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  "شگفتی و شکوه سیستان"پژوهشی پیرامون متن فارسیِ میانه 

  به همراه آوانویسی و ترجمه آن

  رضا آقازاده، کارشناس ارشد فرهنگ و زبان هاي باستانی 

 مقدمه -1

  

در میان مجموعه متون پهلوي است که جاماسپ جی دستور منوچهر جی  "شگفتی و شکوه سیستان"متن پارسی میانه 
نسخه دست  در نبود. جاماسپ آسانا پس از بررسی نسخه دست نویس هایی که داشته اند ویرایش کرده، به چاپ رسانده اند

متنِ شگفتی و . شاندباز آن که گاه مترجم را متن، به چالش میک. نویس اعتماد به کار مصحح ارجمند آن را چاره اي نیست
در این متن واژه هایی با وجود سادگی در دریافت امروزي . میسازد بیششکوه سیستان با وجود کوتاه بودن آن رنجِ ترجمه را 

اندر،  %پت،  الا: با این نام ها پیشوند هایی هستند از جمله . شهر، کشورزمین، : نیاز به روشنگري دارند از آن جمله اند  ،آن

کاري که مترجمین  .یکسان نمینماید بلکه ترجمه پیشوندهاشان نیز همچنیندر متون نه تنها ترجمه زمین، شهر، کشور . اُ #ا

# ا/ یئضتوادض% / یئضتوادالا ض: به این سه نگاهی می اندازیم . در برگردان به پارسی نیازي بدان ندیده اند
آنجا که آغاز کاري :  به سیستان، اندر سیستان، به سوي سیستان:  سکیستانپت سکیستان، اندر سکیستان، اُ :  یئضتوادض

رواکیه فرَتوم پت ": به کار برده است مانند  الا )و مکانی تقدم و تأخر زمانی(را بازگو میکند و پسان آن کار را ادامه میدهد
نوك نوك به پت ": و یا  .دیگر شهرها نخستین رواکی به سیستان و سپس به: " ستان او پس  پت اَپاریک شتریهاسکی

آن جا که وجود  //.ن را به دیگر جاي ها به خاطر نبودآ به نو بجز به سیستان پس نو: " نی ورم سکیستان اَذَگَش اَپاریک گواك

ي –او خوره ي اران شَتر –او پت اَپاچ آراستن ": به کار برده است مانند  % جایی نشان میدهد ونچیز و یا چیزهایی را در
از دیگر ایزدان که اندر  و فره کَیانو براي باز آراستنِ ایران شهر : " هچ اندر سکیستان گاس مهمانیه کَیان اَپاریک یزَتان

آن گاه  //.راه دین اندر سیستان بازگشت: " ي دن اندر سکیستان اَپاچ گَشت–راس ": و یا . بودند )ساکن(: مهمان سیستان گاه 

مرد و  :" مرت او رِتَک اچند اُ سکیستان مت هند": به کار برده است مانند   #امقصدي را نشان میدهد  سويِ به که رفتن
 .//پس فریدون به سويِ دریاچه فرزدان شد : "ي فرَزدان شوت- پس فرِتُون اُ ور": و یا . جوانی چند به سوي سیستان آمدند

 .آید بر گذراز نظر ره روي که  ترك گدایی بکن که گنج بیابی،:  "در"/"بر : براَ:  اَپر"پیشوند  کاربرد: دیوان حافظ  نگاهی به
، ارزش تصحیح و قزوینی -حافظ غنی .آید در گذراز نظر ره روي که  ترك گدایی مکن که گنج بیابی،// ارحافظ چاپ ایرج افش

جز این قدر نتوان // .هویداست چه این هر دو تصحیح آموزه هایی را به خواننده انتقال میدهدکار مصحح در اینجا به روشنی 
تو  در جمالجز این قدر نتوان گفت // حافظ چاپ ایرج افشار .رسم مهر و وفا نیست روي زیبا را که تو عیب، بر جمالگفت 

جمال . ین دو بیت نسخه ایرج افشار درست تر مینمایددر ا .قزوینی - حافظ غنی .عیب، که وضع مهر و وفا نیست روي زیبا را
سر کوي تو  در هواي ،سایه طوبی و دلجویی حور و لب حوض //به کار نمی آید "در"صفت است و مفهومی ذهنی و پیشوند 

 -ظ غنیسر کوي تو برفت از یادم، حاف به هواي ،سایه طوبی و دلجویی حور و لب حوض// حافظ چاپ ایرج افشار .برفت از یادم
میل قزوینی درست تر مینماید چه هوايِ سر کوي یک مفهوم ذهنی است یعنی آن گاه که  -در این بیت نسخه غنی .قزوینی
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کشتی بودم، گوهري چون آفتاب پیدا  درآن دگر گفت : پیشوند در : از مقاالت شمس // کوي تو کردم دیگر جایها از یادم برفت
:  تصحیح میکرد "بر"را  "در"نادرست است، مصحح بایستی  "در روي دریا") 1383: مدرس صادقی، جعفر(   .در روي دریاآمد 

که، نخستین معموالً پیش از فعل و دومی پیش / ، به معناي کسی کهku عطو ، ke سااکاربرد حروف ربط  .."بر روي دریا"

با واسطه به فعل رسیده است و مواردي که رعایت نشده است را  سااو مواردي هم هست که . از نام و ضمیر به کار رفته است

عطس غفقثاات :  عطاز براي  نمونه: براي آشنایی بیشتر به چند نمونه از متن یادگار زریران مینگریم . یافتمیتوان در متون 
 ن گونهآ ظ فقثااات*ئفت عط افقفتغضدل فقفقث ا& چفقاا/ ..شما بغان من شنیدم کهکه  جیاس ب فقثا عط

ویشتاسپ  ل ت عط خت جیاس ب فقثا شششاافت\ افقفتغضدل فقفقث/  دید که ویشتاسپ شا به خود فرو رفته بود

ویشتاسپ شا  لجمدو فقثب اات عط لجانتی لضدو اخقاا افقفتغضدل فقفقث/ شا گفت که اگر شما بغان بنگرید

# ا ا/ و بهتر که نبیند... ساا جغ غضتاافتاجشا فقثدلئج :  ساانمونه براي / را پاسخ کننامه فرمان داد که 
گی ئج ث تئ # خقث/ آید سیکچه و به سوي نام خواست هزاران  غگغجو ساا فقفتاافت اغمدوغضت ث

لِ تک اسفندیار که شود و گوید ئشااافت ضدالئفقفت ساا اگجااافت ا ا ب فقثضدلو غگئ اخقاائشی عط ب / پس آن ی
ب و آتش آو بهسپان آگاه کنند که به مگوگ مردان که  اخقثجغم ئگبوائسفقث ا ختغفقث ث  ئمدنت ساا\اغ م

این کاربرد پیشوندها  )دستور زبان فارسی میانه، راستا گویوايِ روسی: براي تنوع معنا و کاربرد این حروف نک (. بهرام بستایند
  : پیشوندها در پهلوي و پارسی  .در متون پهلوي و پارسی خود نوشتاري جداگانه را می طلبد

  

 ،اَپر،اَبر،برخلج

  

  ، پِرامون، پیرامونلئجغشاا  ،پت،بهالا           ،اُ، به سوي#ا         

 

  اَزِر،زیرخلئج 
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  : و گذر از آن  "شهر" ،"کشور" ،"زمین"نگاهی به  - 1- 1

در نوشته هاي اوستایی سطح زمین به هفت پاره یا هفت کشور . پس از آب میباشد ،در اساطیر ایرانی در مرحله سوم زمین"
ث بامیک که در میانه این . : پخش شده است جرِش و خُونیرَ ئوررِش، وبفش، وئوردرَد ش، فْ وه ویددفْ س ،ز کشور  ششاَر

هو را سرزمین ترجمه میکنند:  در اوستا "زمین" .)1374: 546عفیفی، رحیم، ص(".است سازماندهی مردمان نیز این . زِم، دئنْگْ
هو : گونه بوده است  ئتیش، : و رئیس هر بخش عنوان پت را با خود دارد . خانه، ویس، قبیله، ده: نمانَ، ویس، زنتو، دئنْگْ مانُ پن

ئتیش  هو پ ئتیش، دئنْگْ نتو پتیش، زئ ویس پ :دمان بهبد، دد، زنتو بخاك، زمین : زمین / 17:  5مهریشت، : نک . د، ویس ب
آب و خاك فراهان و نمیگویند زمینِ فراهان و : مانند  .گفته میشود آب و خاك/ اکنون در برخی گویش ها و نواحی ایران خاك

ور:  تادر اوس "کشور"// و یا خُراسونِ خاك یعنی خاك خراسان در گویش خیارجی. نه سرزمین شْ کشور در متون پهلوي به . کَرْ
معناي امروزي آن نیست بلکه معناي اقلیم و ناحیه را در خود دارد و هفت کشور زمین نیز خشکی هاي شناخته شده آن 

این هفت کشور زیر نام هفت اقلیم / 15:  4مهریشت،  : هفت کشور زمین نک/ ؟/روزگار هستند و یا قاره در معنايِ امروزي آن
  . نمود یافت ،پسین نوشته هاي دانشمندان ایرانیِ در

  

                                                             برِش رِش                        وئورجوئور  

  سوه    اَرزه   

  فرَددفشش                          ویددف                                

  

  

  

با آگاهی اي که متون مان به دست میدهد قاره ها و کشورهاي امروز جهان را با فرمول باال ترسیم میکنیم تا شباهت هاي 
 : دیروز و امروز را بهتر بنمایانیم 

 

 

     

 

  ا..............................................................آسی                                        

                                                                                                                    

 

     

 

  

  

 خُونیرث

 ها....ایرانی نشین

 

 اروپا

 اقیانوسیه آفریقا

آمری
 کا

  روسیه
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رَ : معناي کشور، قلمرو، حکومت، مملکت، را دارد، اوستایی :  "شهر" ثْ شَ شَس : ، پارسی باستان xšaθraخْ : ، ارمنی xšassaخْ
ašxarh پاوا شَس ثْرَپ xšassa pāvā، شهربان نیز از پارسی باستان خْ شَ . ف(:، xšasrap، در پارسی میانه کتیبه اي خْ
ر اي هیونان یونانیش ساتراپ، در متن ها شَتْ) فروشی ر، شَتْ ریستان،)یادگار زریران(: ر اي اران، اران شَتْ ریار، شَتْ آمده ... ، شَتْ
شاید پس از جریان یک خدایی کردن کشور به دست اردشیر ساسانی رواج بیشتري یافته و بار معنایی کشور در معنايِ . است

: مقایسه کرده است  "دیگر شهرها"ط نخست زمین را با نویسنده این متن در خ. امروزي، و زمین را به دوش کشیده است
بی شک در زمان ساسانیان شهر در  ،نسبت به دیگر زمین ها ،  نگفت"شهرهاسیستان نسبت به دیگر  زمینشگفتی و شکوه "

و نویسنده شهر گرگون شده یدر زمان نوشتن این متن حتماً بارِ معنایی این واژه ها دکه  نباید دانستبمعناي امروزیش نبوده و 
گر شهر را در معناي امروزي بگیریم سیستان نیز یک شهر است مانند شهر هايِ دیگر و ا/ ؟/آورده استرا در معنايِ امروزي آن 

؛ کشور در معنايِ امروزي است، "شهر". بدهیم) کشور(:اگر شهر را کشور بگیریم باید به سیستان استقاللی به اندازه یک شهر
جزئی از شهرِ معنایی شهر اکنون تحلیل رفته است و کشور جاي آن را گرفته است در این صورت زمین  بدین معنی که بارِ

شگفتی و شکوه زمین سیستان اعم از وضعیت طبیعی و اتفاقاتی که در این را نیز میتوان گفتن که  .است) کشور ایران(:ایران 
سیستان است زمین است و آن  آن جا که سخن از وضعیت طبیعیِ. آورده است "زمین"، میباشد به همین خاطر آن افتاده است

کشور را تنها یک بار به کار برده است که معناي بخش و ناحیه میدهد، در دیگر  .سخن میگوید کشور است دیگر امورجا که از 
معنايِ امروزي شهر را فردوسی  در این بیت .موارد نام سیستان را به تنهایی به کار برده است، نه شهر گفته، نه کشور و نه زمین

   اندر داستان دقیقی شاعر ".به شهرم یکی مهربان دوست بود، که گفتی، که با من به یک پوست بود":  بهتر میبینیم

ست آیا نیازي بود تا اولی اگر این دو، یکی ! "هامون"را یکی میگیرند یعنی  "دریاي کیانسه"و  "دریاچه فرزدان"فرهنگ ها 
از شعب جنوبی  فرزدان نام رودي بوده در ناحیه بلخ که ظاهراً"زرِه میان آن دو تفاوت بگذارد؟ / نویسنده با آوردن واژه هاي ور

آیا  /1389: 223قرشی،ص:".گردد جیحون بوده و در لغت به معنی بسیار روان است، اما تبدیل به دریاچه اي در زرنگ می
آن چه روشن است این است که در ترجمه متون پهلوي نبایستی  وزگار نواحی بلخ را نیز در بر میگرفته است؟سیستان آن ر

کیانسه  است،  "سیستان"در بندهش کیانسه و فرزدان هر دو در ناحیه  .نقشه ایران امروز را براي تعیین جاي ها در نظر داشت
رِه یعنی  ر/ 69ص:بن دهش ←  "...سیستان است که  آن گونه بهدریاي کیانسه " : دریا استزدریاچه استیعنی  فرزدان و : 

  / 76ص:بن دهش ←..."دریاچه فرزدان به سیستان است"
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  :ود یکی این که، از دیگري جدا میش:  "اوك ان کو"و هر یک با سخن  داردمتن سه بخش 

  ماه و سوشیانس زرتشتانِ سپیتامانزایش و پرورش هوشیتر و هوشیتر / وضعیت طبیعی سیستان: یکی این که  •
  فریدون و منوچهر/ ایرج و سلم و تور/ پیوند و تُخمه کَیان: یکی این که  •
  نوشدن دوباره دین/ آمدن اسکندر گجستک/ یرفتن ویشتاسپ شاذدین پ: یکی این که  •

   :ماید شعر گونه مین و با حذف برخی افعال پایانی کوتاه شده رخدادها را مرور میکندمتن، بسیار 

وت کو ان اوك ر او                        هیرمند ي– ررِه او فَرَزدان ي-وکیانسه ي– ز  

  سکیستان ي– دمیک اندر                                 داشتار اوش ي– گَر او

  ماه هوشیتر او هوشیتر                              ي– پروریشن او زاییشن

ت یانْ پیتامان ي– زرتوشتان ي– سوشْ ش          سچز رِست هکرتن اَخ.  

مک او                                      پتوند کو ان اوك یوپتان کَیان ي– توخْ هي–( د(  

  .مت اَویش ویزَند                                           کیشور ان پت

 یکی کارِ تورج دریایی و دو در نگاه آوردیمهست ما پس از ترجمه دو کار را براي مقایسه چندین ترجمه پارسی از این متن 
تکمیل کننده کار ایشان شاید ما کار اصلی را ایشان کرده اند و  .دیگر کارِ سعید عریان و موارد مقایسه را در پاورقی آوردیم

آوانویسی را پارسی نوشتیم تا فایده  .بدین شکل ها نمایاندیم /؟/پیشنهاد ها () کاسته شده از متن  []افزوده هاي مترجم  .باشیم
متن را خط به خط آورده و ترتیب دیگران را رعایت نکردیم تا مقایسه . بهره دارند ،اش همگان را رسد چه متخصصین به اندازه

  .آن آسان گردد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Com
pa

ny
 C

on
fid

en
tia

l



۶ 
 

 : آوانویسی  -2

  پت نامی یزدان

  1ي سکیستان-  اَفْدیه او سهیکیه

 ي دمیکی سکیستان هچ اَپاریک-  اَفْدیه او سهیکیه .1

 .]تر[شَتریها ا راد اَپِرتَر او وِه .2

رِه -او ور 2هیرمندي – اوك ان کو روت .3 ي–ي فَرَزدان او ز 

 ].هست[ي سکیستان –ي اوش داشتار اندر دمیک –کیانسه او گَر  .4

ت  ]او[ي هوشیتر او هوشیتر ماه –زاییشن او پروریشن  .5 یانْ وشْ توشتان –سري –ي ز 

پیتامان هچش رِست اَخز کرتن .6 س. 

مک  .7 یوپتان –اوك ان کو پتوند او توخْ هي–(ي کَیان د( 

رَزندان . ویزَند اَویش مت پت ان کیشور .8 رِتُون–هچ فْ  ي فْ

 هپت خُوتاییکه تورکیستان  -او توچ  -ي هرُوم –که کیشور  -سلم  .9

یوپت ]که[ارِچ  -داشت  .10 هران داوش بِ اوژَت ؛بوت ا. 

رَزندان  .11  هن کس بِ نی ِ –ي ارِچ بِ کَنیک –او هچ فْ

رِتُون . مانت .12  او پت 3فَرَزدان نیت ]ي–[اُ ور  ]اوش[او پس فْ

 .هوم پتوند کا هچ هان کنیک پوس زات]د[نیهان داشت تاك  .13

رِتُون اُ  .14 ت ویسور  ]اي[ور  پس فْ چ اَرفَرَزدان شوت اوش ه 

ت خُواست او پت اَپاچ آراستن  .15  اران شَتر ]اي[اَناهیت آیفْ

 رتراندر سکیستان گاس مهمانیه اَپِ 4اَپاریک یزَتان هچ ،کَیان ]اي[او خوره  .16

رِین .17  .آیفت ویندات اَپاك مانوش چیهر او اُوي شان اران آفْ

 کرت ي فَرَزدان–دنْ پت ور  اوك ان کو ویشتاسپ شا .18

رَتوم پت سکیستان .19  - او ویشت. او پس پت اَپاریک شَتریها رواکیه فْ

 ي- 5انتتوساهوم سن ي زرتوشت او –پت هم پورسکیه  شا اسپ .20

                                                           
تان خوانده میشود. نَسک  یداضاست همچون در  "ك"دندانه سوم  یدض  ١ سخوانش سیستان امروزي است ولی سکیستان نام . و یا با یاء مجهول که س

  . قوم سکا را در خود دارد
 هیتمند: متن  ٢

:  66مشکور، محمدجواد، ص: نک . راهنمایی کردن، پیروي کردن آمده است: نیتَن  ئگجااتاادر فرهنگ ها به گونه  ئگئجااتمتن نادرست نوشته   ٣
 . 779ش:  88و جنیدي، فریدون، ص 35ش

در این صورت را پیش از دیگر ایزدان بیاوریم  ساکه باشد و یا این که خود : کو  عط باید باشد و البته درست تر آن است که پیشوند اسمیِ اسا ٤
  ...از دیگر ایزدان درونِ سیستان: میشود 

ئنَ از مملکت سائینی می باشد که فروهر پسرش در فروردین یشت ستوده شده است  ٥ ذکر شده که سئنَ، . بنا به مندرجات دینکرد، اهوم استوت پدر س
 ahūm.stūtستوت، . ، اَهوم97: 13پور داود، یشت./ 1383:145وشیدريجهانگیر ا: نک . خواهد بود) یکی از طبقات هفت گانه پیشوایان دینی( فربرتار 

ئنَ  .بجا می آورد) یتا اهو(به معناي کسی که نماز اَهونَ  که سsaēna در  "ي". تورج دریایی سین اهو مستودان بوستینگ خوانده است./ پسرش است
ئنَ ه. سین یاء مجهول است و به گونه کسره خوانده میشود ن از سنا درست مینماید و سئ در بوستینگ را از کجا آورده است؟ "ن"مچون سینا از س 
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رَتوم پت سر –هاویشتان  اَش- چِگُون بوستیک .21  ي زرتوشت فْ

 چاشت دن سکیستان اُ. )هند(اُوي بوت  ]ي–[هاویشتیه  .22

راچ ]ي–[دوتَک  1پت پنچاهرواك داشتن راد پنچاه او  .23  وِهان فْ

ک . رفت .24 نیچگَنباِ  –نَسنخُوان  2سزن بورد چِگُون س 

رْ   .25  )ي–(ي هان بوت –ي زرتوشتان پت ویراستَکیه –میتْ

ر   کا .3توینْ .26 نْدس  اران اُ   ي هرُوم–گُجستَک اَلکْ

ي شان  .27 ت اُورْ م راهك شَتْ ت بوگ مرتیهي – پ رفت م 

 مرت او رِیتَک اچند اُ سکیستان مت  .گیریفت اوژَت .28

 ِ– 4اَپورناییک )ي–(ي زنان بوت –ِ  بوت –او نَسک  هند .29

تگَنباسنیچ  5ِ –او نَسک  .30 اُس او وت چِ هان 6مرستات پکرت ا 

 شت او آراست او ویراستدنْ اندر سکیستان اَپاچ گ ]ي-[ 7راه .31

 اَپاریک گواك نِ سکیستان اَذَگَشنوك نوك بِ پت  .32

33. رماك  8من که. موواك هت هان گنپزِند شاتیه   ِ – دي–ی 

ریکانیه .34 ت راد   گُه رَمایِند یشتنِ  –هاتوخْ  .فْ

35. و خْ روت شاتیه رامیشن شات او فَرَّ ت دفت پرَج  فْ

رَو  زیویشن دیراو  .36 کامک ، او پِرُوچکَر او اَهوات كنچام ب9ه 

                                                           
 .در ترجمه هچ آوردیم/ ؟./از، درست تر مینماید: هچ  سا  ١

را هزوارش دزد گرفته است درحالی که هزوارش دزد به  غ\. ، خوانده استDuzd-sar-nizadتورج دریایی به استناد خوانش وست این واژه را   ٢

واژه یعنی  باقیمانده. میباشد و اگر این هزوارش بود مصحح محترم متن پهلوي حتماً در تصحیح خود آن را رعایت میکرد ب غ\و    ب\گونه هاي 

، 1354: 30ص یشت ها،پورداود، : را چنین خوانده اند  اوستا 16نسک . نیزد خوانده است -مجموعاً سر s-y-n-čرا که عبارت است از حروف  ضقاچا
این نسک به : ، گَنَبا سر نیجت و ادامه میدهد 1383: 411اوشیدري، جهانگیر، ص/ Gonabad-sar-nigadبی تا، : 93مشکور، ص/ گنبا سر نیجت

با توجه به نبود نسخه دست نویس، پهلوي این نسک را با  .طوري که از نوشته هاي دینکرد بر می آید از نسک هاي داتیک یعنی قانونی به شمار می رفت

وا سنیچ که نمیتواند درست باشد. گنا سنیچ خواند     بافتاده، میتوان گَنبا سنیچ خواند و بدون       بدر نظر گرفتن  و د .  
. ف: حاصل کردن، بدست آوردن، پیروز شدن نک و نیز در معنايِ یافتن، . 8:87جنیدي، فریدون، ص: نک  آشکار کردن: وینداتن  غفقثیوتاا  ٣

  فروشی
اهراذي با توجه به . 1: به جز اَپورناییک خوانش هایی که متصور است عبارتند از . است  خل اجاغظدرستش ،  خلجاعظمتن اپرنایئیک نوشته   ٤

دزدي، غارت، :  apparاز  .آورنده ،سازنده:  āpurāk. 2. آوردن نسک زنان منظورش دعاي دوازده هماست که زنان براي پاکی از گناه میخوانده اند
appār  : 3 .نسک غارت شده ،نسک گم شده: برده شده، دزدي شده، غارت شده .afrang  :ما در ترجمه اَفرنگ را  /؟/تزیین شده، آرایش شده، زیبا

، در 10در زند وهومن یسن، در هفتم بند. گزینش کردیم چه نسکهاي باقی مانده را آن اچند مرد و جوانی که به سیستان آمدند استوار کردند نه کودکی
: و در توضیحات این را به تولد مسیح نسبت میدهد که البته به جمله ارتباطی نمی یابد  سخن میگویدوقایع دوره هوشیدر درباره پدیدار شدن کودکی 

  . 1383: 60هدایت، صادق، ص: نک . "پدیدار شود و از آن سوي کسانی که در جستجوي بچه خردسالی باشند"
 .شناخته شده است و نیازي به یاء نکره نمیباشدنسک گَنباسنیچ را پیشتر شناسانده است و اکنون دیگر . باشدث باید ب      ٥
  . نَرم نیز همان معنا را میرساند  ٦
  درست است جغفق ٧
 .که، است:کو عطمعموالً پیشوند فعلی است، پیشوند اسمی معموال  ساا  ٨

  ."که": تورج دریایی . "کسی که" پیشوند فعلی است در معنايِ پیش از نیپیشت و خُوانت ساا ٩
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37. خُوان خُوِیش او ك نیپیشت كم. تاَش. 

 

  : ترجمه -3

  ب نام یزدان

سیستان شگفتی و شکوه  

 سیستان از دیگر 1شگفتی و شکوه زمینِ .1

  ]:است [ ]تر[بِهشهرها به این دلیل بیشتر و  .2

 و دریايِ 2رود هیرمند و دریاچه فَرَزدان : که یکی این .3

 ].است[اندر زمینِ سیستان  4و رشته کوه اوش داشتار 3کیانسه .4

 سوشیانت زرتشتانِ  ]و[زایش و پرورشِ هوشیدر و هوشیدر ماه  .5

 )از سیستان آغاز خواهد شد : ( ریست اَخزْ کردن  آن جاسپیتامان از  .6

 یکَیان 5دهبدانِپیوند و تخمه  : کهیکی این  .7

 از فرزندانِ فریدون : آمد شاناین کشور گزند به  6به .8

 9به فرمانروایی ]را[ 8که ترکستان -و توچ  - 7روم کشورکه  -سلم  .9

 ]ند[ایران بود، او را بکشت 1دهبد ]را که[ایرج  - ، ]ند[داشت .10

                                                           
زمین عام تر از کشور و شهر است چون شامل وضعیت طبیعی سیستان و وقایع و اتفاقات در آن نیز . گفته میشود و سرزمین امروزي استزمین   ١

 . و نویسنده خواسته تا به همه این امور بپردازد به همین دلیل شهر و کشور نگفته است میشود
دانو   ٢ رَز تاثري ونت : در برابر آن براي آناهیتا نذوراتی می کند و آرزومند می شود که بر دشمنانش  همان دریاچه هامون است که کوي ویشتاسب: فْ

و همان دریاچه . در پهلو ي، این نامِ اوستائی فرزدان شده. بدکار، پشَن دیو پرست و اَرِجت اَسپ دروغ پرست پیروز شود و آناهیتا وي را کامیاب می سازد
این دریاچه در سیستان است و گویند که چون آزاد مرد درست کاري، چیزي اندر آن افکند بپذیرد و . زاده می شود اي است که هوشیدر در کنار آن

ن چشمه آن نیز با آب دریاي فراخ . چون درست کار نباشد آن را باز بیرون افکند 367اوشیدري،جهانگیر، ص . پیوسته است) وئورو کرته –فراخکرت ( ب :
ي است که در اوستا ضمن اشارت به جنگ گشتاسب با دو تن از دشمنان او ذکر آن رفته و از اشارت اوستا برمی آید که این دریاچه نام دریاچه ا./ 1383

 . دهخدا: نک . مقدس بوده و ظاهرا دعا در برابر آن مستجاب میشده است، زیرا گشتاسب براي پیروزي خود در برابر آن دعا خوانده است
مان دریاچه هامون است که در اوستا به صورت کیانسه، در کتب فارسی مثل صد در، بندهش و روایات داراب هرمزدیار کانفسه ضبط ه: کَنس اُویه   ٣

. موعودهاي زرتشتی در کنار همین دریاچه ظهور خواهند کرد. آمده، دریاي کیانسیه نامیده شده) دریا(این اسم در اوستا گاهی با کلمه زریه.شده است
 .1389امان اله قرشی، : براي فرزدانو نک ! نمیشود فرزدان و کیانسه هر دو هامون باشد/  1383: 396ي، جهانگیر، صاوشیدر

، شماره 1380: 172ص:بهار، مهرداد، دارنده و حافظ سحر/؟/کوهی که دارنده روشنایی است از بلندي که دارد. مانند اوش در اوش بام، یعنی روشنایی  4
12  
  فروشی. ف: دهبد، شاه، شهریار نک : دهیوپت   ٥
پیشوند اسمی است در معناي به، با،  "پت"پت را نتوان اندر ترجمه کردن چه . انداندر ترجمه کرده  % پت را الاو سعید عریان تورج دریایی   ٦

  .کشور ناحیه، بخش و اقلیم است. کشور معنايِ امروزي را ندارد. در معنايِ درون و میان است و ورود را نشان میدهد "اندر"بوسیله، 
مگر این که تاریخ داستانی ما که در شاهنامه آمده با دوره هاي تاریخی پسین تر مطابقت کند که بسیار دور از  .روم هنوز در تاریخ به پیدایی نیامده بود ٧

 .1390پیرنیا، حسن، خطوط برجسته داستان هاي ایران قدیم، : براي تطبیق تاریخ داستانی با دوره هاي تاریخی نک . تاز ذهن اس
 شاهنامه: نک. ها گویا در زمان ساسانیان به مرزهاي ایران نزدیک میشوند ترك. نیامده بودترکستان هنوز در تاریخ به پیدایی  ٨
 .سروري: تورج دریایی . فروشی. ف: واي مستقل، پیرو قانون خود نک فرمانروایی، فرمانر: خُوتاییه   ٩
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 2.و از فرزندانِ ایرج ب جز کنیزي کسِ دیگري بنماند .11

 و به ،یی کردراهنمابه سويِ دریاچه فرزدان  ]او را[فریدون  و پس .12

 پیوند، هنگامی که آن کنیز فرزند زاد 3داشت تا دهمنهان  .13

 از اَرِدویسور ) براي فرزند : ( 4اوبرايِ  پس فریدون به سويِ دریاچه فرزدان شد  .14

 آراستنِ ایران شهر 6باز مراد خواست و براي 5اَناهیت .15

   )ساکن بودند(مهمان  اندر سیستان گاه 7]که[ -دیگر ایزدان  ]از[و فرّه کَیان،  .16

 ) ستایش کنان : (9دعا گویان 8ایرانیان ایشانبا منوچهر و  ؛باالتري آشکار کردمراد  .17

 .) پذیرفت:  (کرد دریاچه فرزدان  10به ]را[ویشتاسپ شاه دین  : یکی این که .18

 -و ویشت .و پس به دیگر شهرها نسیستانخست به  11رواج داد .19

رسگی زرتشت و سن اَهوم بهاسپ شا  .20 هم پ ستودانِ ا 

ستی .21 سرِ نخست به ]و[شاگردان زرتشت  2اَش-چون – 1ب 

                                                                                                                                                                                     
باالتر بوده است چه رشک دو برادر را نیز به ) خَوتاییه(تورج دریایی دهبد را فرمانروا ترجمه کرده است ولی پیداست که دهبد مقامش از فرمانرواي  ١

 . دیباچه:نک. نتو باالترین بخش بنديِ اقوامِ آریایی به حساب می آمده استدئنْگْهو پس از نمانَ، ویس، ز .همراه داشته است
  .بر سرِ افعال تا قرن ها پس از ورود اسالم نیز در ادبیات پارسی رایج بوده است و زیباتر آن است که در ترجمه نیز رعایت گردد "ب"پیشوند   ٢
فریدون و سومین پیوند پیوند  چهارمینمنوچهر نبیره فریدون آورده اند، اگر این مطلب درست باشد ) دهخدا، برهان قاطع ( : منوچهر را فرهنگ ها   3

ج منوچهر بن مفسجر بن وترك بن شروسک بن ایراك بن ؟ بن فرسنگ بن اشک بن فرکوزك بن ایر":القصص گفته صاحب مجمل التواریخ و  .استایرج 
  . نهم نوشته است: سعید عریان . 1390: 79پیرنیا حسن، ص: نیز نک  و1389: 27ص "بهمه روایت نبیره ایرج بودستبن فریدون الملک 

ویشتاسپ شا است یا آن  "او"روشن نیست ضمیر . "و او از اردویسور ناهید مراد خواست": ترجمه کرده نوشته است  "او"را  "براي او"تورج دریایی  ٤
براي شخص حاضر به کار نیاید و اگر آن فرزند زاده شده باشد که بسیار بی معنی است نوزادي  "او"د زاده شده؟ اگر فریدون باشد که ضمیر غایب فرزن

آیفت ، یعنی براي آن فرزند زاده شده از اَرِدویسور اَناهیت "اورا، براي او"یعنی  &خل. ترجمه نمیشود "او" &خلدرهر صورت ! آیفت بخواهد؟
 .خواست

آورده باز آن که متنِ پهلوي را ترجمه میکنیم نه پارسی امروز را، هر چند در پارسی امروز ناهید میگوییم ولی در هنگام ذکر  "ناهید"تورج دریایی   ٥
ناهید آلوده است و اَناهیت . شود را بی آالیش ترجمه کنیم، پس معناي واژه ها نیز بایستی به همان گونه که هست آورده "ناهید"معنا دیگر نمیتوانیم 

 .بی آالیش
مشکور، : براي هزوارش اَپاچ نک . تورج دریایی اَپاچ را اَپاك ترجمه کرده است. اَپاچ یعنی باز، دیگر باز، اَپاك یعنی با؛ و این دو با یکدیگر تفاوت دارند ٦
گویاي  "باز آراستن"رج و حمالت سلم و تور ناتوان شده بود و فعل روشنگري این که ایران پس از کشته شدن ای. 324: 34و جنیدي، ص 51: 116ص

 .این سخن خواهد بود

 .پاورقی همین شماره خط در بخش آوانویسی: نک . از: هچ  سا: متن   ٧
 !ایران شهر: تورج دریایی  .همراهی را میرساند یعنی به همراهی منوچهر و ایرانیان "با". ایرانیان: یعنی ارانیکان در ایران جمع است  "ان" ٨
 .ان آیفت خواستیک بار از ایزد بانو اَرِدویسور اَناهیت براي فرزند زاده شده و دیگر بار براي دوباره آراستن ایران شهر و فرّه کَیان از دیگر ایزد  ٩

دریاچه یعنی در کنار و مکانی که دریاچه در آن  "به"درست نمینماید،  "در دریاچه فرزدان: " اندر ترجمه کرده است % پت را الاتورج دریایی   ١٠
دریاچه  روبرويدر آبان یشت آمده که کی گشتاسب بلند همت . یعنی پذیرفت: قرار دارد، روبرو و یا در برابر دریاچه، در نزدیکی دریاچه دین را کرد 

، 2مزدیسنا و ادب پارسی، ج : نک . ت و پشنه و ارجاسب ظفر یابدفرزدان براي اردویسور ناهید قربانی کرده خواستار است که بر دشمنان خود تثریاون
  ./ 75ص
. آغاز میگردد، یعنی نخستین روایی در سیستان و سپس به دیگر شهرها "رواکیه فرتوم"تمام میشود و گفتارِ پسین با  "کرت"گفتار پیشین با فعل  ١١

حرکت آغازین  "ب"آغاز تبلیغ دین است و پیشوند . و رواج دادنش نخست به سیستان بود )پذیرفت(: این دریاچه کرد ) در برابر(:ویشتاسپ شا دین را به

در ": ترجمه کردن آن گونه که تورج دریایی آورده  %را  الاازیرا نمیتوان  ،"نخست به سیستان و سپس به دیگر شهرها": و تقدم و تأخر را میرساند 
به پایان میرسد و آغاز گفتار پسین  "کرت"پیشین با فعل  گفتارگرفته اند ولی  "رواکیه"را با  "کرت"تورج دریایی و سعید عریان هر دو فعل  ".سیستان
 ..نخستین روایی:  "رواکیه فرتوم"میشود 
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 5.آموختدین را  4سیستانیان  -  3شاگرديِ او بود .22

  پیشدوده نیکان  از ]نفر[ 100 ]به دیگر شهرها دین را[رایج کردن  .23

 ن بورزس که گونه آن -خوانند  نیچاسگَنب ]که[ ینسک ]ایشان[ ]ند[رفت .24

   -  مهرِ زرتشتان به ویراستاريِ آن بود .25

 به ایران شهر 7هنگامی که اسکندر گجسته رومی. 6]ند[کردآشکار  .26

 موبدي بودند 8فروغبه  ]را که[آمد آنهایی  .27

 : سیستان آمدند 9چندین مرد و جوان به سوي. گرفت کشت .28

 12آراستهبود  ]را، و نسکی[ 11زنان 10و نسکی بود که .29

                                                                                                                                                                                     
ست است،   ١ ستی منسوب به شهر ب تور –شَتریستان ": در نامه شهرستان هاي ایران آمده ب سست، ب ریران کرت؛ پس هان گاس کا وی–ي بشتاسپ ي ز

ست را بستور پسر زریر کرد؛ پس آن .  "ي ویشتاسپ او اَپاریک واسپوهرکان اندر نیشهیست–پت فْرَزدان  بوت او بونک  ]راد[شا دن یشتن  شهرستانِ ب
نه ویش بوستینگ :تورج دریایی  .قرار یافت: تاسپ و دیگر شاهزادگان اندر نشست گاه هنگامی که ویشتاسپ شا برايِ خواندن اوستا به فرزدان بود و ب!    

ستی باز میگردد-در چِگون "ش"  ٢ را نادیده گرفته است "ش"تورج دریایی . اَش به اهوم ستودانِ ب . 
و ویشتاسپ شاه با ": تورج دریایی) سن اهوم ستودان بوسیک( فعل بودن را جمع آورده است ولی شاگرد زرتشت که نامش را برده یک نفر است  ٣

شخص دوم که بوده است؟ مگر میان  ".زردشت و سین اهو مستودان بوستینگ چون از اولین شاگردان زردشت و برترین شاگردان او بودند همپرسگی با
در  "ش"ضمیر . تصحیح کردن "بود"نیز درست شود وگرنه فعل را باید به  "بودند"سن و اهومستودان بوستیک را جدا کنیم تا دو نفر به نگاه آید تا فعل 

 .چِگون شان: َش مفرد است و به یک شخص داللت دارد و اگر دو نفر بودند بایستی میگفت -گُونچِ
  .در سکیستان جمع است یعنی سیستانیان را دین آموخت "ان"  ٤
تصحیح  "اشتنچ"گذشته است یعنی آموخت و اگر به جمله پسین ارتباطش دهیم آن گونه که تورج دریایی کرده؛ بایستی آن را به  "چاشت"فعل   ٥

چون مبلغین را معموالً به شهرهاي دیگر ! بی معنی خواهد شد "فراز رفتن"کرده یک واو عطف میان چاشت و رواك داشتن بیاوریم، وگرنه فعل 
صه کارهاي خال. نفر خوبان را براي رایج کردن دین به دیگر شهرها میفرستد 100پس گفتار نخست با فعل چاشت به پایان میرسد و پسان . میفرستند

با همپرسگی . 3. نخست به سیستان رایج کرد و سپس به دیگر شهرها. 2. دین را در برابر دریاچه فرزدان پذیرفت. 1: ویشتاسپ شا از این قرار است 
ستی سیستانیان را دین آموخت ن اهوم ستوتان بیگر شهرها گسیل کردنفر از دوده خوبان را به د100براي رواج دادن دین  و. 4. زرتشت و شاگردش س.   

نفر  100دنباله کار آن  24ترجمه تورج دریایی در این گفتار بسیار گنگ است و آن را هیچ پیوندي با گفتار هاي پیشین نمیباشد، در حالی که خط   ٦
: داتیک  چون نسک شانزدهم نسکی. گستردند:نفر نسخه نسک شانزدهم را به ویراستاري مهر برزِ زرتشتان؛ آشکار کردند 100یعنی آن . فرستاده است

  .  قانونی، بود میانِ مردم گستردندش
 .اسکندر یونانی بود نه رومی و رومیان هنوز در تاریخ به پیدایی نیامده بودند  ٧
راه"  ٨ ترجمه کرد ولی باید در نظر داشت اگر میخواست  "راه"مجازاً شاید بتوان ) فروشی. ف(فروغ و روشنایی، درخشندگی، زیبایی و افتخار است "ب

ي موگ مرتیه، ولی این کار را نکرده و خواسته درستی و روشن بودن راه موبدان را نشان –راس  *جغفق ث سائمدنت: بگوید به آسانی میگفت  "اهر"
راه"تورج دریایی . بدهد ترجمه کرده است "راه"را  "ب. 

در  #ا با توجه به کاربرد  را میرسانند ولی "به"درست است که هر دو پیشوند اسمی هستند و معناي . ترجمه کرده است الارا  #ا تورج دریایی   ٩

یعنی مرد و جوانی چند به . ترجمه شود "به سويِ"حرکت به سویی را نشان میدهد به همین خاطر باید  #ا . متون میتوان فرق این دو را تشخیص داد

ت سیستان نشان میدهد ولی  ،"به سويِ". سوي سیستان آمدند گویاي این سخن نیست الاحرکت این گروه را به نی.   

 . است و یا در این جا افزوده است "که"پس از فعل حرف ربط  ث  ١٠
اوشیدري، : براي دوازده هماست نک / ؟/شاید نسک یاد شده دعاي دوازده هماست که طی مراسمی زنان میخوانده اند تا از گناهان پاك شوند  ١١

فرشته  22روز به افتخار  264دعایی است که در :هوماست مینویسد/صادق هدایت در روشنگریهاي واژه دوازده هومیست./ 1383: 282جهانگیر، ص
 .1383: 52هدایت، صادق، ص: نک .روز پی در پی پرستش میشود 12و هر فرشته به نوبت خود  میخوانند

بود که  شاید میخواهد پراکندگی نسک هاي اوستا را پس از حمله اسکندر بازگو کند یعنی در دست زنان و کودکی پاره اي نسکی از اوستا باقی مانده  ١٢
باسنیچ، همه را گرد آورده و به خاطر سپرده بودندآن اچند مرد و جوانی که به سیستان آمده  دوره والش شاه اشکانی اوستا . بودند به همراه نسک گَنْ

در بررسی متون، جغرافیاي امروز را نباید در )  143پیرنیا، همان ص ( .میرسید نژاد اشکانیان به سکاها) 1378: 161پیرنیا، حسن، ص(:.جمع آوري شد
تورج دریایی نوشته که بچه اي نسک را . ان بیش از سیستان امروزي بوده است و منطقه زیر نفوذ اشکانیان نیز همچنیننگاه آوردن گستردگی سیست
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30. نیچ و نسکن دلیلداب ندبوداستوار و حفظ کرده  ]را[گَنباس 

 ]ند[و پیراست ]ند[اندر سیستان بازگشت و آراستراه دین   .31

 دیگر جاي ها به خاطر) نسک گنباسنیچ را ( :  2آن را پسسیستان  1بهبه جز  ،نو، نو .32

 شاديِ ندبه جاي می آور 3تشریفات مذهبی را ن جايکه بدامن . نبود .33

ختی فرمایند خواندن خانواده .34 من را هاد. 

 شاد و فرخ ،رامش ،شادي ،درود پایان یافت به .35

 بوات کامه انجام ،اَهروو دیر زندگانی و پیروزگر و  .36

 .اَشم. میخواند کسی کهو  ]را[ 4خویش، شتکسی که نو .37
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. نسک ها را فراهم آورده استوار کردند "آن اچند مرد و جوانی که به سیستان آمدند"و البته از متن نیز چنین بر می آید ولی، ! استوار و به خاطر سپرد

را معطل  "مرد و جوانی چند"تورج دریایی جمله . عطف کرده است 28او عطف آغاز میگردد یعنی گفتار پسین را به گفتار پیشین در خط با و 29خط 
یاء "میتوان کودك خواندن در این صورت واو عطف را از آغاز بیاندازیم، . // گذاشته است در حالی که گفتارهايِ پسین تکمیل کننده آن گفتار است

دست زنان و نسکی بود در دست کودکان و نسک گنباسنیچ جمع بدان بیافزاییم آن گاه میتوان گفتن نسکی بود در  "ان"را از کودك بریده و  "نکره
  .تورج دریایی در ترجمه نیاورده است]ند[ماضی نقلی کامل است یعنی کرده بود "کرت استات"فعل / ؟./همه را استوار کرده بودند

 . ترجمه کرده است "در"تورج دریایی . اندر ترجمه شود %میباشد و نباید  "به دیگر جاي ها"براي تعیین مکان و تقدم به کار رفته و تأخرش  الا  ١
گ یعنی آنگاه ترجمه کرده و نوشته   ٢ گش به نسک در اَذَ "ش"ضمیر  ."به جز در سیستان آنگاه به دیگر جاها به یاد نماند": تورج دریایی اَذَگش را اَذَ

باسنیچ را به دیگر جاي ها یادي نبود، که آن را نادیده انگاشته و در ترجمه و اگر . نیاورده است گَنباسنیچ باز میگردد، یعنی به جز در سیستان نَسک گَنْ
گ را به گونه جمع می آورد یعنی مینوشت  گ شان، بدین: منظور نویسنده آن چند نسک بود پس میبایستی اَذَ آن نسک ها را به جز سیستان : معنی  اَذَ

  .  در دیگر جاي ها به خاطر نبود
 .فروشی. ف "تشریفات کامل مذهبی" :هماك دن   ٣
وت او شاتیه او رامیشن، شات او اَهرَو او فَرَّخْو او دیرْ زیویشن او : نیز چنین پایان نوشتی هست  "ماه فروردین، روز خرداد"پایانِ نامه   ٤ رت دفت پرَج فْ

شْت  نیپی وات كنچام بک هواك او کامک رکَرْ  او کام خُوِیپِرُوچ کار فْرَمایِت شك خُوانات او ك که نگه میدارد: تورج دریایی . ك.  
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