
 مفهوم و مصداق پازند یدر دگرگون  یجستار 

 (استبدربر لژ هشابه اللوم انسبنی   دطبلعب  فرهنای)  1حمیدرضا دالوند

 1401 پاییز ، تاریخ انتشار:9/1401/ 17، تاریخ پذیرش: 29/6/1401تاریخ دریافت مقاله: 

   

ک   ی اب دتون لهلو   ی ا لببن  هسهتن   لبره   ی هب دتن   سهنب ر دزد   ی فدر   راث د اب د  ی ر د بخش مشهرا   چکیده: 
  ن د   لببن هب ابجرل  نخسههت شههون  ی ان ، لببن  گفت  د نق  شهه ه   ری م ب  بع  ب  یط ا سههتب 12  ۀ اب سهه  

  ی   م دطبلعب  اربشهرن  19  ۀ قرار گرفتن    در سه    شهنبسهبن ران ر بودن  ک  دورد توج    اقابل ا   ری هب دتن 
  ۀ ببر در  ی من ان   ۀ دختلف رهب شهه ن    دطبلع     ر دال م ب  20  ۀ   ادب در سهه  رف، ر آنهب صههور  لذ   رادون د ل 

 آنهب انجبم نش   
  خود د اسهه،  ل    ره دتهأیر   جه   ی ا  ه ره له    ری به  یط ا سههتهب   ی یط لهلو   ر دد تغ   نه  ر النوان فرا به    لهببنه  

لببن     ی   دصهه اق   ری دعنب   ی   دگرگون م د ن د ب   م د توان ی اسهه،   رد آن را در ا سههتب هم د  م ر دفهوم لببن  ق  
 شد ک   ب  د تحوال  در بسهتر ح   ن ر ا   ی   ماونا  ی سهت د م   م 19  ۀ اب ر بگبر ببسهتبن تب سه    ی سه ر لببن نو 
 دقبل  اس،    ن ر ا  ی   هن  دوضوع اصل   ران ر در ا   ی بردشت 

   ی یط، یطوط ببستبن  ر دد تغ   بن، د ببستبن، لببن هب، بردشت  ران ر ا   ی هب بببن ها: کلیدواژه 

 

 مقدمه    1
ارران دطبلعب   در  درتنع  سه     دعربری  ب لببن   بببنشنبسی،  در   رژه  آنچ   اس،   ببستبن،  هبی 

ای اب دتون ندبرشی   آردنی اس، ک  ح  د س ۀ  شود، اغلب لددره ادبدب  ادر ب دزدرسنب لببن  گفت  دی
تغددر یط دشوار  سخن درار، لببن  فرارن  ان   ب م ب  بع  اب یط لهلوی ب  یط ا ستبری نق  ش ه12

  لرابهبم لهلوی ب  یط آ اری   دقدق ا ستبری در ر بگبری ب  نسا، دتأیراس،  ارن در حبلی اس،  
شنورم  نظر ب  اهرد،  ای کهن دارد   لژ اک آن را در دتون ببستبنی هنوب دیک  اصطمح لببن  لدشدن 

 
1. zurvandad@yahoo.com 
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ی آن ادری ضر ری اس،  در هب بن ی تحوال  دفهوم لببن    تطادق دفبهدم   دص اقدوضوع، جرع
 کنن ه برای مدستی   ماونای تحوال  لببن  لد ا کندم  سطور لدش ر  برآندم تب لبسخی قبنع

 شده مطالعات انجام    2
شنبسبن بب لبرسدبن هن ، لببن  ب  دالرلی من  دورد توج  قرار گرف،   در نخستدن بریوردهبی شرق

د لر ن  آندتد   مون  اشردا   2بر نوفای       1لدشابدبنی  فردررش  هوگ   3تب  دبرتدن     رلدبم    4  
دشوار   19در س ۀ  5 س،  یط  نسا،  ب   قرائ،،  در  دادن   سبدگی  نشبن  توج   لردایتن     ب ان  م 

دهم اب  ردی  اررانلهلوی،  توج   دالر   ک  بی  تررن  دتونی  دجروال   هرۀ  در  بود   لببن   ب   شنبسبن 
هبی ار لب راه ربف،، حجم مشرادری اب دتون لببن  ب  یط   م اب هن  ب  کتببخبن19  –  17هبی  س ه

هب   ندز شفبفد،   سبدگی یوان ن آنهب، ساب  ا ستبری   فبرسی  جود داش،  دسترسی ب  ارن دتن
 هبی لببن  آغبب کنن   شنبسبن آدوبش لهلوی را اب دتنش  ک  بسدبری اب ارران

ای  شنبسی آلربن، توج   رژه ( اب حلقۀ شرق5:  1851شنبسی، اشردا  )در ددبن لدشابدبن ارران
م دنتشر کرد  در  19ب  دتون لببن  نشبن داد   نخستدن آثبر ج ی در ارن حوبه را در ندرۀ د م س ۀ  

م براسبس دجروالۀ کرنهبگ دطبلعب  یود را ر ی لتد، اررانی، آفررن هف، ادشبسرن ان    1846
سبنی بود ک  دطبلعب  دقدقی درببرۀ دفهوم لببن  در  من  دتن کومک لببن  آغبب کرد  ا  اب نخستدن ک

 رژه  (   براسبس بررسی بریی دتون لببن  ب  5-15دتون بردشتی   فبرسی   الربی انجبم داد )هربن:  
در د    6دستور زبان پارسی م دستور بببنی برای لببن  تح، النوان  1851نسخ ددنوی یرد، ب  سبل  

(  بخش نخس، اثر ربدش ه فصول  33: 1883انس، )هوگ، بخش نوش،   لببن  را بببنی دستق  د
(، فص  د م: صرف  48-16:  1851)اشردا   گدرد: فص  نخس،: یط   نظبم آ اریبرر را دربردی 

)هربن:   )ص48-99 اژگبن  سبی،  اژه  سوم:  فص   )ص  99-105(،  ترکداب   مهبرم  فص    ،)
- 113لبربنی )ص  (، سخن112-108( )ص48-16(، فص  لنجم: حر ف   ادا  )ص105-108
 (  124)ص  هبری اب دتون لببن  را ب  یط ا ستبری   فبرسی آد ه اس،(  در بخش د م ندز نرون 123

ای اب دتون دختلف را ل ر آ رد ک  دجروال   7ادبیات سنتی پارسیان م کتبب  1860اشردا  در  

 
1. A. Duperron           2. E. Burnouf 

3. F. Spiegel           4 .M. Haug 

5. E. W. West           6. Grammatik Parsi Sprache 

7. Die traditionelle Literatur der Parsen  
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دتن   1م  روستی1868؛   ندز نک  کتببنبد (  در  130-120)ص  بردشتی ابجرل  دتون لببن  اس،
در   بهره جس،   ندز  آن  لببن   دتن  اب  را مبپ کرد    لببن م  اژه1870بن هشن  لهلوی    -نبد  کهن 

هوشنگب  دستور  ب تصحدح  ب جی    هوگ  دبرتدن  راهنربری  سرآغبب ربری    کبر  رسد  ارن  مبپ 
، بود ک  در کبر  جی، دبرتدن هوگ    رلدبم  س جی جبدبسبنفرۀ دستور هوشنگهردبری گر ه س 

هبی نخس، را استوار برداشتن    آثبری مون ددنوی  تصحدح   نشر اللری دتون دهم فبرسی ددبن  گبم 
م دنتشر ش ن   در هرۀ ارن  1887م   شدن گربندک  بار در 1872م، اردا ررافنبد  در 1871یرد در 

دتن گجست     2برتلریندز ب  1887(  در  60-47:  1883آثبر دتن لببن  دورد توج  بوده اس،)هوگ،
 نبد  ب  فرانس  دنتشر کرد  اببلدش را تصحدح   بب شرح   ترجر     اژه

لببن « برجست  »دتون  آن  گرف،    صور   بدستم  دهۀ س ۀ  نخستدن  در  لببن   درببرۀ  کبر  تررن 
گردآ ری هدرب  ار الجی گرشبسپ آنتدب بود ک  ب  سفبرش   سردبرۀ لنچبر، لبرسدبن تهد    مبپ  

را  ب ش     ادب هرۀ نسخ دوجود  اس،   را گردآ ری کرده  لببن   دتون  اغلب  دتن شدن گربندک،  جز 
)آنتدب اس،  ندرده  دعرفی  بر    18-5:  1909، 3بررسی    لبربنی  نقطۀ  تقرراًب  آنتدب  کبر  دق د (  

هب جذابد،   االتابر  لببن شنبسی ش    بب رش  دطبلعب  لهلوی در سبرۀ دتون تورفبن قرائ، سنتی دتن
 یود را ابدس، داد 

م  بدشتر  1945درببرۀ شدن گربندک  بار   شرح   ترجرۀ آن ب  فرانس  در    4دطبلعب  ژ  د دنبش 
لببن    لببن شنبسی تب  : سراسر کتبب(   1945)  بر دوضوع اثر، رعنی کمم بردشتی، دتررکز اس، 

سی بردشتی دورد توج  شنبسبن برجستۀ غربی لببن  هرچون دتون فبراگرم  در ددبن نس  د م ارران
قرار نارف،   تب ادر ب هم سهم نبمدزی اب دطبلعب  اررانی را ب  یود ایتصبص داده اس،  لی ببب  

هبی لببن  را ربدآ ری کردن    ظرفد، نهفت  در آنهب را رهاشبی بسدبری  بودن  کسبنی ک  اهرد، دتن
ردی اب    5ستن : هنررک سبدوئ  ندارگ دانهبی اررانی دیهب   گورشهبی دشوار دطبلعب  بببناب گره 

ارن لژ هشاران برجست  اس، ک  در نظبم آ انابری دن رج در جل  د م کتبب راهنربی لهلوی النبر،  
 ای ب  قرائ، لببن   اژگبن نشبن داد   در دق دۀ اثر ربدش ه یود را »قهردبن احدبی لببن « یوان  رژه 

(1974  :viiادب ن  تنهب ارن ادالب هرگز دحقق نش  ک  بریی لژ هش  )   هبی بع ی مون دطبلعب

 
1. F. Justi            2. A. Barthelemy          

3. Antia           4. J. DeMenasce 

5. H. S. Nyberg 
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در   بر ر ی نسخ   1992م    ددربا در  1974رورگن هبدر   اب دجروال  کرنهبگ، در الر     k 27م 
 ( 67: 2003، 1)دربنگ هبی لببن  را کم رنگ سبی، اربش

ب  ر ر  لژ هشاران  اقابل  تورفبن    در  بر  لد ارش دتون دبنوی  لهلوی  کتببی  درد ج ر  یوانش 
م انجبدد ،  1969اسبس دتون دبنوی ک  سرانجبم ب  لد ارش فرهنگ کومک لهلوی نوشت  ددنزی در  

تر ب   تر   نزدرکهبری دقدقاب جرل  الواد  دوثر ندز در کم توجهی ب  دتون لببن  اس،  بررا قرائ،
کرد  بب ارن هر ، شرح    ی دتأیر را رد دی هبهبی لهلوی لد ا ش ه بود ک  قرائ،بدبن نابرش دتن 

َرَ ئچب توسط کدخسر  جبدبسپ آسب در  م اب  السدن کبرهبی ج ی  1982ترجر  ندبرش بردشتی َا گ 
 درببره لببن  در س ۀ بدستم اس،  

م اربش اللری لببن   2014م    سررا آذرنوش در  2003هبی ایدر بب دقبال  دربنگ دردر سبل
  لی هنوب کبری ج ی در ارن بددن  صور  نارفت  اس،   دورد تأکد  قرار گرف،

هبی ارران ببستبن کم   بدش  هجری در ذر  بببن14در ارران   ب  بببن فبرسی، در سراسر س ۀ  
ش   1322ان : ه ار، در  دطبلای در ارن بددن  نوشت  ش ه اس،   بریی دتون لببن  ب  فبرسی درآد ه 

ا ب  فبرسی ترجر  کرد  دقبلۀ کوتبه ادب لرببر ژال  آدوبگبر بب مهبر ببب اب کتبب شدن گربندک  بار ر
تررن دطلب درببره لببن  ب   دنتشر ش ، دنسجم  1355النوان »گزارشی اب لببن « ک  نخستدن ببر در  

لببن  را دنتشر کرد     -نبدۀ لهلویسعد  الرربن  اژه  1377(  در  91-96:  1386)  بببن فبرسی اس،
اب دبترک ارشبن در    نامۀ پازندواژه ای بب النوان  نبد وب  رستم شهزادی  اژهمن  سبل لس اب درگذش، د

لببن  ندس،  در رسبال  دانشابهی دتون    1386 لببن  دارد  لی صرفًب  مبپ ش  ک  اگرم  النوان 
ان   آیررن کبرج ی  النوان تدلدف دانشجوری شرح ش ههبب لببن  دورد اقابل بوده اس،   بریی دتن

  ب  بببن فبرسی، دقبلۀ فربان  گشتبسپ در شرح   دعرفی  اژگبن لببن  دن رج در فرهنگ درببرۀ لببن 
 تررن نرونۀ لببن نورسی دوجود در سن، اررانی هستن اس،  ارن  اژگبن در حقدق، کهن  اویم ایوک 

(1396 :48-27 ) 

 ی و فارس   ی عرب   ، ی تحوالت مفهوم پازند در متون پهلو    3
هبی ببستبنی ارران اس،  اگرم  در ا ستب هم ردی  لببن  ابجرل  دفبهدم لرابهبم در لهنۀ فرهنگ   بببن

رغم فراب   فر دهبی بدبن  یود را رسبن ه اس،  لی ببر  گف،  رببدم   تب ر بگبر دب ندز ب اب آن را دی 

 
1. A. De Jong 
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م ابنظر دص اقی درببرۀ لببن   لحبظ بببنی    اژگبنی   ه منبن ابهبدی لدرادون آن حلق  بست  ک  هم ب 
 ر شنی   قطعد، سخن گف،  توان ب    لببن نورسی هرگز نری

دتفب    دعنبری  اگرم   ک   هستدم  ر بر   اصطمحبتی  بب  ا ستب  اب  در  ادر ب  دب  ک   آنچ   اب  تر 
  لحبظ سبیتبر بببنی در لدون  نزدرک بب آن هستن : اب ررشۀ رببدم دارن ،  لی ب اصطمح لببن  دردی

zan    بب لدشون   ب هبی اسری دختلفی در دعنی هبی فعلی   صور  صدغ    -paitiدعنی »دانستن« 
،  835،:  11961)ببرتلر    کردن« ل ر  آد ه اس،آد گفتن، لذرره   استقابلکردن، یوش »کسی را آگبه

صف،  1659 اس،،  هرچندن    ):mAT.Azantay-    دونث  ب اسم  تقسدر«    شرح    »بب  دعنی 
Azantay-  تفسدر« )هرو   ب بنببر دص اق1120دعنی »فهم    ببال  (   در  ا ستبری ک   هبی دوجود 

ب  لببن   آنجب  در  ش ،  ک   اشبره  اس،  ارن  الرودی  بب ر  ادب  اس،  نش ه  تص رق  ادر بی  دعنی 
pAzand تحول ا ستبری  لهلوی  صور   هرو، 91:  1386)آدوبگبر،    اس،  paiti.Azantiربفتۀ  ؛ 

1395 :669 ) 
؛ لوردا د، 17:  1355شنبسی لببن ، افز ن بر دوارد ببال ک  نظر ق دب )نک  تب اردرب،  ررش  درببرۀ  

ی25:  1386 هوگ،  1،  بایبئو 122:  1883؛  ارن  6:  1871، 2؛  ددبن  بببنی  لدون هبی  نتدج      )
ک  آن را تحول    3اصطمح   دفبهدم ا ستبری اس،، ب  د  در گبه دتأیر درار رعنی نظر دری بورس

؛ دقبرس  کند  بب 169: 1979)بورس،   دان رعنی »هرراه بب بن « دی  pa/pad zandح لهلوی اصطم
 .apa*(   نظر دربنگ ک  آن را دشتق اب صور  ببستبنی  201:  1389هرو، ترجرۀالسدر بهرادی،  

Azaini   دی( نرره  68:  2003دان   )آذرنوش،  8،  کرد  اشبره  ببر   ندز  گشتبسپ،  84:  2014(،  ؛ 
1396 :34 ) 

»دانستن«      zanنچ  ابنظر  اژگبنی   تحوال  بببنی قبب  بررسی اس،، لببن  بب ررشۀ ا ستبری  آ
نو بببن بریی صور   لدون  اس، )مئونگهبی گورشی د رۀ  در  ندز  اررانی  468-:  2007،  4هبی 

نۀ آن کلی دتفب   بب دعبنی د ره ببستبن   ددب(  ادب دفهودی ک  دب ادر ب اب آن در ذهن داررم، ب 466
 اس،  

 رژه دتون بردشتی اس،، ببب جبلب ارند  در  اگرم  ارن  اژه دتعلق ب  د رۀ ددبنۀ اررانی غربی، ب 
لببن   نسا، گستردهادبدب   ب  ای ک  اب د رۀ ربدش ه برجبی دبن ه اس،، لژ اکی داهم اب اصطمح 

 
1. C. Bartholomae           2. E. Sachau 

3. M. Boyce            4. J. Cheung 
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د ه اس،   دترادف بن     اث آثف بن  بهرن رسن ادمی ل 4فص   67رس : تنهب در بن  گوش دیب 
ب  دی گزارش  اراده  آن  اب  دق س  دتون  دجروال   بردشتی  سن،  در  ک   اس،  رفت   )راش    شودکبر 
)نک  دربنگ،    (  در ارنجب ندز ابهبم   تفب   دفهودی هرچنبن ببقی اس،153     62:  1385دحص ،  

رببدم دتفب    آنچ  دب اب آن دردی کبررفت  در دتون د رۀ ددبن  بب  ده  لببن  ب (   نشبن دی 69:  2003
 اس،  

ی رستم اسفن ربر اب دتن بن  بهرن رسن ک  برآد ه اب سن، بردشتی ر بگبر 866در ترجرۀ سبل  
اسمدی اس،   اب ر ی دتن لببن  ندز ترجر  ش ه اس،، هردن الابر  ب  ساک   سدبق دتن لهلوی 

(، نشبن  2/91: 1922ب ان آدوب« )داراب، آد ه اس،: »ای برتش، درن   ا ستب   بن    لببن  ب  هدر
کن  ک  برگردان دتون لهلوی کم لببن  بخشی اب دجروال  درنی اس،  لی ر شن نریده  ک  دس،دی 

ب  یط لهلوی اس،  دلد  درستی  مندن درربفتی الابر  آغبب هردن ترجر  اس، ک  نورسن ه د الی 
کن  )هربن:  ی اب آن بب النوان لببن  ربد نریاس، آن را اب یط لهلوی ب  ا ستبری برگردان ه اس،  ل 

گور : »اب ا ستب در ارن یط نق  کردم«  (  هرچندن اس، الابر  لبربنی ارن دتن ک  دترجم دی86
 گور  اب لببن  ب  یط فبرسی برگردان م  (   نری96)هربن: 

، در د رۀ اسمدی رنگ لببن  در دتون د رۀ ببستبن   ددبن  ک  باذررم، ببر  گفاب ربدکرد تبر   کم
م  در فبرسی نو   م  در دتون الربی اصطمح لببن  بببتبب بدشتری ربفت  اس،  اگر لببن  را دفهودی 

 دتعلق ب  سن، بردشتی ر بگبر اسمدی ب اندم، شبر  سخنی بدهوده نابش   
تری درببرۀ کدش بردشتی   ددراث  دسعودی ابجرل  دوریبن اسمدی اس، ک  ابمالب  دقدق

کن    آن را تفسدر  تفسدر  ا ستب رعنی تفسدر بن  نی ثا، کرده اس،  ا  در آثبر یود اب لببن  ربد دی اررا 
(  86:  1365؛  1/237:  1991)  1دان    حتی قبئ  ب  تفسدر دراری بر لببن  ب  نبم »ببرده« اس، دی 

  اب ابن دقفع ربد کرده  نقهب   هز ارش   انواع یطوط ارراندبن اغلب ب ابن ن رم در الفهرس، اب بببن
نبم نری لببن   اب  نابه  ک  بردی(  منبن20-24:  1381)  برداس،  لی  نورسن گبن دتون الربی  آر ، 

ان     ان    لببن  را شرحی بر بن  درربفت برآد ه اب دتون دتأیر د رۀ ددبنۀ بببن فبرسی را دنعدس کرده
دانست  بن هب  بب  درلدون   را  اآن  آنچ   برلبرۀ  نابه دیان    ارن  نوالی ب  لببن   ببر  گف،  درربف،،  توان 

بی گسترش  ارن  اگرم   اس،   بن   دشخص  گسترش  ادب  ببش   ببر   بن هب  ابهبدب   بر  نبظر  گربن 

 
للتفسدر تفسدرًا،   سربه  دسعودی دی   1 التفسدر بن ًا، ثم الر   نورس :"ثم الر  برادش، تفسدرًا الن  الجزهم الن فهر ،  سروا 

التفسد  لتفسدر  تفسدرًا  برادش،  بع   فبة  اللربؤهم  الر   ثم  ببرده") بببن ،  التفسدر  هذا  ذکرنب،  سروا  دب  لسبئر  شرحًب  :  1991ر   
1/237  ) 
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شود ک  دقصود ابهبدب  لفظی اس،؟ رب ابهبدب  دعنبری را دنظور اس،؟ هرمن  اصطمح تفسدر نری
بب تب لفق،  ب  دعنب دتربر  اس،  بدشتر  ب در الربی  اب دتون ناودن  نرون ساب دردس،ب  هبی ر شنی 
توان لدشدنۀ ارن اصطمح را بردانبی اشبرا  دن رج لببن  دورد اشبره  ارن نورسن گبن، بب قطعد، نری

 بداری   فهم کرد  در دتون الربی ابهبم 
ب  فبرسی  ادبدب   در  لببن   لبرسیلژ اک  دروان شبالران  فرهنگ رژه  ندز  هبی  بد نهب    اژهگو   

تر اس،  دعدن در نسا، رسبتر   هم گستردههم ب   برهان قاطعاس ی بوسی تب  لغت فرس  دشهور اب  
اربشرن    پارسیاثر  ادبیات  آن در  تأثیر  ب   مزدیسنا و  لببن  در هرۀ دتون را  یوبی  بببتبب اصطمح 

(   669-670:  1395؛  91:  1386؛ قس آدوبگبر،  142-145:  1326)  گردآ ری   ت  رن کرده اس،
کبر رفت  اس،    رژه دروان شبالران، لببن  در تدرد    تنبسب بب بن  ب حقدق، ارن ک  در هرۀ دوارد ب 

هب ک   نبد کبرگدرن گبن من ان در لی بدبن دعنی   دص اق اصلی   درس، آن ندستن   ابمالب   اژهب 
بن جبدعۀ بردشتی   فرهدختابن  الل، ال م ارتابط ددر د بب دق، بدشتری فراهم ش ه ببش ، ب توقع دی 

هبی سوم   مهبرم هجری شد  گرفت  اس،  حتی  دسلربن تدرار سنتی اس، ک  در دتون الربی  س ه
جبی بن    لببن  هم در آنهب الوض ش ه اس،   اس ی بوسی لببن  را اص  کتبب گرفت    ا ستب را  

 ( 143: 1326گزارش آن آ رده اس، )دعدن، 
 رژه ا ستب   م  در دتون د رۀ م  در دتون ببستبن ب لببن    دفهوم آن  براسبس آنچ  اشبره ش ، 

ددبن ، هرچندن در دتون الربی ک  لژ اک سن، بردشتی ا ایر سبسبنی در ر بگبر اسمدی اس،   ندز  
لفق ربد ش ه اس،  لی هرگز  د رۀ نو بببن فبرسی ک  تدرار دن رجب  دتون الربی اس،؛ اگرم  ب 

آن دعرفی نش ه اس،  تنهب د رون لربسبد  ارن اشبرا  دعرفی لببن  مون   دص اق درستی برای
 تفسدری بر بن  اس،  

ارنجبس، ک  در ددراث برجبی ب لرسش  اب سن، بردشتی  لهلوی   دبن ه   رژه در بن هب   دتون 
 توان ربف، ک  بب اشبرا  ببال قبب  تطادق ببش ؟ ب  سخن درار، در هبری دیبرآد ه اب بن ، دص اق

 شود؟ددبن آنچ  در دس، داررم،شرحی بر بن  رب تفسدری بر تفسدر هم ربف، دی 
لبسخ ارن لرسش بنببر هنجبرهب   دنطق حبکم بر تحوال  سن، بردشتی قبب  بررسی اس،:  

انجرن اب  برآد ه  بردشتی  )ندارگ،  کدش  اس،  اجتربع    186-187:  1359هب  بر  نبظر  دفبهدم    )
ده  در برر ندستن : دا ، انجرن، مبشت ، هدرب ستبن   غدره نشبن دیهبی القد تی در آن کم  انجرن

هبی دوب ی نبمبر بودن  تب دتنبسب بب بدبن  کبر، هرواره حلق ارن ردربرمای ظبهری   سن، دحبفظ 
سو   ابدرارسو، لبفشبری بر  فبداری ب  سن،  دتون را قرائ، کنن   کهنای بببن  دتون دق س ابرک 
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ش  تب ب  شرح دتن ر ی آ رن   هر نس  نبمبر ب  بببیوانی   درک ددراث نس  دیلورروتددشبن ساب  
ر  تفسدر، الات  بب لحبظ ترس   احتدبط بسدبر برای لدشادری اب فر لغزر ن ب  دادا  لدش بود  ابارن 

 ان نبلذرر بود  ادب ارند  دادنۀ ارن تفسدرهب رب دبهد، آنهب ماون  بود، مندرو آشروغی، ادری اجتنبب
 ر شن ندس،   دح  ابهبم اس،  

نربر  تفسدرهبی   رژه در ددبن بن هب  جود دارد ک  دیهر ر ی، شواه ی در دتون دوجود ب  ب 
بع ی رب تفسدر بر تفسدر هم ادری لذررفتنی اس،  بهتر باوردم ب  در ر بدبن در دتون تب ح  دردن 

 اثر کبربران بع ی ببش    هب ببر هبی دتندی    تصرف ش ه اس،   حواشی   افز ده
تب    A(  قسر،  74-80:  2014اب فرگرد سوم بن   ن ر اد آد ه اس، )دعظری،    14در برر، بن   

E    آد ه   بب قلم ارتبلدک   لررنگ نشبن داده ش ه    []ترجر   اژه ب   اژه دتن ا ستبری اس،  آنچ  در ن
دهن   اب قسر، ای هستن  ک   اژه رب الابر  لدش اب یود را شرح دیاس،، اغلب توضدحب  افز ده

F    تبH1    ارتبلدک در ن رک بب قلم  لبربن دتن ک  هرای  آد ه اس،، شرحی دشتر  بر آرای    []در 
مبشت  نسفقهی  تنهبری  حر   دریصوص  لدشدن  ا ستبری  هبی  دتن  ترجرۀ  ر ی  هدچ  ب   اس،    ب 

احتربل افز دۀ بع ی اس،  در نرونۀ برر آنچ  در ن قمب آد ه، هربنب تفسدر بر تفسدر ندس، بلد  ب 
اس،،   بب آنچ  در دتون لهلوی   سرس در دتون الربی اب آن برر نبم لببن  ربدش ه اس،، قبب  تطادق  

ارن شرح  ارن هر ،  بب  دتاس،   ددبن  ب هبی  در بی نی ک   بزرگ  ان رشۀ دستوران  احتربل دحصول 
صراح،  جب ب چاس،، هدسبلدبن دتربدی اس،   در دتون فقهی، ب  نسا، درار دتون، لر بسبد تر  

 لببن  یوان ه نش ه اس، 
 

3.14 (A) ma kas [mardōm] barād ēw-tāg [pad tan-ē] ka rist [kū murd rāy 

ēd pad saxwan gōwam kū dānēd kū murd] (B) čē agar kas [mardōm]bared 

ēw-tāg [pad tan-ē] kērist (C) abar ōy nasuš gumēxtēd az nāy be az čašm 

be az uzwān be az padišxwar [ī ōy murd].(D)awēšā nsrū[ī wināhkārān] 

abar[pad awēšān wināhkārān] ā-šān ān druz ī nasuš abar dwārēd [ast kē 

srū ī murdagān gōwēd] (E) a-yōǰdahr pas bawēd tā ō hamē hamē rawišnīh. 

(F) [ēn az abestāg paydāg ān bawēd kē dānēnd kūmurd bawēnd ud dānēnd 

kū sag nē dīd ǰumbēnēnd kū wināh margarzān u-š ēd andar nē abāyēd kū 

dānēnd kū sag nē dīd pad tan-ē stad be barēd………. (H1) Abarg hazzān 

paymānag āmār nēkard Gōgušnasp a-dān a-dīd]1. 

 

 
 ارن دتن الدنًب اب آ انابری دتن بن   ن ر اد اثر دهنبب دعظری برداشت  ش ه اس،    1
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لهلوی،ب  دتندردتون  بن هب،   رژه  بر  داتنی  فقهی    ارنهبی  فرا ان ندز  افز ده  توضدحب   گون  
دیمشب  نرون م  نبشبرس،  شبرس،  دتن یورد   ارن  اب  فقهی  ای  نظرا   درهردرد  اب  ک   اس،  هب 

بور ر شن بب ربدکرد نبم دفسررن   م  بب  هبی دختلف در بی بدبن فراهم آد ه اس،   م  ب مبشت 
، درار نظرا    فتواهب را درببرۀ دوضوع دورد بحث آ رده اس، )نک  دزدالور،  astkēالابر  داهم  

 سدزده(:  -: هش،1369
 

هبی ددبن دتنی ببش ،  اگر دص اق  درربفتی ک  اب لببن  در دتون لهلوی   الربی داررم، هردن افز ده
النوان بببنورسی رب نق  یط لهلوی ب  یط ا ستبری بسدبر دتفب   اس،   ارن د دی بب لببن  ب 

 ای اس، ک  جز در لفق در دص اق هدچ اشتراکی بب ا لی ن ارن  ل ر ه 
 

هب   حواشی فرض  صح، ارن گربن ک  دص اق لببن  دن رج در دتون لهلوی   الربی هردن افز دهب 
شرح برر دست  بن ی    توان ارن گونۀ لببن  نورسی رب تفسدر بر تفسدر را ب بع ی دتون بن  اس،، دی

 ببب نربری کرد: 
 
س ضردر داهم ک  kas [mardōm]بداری   تح ر  دعنی  اژگبن رب الابرا :  وضدحی رب ابهبم شرح ت -1

-ēwکن  دراد انسبن   یبص  درد اس،  رب در الابر  اس، بب افز دن »دردم« دفسر بع ی تأکد  دی

tāg [pad tan-ē] نفر«   »رک تن« اس،   تأکد  بر »رک 
ابهبم   -2 برای  تدردلی  الابر   الابر  افز دن  در  ضردر:  درجع  ارشبن«  بداری   awēšānsrū[ī»نبین 

wināhkārān] ابهبم در ضردر »ارشبن« اس، ک  دردن اس، در دتن دراجع دختلف برای آن  ،
ربف،  دفسر بع ی گنهدبران را افز ده ک  در دتن هدچ شبه ی هم برای آن ندس، تب دشخص سببد  

نبین    دنظور م  کسی  دنظور  ارند   بر  دانی  اس،،  آ رده  را  درار  قول  لبردن  در سطر  اس،  حتی 
دی هم  دیدردگبن  نشبن  دتفب    اقول  ارن  ببش    بودهتوان   بحث  ابهبم    دح   بن هب  ان    ده  

 ان    شرح د ببرۀ آنهب ندبب بوده اس، هبی دتفب تی اب آنهب داشت درربف، 
ندرنگ -3 آردنی    دفبهدمشرح  هوم گونۀ  بن   در  رسن  :  اصطمح  1بن     9رش،،  تفسدر  در   ،

yOjdahrEniSnIh    :،آد ه اسka-S AtaxSgAh kAmist Sustan    ک  تأکد  بر بدبن الر
آد ه    gAhAnsrAyiSnIh شو   نظبف، آتشابه دارد رب در هربن بن  در شرح الابر   آردنی شس،

دشخص    ka-S An aSvmWohu se guft frawarAna O pESاس،: الر   دیک   در  کن  
ترکدب گبهبن  دحص ،  وهواشم     فرورانهسرارش  )راش   اس،  (  هرچندن 96-97:  1364ماون  
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فرگرد   بن   ن ر اد  در  در  2بن   19اس،  ک   اس،:    ahunawarتفسیر،   An I dOآد ه 

yatAhUwEryO  ،( 428: 2014)دعظری 
بن    -4 در  دتن:  دهجور  یبص    اصطمحب   رسن    7شرح  دعنی ب   abzArwEsاصطمح    9بن  

نوشت  آن  شرح  در  ک   اس،  آد ه  یبن انی«   abzArwEsIh Ed bUdkU-Sان :»ندر دن  

xAnagazabarmAnd I pidarAnwas bUd  ، ( 103: 1364)راش  دحص 
در  ن ر اد   -5 درنی:  بردانبی سن،  دعنی  اژگبن  دعنی  1بن   19تاددن  در   ،abAxtar    آد ه »شربل« 

در دعنی کوی   کرلن    18رش، بن (  رب در هوم 428:  2014)دعظری،    nEmag I dEwAnاس،:  
ک  بر کوری   کری آنهب نسا،    kEk ud karb kE pad ciS I yazdAn kOr ud karان :  نوشت 

کد  دارن  )راش  دحص ، ب  آدوبه   (  112: 1364هبی بردش، تأ
اب دعبنی اسببدری: اصطمح   -6 آردن   الر   بر  داتنی  بن     a-margتربرز دعنی  ، مندن  9رسن    1در 

 A-S tan pad frArOnIh a-marg kard EstEd ud nE EdOn ciyOnاس،:  تفسدر ش ه

awESAn kE gOSt I jam jud u-San andar tan kardEstAd  درگی ک   دفسر برآن اس، بی
ددی   کبر ندک کردن اس، ن  آن ک  در اسببدر آد ه اس، ک  بب یوردن  در دتن  بن  آد ه، نتدجۀ ن
 (  97درگ کردن  )هرو، گوش، جم تن یود را بی

آد ه اس،:   gOwiSn I rAstدر شرح اصطمح    9رسن  25سبیتن دعنی: در بن   کردن   جزئیدقدق  -7
I frArOn, ce ast rast I nEfrArOn ( 116)هرو،  کن  هر سخن راستی ندک ندس،  ک  تأکد دی 

دتنی، اقوال دفسران لدشدن   صبحب نبم اس، ک  ب  نبم رب  نسا، کوتبه ددبن در کنبر ارن الابرا   ب  -8
 دتن ببال نرونۀ آن اس،   H1تب  Fک  اشبره رف،، قسر، شود  منبنب  ن ذکر نبم ندز آ رده دی

 

تفسدر بر تفسدر اس، ک  دردن  دتنی بن هب رب  ای اب مدستی   ماونای تفسدرهبی در ن ارن تنهب نرون 
رفت  اس،  ارن نوع لببن هب رب تفسدرهبی افز ده بر دتن  کبر دیاس، ر بی الابر  لببن  برای آنهب ب 

ب  ک   بن هب هستن   دتن  حواشی  درحقدق،،  ن ارن     دستقلی  دوصول هور،  بب  دعرول  هب    بور 
  الابراتی اب   I     ay     ka     kU     kE     pad     An     ast kE      Abarag guft  ضربرری مون:

شون    ببر دعنبری اربشرن ی دارن   بحث در ارن بددن  لردادن    بس گسترده ارن دس، آغبب دی
سبیتن دفهوم احتربلی لببن  در ا ایر سبسبنی   ا ار  د ره ای برای ر شناس،   تنهب غرض اشبره 

 اسمدی بود 
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 ی س ی صورت متأخر پازند و پازندنو    4
صور  دتأیر لببن    لببن نورسی اس، ک  در اذهبن دب نقش بست  اس،   آن ادب آنچ  اهرد، دارد، 

هم نق  دتون لهلوی اب یط داهم لهلوی ب  یط دقدق   آ اری ا ستبری اس،  شبر  تأکد  ژال  آدوبگبر  
جب ببش    ارن ک  ارشبن لببن  را نوالی فن   دهبر  تغددر بر  اژۀ»فن« در تعررف ارن فرارن  بس ب 

دتن )بردی  یط  سن،  91:  1386شربرد  دتأیر  ر بگبر  در  لببن   دفهوم  دبهد،  بربدی  تبح  د   ،)
سخن درار، در صور  دتأیر، دب بب ان رش    تفسدر   تفدر ر بر   کن   ب بردشتی را دشخص دی

ک  در  شود  نابه فقهی، القد تی   کمدی رب فلسفی یبصی منبنای بر دتن افز ده نریندستدم  الر 
شود  بلد  در صور  دتأیر دورد بحث، دب درگدر لفق بع ی  بن هب در رم، در ارنجب در ه نری   افز دۀ

ربد دیهستدم   هرگز  ارد دعنب نری آن  اب  لببن ی ک  در سن، دتأیر بردشتی  شود،نهبر،  شورم  
شنبیتی اس،   یدلی لدشار رم، تحولی در ر سبی،   سطح آ اشنبسی بببن لهلوی  ای بببندقول  

 بر  تلقی شود  ب
ک    سبدگی  هردن  ب   دارد    بسدبری  لنهبن  لد ا    ابعبد  الات   یط«،  تغددر  »فن  دعنی  در  لببن  

نربر ، ندس،  دعربی لببن  در هردن دبهد،  سه    درتنع آن نهفت  اس،  فن تغددر یط کی،  دی 
  گرف،؟ ادری  کسی رب کسبنی، در م  دتونی، ب  م  قبنون رب دستورالعرلی صورماون ، توسط م  

ای بود ک  نبهراونی    گون ددبنددی دحض بود رب ارادۀ افراد هم دیبل، داش،   دبهد، الر  ب 
ان ؟ ساک   سدبق  تنوع در کبر را در لی داشت  ببش ؟ دتغدرهبی تأثدرگذار بر تنوع ادمری لببن  ک ام 

کشد ه ش    لببن نورسی  دتأیر  ارن فن در ارران   هن  ماون  بود؟ دادنۀ ارن تحول ماون  ب  ارران  
ماون    کی در ارران آغبب ش    م  راهی را بی کرد؟ تلقی ل ر آ رن گبن اب ارن الر  م  بود   یود 

توان   هبری اب ارن دس، دیکردن ؟ لرسشکردن ؟ م  ه ف   رسبلتی دنابل دیب  م  نبم اب آن ربد دی 
 رب تغددر یط ببش    دهن ۀ ابعبد لدچد ۀ دوضوع سبدۀ فن انتقبلنشبن

بب  ب  تفب تی  م   مدس،    ا ستبری«  یط  ب   لهلوی  یط  نق   »فن  دعنی  در  لببن   راستی، 
لدشدن دارد؟هردن بس ک  یوب دیصور   ارن صور  دتأیر سببقۀ من انی در کدش  هبی  داندم 

ان   دردهبردشتی ن اشت  اس،   حتی داتدران   لدشابدبن ارن فن هرگز بب النوان »لببن « ابآن ربد ن
ادب ببر  لذررف، حجم قبب  توجهی اب ددراث بردشتی ب  هردن گون  اب لببن نورسی حفق ش ه   ب   

 تر را دارد  ر بگبر دب رسد ه اس،  لس اربش بررسی الردق
احتربل لببن  در دفهوم دتأیر، دتون اغلب ندبرشی، آردنی   القد تی بردشتدبن را دنظور اس، ک  ب 

تر ر ددبن بردشتدبن دهبجر در هن  ستبن نق  آنهب اب یط داهم لهلوی ب  یط دقدق م  د12ی/  6اب س ۀ  
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ا ایر س ه تب  آغبب ش     آدوبگبر،  19ی/  13ا ستبری  )نک   داش،  اداد   ؛ هرو،  91-93:  1386م 
 ( 86-89: 2014؛ آذرنوش، 68-69: 2003؛ دربنگ، 32-33: 1396؛ گشتبسپ، 671: 1395

 سرآغاز پازندنویسی متأخر   5
بور ک  اشبره ش    اب نبم آن لد اس،، ب  نسا، ادری ج ر  اس، ک   لببن  در دعنی دتأیر، هربن

دساوق ب  سببقۀ من انی در سن، کهن کدش بردشتی ندس،  بب ارن هر ، در نسخ یطی شواه ی  
هب اب یط در دس، اس، ک  برای تلفق درس،  اژگبن دهجور   داهم لهلوی رب قرائ، درس، نبم 

دی  ا ستبری را دیاستفبده  آن  ا ستبری  دتن صور   رب حواشی  برر  اژه  در  ارن کردن     اب  آ ردن   
ب  آدوبگبر،  النوان نرون شواه   ربد ش ه اس، )نک   لببن نورسی  ؛ 92:  1386هبی کهن   سرآغبب 
 ( 86-87: 2014آذرنوش، 

رون  اب لببن نورسی  تررن نتررن   کهنشبر  اب ددبن شواه ی ک  تبکنون اشبره ش ه اس،، دوثق
اویم   اژه   اصطمحی اس، ک  در فرهنگ    22در دعنی نابرش  اژگبن لهلوی ب  یط ا ستبری تع اد  

تفصد  آنهب را شرح کرده اس،  ای ب آد ه اس،   لژ هشار ارجرن  فربان  گشتبسب در دقبل   ایوک 
النوان دتن اصلی  ب  K20هبی کهن ارن دتن ابجرل  نورس(  ارن  اژگبن در دس،47-35: 1396)

     18-22:  1397لور،  توان گف، افز دۀ بع ی ندستن  )گشتبسب   حبجیان    بب قطعد، دیآد ه 
 ( 75r، برگK20نورس؛ دس،93-30

ک  باذررم، در ارن ببره بهتر اس، کری    اویماب ارن من  دورد استثنبری دن رج در فرهنگ کهن  
هب  نورسسخ یطی ندفتدم  ال م دسترسی ب  اص  دس،درنگ کندم   در دام شواه  اغلب نبدوثق ن

تب بب قببعد، نتوان گف، ارن بب تبررخ نابرش دتن دارن    ساب ش ه  گون  شواه  م  فبصلۀ بدبنی 
لحبظ قلم   ساک   سدبق کتبب، بب  هب ب آر ، اغلب ارن افز دههبی دوجود بردی آنچ  اب الدس نسخ 

داندم در م  بدبنی ل ر   درستی نریز دۀ بع ی ببشن   ادب ب نربر  افقلم دتن دتفب   هستن    دی
هبری را ب   ی ارن احتربل  جود دارد ک  کبربران مندن افر ده 12ان ؟ اب بدبن نابرش دتن تب س ۀ  آد ه 

 ان   ان    در برر   ببر  اژگبن دشوار صور  ا ستبری آن را هم افز دهدتن اضبف  کرده
د  k20نورس  دس، دجروال   نرون نوشت س،اب  کرنهبگ  نفدس  اب دس،هبی  لر نورس ای  هبی 

هبی لهلوی  نورستررن دس،افز ده بب شرح   نق   اژگبن داهم ب  یط ا ستبری اس،  در شربر کهن
ندرۀ نخس، س ۀ   اب  اب  م  نری14ی/  8قرار دارد ک  ج ر تر  ببش   دهرببن کدخسر  دهرببن  توان  

د ددبن بزرگ  بردشت فربانابن  ارران هبی  شرق  سدستبن    دالون ،    ی  ؛   97،214الف:1399)نک  
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دجروال 192:  1940، 1ا نواال اس،    کرده  کتبب،  هن   در  را  آن  مون  (  لهلوی  دهم  دتون  اب  ای 
رسن،  بهرن  بن   لهلوی،  ر ارب   اببلدش،  گجست   فرربن،  روش،  دبدربن  اردا ررافنبد ،  بن هش، 

هب را هرراه بب دتن ا ستبری    قطعبتی اب بن  رسن  اویم ایوک شبرس، نبشبرس،، ا شنر دانب ، فرهنگ  
م    1331ی/  700م،  1321ی/  690در یود دارد  کتبب س  انجبد  بب س  تبررخ کتبب، دتفب   دارد:

)کررستدن1351ی/  720 درهردرد  74پ،  51ر،  38،  11-14:  1931، 2سن م  تبررخ  تنوع  ارن  ر(  
ا بع ی ددراث  ی   الروباده سرن رب  دربببن   ندز الروی هرد ی ارشبن رعنی رستم  اش، دهرببن 

ده    جود س  تبررخ دتفب   در ارن اثر ب رن دعنی اس،  دهرببن دربببن، توسط لبرسدبن را نشبن دی 
ش ه  نوشت   دتفب تی  بدبن  در  رسبال   ارن  اب  هررک  هم ک   کنبر  در  دجروال   رک  در  سرس  ان    

هب لس اب درگ دهرببن دردن اس، توسط دراران   سبلان ، حتی ت  رن نهبری دجروال   گردآد ه
 کدخسر  صور  گرفت  ببش   

ب  مندن  ضعدتی    افز دهدر  ارن  انجبد االتابر  تبررخ  نریهب    ندرۀ هب  در  دثًم  ک   گف،  توان 
هب اب بببنورسی آنهب ب  یط ا ستبری  م برای شرح  اژگبن دهجور   داهم   ندز نبم 14ی/  8نخس، س ۀ  

ب  یط هب را ب ت ررج ارن ر ر  ب  ر رۀ غبلب تا ر  ش ه   دتنان    ب کردهه دیاستفبد بور کبد  
هب در بدبنی ک  ارن شدوۀ لببن نورسی دتأیر ر اج ربفت   کردن   م  بسب ک  ارن افز ده لهلوی نق  دی

برای آسبنی استفبده اب د   رژه بود، کبربران بع ی ب  افز ده  هب شتبن   نوآدوبان بردشتی  آنهب را  تن، 
کن    اناهی کبتای اررانی مون دهرببن  هبی ا ستبری ارن ادر را تأرد دی ببشن   قلم   نوع کتبب، افز ده

قص  انتقبل ارن ددراث در هن  ح ور دارد، آن ان ابه بر لهلوی تسلط دارد ک  ندببی  کدخسر  ک  ب 
کم در سن، اررانی استفبده اب یط رد  دس،توانس، بدب ب رن شرح ن ارد  گرن  در در ن دتن هم دی

 ا ستبری در سنجش بب یط فبرسی نو من ان جبرابهی ن ارد  
تررن  تررن   کهنک  اشبره رف،، شبر  اب ددبن شواه ی ک  تبکنون اشبره ش ه اس،، دوثقمنبن

تع اد   هربن  ا ستبری  یط  ب   لهلوی  نابرش  اژگبن  دعنی  در  لببن نورسی  اب      اژه    22نرون  
هبی کهن ارن دتن نورسآد ه اس،  ارن  اژگبن در دس،  اویم ایوک اصطمحی اس، ک  در فرهنگ  

 توان گف، افز دۀ بع ی ندستن   ان    بب قطعد، دیالنوان دتن اصلی آد ه ب  K20ابجرل  
دس، مون  س ۀ  K20نورس  دتونی  در  لببن نورسی14،  اب  لس  د ص سبلی  رعنی  هبی  م  
شبگردان    آد ه   نرروسنگ    ل ر   ا   س ۀ  لدر ان  در  ک   دی12ان   نریبرست  م   بنببرارن  توان ان   

 
1. J. M. Unvala           2. A. Christensen 
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فرض ارن ک  در هربن بدبن لد ارش اثر افز ده ش ه ببشن ،  هبی لراکن ه، ب استنبد آنهب گف، ارن شرح ب 
،  کردن  )لوردا دبور ک  لدشتر گربن دیدق دۀ لببن نورسی هستن  دار ب  االتابر نسخ دوجود، هربن

 م  برگرداندم  14(، بدبن نرروسنگ را ب  س ۀ 55: 1883؛ هوگ، 180-179: 1386
نرروسنگ دا ل ببنی لببن  دتأیر یود دعربری در تبررخ کدش بردشتی اس،   ح  ارن دعرب    
تعددن جبرابه درس،   دقدق ا  در تبررخ لبرسدبن تأثدر دهری در شنبی، بهتر لببن هبی دتأیر دارد   

درستی اشبره کردن  ک  تبکنون کرتر ب  بن گی   سرگذش، نرروسنگ  ( ب 89:  2014)سررا آذرنوش  
ان    بب هرۀ اهرد،   تأثدری ک  برجبی گذاشت  اس،، درببرۀ شخصد، ا  دطلب من انی لردایت 

 ان  ننوشت 
داندم، بسدبر ان ک   تدراری اس،: ب  حلقۀ دوب ان سبکن سنجبن رب درکز ر حبندون آنچ  دی

هبی کوتبهی ک  بر آثبرش نوشت  ب  تبررخ  (  در دق د  168:  1990،  1شتی هن  تعلق دارد )کوتوال برد 
برست  اس،   در کجبی  داندم در م  بدبنی دیدرستی نریای ندرده اس،   ب دقدق ر بگبر یود اشبره 

  د لر ن، تررن دوضوع در ددبن لژ هشاران ق رم مون آندتدتبررخ ارستبده اس،  هردن ابهبم دهم
تب دری بورس   هم اب ا ایر  ر بگبران دب بوده اس،  در اظهبرنظرهبی صور  هوگ،  س،  گرفت ، 

(، ادب نظر  89: 2014؛ آذرنوش، 1: 2012بد ی، ان  )رضبری ببغم  را ر بگبر ا  دانست  14تب  11س ۀ 
هبری ک  اب  ترجر    رژه ساک   سدبقبرست  اس، آثبر ا  ب م  دی12غبلب ارن اس، ک  ا  در س ۀ  

دتون بردشتی ب  سبنسدرر، انجبم داده، اب درار دوضوالب  دورد توج  لژ هشاران ندز بوده اس،  
 دق د (  3-4: 1906، 2؛ بر مب 8-2: 2012؛ رضبری ببغ بد ی، 180:1386)لوردا د، 

: 1920، 3 اال نرروسنگ در دق دۀ کوتبه آثبر یود ک  بع هب سردشق کبتابن لبرسی ندز ش  )هودی
(، ب  ترجرۀ سبنسدرر، اب ر ی دتن لهلوی   ندز نق  دتون اب یط دشوار لبرسی رب لهلوی ب   255

(  ارن اشبره کوتبه   بسدبر لراهرد، ک   3:  2012بد ی،  یط ا ستبری اشبره کرده اس، )رضبری ببغ
»لببن « در  تررن ادالب در تبررخ کدش بردشتی اس، ک  اب دفهوم  در من  اثر تدرار ش ه اس،، کهن

 دارد  دعنی فرارن  نق  یط لهلوی ب  یط ا ستب لرده بردی
" سبنسدرر،  لبرسی«  viṣamapārasīkākṣarebhyaالابر   دشوار  »یط  دعنی  در   "

بد ی،  255:  1920 اال، هودی) ببغ  رضبری  اشبره 3-2:  2012؛  یط (،  دشدم   ب   دستقدم  ای 
تررن دلدلی اس، ک  نرروسنگ در توجد  الر  یورش  رژه برای دهبجران لبرسی اس،   دهملهلوی ب 

 
1. F. M. Kotwal           2. S. D. Bharucha 

3. S. Hodivala 
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هبی لهلوی را اب یط دشوار تواتر گفت  اس، ک  دتندر ارن دق دۀ کوتبه ب ان لردایت  اس،  ا  ب 
بداری اب دتون لهلوی را ( هم ابهبم 55: 1883برسی ب  یط ا ستبری برگردان ه اس،  دبرتدن هوگ )ل

الل، اق ام  ی ب  نق  دتون اب یط لهلوی ب  ا ستبری ذکر کرده اس،  لس بنببرارن شواه ، نق  دتون  
ب  بدبن گرفت  اس،    بنببر شرارط  ارشبن  بوده ک   دقت ی  ا ستبری تصردری  نوآ ری قدبس  ب  یط 

دی سبنسدرر،،  بببن  ب   دتون  ترجرۀ  در  تنوع  لبرسدبن  نابش    هم  من انی  سببقۀ  ب   دساوق  توان  
 ادمری در دتون لببن  دلدلی بر نوبودن ارن شدوه اس،  

انجبد  بنببر  لهلوی هستن  ک   ددنوی یرد د  رسبلۀ دعر ف  هبی دوجود شدن گربندک  بار   
     161-164:  1376ان  )نک  تف لی،  ا ستبری نق  ش هتوسط نرروسنگ اب یط لهلوی ب  یط  

کبر رفت   هب ب ای ک  در ارن دتن هبی لببن نورسی دانس،  شدوه تررن نرون (   ببر  اب کهن201-196
هب   بدبن  هبی بع ی لبرسدبن بوده اس،  تحلد  ارن نرون اس،، سردشق لببن نورسی در ددبن نس 

 گدری   تحوال  بع ی لببن نورسی ربری کن   توان  دب را در شد هبی ربدش ه دیساک   سدبق دتن
م   12ی/  6احتربل ح  د س ۀ  ای نو بود ک  ب بنببر د ارک دوجود، لببن نورسی در ارن دعنب ل ر ه

گدری  هبی بع ی  آن جبدع  لیساب ندبب جبدعۀ لبرسدبن در درکز درنی سنجبن رخ داد   در نس ب 
دردان لبرسی ب  دتون ش  لببن نورسی در هن  لس اب نرروسنگ    ابستای درنش   گواه دراری ک  ر

هبی لبرسی در آغبب الصر ر ارب  درببرۀ نبتوانی کن ، یارهبری اس، ک  نخستدن لدک لببن  را تأرد  دی 
گدر لدشنهبد  دوب ان لبرسی در قرائ، یط لهلوی ب  دوب ان ارران دادن    ارراندبن سخب ترن ان    لی

ارائ  کردن  )داراب،   را  لهلوی  فراگدری یط  برای  ارران  ب   لبرسی  ،  378/  2:  1922آد ن  هدرب ان 
لبرسدبن در س ۀ  380 ارن  اقعدتی ر شن اس، ک   فبصل  گرفت   15ی/  9( لس،  لهلوی  اب یط  م  

 بودن    گورب در هرنشدنی بب ارراندبن د ببره توان یود را ببب ربفتن  

 ر ایران پازندنویسی متأخر د   6
حبل لرسش دهم ارنجبس، ک  لببن  در دعنی دتأیر آن م  لژ اکی در تبررخ فدری بردشتدبن ارران 

کهن نرون دارد؟  بردیتررن  بدبنی  م   ب   ارران  در  نورن  لببن نورسی  برای  هبی  ارراندبن  گردد؟ 
ابزارهب   شدوه ابهبم  ب  م   لهلوی  اب یط  بردهبداری  ارران ضرهبری دس،  در  ب   ان ؟  لردایتن   ر  

لببن  رب تغددر در یط دتون لهلوی م  بوده اس،؟  اقعد، ارن اس، ک  دبهد، لرابهبم یط لهلوی  
تنهب برای لبرسدبن د ر اب ددهن ک  برای بردشتدبن ارران هم دبنعی بزرگ بود  لهلوی اگرم  یط  ن 
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لبردن ر حبن ی دسترسی من انی ب ان  دورد استفبده دستوران   درن دردان بزرگ بود   حتی دراتب 
 ق ر بود ک  یوانن گبن فرهدخت  را هم ندببدن  ابزار کردی سببد  ن اشتن   لی ابهبدب  آن آن

بنببر سن، کتبب، در ارران، بببن فبرسی نو ب  یط الربی هم در سبح، بببنی   هم در سبح، 
دراث یورش اب آن بهره تررن ابزاری بود ک  فربانابن بردشتی در حفق، انتقبل   درربف، دیط، دهم

ندرنگدی  نابرش  النوانگرفتن    سنتی  هب،  در  ک   ا ستبری  نسخ  انجبدۀ  بع ی،  اد ار  در  حتی  هب   
ب کهن بود،  لهلوی  بببن  ب   کهن  تر  داد   الربی  یط  ب   نو  فبرسی  بببن  ب   را  یود  جبی  ت ررج 

ب نورسدس، اررانی کتببب ستب  ندرنگ، دهبی  انجبد بور دعرول دارای النب رن،  ب  یط  ق د     ای 
دس، هستن :  سرخ  جوهر  بب  اغلب  کهن  نوشت لهلوی    دمفدر ب،  D90هبی  کتببخبنۀ  رسنبی   ،

ا ستب کتبب، رستم گشتبسپ  هبی یردهنوشت  ن ر اد اب دجروالۀ کرنهبگ   دس،  k1نورس  دس،
دس، مون  دس،اردشدر  ندز  کلرادب    کتببخبنۀ  نسخۀ  رابنای    کتببخبنۀ  اب   K36رس  نونورس 

هبی ربدش ه را ب  بببن لهلوی هبری اب س  بخش دهم ا ستب هستن  ک  بخشدجروالۀ کرنهبگ، نرون 
ب  ادب  قسر،دارن    ارن  نابرش  برای  ارراندبن  ارن سو،  ب   رزدگردی  رببدهم  اب س ۀ  بببن  ت ررج  هب 
ب  را  دس،فبرسی  گرفتن :  در  فر ردرن   k13نورس  کبر  جبدبسپ  الرتی  کتبب،  اب  1090رش،  ی 

در   دربببن  بهرام  کتبب،  ق س  آستبن  کرنهبگ،  ن ر اد  تهران  975دجروالۀ  دانشابه  ی    ن ر اد 
هبری اب نسخ  ی نرون 1226ا ستب دمبهر ب درنورس یردهی   دس،976کتبب، فرر  ن دربببن در  

جبی لهلوی استفبده  و  ارد ش ه اس،   در کنبر رب ب ا ستبری هستن  ک  در آنهب یط   بببن فبرسی ن
 ش ه اس،  

توان گف، در ارران فربانابن بردشتی برای رفع ابهبم اب دتون هبی دورد اشبره دینوشت بنببر دس،
لهلوی بدشتر ب  یط   بببن فبرسی تربر  داشتن ؛ ارن درحبلی بود ک  جبدعۀ لبرسی ب  یط ا ستبری،  

 راتی ر ی آ رد  سبنسدرر،   سرس گج
بببن فبرسی ب  احتربل در س ۀ ششم رزدگردی بببن درنی بردشتدبن ارران ش    دتون درنی م   

صور  ترجر    م  تألدف ب ان نابرش ربف،  د  دتن »رسبل  اللربی اسمم«   »ص درهبی نثر    ب 
ان  دس، دب رسد هب هبری اب نخستدن دتون درنی بردشتی ب  بببن فبرسی هستن  ک   بن هش« نرون 
(  در کنبر تألدف   ترجرۀ دتون درنی ب  فبرسی نو، استفبده اب  180،  171الف:  1399)نک  دالون :  

یط فبرسی در قرائ، دتون درنی ا ستبری   لهلوی بسدبر اهرد، دارد  بررا ارن الر  هربنن  الرلی  
 بری   سبنسدرر، ب ان لردایتن   تر لبرسدبن هن  در نق  دتون لهلوی ب  یط ا ستبود ک  ان کی لدش 
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تررن صور  دوجود اب بببنورسی یط لهلوی ب  یط فبرسی نو در سن،  شبر  بتوان گف، کهن
، کتبب، دهرببن کدخسر   K20نورس دشهور  درنی بردشتدبن ارران قطعبتی اب اردا ررافنبد  در دس،

تر ب ان ندز اشبره لدشنورسی کهن ک   (، دس،26v     38rبرگی ببش  ) 690دهرببن دربببن، در  
ای کهن اب سن، لببن نورسی دتأیر در ارران اس،  آن را برابر الر  نرروسنگ  رف،  ارن الر  نرون 
 توان برشررد  در ددبن لبرسدبن دی 

الات  الر  نرروسنگ دنظم،  سدع   کبری اللری   ه فرن  بود ک  سردشق دراران ندز قرار گرف،  
هبری مون کبر دهرببن کدخسر  اب  جود دحصول آن اس،  ادب نرون   ددراث لببن    لببن نورسی  دو

دردان سدستبنی، در ددراث دوجود نبدر، لراکن ه   دوردی هستن    ارنک رک دتن کبد  ق رری  درن
راستی دادنۀ ارن الر  تب م   داندم ب اب دتون لهلوی ب  یط فبرسی را در دس، ن اررم  هرچندن، نری

 ان   هب را ب  فبرسی نق  کردهشتدبن ارران م  ددزان اب دتن ددزان بوده اس،   برد 
دی  لهلوی مدره  آثبر  بر یوانش  را  ارران هرواره یود  بردشتدبن  لد اس،،  دانستن    کرتر  آنچ  

هبی لهلوی در دس، فربانابن  کردن   دتنندببی در بببگردانی آنهب ب  یطی درار در یود احسبس دی
ر حبندب بودن     ب ان بلن درتا   من ان  ندز  فر دس،  نرین  اس،  هب  بادعی  بنببرارن  لردایتن   

بببنورسی آنهب ب  یط درار، ابجرل  فبرسی نو، الرلی سخدف   دغبرر شأن اللری   دانشی  فربانابن 
توانس، توجد  داشت  ببش  ک  نوآدوبان ب  قرائ،   آدویتن بلن لبر  ببش   ارن الر  تنهب درصورتی دی

  k20نورس  ک  در دس،کردن  رب، منبنبرداری دیتن    اب قرائ، استبدان ربدداش، لردایهب دیدتن
شبه  هستدم، دتن برای لبرسدبن تهد  ش ه بود  مراک  دهرببن کدخسر    الرو   لسرالروی  ی در  

ان    ا ایر س ۀ هفتم رزدگردی گورب بنببر دالو  جبدعۀ لبرسی کرابر، اب سدستبن ب  هن  سفر کرده
جب دنتق  سبیتن   ابجرل  ددراث ربدش ه  رگی اب دتون ا ستبری   لهلوی را اب شرق ارران ب انبخش بز

ای اب دتون لهلوی دختلف اس،   در کرابر، توسط دهرببن  نورس اس، ک  دجروال هردن دس،
)کررستن نوشت  ش ه اس،  لبرسدبن  آدوبش  استفبده    برای  (   r38،  11-14:  1931سن،  کدخسر  

تر اشبره کرد   در آغبب الصر ر ارب  ب ان اشبره ش ه اس، )داراب، نرروسنگ هم لدشک   هرچنبن
(، جبدعۀ بردشتی هن  در قرائ،   فهم دتون لهلوی، اگر ناوردم نبتوان ک   380،  378/  2:  1922

شود مندن توجد  کرد ک  قطعب  لهلوی ر  دی دردبن ه   ندببدن  ربری هرددشبن اررانی یود بود  ابارن
ان ، دردن اس،  ( ک  ب  یط فبرسی نو آد ه 26v     74v     83vهبی  )برگ   k20نورس   ن دس،در
نورس ببش   بب ارن هر ، گفتنی اس،  دهن گبن دس،ضر ر  ندبب رب دریواس، دخببب رب سفبرشب 

 کن   ر ی افز دۀ بع ی ندستن    نوع قلم   سدبق کتبب، ارن حقدق، را گواهی دیهدچارن قطعب ، ب 
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، ب  هر دلدلی ک  نوشت  ش ه ببشن ، ردی  k20نورس  طعب  لهلوی ب  یط فبرسی در ن دس،ق
ده  بردشتدبن ارران در س ۀ هفتم رزدگری اب یط فبرسی تررن اسنبد دوثق اس، ک  نشبن دیاب کهن

ب  گبه  ان    ارن اددبن   ابزار در دس، آنهب بوده اس، ک  بداری اب یط لهلوی استفبده کردهبرای ابهبم 
سخن درار، تربر  ارراندبن بدشر ب  یط   بببن فبرسی نو اس، تب بببگش، ب  ندبب اب آن بهره بادرن   ب 

 یط ا ستبری  
اشبره ش ه  ب  یط دبدری«  لهلوی  ب  نق  دتن »اب یط  نثر هم  لرابهبم ص ر  در دق دۀ کوتبه   

 اس،: 
 

ان       در آن  ق، یسر شبه بن آذرببد دوب ان "ارن کتببی اس، ک      اب تفسدر بن  بدر ن آ رده  
 (  1: هش،، ش1909)داببر،  دوب  اب یط لهلوی ب  یط دبدری نق  کرده اس،   "

 

احتربل، نخس، دتن را ب  بببن لهلوی ادب ب  یط فبرسی اگر یط دبدری را فبرسی نو بادررم، ب 
ان  )نک    یط   بببن فبرسی برگردان ه ان  »تب بر درددبن آسبن ببش «  سرس در اد ار بع ی بنوشت 

گون  لببن نورسی ب  یط فبرسی را بررسی هبی ارن(  در سطور برر نرون  56-58ب:  1399دالون ،  
 یواهدم کرد  

تر ندببی بادعی   برآد ه اب براسبس آنچ  اشبره ش ، برگردان یط داهم لهلوی ب  یطی ر شن
ببدشواری ب د  رب  درر  بود،  لهلوی  یط  نربربن یبدوش   هبی  را  یود  ندبب  ارن  لهلوی  بببن  ش ن 

گرف،، تشددم  درنی سبی،   هرم  جبدعۀ بردشتی اب ر بگبر شدوه   اقت ار یود فبصل  دی دی 
ش ؛ ارن ندبب بدشتر جلوه  دردان فربان  کبست  دیکرد   اب شربر درنهب تغددر دیرف،، نس تحلد  دی

دلد   د ری اب ددهن ارن ندبب من رن س ه ب دتر اب اررانرخ    ب کرد  در جبدعۀ دهبجر لبرسدبن هندی 
م ب  یط ا ستبری  12ی/6نرود   سرانجبم بزرگبنی مون نرروسنگ   هردبران   شبگردانش در س ۀ  

  بببن سبنسدرر، ر ی آ ردن   حبل لرسش ارن اس، ک  ارراندبن تنهب ب  یط لبرسی بسن ه کردن    
 آن نرفتن ؟  هبی  ظرفد،هرگز ب  سراغ یط ا ستبری 

ده  ارراندبن اب اددبن ربدش ه غبف  ناودن : شواه ی در سن، اررانی در دس، اس، ک  نشبن دی
لببن  دن رج در فرهنگ  گذشت  اب صور   ( ک  35-47:  1396)گشتبسب،    اویم ایوک هبی ان ک  

توان  ری در فرهنگ اررانی دی الاوری اب اددبن نابرش  اژگبن لهلوی ب  یط ا ستبالنوان نرون    کهنب 
گردد ک  لبرسدبن هن   ی بردی847تررن نرون  ب  ر ار، نررربن هوشنگ در  اب آن ربد کرد، ق رری
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ب برای نخستدن نررربن هوشنگ  ارراندبن ش ن    ب  دادن  لدک رکببر دس،  سبل در  النوان نخستدن 
نای   ندببهب   کراودهبی درنی جبدعۀ آببد دهربن ارراندبن بود   توانس، تصورری اب ا ضبع فره شرف 

فبرسی     ب   اس،: بخشی  د  بخش  دارای  ر ار، دذکور  کن    دنتق   ارران  بردشتدبن  ب   را  لبرسی 
؛  382-2/354:  1922بخشی ب  لببن  رب برگردان دتن لهلوی ب  یط ا ستبری اس، )نک  داراب،  

 ( 127-130ب: 1399دالون ، 
ش ه در نزد ارراندبن اس،   اب جهب  دختلف قبب  بررسی  بیت تررن دتن لببن   شنارن دتن کهن

آن در دس، اس،:  اس،  یوشاختبن  ابمالب   ب  لد ارش  نسا، یوبی درببرۀ الل،   ماونای 
شنبسدم: هوشنگ سدب یش   شهرربر بخ، آفرر  بهرام یسر شبه  نخس، ارن ک  کبتابن دتن را دی

آببد هستن    دتن را در ر ب یورداد   ر ب  دوب ان شرف   انوشدر ان   ندز شبلور جبدبسپ اب د ددبن
آببن سبل   اب دبه دهر   ر ب یور اب دبه  ان   د م ارن ک  شبلور نابرش درآ ردهی ب 847دبنثرسفن  

 رژه  جبدبسپ توضدح اربشرن ی در لبربن بخش لببن  آ رده اس، ک  لرده اب بسدبری ابهبدب ، ب 
 دارد: هلوی ب  یط ا ستبری، بردیلرسش دربوط ب  نق  دتون اب ل

 
"ابررا یط لهلوی ارن مدزهب ننوشتم ک  منبن گف،   نرود نررربن هوشنگ ک  دار یط لهلوی 

دانن   هدرب ان   به رنبن دببدرسنبن نوسبری   کنابر،   بهر ج   سور    اندلدسر اب ارن  نری
لهلوی   دار یط  ندز هس،  به رن هس،   هدرب   ارن  نریشهرهب گف،  آن  اسط   اب  دانن     

 (  2/378: 1922 اضح ب  ا ستب نوشتم   ارن یط لهلوی بود بخط ا ستب ناشتم " )داراب، 
 

نریمنبن لهلوی  یط  لبرسی  هدرب ان  مون  لد اس،،  رب  ک   آنبن  کبر   آسبنی  برای  دانستن ، 
برب  ا ستبری  یط  ب   را  لهلوی  دتون  اررانی  دوب ان  لبرسدبن،  ندبب  برگردان گردان هضر ر   ارن  ان   

اس، دتن ب  لهلوی بود   دن ب  یط ا ستبری صراح، تأکد  کردهدساوق ب  سببق  ندس،، مراک  ب 
در هدچ اب یط  ناشتم   نق   ارن الر  تح، النوان  اب  ندس،    لببن   اب اصطمح  دتن سخنی  جبی 

 لهلوی ب  یط ا ستبری ربد ش ه اس، 
ی در آغبب   انجبم ترجر  بن  بهرن  886سبل  اسفن ربر ب   ای اس، ک  رستمشبه  درار اشبره 

 رسن آ رده اس،: 
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"ارن کتبب بن   هرن رش، یوانن  بخط ا ستب آ ردم اب یط لهلوی تب هر  کس بتوانن  یوان ن  
کردم"   نق   یط  دررن  ا ستب  اب  اسفن ربر  رستم  کردم  لژرن  ک   بن ه  درن  دن  ببش       آسبنتر    

 (  96، 2/86: 1922)داراب، 
 

شبر  بزرگتررن دتن لببن  دتأیر در سن، اررانی دربوط ب  ر ار، شبلور آسب رب کبد  بهره کرابرتی  
در کتببخبن  دهرجی رانب ناه اری    T-30نورس آن ب  شربرۀ  تررن دس،ی ببش  ک  دهم  896دورخ  

نورسی ب  یط  (  ارن دتن در بدشتر جبهب نوالی فبرسی 135-141ب:  1399شود )نک  دالون ،  دی 
درستی ر شن ندس، ک  دتن را در ارران نوشت  اس، رب ن  در هن  دتن فبرسی را  ا ستبری هم اس،   ب 

ان ، ب  م  الل، بوده ان    اگر در ارران مندن دتنی سبیتبرشدنبن  نوشت ب  الفابی ا ستبری برگردان ه
ن ؟ لرسشی اس، ک  قبب  بحث    اس،؟ آرب در ارنجب ندز سفبرش دخببابن ارن ر ار، ساب ش ه رب 

 اس،  
ی، بخشی درار اب دتون لببن   928در ر ار، هدرب باده کبد رن شبلور، ر ب بهرن اب دبه یرداد 

)داراب،   اس،  آد ه  ر ارب   الصر  دالون ،  461-2/460:  1922اررانی  (  143-145ب:  1399؛ 
در کتببخبنۀ    T-33.Iرۀ  نورس قسر، لببن  آن ر ار، رعنی نسخۀ شربتررن دس،ک  در دهممنبن

دیدهرجی )برگ  رانب  اس،  شبلور  جبدبسپ  براتش،  آن  کبتب  اب    35یواندم،  ندز  فرد  ارن  الف(  
ش ۀ  (، جبری ک  نخستدن دتن لببن  شنبیت 280الف:  1399آببد اس، )دالون ،  د ددبن دوب ی شرف 

در   نررربن هوشنگ  برای  ب  جبرابه شرف 847اررانی  توج   بب  ب آببد   ترک ی نوشت  ش    النوان آببد 
هب در آن نهبری،  رراست   نشدن جبدعۀ بردشتدبن ارران در ندرۀ نخس، الصر ر ارب    جبری ک  نبد فقد  

هبی نررربن هوشنگ،  ش ، ببر  گف، دس، کم س  دتن دهم لببن  اررانی در ن ر ار،  راهی هن  دی
احترب ب   هرس   شبلور  کبد رن  ر ار،  بهره    کبد   در شرف ر ار،  بسدبر  دریواس، ل  بنببر  آببد   

ان   لس نخستدن تجربۀ ارراندبن در لببن نورسی دتأیر رعنی نق  دتون  هبی لبرسدبن فراهم آد هلدک 
 آببد صور  گرف،  لهلوی ب  یط فبرسی در بزرگتررن کبنون بردشتی رعنی شرف 

توان  دق،   ر شنی نریب   اب ندب  برجستۀ ارن دتن  جود کلرۀ»لببن « در آن اس،، اگرم  هنوب
گف، ارن لفق ب  ک اددن دعنی لببن  دالل، دارد  لدبستفبده اب آن بسدبر اهرد، دارد: "اب کتبب ا ستب  

(  اگر ب  دتن  20     2:  1922" )داراب،  …pa pNjumpargarTpAjvNTjAEpaEDAku  بن 
االتربد کندم، اب »فرگرد لنجم لببن  کتبب ا ستب   بن « ربد ش ه اس،  در ارنجب دعنی ا ستب، بن     
لببن  بب دق، اب هم تفددک ش ه اس، ادب ببب دردن اس، ا ستب   بن  هربن دتن ا ستبری را دنظور  
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ای کوتبه ب  یط    در هردن ر ار،  کبد رن شبلور اشبره ببش    لببن  بر ترجرۀ لهلوی دتن دالل، کن
 توان  سوددن  ببش : ا ستبری   یط سواد ندز ش ه ک  دی

 
: 1922"لرسش سری بنوان رش، بخط ا ستب رب یط سواد آ ار  ناش، ک  اب ارش بد " )داراب،  

1/575 ) 
 

انجبم دتون ندبرشی ا ستب  ده  ک  قطعب  کوتبه سر   بن رب آغبب    آر ، حدم دیمنبن ک  بردی
ا ستب را ب  ارن د  یط ببر  نوش،  اگر دتن ارن قطعب  را ب  بببن  هبی کومک در یردهمون رش،

توانس، ب  ا ستبری هم ببش   درببرۀ ارن ک   توان گف، باق ارن فتوا یط آنهب دی لهلوی ب اندم، دی
 بحث اس،   دنظور اب یط سواد یط لهلوی رب یط فبرسی اس،، جبی بررسی  

رزدگردی دتن  13اگرم  در سن، کتبب، دتون درنی بردشتدبن کردبن، سدستبن   یراسبن تب س ۀ 
ده  ارشبن هم گوش   گدری اس،   نشبن دیشنبسدم،  لی ببب ردی تبر قبب  لیشبیصی ب  لببن  نری

  ر ار، بهرن  گرفتن در دجروالاالتابر جبیان : در ترجرۀ ددنوی یرد ک  ب مشری ب  دوضوع داشت 
 i%abی در کردبن اب ر ی دتن لببن  تهد  ش ه اس،، اب ادمی لببن   996اسفن ربر رحتر  تب لدش اب  

(  در نبدۀ دستوران کردبن ب  دستوران 265/  2:  1922دعنی ی ارابن استفبده ش ه اس، )داراب،  ب 
در   ادهبر ن  سورتد   ددتوب  ب   دعر ف  )دالون ،  1039سور   اب    (، 166ب:  1399ی  ردی  ندز 

لرسش ش ه   در لبسخ نوشت     l/&بدندم: درببرۀ نشبنۀ ا ستبری  لببن نورسی   دسبئ  لدرادون آن دی
ببر  یوان   در ببب را دزدا ی ببر  یوان    دزدای نری  ldzamآ  تفب   اس،     lان ، »لبسخ ارند   

amtips   ب ا ستب  الف ک   نابر  کرد  سفتر   aلفق  نابر  یوان « گورن ، دای   ببر  یوان   اسفتر  
هبی ا ستبری ببش  ک  برای  آر  لدرادون اربش آ اری نشبن (  ارن لرسش بردی2/575:  1922)داراب،  

ش ه اس، بررا سن، قرائ،   نابرش دتون ا ستبری منبن جبافتبده  بببنورسی یط لهلوی استفبده دی
 ،    ر شن بود ک  ندبب ب  مندن استفسبر   لرسشی ن اش

آببد هرچنبن اهرد، دارد: ببب درببرۀ لببن نورسی   ر ن  آن در ارران، ددراث د ددبن دوب ان شرف 
ی ک  سرآغبب تحولی بزرگ در جبدعۀ لبرسدبن بود   بب 1092سفر دستور جبدبسپ  الرتی ب  هن  در 

عۀ لبرسی  بردمکردن ایتمفب  تقورری ددبن جبدعۀ لبرسی هن    بردشتی ارران، ساب تقسدم جبد
نورس (، اهرد، دارد  در دس،124الف:  1399ب  د  فرقۀ تقورری ق رری   رسری ش  )دالون ،  

k13   نرون اثر  ارن  انجبد   فره  هرام رش،،  در ن  ا ستبی  کرنهبگ،  اب سن،  اب دجروالۀ  درار  ای 
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دتن اگرم   لببن نورسی اررانی اس،: دتن لهلوی درآددخت  بب بببن فبرسی نو ب  یط فبرسی اس،  ارن  
لببن نورسی در دعنی تغددر یط لهلوی اس، ک  سن،   در بن ر سور  ل ر آد ه اس،  لی نوالی 

 کن   اررانی را نربرن گی دی
آنچ  اشبره ش ، یطوط کلی تربر  ارراندبن بردشتی ب  لببن نورسی اس،   گوربی ارن  اقعد،  

لبرسدبن ب  لببن نورسی در دعنی فن   ضر ر  ندبب اس، ک  بردشتدبن ارران در آغبب الصر ر ارب    ب 
نق  یط لهلوی ب  یط ا ستبری لردایتن   آنهب هرگز ارن الر  را لببن  نخوان ن   حتی در آغبب ر ارب   

هبی لببن  رعنی لهلوی« کن ، نوشت  اس، »حر فدعر ف داراب هردزدربر ک  یطوط را دعرفی دی
(  ب  سخن درار در ارن  1/2:  1922بی کرده اس، )سب  الفابی لهلوی را بب الفابی فبرسی نو دعبدل

 آر  دراد آنهب یط   بببن لهلوی بوده اس،  ر بگبر اگر هم در ارران اب  اژه لببن  ربد ش ه، بردی

 انواع پازند متأخر   7
ساب  دادن جبرابه اجتربالی رفدع یود در ارران، ب کدش بردشتی لس اب فر افتبدن سبسبندبن   ابدس،

بب  لراکن گی     انتقبل فرهنای   تطادق یود  لدر ان    فبداران آن، هرواره نبمبر ب  نق     دهبجر  
هب را حفق کرده اس،  لی  جبدعۀ ددزببن ش ه اس،  اگرم  ب  جه، اهرد، دتون دق س بببن دتن

در هر د ره برای آسبنی کبر به رنبن در ادر ندبرش   ضر ررب  درنی، دتون لرکبربرد را ب  یطوط قبب   
کبرگدری یط فبرسی نو در ارران   یطوط سبنسدرر،   گجراتی در کردن   ب فهم برای دردم نق  دی

هبی  نرون   (دق د   3-5:  2013،  1هن    ادر به استفبده اب یط التدن   بببن انالدسی در غرب )کبناب 
ارن نق    انتقم  فرهنای اس،  لببن  در دعنی فن تغددر یط لهلوی م  در ارران ررش  داشت  ببش  

   م  در ددبن لبرسدبن هن  ل ر  آد ه ببش ، انواالی دارد: 
 

االتابر دتون دوجود، هربنب تغددر یط لهلوی بهخط  تررن   دشهورتررن نوع لببن  ب تررن، لرحجمدهم  -1
هبی قبب  تص رق ارن سن، در ارران دتعلق  تررن نرون بور ک  اشبره ش ، ق رریا ستبری اس،  هربن

:  1396شبه  آن هستدم )گشتبسپ،    اویم ایوک ب  ا ایر س ۀ هفتم رزدگردی اس، ک  در فرهنگ  
ارن47-35 هن   لبرسدبن  سن،  در  ک   اس،  ب رهی  دا ل  (   نرروسنگ  بدبن  ب   لببن نورسی  گون  

بور الر ه هردن گون   شنبسدم، ب گردد  تربم ادبدب  لببن  ک  دیم  بردی12احتربل بسدبر در س ۀ ب 

 
1. K. E. Kanga 
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(   ادر ب  : سراسر کتبب1909لببن  رعنی نابرش دتون لهلوی ب  یط ا ستبری هستن  )نک  آنتدب،  
 شود بور ایتصبصی ب  هردن دتون ابمق دیندز اصطمح لببن  ب 

برای بببشنبسی آن اب گونۀ ا ل، آن    19بببنورسی دتون لهلوی ب  یط فبرسی نو ک  لژ هشاران س ۀ   -2
گون   ای، ارنگذاری(  گذشت  اب درستی رب نبدرستی مندن نبم 86:  1878را »لبرسی« نبدد ن  )هوگ،  

تری دارد   ارراندبن درصور  لز م برای قرائ، دتون لهلوی گربن ررشۀ اررانی قوی ورسی بی اب لببن ن
ابهبم  ب    را  الربی  یط  رب  نو  فبرسی  یط  دشوار،  اصطمحب   اب  اژگبن    دیبداری  اب  کبر  بستن   

فص نرون  اردا ررافنبد ،  کتبب  اب  قطعبتی  بببگردان ن  ر ر اد  ارن  کهن  در 94-91هبی  هبی   ،
آ ررم ک  دتعلق ب  ا ایر س ۀ هفتم رزدگردی   کتبب، دهرببن کدخسر  اب  را دی  K20نورس  س،د

 دوب ان سدستبنی اس،: 
 

ئ "یواستبران  بررء در غ کرد  اجش هومشرهب   راشتهب ا ر بشئ َلس  دبالن نناررذ بئوء دبالن 
ش َاَ ر یواستبران لخشم  ء ُسنوخ  یواست  کبد  :[اگر ر  ُرببنی ا شبن 92درآرد   ]فص اش َنبَبر 

کَشبن ددخی داررن ا ر مشم بد ارستبد  اجم لرسد  کُو ارن تن ج  گنبه کرد کو >ر<ببن اکنون  
ش   ندد  کشبن  ُدشَچشربن  ا ی  ُرببن  ارن  کو  رزد  اَذر  اُشو  ء  شر س  گوئد   برءد  لبدَافراه  گران 

]فص  داش،   َاَ اَج  اُ 93َاجَررددبن  رببن  َاجر ر   ا رخ، :[  د بخ  ان ر  َسبر  ناون  شبن کشبن 
ش   اجرر  اض سرد اَ َر ا کن  ارستبد  اجم لرسد  کو ارن تنبن ج  گنبه  ارستبد َء ا رر د د   گرد 

 کردن  کشبن رببن اکنون گران لبدَافرا برر   گوئد  شر س اشو آذر رزد کو ارن   " 
 

ا لببن نورسی  ندز دشدم   نرونۀ کهن  ارن  در  لد اس،  نبدرستی  آنچ   ردسبن،  ادمی  ناود  بجرل  
لهلوی    Eشود:  اج  هب   اتدب ب  یط در قرائ،  اژگبن، هرچندن، نفوذ فبرسی نو در آن در ه دی قرائ،

صور  نبدرس،   براسبس یط اجش رب اج/اب + ش  فقث ب بب »ء« هرزه نشبن داده ش ه اس،  ی 
کبر دعنی بلد  ب ب  bE Oدادنبرای نشبنیوان ه ش ه اس،  »اجم« هم هردن  ضعد، را دارد  بئوء 

ش، در  اژگبن:کبد  اش،  –صور   ب   / Ih–فقث    –رفت  اس،  قرائ، نبدرس، لسون  اسم دعنی سبب  
ش« گورب قرائ، نبدرس، ا ی    snAhببش    ud AzwarIhالفقث  نددش، گردش  هرچندن، »َنبَبر 

صور  » « در:  س،  قرائ، ل لهلوی ب االتابر یط »ُسنوخ« یوان ه ش ه ابدن« ب »یشون،، ضرب 
 جبی» اذ« رب »ببد«  ا ر، ا کن ، ا رر رب ادمی نبدرس، » اض« ب 
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جبی یود قبب   اب ارن گون  لببن نورسی لس اب گونۀ ا ل ددراث مشرادری برجبی دبن ه اس، ک  ب 
ارن دفت در  اشبره ش ه اس،،  لبرسی ب ان  بب النوان  ر اغلب بررسی اس،   در فهرس، نسخ یطی 

 ابالابر  »لببن  ب  یط فبرسی« استفبده ش ه اس،  
شود  ارن  نابرش فبرسی نو ب  یط ا ستبری ابجرل  دواردی اس، ک  اغلب در ذر  لببن  حسبب دی -3

( آنتدب  ک   قطعبتی  هستن    ر ارب   الصر  ب   دربوط  »لببن  214-242:  1909دتون  النوان  تح،   )
  اگرم  ب  یط ا ستبری هستن    ظبهر لببن  دارن ،  ر ار،« آ ردهبس،، گوربی ارن  اقعد، اس،  

هب را در هن  ب  یط ا ستبری  درحقدق، ب  بببن فبرسی نو   درآددخت  بب  اژگبن الربی هستن   ارند  نبد 
ان ، دوضوالی قبب  بحث اس، مراک  دب  ان  رب ارراندبن یود اب یط ا ستبری استفبده کردهبرگردان ه
تررن نسخ دوجود ندز اغلب بببنورسی بع ی هستن   آ ردن نرونۀ   اررم   کهنهب را درس، ناص  نبد 

اب صفحۀ   لرسش نخس،  نرون   ارن  ببش :  بددن   ارن  در  لببن     224برر شبر  کردی  دتون  کتبب 
 توان قرائ، کرد: گردآ ری  آنتدب اس، ک  آن را مندن دی

 
purasvS L ki zvni ki badaStLn raft ast jumiiaE dIgar AWAiiaT pOSVT ki 

sarv daStLn Sustan aWal sang gumVZ gAW bi sar u tan kiraDvn pas du 

sang sV tA jLm AB bi sar kiraDvn pas juma pAk pOSIDvn tA sV Sab bi 

nazdIk na ABAiiaT SuDvn. 

 

دشتبن شستن ا ل  ای درار ببر  لوش  ک  سر  "لرسش آن ک  بنی ک  ب  دشتبن رفت  اس،، جبد 
سنگ گردز گب  ب  سر   تن کردن، لس د >م< سنگ س  تب جبم آب ب  سر کردن، لس جبد  لبک  

 لوشد ن، تب س  شب ب  نزدرک نابر  ش ن"  
 

تنهب کبفی اس، ک  یط را تغددر دهدم رب   بدندم در ارن دتن ندببی ب  ترجر  ندس،منبن ک  دی
دم  ارن گون  اب لببن  دتأیر اس،   اگر هم ارراندبن یود یواندم ب  یط فبرسی نو بنورسهرآنچ  دی

 ان   احتربل بنب ب  دریواس، لبرسدبن هن  نوشت نوشت  ببشن ، ب 
اب دجروالۀ کرنهبگ، ا ستبی در ن فره    k13نورس  ی بر دس،1092انجبد  جبدبسب  الرتی در  

ارراند65-58 هرام رش، )برگ   لببن نورسی دتأیر  اب  رب نوشتن  (، نرونۀ دراری  فبرسی  ب  یط  بن 
شنبسدم    هب اب آنجب اهرد، دارد ک  نورسن ۀ آنهب را دیفبرسی ب  یط لهلوی اس،  ارن گون  دتن

مندن دتنی نوالی درآددختای فبرسی   لهلوی م  در لهلوی نورسی   م  در فبرسی نورسی اس،  



55 
  1۴00، پاییز و زمستان 10/ 17شناسی،  زبان و زبان 

 
 د مفهوم و مصداق پازن یدر دگرگون یجستار

 

ب   ب  ب   اژه  لهلوی   ترجرۀ  اژه  بهزببن   یط  انجبد   ارن  نو اس،  لی هم در دتن ظبهر  فبرسی 
 لهلوی  اژگبن فبرسی   الربی  ارد ش ه   هم ترجرۀ نوالی لببن  ب  یط فبرسی اس،  

 ارزش و اهمیت(   - ادبیات پازند )قلمرو   8
ب  لببن   ب ادبدب   اگرم   اسمدی  ر بگبر  در  بردشتی  سن،  ددراث  اب  بخشی  بدبنی النوان  لحبظ 

لحبظ کّری حجم من انی ن ارد  جز گدرد  لی ب ی( را دربردی 12-6س ه )س ۀ    6ای ح  د  گستره 
در دورد من  دتن دهم، ابجرل  شدن گربندک  بار ک  در د رۀ نخس، لببن نورسی لبرسدبن توسط  

ان ، لببن نورسی بر دتون لرکبربرد ندبرشی   آردنی  نرروسنگ دا ل   شبگردان   لدر ان ا  نوشت  ش ه 
رار، لبرسدبن کوشد ن  دتون لرکبربرد درنی را ک  ب  یط لرابهبم لهلوی بود، دتررکز ش   ب  سخن د

آسبنی قبب  استفبده ببش    دوب ان   درن دردان ن  من ان کبرآبدوده  بداری کنن  تب ب سببی   ابهبم سبده
   فربان  ندز در اجرای دراسم اب آنهب استفبده کنن   

 رژه یرده  هب   دالبهبی آغبب قطعب  ا ستبری ب اب ندرنگ  لحبظ دحتواریهبی ندبرشی لببن  ب دتن
گدرد  بخش درار ادبدب  لببن ، هب را دربردی هب   ببجهب، آفررنهبی ر بان  مون ستبرشا ستب تب ندبرش

هبی ارسبلی اب ارران ب  بببن فبرسی   ب  یط ا ستبری اس،  ددراث الصر ر ار، اس،  بخشی اب نبد 
ی 847(  در نخستدن نبد  ک  ب  سبل  214-242:  1909شون  )آنتدب،  دحسوب دی  در ذر  لببن هب  

هبری اب دتون لهلوی را آببدی قسر،دردان شرف توسط نررربن هوشنگ ب  هن  برده ش ه اس،، درن
کردن  ک  لبرسدبن ( بررا گربن دی371-354/  2:  1922ب  یط ا ستبری بببنورسی کردن  )داراب،  

ن دتون لهلوی ندستن  ادب درببرۀ د  ر ار، کبد  بهره   کبد رن شبلور ک  ندری اب  هن  قبدر ب  یوان 
توان گف، در ارران رب هن  درستی نری(، ب  144     136ب:  1399هر ر ار، ب  لببن  اس، )دالون ،  

سدبن ان    اقعد، ارن ک  ادبدب  لببن  تمشی برای ابهبم بداری دتون لهلوی درددبن لبرب  لببن  درآد ه 
بود ک  من ان بریط لهلوی مدرگی ن اشتن   ب  هردن ساب، ارن ادبدب  در ارران جبرابهی ن ارد،  

هبی لرکبربرد ر بان  را بب قرائ، سنتی ب  یط ا ستبری  دار در د ران دتأیر ک  بخشی اب دالبهب   ندبرش
   یط فبرسی برگردان ن   

  - 2شرح   افز ده دتون ا ستبری    -1اس،:    بن یادبدب  لببن  در قبلب دوضوالب  برر قبب  رده
الل،  گرم  ب دتون کوتبه   لراکن ه     -7دالبهب    -6هب  ندرنگ  -5هب  ندبرش  -4ر ارب     -3دتون لهلوی  

بودن دتون دردن اس، هرروشبنی  جود داشت  ببش ،  لی هر دتن برر نبم یود النوان   من  جهی
 شرح ش ه اس،  
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هب   رسوم قرار دارن    ارن نشبن   بان  اس،   دتون در لدون  بب آئدندبرۀ ادبدب  لببن  ندبرش ردر ن
ای  تر اس،  لببن هب مهره هبی ددراث بردشتدبن درددی نسا، درار بخشاب آن دارد ک  ادبدب  لببن  ب 

دهن  ک  بن ه   در ددبن دردم سبری   جبری بود  تدثر   تع د نسخ در  اب کدش بردشتی را نربرش دی 
هبی ددراث بردشتی بدشتر اس،  ب  هردن ساب هم تربرز نسخ  نسا، درار گون ون لببن  ب ددبن دت

هبری  دبن ه اغلب ر نوش،تر اس،  نسخ برجبینبشی اب کبربرد   اجراهبی دختلف در آنهب فرا ان
دجروال  ب کبربردی    بدبن،  ندبب  بب  دتنبسب  دوب ان الر هبری  ندبب  کدش  رژه  لبردن  دراتب  گرای 

آنهب را برآ رده دیب کردن    ردشتی هستن  ک  بب دردم ارتابط دستقدم داشتن    ندببهبی درنی ر بان  
لسن    لریوانش قراردارن    تصحدح   لدرارش آنهب  ر  ببر  گف، دتون لببن  در شربر دتون البد ابارن

دق، ر ارتی درار  نسا، دتون فرهدختابن کبری دشوار   گبه غدردردن اس، مراک  هر دتن در حقب 
ضر ر     اجراری اب رک اص  دشترک اس، ک  اب نظر دجرربن آردن درس،   دعتار اس، حتی اگر ب 

 دراسم دردن اس، دتن کم   بربد هم ش ه ببش   
در سنجش بب ادبدب  ا ستبری   لهلوی، ادبدب  لببن  دار در ردی د  دتن ک  صور  لهلوی آنهب  

لببن  آنهب دوجود اس،، اهرد، من انی در لددرۀ ددراث کدش کهن  اب ددبن رفت  اس،   تنهب صور  
هبی لببن   تررن اربشاربش ببشن   دهمن ارد  ادب ارن هرگز ب ان دعنی ندس، ک  لببن هب دتونی بی

 توان ربدکرد: را مندن دی 
 

 اهرد،   اربش لببن هب، اربش تبررخی اس،   در لهنۀ تحوال  تبررخی کدش بردشتی فقط قبب   -1
فهم اس،  لببن نورسی اداد  فرارن ی کهن اس، ک  کدش بردشتی اب بدبن بردش، تب ب  ادر ب نبگزرر  
ببرهب ب ان دس، بده اس،  فرارن  نق    انتقبل دتون   ددراث ددتوب کدش بردشتی اب ا ستبری ب  

رن نق    انتقبال   لهلوی، ب  لببن ، ب  فبرسی نو، ب  سبنسدرر،، ب  گجراتی   اکنون ندز ب  انالدسی  ا
هب هرمق رهم بب  سواس تربم صور  بادرد، بببهم تحولی اس، ک  کم   بربد ش ن  تدبنی  یبن 

هب اب اهرد،   شأن   جبرابه آنهب در نزد اه  درن  دتون   تغددر در آنهب را درلی دارد  انتخبب دتن
  گسترش آن، برای فهم    گدری کن   درنتدج  ببر  گف، دطبلعۀ لببن    ماونای شد حدبر، دی

 تحوال  تبررخی کدش بردشتی   فرارن  گسترش   ر بآد سببی آن بس دؤثر اس، 
ب  ردوب شنبیتی درنبببن  دهن ۀ ددزان دانش نشبن  لببن    ظرائف آن -2 آنبن  آگبهی  دردان بردشتی   

ده   ای نشبن دیبببنی   یطوط کهن اس،  تحوال    نق    انتقبال  بببنی ددراث درنی در هر د ره 
هبی  دردان بردشتی تنهب بر درن   دفبهدم ژرف آن مدره ناودن    در سن، آدوبشی هدرب ستبنک  درن
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آدوبی   اهرد،  االی فراگدری یط   بببن درن ندز دوردتوج  بوده اس،   ب  گبه ندبب برای  ن بببنآنب
 ان   کردههب استفبده دی حفق درن اب ارن ظرفد،

دردان جبدعۀ بردشتی اب یط   بببن لهلوی اس،   دعدبری برای  دهن ۀ قرائ، درنادبدب  لببن  نشبن -3
در   بببنی  تحوال   ر ن   نفسشنبی،  آیررن  اس،  ضاط  ر بگبر  ارران  بببن  رب  لهلوی  بببن  هبی 

دی  نشبن  را  آن  درگ  لحظب   اس،    بردشتی  کدش  ابارنشدوهرن ی  هرۀ ده    بب  لببن   ر  
فهری لببن نورسبن برای شنبی، ر ن  تحوال  بببنی   درنی در جبدعۀ بردشتی یوانی   کجنبدرس،

 بسدبر دهم اس،  
هب  شنبسی لببن هب در سطور ببال اشبره ش   لی هردن بس ک  ارن قرائ،بن درببرۀ اربش گورشی   بب  -4

بن ی شون ، دردن اس، لرتوی بر  لژ اک بدبن را ندز در یود دارد   بدبنی ک  درس، شنبیت    رده
 دطبلعب  گورشی ندز افدنن   

بی دحتواری   هشنبسی اب جنا دستی ندس،   در لرتو دطبلعب  دقدق دتنادبدب  لببن  ادبدب  رک  -5
 بببنی قبب  استفبده اس،  

 گیری نتیجه   9

دثببۀ نق  توان گف،: لببن  هرمن  دفهودی کهن اس،  لی دص اق آن ب آنچ  برلبرۀ سطور ببال دی
یط لهلوی ب  یط ا ستبری بسدبر دتأیر   تحولدج ر  اس،  حتی کسبنی ک  فرارن  تغددر یط را  

ان   دص اق لببن  دن رج در دتون لهلوی کبر نارده  را برای آن ب گبه اصطمح لببنان  هدچانجبم داده
  الربی   فبرسی، تفسدرهب   حواشی بع ی دفسران   شبرحبن دتون درنی اس،   ب  تغددر یط اشبره  

دتأیرب  لببن نورسی  س ۀ  ن ارد   در  هن   لبرسدبن  ندبب  الصر  12ضر ر   در  ارراندبن  آد     ل ر   م 
ای اب دتون لهلوی   گبه فبرسی را ب  یط  دگردی، برای رفع ندبب لبرسدبن لبره رز  12-9ر ارب ، س ۀ  

گبه لببن  نافتن   ادبدب  لببن  هرمن  ان ک اس،  لی برای درک تحوال   ا ستبری نق  کردن  ادب هدچ
ندبرشی اهرد،  کدش بردشتی بر بستر جبدع    فرارن  دگردرسی دتون در اثر اجرا   کبربس، هبی 

 دارد 

 نابع م 
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