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چکیده

جشالانگیری،

از دوران پیالش در لغتنامههای فارسی از جملاله بالالرهان االالاط  ،فرهنال
فرهن سروری ،لغت فرر اسدی و غیره مشنی دایقی از پازند داده نتده است .همچنین
سه اص بح «اوستا»« ،زند» و «پازند» از دیر باز به جالای یکدیگر به کالار مالیرفتاله اسالت.
نوی ندگان کتب پشلوی ،اوستا را غالباو برای متن اصلی کتا مقدر زردشتیان و زنالد را
در مورد ارجمه و اف یر سن به زبالان پشلالوی باله کالار بالردهانالد؛ ولالی گالاهی هال ایالن دو
اص بح را با ه خلة کردهاند .همالین اشالتباه ،بالهطالور گ التردهاالر در سثالار نوی الندگان
دوران اسبمی نیز دیده میشود .واژب زنالد در مالتن اوسالتا ،ی النای  57بنالد  8باله صالورت

سزَئینای ذ azainti-ت به مشنی شرح و اف یر و گزارش یا ارجماله سمالده اسالت .سزَئالیناالی
ذazainti-ت از ریت  Zanاوستایی و دَن  Danفارسی باستان به مشنی «دان تن و شالناختن»

متتز شده که با پیتوند  aبه صورت سزَنتی و در پشلوی «زند» شده است .پس شاید بتوان
گفت که اصل پازند« ،پائی ای اَزَنتی» بوده است؛ یشنی شرح و گزارش سادب زند .ااوادیا

مشتقد است ریت واژب زند که از اوستایی س -زنتی گرفته شده ،به مشنای «دان تن» است و
سن ه دان تن متنهای کشنه و پرستتی ،یشنی اوستایی و محدود به «ارجمه» یا «اوضیح و
روشنگری» نی ت .بنابراین از نظر موضو و زبان شناسی مشنای پازند «بازشناسالی» ذپتالی+
زن «شناختن»ت است ،یشنی «بازشناسی» واژههای نامفشوم پشلوی.
کليدواژهها :اوستا ،زند ،پازند.
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 .1مقدمه
از دوران پیالش در لغتنامههای فارسی از جمله بالالرهان االالاط  ،فرهنال

جشالانگیری ،فرهنال

سروری ،لغت فرر اسدی و غیره هرگز مشنی دایقی از پازنالد داده نتالده و همیتاله باله دنبالال زنالد،
مفشومی کلی از ادبیات اوستایی و یا کتا دینی زردشت را در بر مالیگرفتاله اسالت .چنالان کاله در

لغتنام دهخدا در ذیل این واژه سمده است «پازند[ ،زَ] اصل کتا است و اب تا گزارش ذفرهن
اسدیت .اف یر زند باشد و زند کتا زردشت است و برعکس این ه گفتهانالد .یشنالی زنالد اف الیر
پازند است .و بشضی دیگر گویند زند و پازند دو کتا است از اانیفات ابراهی زردشت در سئین

ساشپرستی .و دیگری میگوید که ارجم کتا زند است و با زای فارسی ه سمده است ذبرهان
ااط ت .اف الیر زنالد باشالد و زنالد کتالا زردشالت اسالت ذجشالانگیریت .کتالا زردشالت اسالت کاله
پیغمبرگبران ساشپرست بود .کتابی است که ابراهی زردشت وض کرده بود ذاز فرهنگی خ الیت.

پازند و زند دو کتا است از ابراهی زردشت ذفرهن

سروریت.

و زرادشت شرحی بر اب تا کرد و سن را زند نامید و این در نزد مموسان کبم خداست کاله بالر
زردشت نازل گتت .سنگاه زردشت سن را از لغت پشلوی به فارسی درسورد و سچس شرحی بر زند
نگاشت و سن را پازند نامید و موبدان و هیربدان دانتمند شرحی دیگر بر این شرح نگاشته و «یارده»
ذایاردهتاش نام نشادند که برخی از مموسان «اگرده»اش نیز خوانند و چون اسکندر بر کتور ایالران
استیب یافت و دارا پ ر دارا را بکتت سن را ب وزانید ذالتنبیه و االشراف م شودیت.
بنابر احقیقات اخیر ،پازند عبارت از خة و زبانی است که بالرای صالشوبت خالة پشلالوی ،زنالد را بشالدها
بدان خة و زبان نوشتهاند و چون در سغاز ،سن را مانند حاشیه در پای ذذیاللت اوراق مالینوشالتهانالد ،باله پازنالد
متشور شده است .در پازند ،لغات سرامی به لغات ایرانی ابدیل شالده و جالای خالة پشلالوی را خالة اوسالتائی
گرفته است .نیز گفتهاند چیزی که بر ساشزنه زنند اا از سن ساش برسید و مشنی ارکیبالی سن کاله هال پالایی و
مشاونت با ساشزنه در برسوردن ساش کند و بدین مناسبت شرح زند را گویند ،چه احکام ساش که در زنالد
مکنون است ،به اعانت سن شرح ظاهر میشود ذرشیدی؛ دهخدات.
از دیرزمان ،سه اص بح «اوستا»« ،زند» و «پازند» به جالای یکدیگر به کار رفتهانالد .نوی الندگان
کتب پشلوی ،اوستا را غالباو برای متن اصلی و زند را در مورد ارجمه و اف یر سن به پشلوی باله کالار
بردهاند؛ ولی گاهی ه این دو اص بح را با ه خلة کردهاند .همین اشتباه ،به طور گ تردهاالر در
سثار نوی ندگان دوران اسبمی نیز دیده میشود.
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یکالی زردشت وارم سرزویست

کاله پیتت زند را بالرخوان از بالر

همی خالواند او زنالدِ زردشالت را

باله یالزدان نالشاده کالیی پتالالت را

گویند نخ تین سخن از نامال پازنالد

سن است که با مردم بد اصل نچیونالد

ذدایقیت
ذدایقیت
ذلبیبیت
در بیت اخیر پازند به مشنی اوستا به کار رفته است ذافضلی115 1378 ،ت.
زند به مشنی ارجم کتا اوستا به زبان پشلوی اسالت کاله غالبال وا بالا اف الیر همالراه اسالت .از نظالر
زردشتیان ارجم اوستا به پشلوی نیز به همان اعتبار و اهمیت متن اوستا بود؛ زیرا مشتقالد بودنالد کاله
منتأ این ارجمه نیز درنشایت ،خود زردشت بوده است .ازاینرو سه اص بح «اوستا و زند» و «زنالد
و اوستا» مکرر با ه در متون پشلوی به کار رفته است؛ اما من و به زند یشنی زندی

ذبه صورت

مشر زندیزت در اصل به مشنی ک ی است که کتا دینالی ذاوسالتات را بالر خالبف مالوازین شالرعی
ارجمه و اأویل میکند ذهمان 117ت.
بنابراین زنالد گزارشی است بر اوستا ،یشنی ارجم م الب اوستایی باله زبالان و خالة پشلالوی کاله
غالباو با اف یرهایی همراه است و پازنالد م لبی کامبو جالداگانه و عبالارت اسالت از سوانوی الی متالون
پشلوی باله الفبای اوستایی و در دورههای متأخر به الفبای فارسی .روشی که نیازهای زمان سن را باله
وجود سورده است .بالهاینارایب ،روشن است کاله «پازند» یم زبان جداگانه نالی ت ،االالرجمه هال
نی ت؛ بلکه در حقیقت یم فالن است؛ فنی سوانگاری برای بشتر خواندن متون پشلالوی ذسموزگالار،
14 1354ت.
از زمانهای ب یار ادی که «ی نا» ،بهویژه «هالای  »57نوشالته شالده بالود و یالا در سالینههالا منتقالل
می شد ،به موجب بند هتت صراحت دارد که زند یا اف یری بر اوستا و به اوستا وجالود داشالته کاله
اشاره شده که خواندن سن نیز سبب ختنودی و نیالایش امتاسالچندان مالیشالده اسالت .شالاید زنالد یالا
اف یری که به پشلوی ساسانی امالروز در دسالت اسالت ،ارجمال همالان اف الیر اوسالتایی اوسالتا باشالد
ذرضی124 1362 ،ت.
امروزه سه ی نای  19و  20و  21که زیر عنوان «بغان یتت» نامیده می شالود و اف الیر یالا زنالد
اوستایی سه نیایش ذیَتا اَهووَئیریو ،اَشِ وُهو -وینگه ها اامت است ،بازمانده ای است از همان اف یر
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یا شرح اوستا .اما چون در زمان اشکانیان و از سن پس ساسانیان ،خواندن و فش متن اوستا دشوار
و چه ب ا برای ب یاری ناممکن بالود ،سن شالرح یالا زنالد را باله پشلالوی ارجماله کردنالد .در دوران
اسبمی ااریخ ایران ،واژب «زند» ک ک نام کتا زراتت شناخته شد و مفشوم اوستا را افاده کرد
ذهمان 124ت.
در مورد پازند سراء و نظرات مختلفی بیان شده است .عدهای مشتقدنالد کاله پازنالد ،نالوعی زبالان
است و به هیچ وجه نمی اوان سن را به عنوان یم روش نوشتاری مورد بررسی االرار داد .ایالن عالدّه
در ابیین نظری خود هیچ دلیلی ارائه نمیدهند .از میان ک انی که پیالرو ایالن نظریاله ه التند ،بایالد از
هامر نام برد .وی بدون ذکر هیچ دلیلی زند و پازند را زبان میداند و میگوید «زبالان فارسالی ،چاله
امروزی و چه دیروزی را بای تی از زبان های مادی یا سریالایی چالون زنالد و پازنالد متمالایز دان الت»
ذسمیشی9 1386 ،ت.
از میان دیگر ک انی که پازند را زبان می دانند ،باید به ویلیام وست اشاره کرد .او حتالی از ایالن
ه فراار رفته و دستور زبانی نیز برای پازند ادوین کرده است .وی مشتقد است که پازند زبان مردم
ایران بین ارون پنج اا ده بشد از میبد م یح بوده و حتی سن را فارسی میانی مینامد اا با فارسی نو و
فارسی باستان اشتباه نتود.
دکتر محمد مشین در اینباره میگوید
پازند عبارت است از زبان پشلوی بدون لغات سرامی ذهزوارشت و نتأت این زبان پالس از
ااخالالت و االالاز اازیالالان و شالالاید در االالرنهالالای دوم و سالالوم همالالری صالالورت گرفتالاله باشالالد.
بهاینصورت که سنچه از لغات هزوارش در متن پشلوی به کار میرفته ،بیالرون کتالیدند و
به جای سنشا لغات پارسی گذاشتند .بنابراین ،پازند خود اف یری است بالرای زنالد ذاف الیر
اوستات؛ اما باید دان ت که در موا برساختن پازند ،زبان پشلوی کامبو رعایت نتده؛ بلکاله
زبان مزبور اا حدی زیر نفوذ زبان پارسی واا شده است ذمشین142 1326 ،ت.

او نتیمه می گیرد که پازند زبانی است واس

میان زبان پشلوی و پارسی کنونی و متون پازند را

گاهی به خة اوستایی می نوشتند و گاهی به خة پارسی .بنابراین ،بدیشی است کاله سنچاله باله خالة
اوستایی می نوشتند ،ارزشی ندارد؛ زیرا احیاناو کلماای پیش میسید که ما با سن مأنور نی التی و باله
هیچ وجه از روی این خة نمی اوانی سن را بخوانی ؛ زیالرا نارساسالت؛ باله عکالس سن چاله باله خالة
اوستایی نوشتهاند ذهمان 143ت.
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ابراهی پورداود پازند را پشلوی سادهارشدب بدون لغات هزوارش اشریف کرده اسالت .یشنالی باله
جای سن ایدئوگرامهای سرامی ،خود کلمات ایرانی مشادل سنشا را نگاشتهاند و پازند مشموالو به خة
سادب اوستایی که «دین دبیره» خوانند ،نوشته می شود .نه با خة دشوار و ناخوانای پشلالوی و گالاهی
نیز با خة فارسی نوشته میشود ذپورداود ،مقدم برهان ااط ت.

 .2ریشة واژة پازند
در اشتقاق واژب پازند سمده است که کلمهای است مرکب از دو جزء «پا» و «زند» که از پالائیتی
ذPaitiت و ازنتیذazanti-ت ادی میسید .جزء اول به مشنی «ضد ،دربرابر» که در ارکیب پازهر دیده
میشود و جزء دوم به مشنای «شرح ،اف یر ،گزارش» ذسموزگار14 1354 ،ت.
واژب زند در متن اوستا ،ی نای  57بند  8به صورت سزَئینای ذazainti-ت به مشنی شرح و اف الیر
وگزارش یا ارجمه سمده است .سزَئالیناالی ذazainti-ت از ریتال  Zanاوسالتایی و دَن  Danفارسالی
باستان به مشنی «دان تن و شناختن» متتز شده که با پیتوند  aبهصورت سزَنتالی و در پشلالوی «زنالد»
شده است .پس شاید بتوان گفت که اصل پازند« ،پائی ای اَزَنتی» بوده است؛ یشنی شرح و گزارش
سادب زند ذرضی124 1362 ،ت.
ااوادیا مشتقد است ریت واژب زند که از اوستایی س -زنتی گرفته شده ،به مشنای « دان تن »
است و سن ه دان تن متن های کشنه و پرستتی؛ یشنی اوسالتایی و محالدود باله « ارجماله» یالا
« اوضالالیح و روشالالنگری» نی الالت .بنالالابراین ،از نظالالر موضالالو و زبالالان شناسالالی ،مشنالالای پازنالالد
« بازشناسی» ذپتی  +زن « شناختن»ت است؛ یشنی « بازشناسی » واژه های نامفشوم پشلوی ذااوادیا،
 17 1348ت.

 .3علت بهوجودآمدن پازند
پس از ارن چ شارم که دورب میان زبان های ایرانی به انمام رسید ،خواندن و درک متون
بازماندب پشلوی دشوار و در بشضی موارد ناممکن شد .در این میان باید به ویژگی های خاص
زبان پشلوی نیز اشاره کرد که سن را به اوا پیچیدگی و ابشام می رساند « .این ویژگالی هالا از
یم سو و پایان حیات مشم ترین زبان دورب میانه از سوی دیگر ،بشدها علت بروز عوارضالی
شدند که یکی از مشمترین سنشالا ظشالور نالوعی نوشالتار خالاص بالر اسالار الفال واژه اسالت»
ذعریان 10 1377 ،ت.
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زند یا اف یر اوستا و گزارشی که بر اوستا به پشلوی نوشته می شد نیز اغلب نالامفشوم و درک
و فش سن دشوار و متکل بو د .در پشلوی لغات سرامی یا هزوارش ب یار وجود داشت .باله همالین
جشت زند یا ارجمه و اف یر پشلوی را برای سشولت فایده ،با برداشالتن هالزوارش هالا و االراردادن
لغات فارسی جرح و اشدیل کردند؛ اما هنگامی که چنین کاری انمام گرفالت ،دسالتور و اواعالد
زبان پشلوی رعایت نتد؛ بلکه این زبا ن اا حد زیادی زیر نفوذ پارسی جدید االرار گرفالت .پالس
پازند که به عنوان چنین دخل و اارفی شناخته شد ،خود اف یر و گزارشی بود بالر زنالد ذرضالی،
125 1362ت.
درحقیقت بشترین راه حل این متکل ،یافتن روشی بود که بدان طریز بتوان بالرای ارائالت
درست این متون از شیوه ای سوانگار استفاده کرد و دیگر این که عدّب خاصی از مالردم ذطبقاله
زردشتیانت بتوانند از سن شیوه به سشولت بشره ببرند .در نتیمه ایرانیان زردشتی که به هندوستان
مشاجرت کرده بودند و از میان سنالان ،موبالدان و روحالانیون زردشالتی بالرای از میالان برداشالتن
دشواری های موجود ،این متون را به الفبای اوستایی که نظام نوشتاری سوانگار بود ،باله گونال
سنتی سوانوی ی کردند.
بنابراین ،پازند به دالیلی ازجمله اشکاالت نگارشی خة پشلالوی باله وجالود سمالد .از جملال ایالن
اشکاالت نگارشی میاوان به موارد زیر اشاره کرد
 -1ماوت در خة جز در بشضی مواا نوشته نمیشود.
 -2یم عبمت نگارشی نتاندهندب صداهای مختلف است.
 -3ایالن عالبمتها در مالوا ارکیب به شکل جدیداری درمیسید.
 -4نوشتههای پشلوی را امبی ااریخی و شبهااریخی همراهی مالیکنالد .یشنالی غالالب کلمالات،
االاریخ خالود را باله دوش میکتند.
 -5وجود هزوارش به عنوان مشمترین متکل.
هم ایالن مالتکبت در خة و زبان ،الاال در دنیای ادی  ،اا واتی که از پتالتیبانی حکومالت و
دین رسمی کتور برخوردار بود ،کمتر اولید اشکال مالیکالرد .دبالالیران و دسالالتانالدرکاران سن را
میسموختند و به متکباش کمتر میاندیتیدند؛ ولی واتالی ایالن خالة و زبالالان از رسالمیت افتالاد و
پتتیبانی دینی و حکومتی خالود را از دسالت داد و جالز در میالان االیالت زردشالتی کاله باله االدریج از
اشدادشان کاسته میشد ،منزلتی نالیافت ،یالمبهیم مالتکباش پررن

ار شد و در نتیمه حتالی در
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میان االیت زردشتی نیز نیاز به خال ی کاله الفال صالحیح دعاهالا و نیالایشهالا را نتالان بدهالد ،بیتالتر
اح ار شد و همین نیاز بود که پازند را به وجود سورد.

 .4سابقة پازندنویسی
سابق این کار به طالو ر اال

باله ایران برمی گردد .ما مثال های کوچالم و رد پاهالای اابالل

شمارشی در کتا های پشلوی داری که نوعی پازنالدنوی ی و یالا حد ااالل ادم اول سن اسالت.
این م لب نادر نی ت که واتی در میان متن پشلوی باله یالم دعای اوستایی اشاره می شود ،نام
سن دعا به خة اوستایی داده شود .مش ار از سن اینکه گالالاهی در مالالیان مالالتن پشلالوی ،واتالی
کلمه ای از نظر استشمال پشلوی کمی مشمور اسالت ،باله الفبالای اوسالتایی مالی سیالد ذسموزگالار،
14 1354ت.
نوی ندگان کتا های پشلوی برای ضالبة نالامهالای اشالخاص ،نالامهالای جغرافیالایی و واژههالای
اوستایی که در نوشتههای خود به کار میبردند ،به ناچار از خة پشلوی استفاده میکردند .کلمالاای
مانند گیومرو ذنام پیش نمون ان انت یا یتااهوویریوذدعای اَهُوَنَورت را به همین شیوه نوشالتهانالد؛ امالا
ضبة کلمات ناشناخته یا ک شناخته شده به خة پشلوی مفید فایده نبود؛ زیرا خواننده نمیاوان ت
به ضبة این گونه کلمات پی ببرد .بهناچار اینگونه کلمات را به خة اوسالتایی کاله الفال کلماله را
دایز نتان میدهد ،ضبة میکردند و نمونههای ب یاری از اینگونه کلمات را در کتا هایی مانند
دینکرد و بندهتن می یابی  .همان گونه که ما امروز بالرای ضالبة دایالز کلمالات فارسالی و غیالره باله
سوانوی ی الاین متوسل میشوی ذافضلی117 1378 ،ت.
این ادبیر را باید سغاز پازندنوی ی به شمار سورد .ظاهراو اینکه نوی ندگان دوران اسبمی پازنالد
را اف یر بر زند دان ته اند ،اوجه به این شیوه بوده است .این ادبیر را که شاید اواخالر دورب ساسالانی
مشمول شده باشد ،باید الگوی پازندنوی ان بشدی به شمار سورد .پس از ارن چشارم همری که زبان
پشلوی رو به فراموشی گذاشت ،خواندن متون سن به ادریج متکل یا ناممکن شد .به همالین جشالت
رو حانیان زردشتی که به هندوستان مشاجرت کرده بودند ،بر سن شدند که دعاها و بشضالی از متالون
پشلوی را به خة اوستایی برگردانند ذهمان 118ت.
پازنالدنوی ان از الف دایالز کلمالات پشلالوی چنالدان اطبعالی نالالداشتند و برح الب سالنت ،متالالون را
میخواندند .بنابراین پازند ،سوانوی الی کلمالات پ شلالوی سن گوناله کاله ایالن زبالان در دورب ساسالانی الفال
میشده است ،نی ت .در ارائت و ضبة کلمات به خة اوستایی ،به امبی کلم پشلوی ،صورت اوستایی

  86سخن گفتنِ پهلوانی

یا وجه اشتقاای که برای کلمات میپنداشتند ،اوجه مالیکردنالد؛ عالبوهبالرسن ،گالویش پازندنوی الان کاله
گونهای از فارسی بود ،در ضبة کلمات پشلوی به پازند اأثیر داشت .از این رو در پازنالد گالاه باله کلمالاای
برمیخوری که ظاهراو م ابز با ااور پازندنویس از الف کلم پشلوی به خة اوسالتایی برگردانیالده شالده
است و گاه کلماای را مییابی که نتانهای از گویتالی محلالی در سن دیالده مالیشالود و گالاه الفال کلماله
براسار صورت اوستایی کلمه یا اشتقاای است که پازندنویس برای سن ااور کرده است .ممموع ایالن
اصول ،نظامی را به وجود سورده است که در هم متون پازند ک و بیش مراعات میشود ،به گونهای که
هر کلم پشلوی مشموالو به یم شیوب پازند برگردانیده میشود ذهمان 118ت.
دایقاو متخص نی ت که نخ تین پازندنوی الان از کالدام ناحیال ایالران بالودهانالد و گالویش سنالان
چگونه بوده است .ولی پازنالد بالاله صالورت موجالود ،موجودیالت خالود را مرهالون شخاالی باله نالام
نریوسن

از پارسیان دانتمندی است کاله نالالیاز زمالالان را اح الار کالرده اسالت .او کاله از سخالرین

دانتمندان گذشته این االیت است ،در حدود سدههای  12-11میبدی ذ 5و  6همریت دسالالت بالاله
این نوسوری زد ،یشنالی مالتنهالای زنالد و اوسالتا و کتالا هالای مشال پشلالوی را باله الفبالای اوسالالتایی
سوانالوی ی کالرد و دنبال این کار گرفته شالد و سالچس دعاهالا ،نیالایشهالا ،نیرنال

هالا و اف الونهالا و

بهخاوص متنهایی که زردشتیان در مالراس روزاناله و مال ائل عادی با سن سالر و کالار داشالتند ،باله
پازند برگردانده شد ذسموزگار15 1354 ،ت.
نریوسن

خود نمیدان ت کاله پازنالدنوی ی می کند و هرگز این کار را پازند نخوانده و سن را

با جمبت پیچیده اتریح کرده است؛ ولی ک ک نوی ندگان بالالشدار ،نالالام پازنالد را باله سن دادنالد.
یکی از رونوی یکنندگان متن پازند جاماسبنامه ،سن را پازند نالامیده است ذهمان 16ت.
کاری که نریوسن

کرد این بود کاله مالتن پشالاللوی را سن چنانکاله خوانالده مالیشالد ،عالاری از

امبی ااریخی و باله دور از هالزوارش به نگارش درسورد و این موضو خود اختااصات خاصی به
این متنها میبختد .ضبةهای مالختلف از لشالمههای گوناگون ما را در برابالر لغالتهالای گالالویتی
جالدید و همچنین االاللف هالای نالالو االالرار مالیدهالد؛ البتاله شالکی نی الت کاله نالالریوسن

و پیالالروان

دانتمندش نشایت سشی را داشتهاند که الفظی صحیح ،نزدیالم باله الفال دورب سالالاسانی بالالدهند و
عادتِ از برخوانی و بلندخوانی این متنها کاله از رسوم متداول ایرانیان سن روزگالار بالوده است ،از
نظر علمی ه ایالن کالار را ممکن جلوه میدهد .ولی باوجود این برخی از ویژگیهالای گویتالی را
در سن میاوان یافت ذهمان 16ت.
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 .5دالیل عمدة بروز صورتهای زبانی غيرمتعارف در متون پازند
از نظر برگردان سوایی نالیز پازنالد اغییر و ابدیلهایی را دنبال میکند .پازنالدهای صالالحیح کالاله
الفظی بهجا و نالزدیم باله وااشیت دارد ،متشلز باله نالریوسن

و پیالروان اوسالت و ایالن مالتنهالا جالز

اینکه از نظر م الش پدیدب خود پازند ااباللاوجاله ه التند ،مالالا را در بازشناسالی ب الیاری از کلمالات
پشلوی نیز یالاری مالیکند .یالادسوری این نکته الزم اسالت کاله مالا در کنالار پازنالدهای اصالالیل دورب
نریوسن

 ،پازندهای متأخر را نیز داری که در سنشا از الف صحیح خبری نی ت و غالباو فقة ظاهر

کاللمه در نالظر گرفته شده و شکل نموداری سن برگردانده شالالده اسالالت .در غالالالب مالالوارد شالالاید
بتوان این مالوضو را نالاشی از بیاطبعی پازندنوی ان جدید دان ت.
بنابراین دالیل عمدب بروز صورتهای زبانی غیرمتشارف در متون پازند را میاوان به شرح زیر برشمرد
نخ ت اینکه متن های پازنالد در جامشال پارسالیان هنالد نوشالته شالده اسالت ،یشنالی در جالایی کاله
پازندنویس احت اأثیر گویشهای هندی ارار داشت.
دیگر این که ک انی که مبادرت به پازندنوی ی کرده انالد ،اغلالب افالرادی بودنالد کاله از یالزد و
کرمان ره چار هند شدند و بنابراین گویش خودشان نیز در شالکلگیالری یالم صالورت نامتشالارف
دخیل بوده است.
سه دیگر اینکه در بشضی موارد ،پازندنویس اصبو نتوان ته است واژب پشلالوی را صالحیح ارائالت
کند .در نتیمه سن را برپای ارائت خود و اشتباه سوانوی ی کرده است.
چشارم ارائت یم واژب پشلوی بر پای صورت پارسی نو.
پنم اأثیرپذیری کااب از زبان اوستا.

 .6متنهای شناخته شدة پهلوی که پازند دارند
از متنهای پازند موجود اشداد کمی به هر سه صورت اوستا ،پشلوی و پازند موجود است ذمانند سالی
روزت .برخی فقة پشلوی و پازند دارد ذمینوی خردت و نیز چند متن پازنالد مشال وجالود دارد کالاله پشالاللوی

سنشا در دست نی ت ذشکندگمانی

وزار ،چ کوستی ت .اشدادی از این سثار م تقیماو از اوستا میسینالد

ذائوگمدئه چهت و در مورد برخی دیگر صورت اوستایی موجود نی ت ذسموزگار16 1354 ،ت.
شایان ذکر است که چند متن پشاللوی در دسالت داری که بازنوی یشده از روی متنهای پازند

است؛ مانند متن پشلوی نیایشها و پشلوی ائوگمدئه چه و چند فال اول شکندگمانی

 .این متنها

از نظر ااریخی ارزشالی نالدارد و فقة گاهی از این نظر کاله بالرگردانندب سن به ن خهای خ ی به جز
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ن خههای موجود دسترسی داشته ،اابالل اوجاله اسالت؛ امالا از نظالر م لالب ،پازنالدهایی کاله باله خالة
اوستایی در دست است ،اق یمات مالختلفی را شالامل میشود که عبارت است از مالالتون پازنالالد از
کتا های شناختهشدب پشلوی ،متالونی کاله در کتالا هالای دعالا باله کالار رفتاله اسالت و نیرنال

هالا و

اف ونها ،ستایشها و نیایشهای ایزدان و متنهای متفراه ذهمان 17ت.
متنهای شناخته شدب پشلوی که پازند دارند به شرح زیر است
 -1برندهشن که ن خ پازند سن از روی بندهتن هندی و نااص و مغلوط است ذهمان 17ت.
 -2مينوی خرد که پازند سن کار نریوسن

است .اصل پشلالوی سن در هنالد بشالداو از بالین رفتاله

است .ن خ پشلوی موجود که از طریز ایران بالاای مالانده است ،االفاوتهالایی بالا پازنالد نریوسالن
از ن خ دیگری استفاده کرده است ،اویتر میکند ذهمان 17ت.

دارد و احتمال اینکه نریوسن

 -3ارداویراف /ارداویرازنامه که شرح سالفر سسالمانی ارداویالراز باله بشتالت و دوزخ و بالرزخ
اسالت .ن خ پازند سن اصلیار از ن خههای پشلوی موجود این کتا است و بالاید کشنالهاالر باشالد؛
زیرا یالمدست و مالن قی است ذهمان 17ت.
 -4بهمن یشت :افاوای که متن پازند این کتا

با پشلوی سن دارد ،این است که پازند سن

از فال دوم شرو می شود و این حدر را که فال اول پشلوی ،مالتن اضالافه شالده ای باشالد،
اأیید می کند  .علی رغ افتادگی ها ،این پازنالد در خواندن درست متن کمالم ب الیار مالی کنالد
ذهمان 18ت.
 -5شکندگماني

ویچار /ویزار :اثر مشروف و جالب کبمی زردشتی که ن خ پشلوی سن در

دست نی ت و پازند کتا که باید اثر خود نریوسن

باشد ،به هیچ وجه از ل الف کالبم نالالوی ندب

اصاللی پشلوی سن نکاسته است .پنج فال اول سن بشالداو از روی پشلالوی بازنوی الی شالده اسالت کاله
نمیاواند اصالتی داشته باشد.
 -6چم کوستي  .کتابی اقریباو با ویژگیهای سبکی شکندگمانیم ویالزار کاله بایالد هالر دو از
یم مالحیة فالرهنگی باشند .این کتا نیز اصل پشلوی داشته و بشداو از بین رفته است ذهمان 18ت.
 7و  -8جاماسبنام

و ایادگارجاماسبي

دو کتا در مورد پیتگوییهایی که جاماسب،

نماد حکمت و دانایی دوران باستان ،از واای جشان میکند .پشاللوی ایالن متنها که از استقبال زیالاد
مردم برخوردار بوده ،نااص است و م الب بیتتر به پازند و همچنین پارسی یشنی سوانوی یشده باله
خة فارسی موجود است ذهمان 18ت.
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9ال ائوگمدئه چه رسالهای است که نوعی ا لی باله مالالرگ را القالالاء مالیکنالد و مضالمون سن
موعظه ای است خ ا به شخص مالرده کاله با عبارات زیبا و دلکتی موضو زوالپذیری زنالدگی
و ناگزیری از مرگ را بیان کرده است .اصالل اوسالتایی ایالن رسالاله موجالود اسالت و مالالتن پشالاللوی
مالوجود بشداو از روی پازند بازسازی شده است ذهمان 19ت.
 10و  -11دو متن کالوااه خویشکاری ریدگان و اندرزاو کودکان که اصل پشلالوی سنشالا در
دست نی ت و پازند سنشا در ن خهها غالباو همراه بالا مالتن بالندهتن سمده است ذهمان 19ت.

 .7نتيجهگيری
پازند نوعی واانوی ی متنهای پشلالوی اسالت کاله بالهدشالواری خوانالده مالیشالد و بالا روش
هزوارشی نوشته شده بود .درواا درست کردن خ ی بود که امام صالداهای زبالان پشلالوی گفتاله و
خوانده شده را نتان میداد .این واا نوی ی پازندی نه به زند؛ یشنالی ارجمال پشلالوی اوسالتا مربالوط
است و نه شاخه و ششبهای از سن است .همچنین اوضالیح مشمالول سن بالا «اف الیرممدد» هال من قالی
نی ت؛ امّا از نظر موضو و زبانشناسی مشنای ایالن واژه «بازشناسالی» ذپتالی +زن «شالناختن»ت اسالت،
یشنی «بازشناسی» واژه های نامفشوم پشلوی .هرچند ابدا این روش را به نریوسن

ن بت میدهنالد،

امّا نبا ید چنین نتیمه گرفت که او یابندب این روش بوده اسالت ،زیالرا واانوی الیهالایی ماننالد سن در
ایران ه دیده میشود و انشا در هندوستان نی ت.
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