دو با یکدیگر نیز غیرممکن می

ضبط  پیشنهاد:   پذیرش  حرف  TD1با  صورت  و  به  آن  را  می   sp̄ycytنویسی  واژه  توان 

spīzēd    صورت به  فعل  این  مانوی  و  پهلوی  متون  در  در    -spixtan, (i)spī/i/ēz(i)خواند. 
»درخشی رش  ؛ندمعنای  زدن،  رفتهجوانه  کار  به  کردن«  ـ  137:  1388)مکنزی،  است  د  دورکین  ؛ 

. با توجه به معنای این فعل و مشتقات آن که در معنای (178:  1933؛ هنینگ،  88:  2004مایسترارنست،  
«، »برگ و  های »گیاه«، »درختویژه خورشید و ماه، و در معنای دوم با واژه نخست با ایزادن، به 

: 1998؛ جعفری دهقی،  70ـ69و    29و    23:  1975)بویس،  ه«، »شاخۀ درخت« همراه شده  فوکگل و ش

سازگاری بیشتری با متن دارد و از    ( 79و    30: 1979؛ شکد،  120و    110و    104: 1993ینیو ـ تفضلی،  ؛ ژ282

ان  وتن وجود دارد، میو مترادفات آن نیز با آ  abarنظر معنایی امکان به کار رفتن قید/ پیشوند  
 از واژۀ اصلی دانست. 2را حاصل حذف صورت نگارشی یکسان TD2شده در صورت ضبط

 

 

( بـه دقـت ترجمـۀ 133: 2020( و آگوستینی و ثروپ )110: 1380های بهار )یاست و ترجمهجمه از آنِ انکلسارن ترتریدقیق.  1
 ند.انکلساریا نیست

2. haplography. 
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 (51بند  27فصل  بندهشن)   /   .3. 2

nōg nōg dēw ān ī nōg nōg az wināh ī dāmān kunēnd (TD1, TD2: 

; DH: ) 

جمله را چنین   awiš ǰahēndۀ پایانی به صورت  ژاورائت  ( با ق243ـ242:  1956انکلساریا )
هایی هستند که از گناهانی که نو به نو آفریدگان  ن است: »دیوهای گوناگون جدید آترجمه کرده
نو دیو آن  بهاست: »نو( چنین ترجمه کرده 122:  1380جهند«. بهار )ها میشوند، بر آن مرتکب می

شت  و پانو  327:  2005کنند، بر ایشان جهد«. پاکزاد )  ناگو، از گناهی که آفریداست که نو به ن

را  210 آخر  بخش  هم   )awiš ǰahēd   قرائت  واج و  کرده  محتمل   ōšīhēdنویسی  هم  را 
) دانسته  تروپ  و  آگوستینی  واج147:  2020است.  ارائۀ  بدون  هم  متفاوت نویسی(  را 1ای  جمله   ،

کرده ترجمه  »بسیچنین  نو اند:  دیو  آ  ار  که  جدیدی  گناه  هر  شوند،  از  مرتکب  بیرون  فریدگان 
ای انکلساریا و آگوستینی و تروپ در این است  هجهند«. برتری ترجمۀ بهار نسبت به ترجمهمی

در نظر گرفتهکه »نوبه نام دیوی خاص  را  از  نو«  ادامۀ فهرستی است که  دیو در  این  است؛ چه 

 X dēw ān ī ای و تکراریکرار همان عبارت کلیشه تار این جمله نیز تدیوها داده شده و ساخ
 آن است که ...« همین فصل است. X»دیو  …

قرائت  هیچ بر  اینکه  نخست  است:  وارد  ایراد  چند  پاکزاد  و  بهار  و  انکلساریا  از های  یک 

دستضبط قرائت  نویسهای  نمی  awiš ǰahē(n)dها،  تأیید  یا  را  مفرد  صورت  این  کند.  جمع 

مخوانش مییها  نوشته  زیر  صورت  دو  از  یکی  به  و    شدند:  بایست 

درحالی همچنین  مرجع.  اضافۀ    که  حرف  متمم  ضمیر    ōضمیر  این  است،  »آفریدگان« 

. دیگر اینکه مشخص  awišān/ ō awēšānآمد:  بایست در شمار جمع میپس از حرف اضافه می

هم    ōšīhēdه معناست. پیشنهاد دیگر پاکزاد به صورت  بر آفریدگان« به چ  انیست »جَستن دیوه
برتری خطی  لحاظ  از  نه  پیشازآنجاکه  نظر  بر  تأمل  ای  قابل  معنایی،  لحاظ  از  نه  و  دارد  ین 

بیرون مینمی آگوستینی و تروپ )=  معنایی نماید. ترجمۀ  ایراد  بر  ایشان  با وقوف  جهند( ظاهراً 
پیشینترجمه امصورت گرفته   های  به ساختار جمله صورت است،  اعتنا  بدون  نیز  ایشان  ا ترجمۀ 

 است. اساساً نادیده گرفته شده awišگرفته و 

در این فصل، در طی معرفی دیوان، در مواردی )شش مورد(، کردارهایی که سبب    یشنهاد:پ

دیو/ دیوان(  »  ēg-iš X (dēw) šnāyēnīd bawēdشود با عبارت  ها می خشنودی هر یک از آن 

 

ای پیشنهاد خود را بـه صـورت اند، در بخش جداگانهاند، هر جا ترجمۀ متفاوتی داشتهنویسی نکردهایشان با اینکه متن را واج.  1
 اند.نویس ارائه کردهواج
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X  است. اگر این معنا یا چیزی شبیه به آن را دربارۀ جملۀ مورد بحث گرد)نـ(د« ذکر شده و می از ا
ن در  ضبطنیز  دو  به  توجه  با  باشیم،  داشته  دست  ظر  در  مینویسموجود  جعلی  ها،  فعل  توان 

سوم  مفرد  مجهول  سوم  /hw(b/′)šyh(y)t  /xwašīhēdشخص  جمع  یا  شخص 

hw(b/′)šyhynd  /xwašīhēnd/  قرائتی محتمل در نظر گرفت و جمله را چنین ترجمه کرد:    را
ک»نوبه است/اند  دیوانی(  )دیو/  آن  دیو  می نو  آفریدگان  که  گناهی  از  نو،  به  نو  خوش/ ه  کنند، 

 شو)نـ(ـد«.خشنود می

 ( 15بند  34فصل  بندهشن)«   /  » .4. 2

 چنین است:  بندهشنو چهارم ند پانزدهم فصل سیب بخشی از

ōyšān kē-šān (TD1: ; TD2, DH: ) rāy 
[ī]1 kard ēstēd čiyōn Dahāg ud Frāsyāb ud Wāmōn ud abārīg az ēn 
ēwēnag-iz margarzānān pādifrāh [pad ēn] ēwēnag widārēnd [kē] ēč 
mardōm nē widārēd 

به دلیل این.... که کرده  آنان که  از  و وامون و دیگر  افراسیاب  و  گونه  اند، همچون ضحاک 
 گونه متحمل شوند که هیچ مردم تحمل نکند. دانارزانان، پادفراه بمرگ

 /xwēšجای این واژه  های هندی که به( با اتکا به ضبط نسخه289ـ288:  1956انکلساریا )

xwad kunišn  ،کجم  دارند ترجمه  چنین  را  و رده له  افراسیاب  و  »آنان، همچون ضحاک  است: 
اند، پادفراهی تحمل کنند  شی که انجام دادهارزانان، که به خاطر کنگونه مرگوامون و دیگر از این 

( بهار  نکند«.  تحمل  مردم  هیچ  را 196و    147:  1380که  بحث  مورد  واژۀ  ترجمه،  متن  در   )

و گونۀ    xwad-asawišmīhاست که واژه  ل داده ها احتماش یادداشتبخ  ناخوانده گذاشته، اما در

برای   با»ناسود   xwad-asawišnīhدیگری  خود«  برای  پاکزاد  آوری  در  (  381:  2005)شد.  نیز 

-xwadهای  بسنده کرده و در پانوشت، قرائت  نویسی این واژه به صورتنوشت خود به حرفواج
asawišnīh    و~awindāmīh  (  208و    180:  2020نی و تروپ )است. آگوستیدانسته وک  را مشک

هر یک به خاطر اعمال  اند: »جمله را چنین ترجمه کرده ،  xwad kunišnīhبا بازگشت به همان  
 شوند، همانند ضحاک و ...«. خویش داوری می

 K20   (125 v 1 )نویس هندی  موجود در دو دست   xwadتوان اطمینان داشت که  : می پیشنهاد 

ها از بخش نخست صورتی  نویس برداشت کاتب نسخۀ مادر این دست ( ناشی از  237, 8)   MU49و  
  K20b: 15 r 17)   2است )وت(. ظاهرًا دو کاتب هندی دیگر های ایرانی شده نویس است که وارد دست 

 

 است.واژۀ مورد بحث هر چه باشد، ساختار جمله نیازمند موصول است. سایر اضافات بند از انکلساری. 1

 در دسترس نگارنده نیست. M51نویس  متأسفانه دست. 2
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اند.  تغییر داده   xwēš( به علت درک ناهمخوانی این واژه با ساختار عبارت، آن را به  T28: 97, 7و  

های متن اشتباه خوانده باشند  را کاتب  kunišnو   xwēšای همچون  لمات ساده لی وجود ندارد که ک دلی 
آن  خطی  صورت  این و  تشخیص ها  که  رود  فرو  هم  در  نمی چنین  دیگر،  سوی  از  نباشد.  توان  پذیر 

دست  در  که  به نویس پذیرفت  هم  ایرانی،  ملکی  های  مشترک  ضمیر  مشترک  xwēšجای  ضمیر   ،

و   xwadی  کید تأ  باشد  اینکه همۀ دست   آمده  بسی  نویس هم  که  غیرهزوارشی  به صورت  را  آن  ها 
  1نوشته باشند. وانگهی ذکر اینکه ضحاک و افراسیاب و وامون کاربردتر از صورت هزوارشی است،  کم 

داده  انجام  که  کنشی  شده به سبب  پادفراهی  چنان  تحمل  مستوجب  تحمل  اند،  را  آن  که کسی  اند 
نماید که منظور مؤلف  امی از آن کنش برده شود، پذیرفتنی نیست. چنین می کرد، بدون اینکه ن  اهد نخو 

اند؛ اگرنه، مسلم  عقوبت، یادآوری گناه بزرگی بوده که این افراد مرتکب شده   اصلی متن از اشاره به این 
ر چنین عذابی  ذک  رو است هر کسی به علت کنش ناراستی که داشته، مستوجب پادفراهی است و ازاین 

ای این ایراِد نام نبردن  م ذکر دقیق نام کردار خاص ایشان است. پیشنهاد بهار نیز که به گونه مستلز 
ه خاص را برطرف ساخته، جدا از ضعف توجیه آوایی واژه، به لحاظ مفهومی هم بسیار سست است؛  گنا 

دست  که  گناهانی  همه  این  میان  از  متن  مؤلف  که  است  غیرممکن  ایشان    کم زیرا  نخست  تن  دو 
  آوری برای خود« اشاره کند و ایشان را به دلیل ارتکاب آن مستوجب اند، به گناه »ناسود مرتکب شده 

متفاوت و محتمل  به خوانشی  یافتن  این گناه و دست  یافتن  برای  بداند.  پادفراهی  آنچه  چنین  از  تر 
د. با فرض خطای  مورد توجه قرار گیر نی  نویس ایرا تاکنون داده شده، باید ضبط دوگانۀ هر سه دست 

ا  های پهلوی است، بخش نخست ر نویس ، که امری معمول در دست kبه  y در تبدیل    TD1کاتب  

گذاری سومین  نویس دیگر در نشانه های دو دست خواند و با فرض خطای کاتب   xwadāyتوان  می 

 ( دوم  بخش  ضبط  حرف  به  اتکا  و   )TD1   ر می دوم  بخش  ک حرف   dwšmyhا  توان  رد.  نویسی 
سرانجام با در نظر گرفتن این نکته که کاتبان نسخ پهلوی در نگاشتن ا در حرف ت و شا و برخی  

امساک می حر  اتصاالت دیگر  و  اینکه در کهن 2اند ورزیده وف  واژه  ، فرض  این  این متن،  مادر  نسخۀ 

 «  »dwšmnyh  مات، واژۀ مقد  بوده باشد، غیرممکن نیست. با اینxwadāy-dušnenīh  

 

ا  تخمـه  ن جـادو و هم وامـو ( مـادر َزو، دختـر  17:  35)   بندهشن از این شخصیت اطالع چندانی در دست نیست. در فصل دیگری از  .  1 ـب
ینی کیکـاووس، نامزدهـای ایـن  دهد که شاید دز اهریمنی بهمـن کـه در مـاجرای جانشـاست. نگارنده احتمال می افراسیاب دانسته شده 

 است. کنند، دز وامون بوده که در بدخوانی صورت پهلوی به دز بهمن تغییر یافته منصب برای تسخیر آن با یکدیگر رقابت می 
 از همان صفحات حاوی واژۀ مورد نظر: DHو  TD2و  TD1ویس نهایی از سه دستمونهن. 2

TD1 : MNW-šʾn ؛ krt′ ؛ YHMTWN-d 

TD2:  dwst′ ؛ MN OLE 

DH : d-HWE ؛ tʾcynyt′ 
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می  دست  یا »دشمنی  به  است  با خدا«  »دشمنی  واژه  این  از  منظور  اینکه  دقیق  تعیین  حال  با  آید. 
توان دربارۀ این نکته دلگرم بود که  «، امر دیگری است. اگر این پیشنهاد صحیح باشد، می 1پادشاهان 

 ایم. ه یافت ای از شخصیت ناشناختۀ وامون دست  کم به گوشه دست 

 نتیجه
های موجود متون فارسی میانۀ زردشتی فاصلۀ بسیاری با زمان تدوین نوشتهجاکه عموم دستازآن

این تألیف  آن  و  نیز  و  دارند  دستآثار  بیشتر  از  که  برنویسگونه  آنمیها  کاتبان  اغلب  آید،  ها، 
آن  محتوایی  جزئیات  دربارۀ  دقیقی  نداشتهاطالع  بدخوانیها  د  هااند،  بدنویسیو  و  ها  رنتیجه 

یافتهتصحیف راه  آثار  این  واژۀ  واژه  و  سطر  سطر  در  بسیاری  صورتهای  به  توجه  های  است. 
کارگیری احتماالت ممکن در نحوۀ تصحیف کلمات یا حروف در کنار ها و بهنویسموجود دست

ابزارهایی هستند که مصحِّح در خوانش کلمات ن ارائۀ  اخوامحتوای متنی و فرامتنی متون،  نده و 
شده در دست دارد. بر این اساس در نوشتار حاضر ترخواندههای معتبرتر دربارۀ کلمات پیشخوانش

چهار   پهلوی  برای  متن  سه  از  وندیدادواژه  نشایستو    زند  خوانشبندهشنو    شایست  هایی ، 
پیش آنچه  از  صورتمتفاوت  جدید،  خوانش  چهار  این  شد.  ارائه  بود،  شده  بیان  ای هتر 

langandag  ،spīzēd  ،xwašīhēd  ،xwadāy-dušmenīh    در بندهای مذکور متن مقاله از هر
 اند.یک از متونِ یادشده
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