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Abstract 

The epic of Narts is based on the folklore of the Ossetian and the causes of its people’s 

pride. In this research, the equivalent of cultural and historical names and facts in the 

Russian translation of the text by A. A. Dzantiev and T. A. Hamitsaeva have been studied. 

Changing the writing alphabet of Ossetian language to Cyrillic in 1954 caused phonetic 

changes, especially in the specific names of the Ossetian. Both translators are Ossetian and 

fluent in the Russian language. They have tried in many cases to keep the fact in their own 

language. In the text of the translation, we see that even the equivalent words have been 

preserved in the original language of the text due to the cultural burden and the importance 

of the age and social hierarchy in that culture. The sounds are entirely in the Ossetian 

translation text. In translating proverbs, although in some cases translators rely on Russian 

equivalents, there are also examples of word-for-word translation. In translating units of 

measurement, translators used obsolete Russian words. 
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فرهنگی،پژوهشگاهعلومانسانیومطالعاتهایعلومانسانینامۀانتقادیمتونوبرنامهپژوهش
911–9911،911،آبانهشتمـپژوهشی(،سالبيستم،شمارةنامۀعلمی)مقالۀعلمیماه

  ها در ترجمه به روسی مواجهۀ مترجمان در انتقال واقعیت

 ها پهلوانان اوستیا: نارت ۀحماس

 (هامیتسایوا آ. دزانتیف، ت. آ. ترجمۀ آ. براساس)

*مریمشفقی

 چكیده

برگرفته از ادبیات فولکلور مردم اوستیا و مایۀ فخر و غرور آن مردم است.    ها نارت حماسۀ
تاریخی در ترجمۀ های فرهنگی و  به بررسی معادل اسامی و واقعی. ،روی در پژوهش پیش
الفبتای   نشت   کیلیریست پتردازیم    هامیتستایوا متی   آ  آ  دزانتیت  و ت   آ  روسی متن به قلم
 ویژه در اسامی خاص فرهنت   به ،موجب تغییرات آوایی 4591سال در نگارش زبان اوسی 

ه اس.  مترجمان که هردو دارای ملی. اوستیایی هستتن  و مستلب بته زبتان     ش زبان آسی 
زبان اصلی نگاه دارن : در متتن ترجمته    ها را به ان  واقعی. روسی، در بسیاری موارد کوشی ه

ی و نّمراتتب س ت   ی و اهمی. سلستله دلیل بار فرهنگ م که حتی واژگان دارای معادل بهیشاه 
ستره در متتن    انت   اصتوات یتک    ش ه  اجتماعی در آن فرهن  به زبان اصلی متن نگاه داشته
ای متوارد مترجمتان    هرچن  در پاره ،ها المثل ترجمه به زبان آسی هستن   در برگردان ضرب

شتود  در   مشتاه ه متی  واژه نیز  به هایی از ترجمۀ واژه های روسی تکیه دارن ، نمونه بر معادل
 ان    برده  بهرهگیری، مترجمان از واژگان منسوخ روسی  برگردان واح های ان ازه

لیتک در  ، وجتود نت ارد  « شناستی  نتارت »یا « پژوهی نارت»مبنایی برای دانش  ،در ایران
نگاشتته شت ه است. کته دو مقالته بتا        هتا  نتارت  حماستۀ قفقاز شمار بسیاری نق  در زمینۀ 
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« نامته نتارت شناسی متون حماستۀ پهلوانتان چترک      های گویش برخی ویژگی»های  عنوان
(Берсиров Хазретовна: 2018 و )« نتارت  حماستۀ بازتاب واژگان اجتماعی و سیاسی در »
(Жилетежев Бухуров: 2015با رویکرد بررسی ویژگی ) ان   شناختی از آن جمله های زبان 

هتای   ها، واژگان ب ون معادل، واقعیت.  روسی، واقعی.ها، ترجمۀ  حماسۀ نارت ها: کلیدواژه
 تاریخیِ زن گی گروهی 

 

 مقدمه. 1

 جل ی است.  ایتن مجموعته درپتیِ     شامل دورة سه ها نارت: اوستیا پهلوانان حماسۀمجموعۀ 
کته در  « حماسۀ ملل اتحتاد شتوروی  »مجموعۀ برنامۀ اتحاد جماهیر شوروی برای گردآوری 

   در اجترای ایتن   شمنتشر  4525در سال  ،درنهای. ، آغاز و شدستور آن صادر  4594سال 
انستتیتو ادبیتات   ازجملته  آموزشی و پژوهشتی متعت دی    مؤسساتپروژة پژوهشی گسترده، 

[، انستتیتو  Институт мировой литературы им. А.М.Горькогоم  گتورکی    نام آ   هجهان ب
 Северо-осетинкийولوژی و اقتصتاد   تحقیقاتی اوستیای شمالی در علوم تاریخ، فیلت  علمی

научно-исследовательский институт истории филологии и экономики آکتتادمی ،]
تحقیقتاتی  ت [ و انستیتو علمتی   Академия науки Грузинской ССРعلوم جمهوری گرجستان  

شتترک. [ Юго-осетинский научно-исследовательский институт  اوستتتیای جنتتوبی 
در زبان اوستی  نام  به شناس زبان ،[В.И.Абаевآبای    آ  ای از و   ه  جل  آغازین به مقالشتن دا

ن شت ه است.  در   متزی   ،اوسی واژگان فرهن )اوستیایی/ آسی( و نویسن ة دورة چهارجل ی 
هتایی از اوستتیای    و افستانه  ،دیگوریهای  های طنز، افسانه های افسانه متنچنین  هماین جل ، 
هتای دیگتوری    [ و متتن А. А. Дзантиевدزانتیت     آ  های طنتز را آ    نآم ه اس.  متجنوبی 

 дигорские тексты هامیتسایوا   آ  [ را تТ. А. Хамицаева ان     ه[ به روسی برگردان 
 موستیقیایی  رمزگشتایی و کتاب سوم  روسی به اوسی زبان از حماسه برگردانکتاب دوم 

هتای   نامۀ واقعیت.  ها و نیز تفسیری بر کتاب دوم و واژه راویان افسانهای دربارة  مقالهو  هامتن
 آبتای    آها بر عه ة  اس.  نظارت علمی بر رون  گردآوری حماسۀ نارت  فرهنگی قوم نارت

[ А. Х. Бязыровخ  بیتازیرف     آ  زامیتستایوا و آ   هتا بتر عهت ة ت      ههماهنگی تنظیم افسانو 
ترین متن کهن از قهرمانتان و پهلوانتان اوستتیا     نخستین و ق یمی ها نارت حماسۀ  اس. بوده

دهت  و از ایتن    دست. متی   و فرهنگی از آن مردم به ،شناسی، ملیتی های قومی. اس. که یافته
  اس.پژوهان مهم  و فرهن  ،شناسان گران، تاریخ برای پژوهش ،نظر
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وضتو  پتژوهش   است.  م  ها نارت حماسۀرو جل  دوم ترجمۀ روسی  مواد پژوهش پیش
است.  روش   هتا  نتارت  حماستۀ های فرهنگی و تاریخی مردم نارت براستاس متتن    واقعی.

ها در متن اصلی و مقایستۀ آن بتا    های واقعی. از نامبرگرفته پژوهش نظارت بر ساختار زبانی 
ۀ عرضت تحلیل معنایی برپایۀ متن ترجمۀ روسی اس.  ه   از این پژوهش  و ترجمۀ روسی

شتیوة برگتردان    بررستی ها و  های خاص در متن اصلی حماسۀ نارت ته نامفهرستی از آن دس
ها )واژگان ب ون معادل( دالل. دارن   در این مستیر   ها به زبان روسی اس. که بر واقعی. آن

 دریابیم را آم ه در رون  کار  های پیش ایم عملکرد مثب. مترجمان و نیز نقص کوشی ه
 

 پژوهش ۀپیشین. 2

گیترد    شناسی جتای متی   که در شاخۀ واژهاس. شناسی  ج ی  در علم زبان شناسی دانشی نام
های فرهنگی و اجتماعی روشن در بین گویشوران یتک فرهنت     های خاص و پ ی ه فهم نام

ای پیچیت ه و دشتوار    روی پ یت ه  هتی   رون ، به کار می و یک زبان تا زمانی که در میان آنان به
هتا از زبتان گویشتوران فرهنگتی بته زبتان        که این نام دشو می جایی آغاز نیس.  دشواری آن

شناستی بتا نتام     شون   این پ ی ة زبانی در علم زبتان  گویشوران فرهن  دیگری برگردان ه می
کارهتای برگتردان    راه خصتوص شهرت دارد  در« معادل واژگان بی»[ یا реалии«  ها واقعی.»

شناستان عمومتاا از سته روش     زبتان   اس.انتخاب معادل  هترین گرایش ب اسامی خاص، بیش
نویستی   حتر    4برنت :     یاصلی برای انتقال اسامی خاص در ترجمه بته شتکل لیتل نتام مت     

 транслитерация آوانگتتاری )آوانویستتی(    0[؛транскрипция]الفظتتی  ترجمتتۀ تحتت.  9 ؛
 калькированиеهای یتک زبتان بته     های فوق در ترجمۀ اسامی خاص از واقعی. روش [  به

، آناستاستیا  (Щеглова 2014)های ناتالیا شیگلفوا  ازجمله نوشته ،زبان دیگر، در مقاالت بسیاری
( و     اشتاره شت ه است.  در روش    Орел 2008، ماکستیم آریتول )  (Гуреева 2016)گوریووا 
کمک حرو  الفبای زبتان مقصت  )زبتان ترجمته( و بت ون       انویسی، اسامی خارجی ب حر 

نتام بته    ؛ در روش آوانویسی، انتقتال آوایتیِ  شودیم ضببهای آوایی آن  درنظرگرفتن ویژگی
  در روش ترجمتتۀ شتتود انجتتام متتی کتته در زبتتان بیگانتته وجتتود دارد صتتورت  همتتان
شود  لفظی( اسامی خاص انجام میلا جزء )تح. واژه و جزءبه به فظی، ترجمۀ واژهلال تح.
(Шум 2014: 211 )   از مسیر آوانگاری، اسامی در زبان مقص  ممکن اس. با همان صتورت

ن   ستی ووا در پایتان نامتۀ    شوهمین طریق وارد زبان مقص   یابن  و از تحکیم مب أ آوایی زبان 
، در فصل نخست.  (ادبی آثار پایۀ)بر  فرهنگی های واقعی. ترجمۀ هایدشواریدکتری خود، 
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ها و ابتزار   بن ی آن ها، طبقه ترتیب مفاهیم واقعی. به ،«هنگیهای فر واقعی.»مفاهیم  ۀبه مطالع
هتا و   های ترجمۀ این واقعیت.  ثرترین روشؤبه م ،و سپ  در فصل دوم ،ها درک آن واقعی.

(  Седова 2017پتردازد )  هتا متی   ای و بسام ی واقعیت.  های محوری در ترجمۀ مقایسه   شرو
هتای متتون ادبتی و علمتی )برپایتۀ       واقعیت. ترجمتۀ  »ای با عنتوان   بورووا در مقاله آ  ی 
ها و ترجمۀ آن در متون ادبتی و علمتی    واقعی.«(« ملکه»ب  اسمی.  نامۀ س  زن گی ت زمان

(  درمجمتو ، مقتاالت و آثتار علمتی بستیاری در حتوزة       Бурова 2017کنت  )  را بررسی متی 
 حماستۀ گرفتته براستاس متتن     ترین تحقیقتات صتورت   ان ، لیکن مهم ها نگاشته ش ه واقعی.
 ن  از:  ا عبارت ها نارت

 ت  های تتاریخی  که پیوستی برای توصی  و توضیح واقعی. ها نارت حماسۀجل  سوم  ـ
هتتای مختلت  استتامی ختاص، استتامی جغرافیتتایی،    فرهنگتی، استتامی ختاص، گونتته  

هاس.  این جلت  در موضتو     ها و اطالعات مربوط به راویان افسانه توضیحات افسانه
  ده  از متن در اختیار خوانن ه قرار میمن ی  ارزش یها ههش، دادپژو

 یت  ت  آ  گور یترایش بته و  یستی انگل ت  یروست  تت  یاوست  دوجل ی واژگان فرهن  ـ
(Гуриев 2015, 2013 ) 

 
 ها  کارهای ترجمۀ آن ها و راه   تواقعی. 3

کته دربردارنت ة   د که برای برگردان واژگتانی  شو جایی آشکار می پیوستگی زبان با فرهن  آن
هتا در   این دشواری ،عبارتی شود  به ن ، مترجم با دشواری مواجه میا مفاهیم فرهنگی یک مل.

جا که متترجم   آن ،شون  رون  ترجمه و برگردان به زبان گویشوران فرهن  دیگری آشکار می
بان مقص  یاب  و ناگزیر به آوردن آن واژه در ز کاری در زبان مقص  نمی معادل راهتعیین برای 
آن  اکته گویشتوران آن زبتان بت     دلیتل آن  ، بهأشود  توضیح این واژگان هرچن  در زبان مب  می

انت ازه در زبتان مقصت       همتان  نمای ، بته  و اضافی می جا نابهنمادهای فرهنگی آشنایی دارن ، 
 جاس.  هها ضروری و مبرم و کامالا ب آن بارةتوضیح مترجم در کنار نویسن ة اصلی متن در

کاستتتامارو   گ  [ و و Е. М. Верещагинم  ویریشتتاگین   ی از  نقتتل بتته لطیپتتوواچ   ل 
 В. Г.Костомаровمعادل واژگان بی»عنوان  [ از این دسته از واژگان به  »безэквивалентная 

лексикаرونت    کار می واژگانی هستن  که برای بیان مفاهیمی به معادلْ برن : واژگان بی [ نام می
حستاب   فرهن  دیگر و زبان دیگری وجود ن ارنت  و از عناصتر فرهنگتی ختاص بته      که در
شتون  و   در یک فرهن  وجتود دارنت  و در فرهنت  دیگتر یافت. نمتی       فقبآین ، یعنی  می
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 محت ودة  از ختار   معتادلی  از و نیستتن   زبانی در ترجمه چنین واژگانی که دارای معادل هم
 ( Латыпова 2016: 414) نیستن  برخوردار دارن ، تعلق ب ان که خود زبانی

ناپذیری فرهن  از زبان اس. و وجتود  ختود     دلیلی بر ج ایی« ها واقعی.»ناپذیری  ترجمه
بته اثتر ترجمته     زیتادی [ эстетическая ценностьشناستی    هتا ارزش زیبتایی   ایتن واقعیت.  

فان و هتم  فیلستو  خصتوص هتم در  نتام دشتواری معنتای    بتارة هتا در  بخش   تنو  دی گاه می
است.: برختی    شت ه  منجتر  خصتوص   ایتن  گیتری چنت ین دیت گاه در    شناسان به شکل زبان

گروه دیگری برای اسامی ختاص معتانی     ن ا ها فاق  مفهوم نامگران بر این باورن  که  پژوهش
گتران نیتز تاحت ی بتا      گروه سومی از پتژوهش   ن ا قائل های عام نامتری در مقایسه با  گسترده

 (   Плешков 2017: 71ن  )ا عقی ه اول و دوم همنظرات گروه 
درک نیستن ، متترجم   های فرهنگی که برای فرهن  دیگری قابل عموماا در ترجمۀ واقعی.

[ به زبان مادری فرهن  مقص  یتا الفبتای یتک    траскрипцияدان  از نظام آوانگاری   الزم می
همیشته   ،کنت   امتا در ترجمتۀ متتن    ش ه در میان آن فرهن  استتفاده   المللی شناخته زبان بین
برحذربودن  های خاص یاف.  وظیفۀ مترجم ها، مخصوصاا نام پ ی ه توان معادلی برای نام نمی

و سبکی کالم تاح ممکن در رون  ترجمه اس.  این  ،شناختی رفتن معنایی، کاربرد  از ازدس.
رشت  تتاریخی و    ها دربردارن ة تابلو و تصویری روشتن از فرهنت  زبتانی و رستانن ة     نام

(  Седова 2017: 4-8شتود )   اجتماعی آن فرهنگی هستن  که بته زبتان مقصت  ترجمته متی     
 ( Вяткин 2017: 146ویژگی ملی و تتاریخی زبتان است. )    وظیفۀ مترجم حفظ ،روی ازهمین
 شناستی  [، قتوم Географические реалииتواننت  بتر مفتاهیم جغرافیتایی       ها می  واقعی.

 Энографические реалии]،   هتایی چتتون فرهنت ، هنتر، قومیت.، واحتت های      شتامل مقولته
[ Общественно-политические реалииهای زن گی اجتماعی و سیاستی    گیری، واقعی.   هان از

دیگتر   های تاریخی و فرهنگتی متردمِ   که واقعی. جا (  ازآنСедова 2017: 8-12تقسیم شون  )
ای، یتا   نامته  نوش. یا در قالتب واژه  اس.، معموالا مترجم در پی نش نی برای زبان مقص  درک

ده  تا از این راه، ختوانش   نحوی توضیح می ها را به آن واقعی.  ها به موازات هم، هردوی آن
 حماستۀ روی اس. که ترجمۀ روستی متتن      ازهمینشودو درک متن برای خوانن گان آسان 

کته در آن ایتن توضتیحات وارد شت ه      ،را« جل  سوم»لزومِ وجود پیوس. آن، یعنی  ها نارت
 ده اس.   کرو شایسته  جا بهاس.، ضروری و 
نت  از  ا عبتارت  نتارت  پهلوانتان  حماستۀ گرفته بر روی  صورتزبانی های  پیشینۀ پژوهش
« هتا  ارتهای حماسۀ پهلوانان چرک  ن های گویشی متن برخی ویژگی»های  مقاالتی با عنوان

(Берсиров Анисек 2018 ؛)«    هتای   غنای حماسۀ نتارت چترک  در اصتطالحات و عبتارت
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نتارت   ۀو ستبک حماست   یزبان هایویژگینامۀ دکتری با عنوان  (؛ پایانТугузов 2018« )ثاب.
 ( Этезова 2008) یبالکارت  ییکاراچا
 

 НАРТЫ: Осетинский) نامااه نااارت /هااا نااارت: حماسۀۀۀ پهلوانۀۀان اوسۀۀتیا. 4

героический эпос)  

هانارتحماسۀهادرمتنتساختارآواییوزبانیواقعي9.1
)کتزازی   است.   ال ین کزازی بتر ایتن حماسته نهتاده     نامی اس. که استاد میرجالل نامهنارت
و  ،شناستتی شناستتی، قتتوم هتتای فرهنگتتی حتتاوی اطالعتتات متتردم  مایتته بتتن ( 49-9: 4952
شتود  مترجمتان    دیت ه متی   هتا نتارت  حماستۀ شناسی از مردم قفقاز در سرتاسر متن  فرهن 
هستن  تاحت امکان در   أان  آن واح های زبانی را که دربرگیرن ة بار فرهنگی زبان مب  کوشی ه

شناختی سبکی در ترجمته   توان گف. به ویژگی زیبایی   و از این راه میننکزبان مقص  حفظ 
این ویژگی ترجمه خوانش و درک متن را برای گویشور فرهنت    ،حال ان   درعین دس. یافته

هتر  هتا، پتیش از    روی، آمت ن توضتیحات ایتن واقعیت.     روسی دشوار ساخته اس.  ازهمین
 کننت گانْ  گردآورن گان و تنظتیم  ،روی نمای ؛ ازهمین می  دیگری، در این کار ضروری ۀترجم

 ان      هجل  سوم را آماده کرد
انت  حتتی    ، مترجمان در بسیاری موارد ترجیح دادهها نارت حماسۀدر ترجمۀ روسی متن 

صتورت اوستی      همان ان ،  که دارای معادل روشنی در فرهن  مقص  بوده برای برخی واژگان
هتا   توانستتن  معتادل روستی بترای آن     که مترجمتان متی   هایی هن   کم نیستن  جملکنرا حفظ 

انت   روشتن است. کته در لهنیت. ایشتان،        کیت  داشتته  أرت اوسی تبیاورن ، اما بر حفظ صو
انت ، بتار    درصورت ترجمۀ این واژگان و جمالت که از معادل در زبان مقص  برخوردار بوده

 های روسی برتری یافته اس.  فرهنگی واژگان اوسی در فرهن  اوستیایی بر معادل
زبان اوسی بتا   ،4591که از سال ین  ترجمه به زبان روسی آن اس. انکتۀ مهم دیگر در فر

هتا در   شتود  اتفتاقی کته در نظتام آوایتی واقعیت.       [ نگاشته میкириллицаالفبای سیریلیک  
به اطتال  درونتی ختویش از ختوانش      توجه ترجمۀ روسی روی داده آن اس. که مترجمان با

ستتفاده  نگاری ا ان  و از روش حر  صورت اوسی در ترجمه روسی آورده ها را به کلمات، آن
داشتته باشت  و   « ش»یتا  « س»توانت  صت ای    در زبان اوسی می cان   برای نمونه، حر   کرده

جتای آن را در هتر واژه    هخوانن ة اوستیایی به ناخودآگاه توانایی تشتخیص آوای صتحیح بت   
یعنتی   ،بتر یتک صت ا    فقتب ان  که این حر  در زبان روسی  اما مترجمان توجه ن اشته ،دارد
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د و از این راه تع اد بسیاری از اسامی خاص و عام در زبان اوستی کته ایتن    دالل. دار ،«س»
ثب. ش ه است.،  « س»ده ، در لهن خوانن ة روس با ص ای  می« ش»ها ص ای  حر  در آن
« آهشتینا » Ахсинаدر ختوانش روستی؛   « آخسار»در خوانش اوسی و « آهشار» Ахсарنمونه: 

تر را در بختش توضتیحات    های بیش نمونه در خوانش روسی « آخسینا»در خوانش اوسی و 
منفی چنین کاربردی ب ون توجه به نظتام آوایتی زبتان    آم   پی ترین آوایی خواهیم آورد  مهم

از نظتر آوایتی بتا واژة     هتا نتارت  حماستۀ ه اس. که نام قهرمان مثبت. زن  ش  سبب ،روسی
Сатана  آوا و در پت ِ آن، بتار معنتایی منفتی      در زبان روستی هتم  « شیطان»ی امعن [ بهساتانا

 نسب. به آن اسم در لهن خوانن ة روس ایجاد شود   
هتای فرهنگتی و    و دیگتر واقعیت.   ،های جغرافیتایی  آوانگاری اسامی خاص پهلوانان، نام

دلیتل تفتاوت آوایتی موجتود در دو      ها با الفبای روسی به آم ه در متن حماسۀ نارت تاریخیِ
ة آوایتی در ختوانش در زبتان مقصت  شت ه است.  عمت ة ایتن         زبان موجب تغییرات عمت  

 های زیر نام برد: توان در گروه های آوایی را می  تتفاو

[ در زبتان روستی   x«  خ»[ در زبتان اوستی بته    h«  ه»ها، آوای  اسامی و نام همۀدر   4
در زبتان  « خامیت »در زبان اوسی و « هامیت »با خوانش  Хамыцمانن :  ،تغییر یافته اس.

سوی دولت.   ش ن الفبای سیریلیک از کارگرفته به به توجه روسی  در این موارد، مترجمان با
در زبتان روستی نتاگزیر بته چنتین       [h  «ه»شوروی برای ثب. زبان اوسی و نبودن حر  

 ان ؛  هشکاربردی 
شتود:   بسته به نامی که در آن آم ه اس.، خوان ه می ،در زبان اوسی به دو گونه сآوای   0

در زبتان  « شفشتالن »با ختوانش   Сослан[  نمونه: š«  ش» [؛ ب( ص ایc«  س»ال ( ص ای 
در زبان روستی موجتود   « ش»این درحالی اس. که آوای   در زبان روسی« سوسالن»اوسی و 
 راحتی توسب روس زبان قابل بیان اس.  اس. و به

شتکل   جتا بته   هتا همته   در زبان اوسی که در معادل«[ ا »æ   Ӕ  /эص ادار  وجود حر   9
در زبتان اوستی   « ا هشارتاگ»خوانش  Ахсартаг / Æхсартаг[ آم ه اس.  نمونه: ā«  آ»آوای 
 ؛در زبان روسی« آخسارتاگ»ش و خوان
[ در مقتام  ъبرخی از الفبای سیریلیک در زبان اوسی در پیوستگی با عالمت. ستختی      1
بترای نمتایش    гъنت  از:  ا هتا عبتارت   دهنت   آن  آین ی، حر  الفبایی ج ی  را تشکیل می    پ

برای نمتایش   ph ،]тъبرای نمایش ص ای   kh]» ،пъ »برای نمایش ص ای  h]» ،къ »ص ای 
بترای نمتایش    ch ،]чъبرای نمتایش صت ای     q]» ،цъ »برای نمایش ص ای  th ،]хъص ای  
در زبتان اوستی گوستفن ی را    « اویتل  توق  »тохъуыл / toquil« اویل توق»[  مانن : hčص ای  
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ختوراک اوست.  اوستتیاییان چنتین گوستفن انی را چنت ین ستال ختوراک         « نان»گوین  که 
عنتوان شتیربها    برنت  یتا بته    ها را در مراسم عروسی سر می ن  و آنشو دهن  تا خوب فربه می
 (؛  Нарты 1991: 54دهن  ) یم

را  дзحتر    ۀنمون  در آغاز الفبا وجود دارد джو  дзدو حر  ترکیبی در زبان اوسی   9
های فرهنگی در زبان اوستی   دی  که از واقعی. дзаур / dzaur« دزائور»توان در واژة اوسی  می
توان در نام فامیلی اوستتیایی   را می джاس.  نمونۀ حر  « حرم»و « مکان مق س»معنای  بهو 
    مشاه ه کردДжусоев / Dzhusoev « دژوسویِ »

 پردازیم: می هانارت حماسۀهایی از اسامی خاص در   در این بخش به نمونه

از  شتیطان[   шайтан / šeitan بتا واژة فارستی   هتا  نتارت  حماستۀ در ترجمۀ روستی   ـ
 بترای  او تنهتا   پیتر  شیطان ای»(: Евгеньева 1981: 698های اسالم مواجهیم ) اسطوره
 «فرستتادی  مردگتان  ستوی به خویش از تر یشپ و یافتی را او تو و  بود مان ه باقی من

معتادل   در مفهوم ناسزا( « شیطان»کاربرد ) ،(او نام: نارت اوروزماگ و پسر بی00)افسانۀ 
 ( Нарты 1991: 167است. )  [хайраг / hairag]« هتایراگ »این معنا در زبتان اوستی، واژة   

( در آوانگتاری  šanānā، شَتتانا ) هتا نتارت  حماسۀگفتنی اس. که نام قهرمان اصلی زن 
( آم ه اس. کته در لهنیت. روستی پتیش از هرچیتز،      Сатана / Catanaروسی سَتانا )

)چهارجلت ی(   شتوروی  علتوم  آکادمی فرهن اس.  در « شیطان»کنن ة  خطا، ت ائی به
در برختی متذاهب     4با ضربه بر روی آخرین واکته   Сатана / Catana»آم ه اس. که 

 کته  گیترد  روح پلی ی و آغاز زشتی خوان ه ش ه اس. که در مقابل خ اون  قترار متی  
نث آن برابتر است. و در   ؤصورت مذکر و م  0( اس.  дьяволحاکم جهنم و شیطان )

ه هردو بته  ک ینارغم  (  مترجمان علیЕвгеньева 1984: 29« )رود کار می مفهوم ناسزا به
در ستطح زبتان متادری     ،و مقصت  ترجمته   أهای مب  زبان ، یعنیزبان روسی و اوسی

حماستۀ ملتی   « مثب.»و آوانگاری نام قهرمان   ان ، به این نکته توجه نکرده تسلب داشته
در لهنیت.  « منفتی »کننت ة مفهتومی    انت  کته تت ائی    ها را با صورت آوایی آورده نارت

ستان در   نگاری یک پیروی از قانون حر  ،ازهرچیز پیش خوانن ة روس اس.  احتماالا
 برگردان تمامی اسامی اوسی به روسی موجب چنین خطای زبانی ش ه اس.   

ختانم صتاحب    [Ахсина-Афсина / Ahšina-Afšina « آفشتینا ت   آهشتینا »مقصتود از   ـ
 تت  آهشتینا  تت  ها نارت (: شَتانایНарты 1991: 164اس. و آن همان شَتانا اس. )« خانه
   شَتانا و بال  افرازماگ(   41بود )افسانۀ  افرازماگ همسر ت آفشینا
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دار نارت به سته صتورت آوایتی     اوریزماگ نام همسر شَتانا، نخستین مرد و پهلوان نام ـ
هتای مختلت  آمت ه است.  گفتنتی است.        در متن اوسی و ترجمۀ روسی در روایت. 

گونتۀ آوایتی دیگتر در    صورت نخست. از بستام  کتاربردی بتاالتری نستب. بته دو       
 ها برخوردار اس.:    روای.

 اوریزماگ

[Урызмаг / Urizmag] 

(4) 

 اوروزماگ

[Урузмаг / Uruzmag] 

(0) 

 افروزماگ

[Орузмаг / Оruzmag] 

(9) 

پستران   ،«آهشتارتاگ »و « آهشار» ،برادران دوقلو ،ها  نارت حماسۀدار  نام دو پهلوان نام ـ
شود  در توضتیح آوایتی نتام اول     آوا شنی ه می اوریزماگ و شَتانا با سه گونۀ آوایی هم

منت  و کامتل از    صورتی قانون ،ها های نارت ی مختل  افسانهها در بازگف.آم ه اس.: 
مقایسته   ksatra سنسکری. واژة با  و xšadraاوستایی واژة یابیم  با   یرا م «شارته»نام 

و گاه بته   ؛ Ахсар / Ahšarارهشآ شود: حذ  میآخر  t یهای دیگر  زگف.بادر کنی [؛ 
 Ахснарт /Ahšnart (Нарты 1991: 9:)نارت هشآ آی : می غیرمت اول nراه  هم

صورتروسیخوانشروسیآوانگاریآسیخوانشآسی

 Ахсар آخشار Ahšar آهشار

 Ахсартаг آخشارتاگ Ahšartag آهشارتاگ

 Хсарт خشارت Hšart هشارت

 Хсартаг خشارتاگ Hšartag هشارتاگ

 Ахснарт آخشنارت Ahšnart آهشنارت

 Ахснартаг آخشنارتاگ Ahšnartag آهشنارتاگ

 های زیر اس.: هدر متن به گون« شفشالن»تنو  آوایی نام پهلوان نارت،  ـ

صورتروسیخوانشروسیآوانگاریآسیخوانشآسی

 Cocырыко سوسیرکو Šoširiko شفشیریکو

 Coзырыко سوزیرکو Šožiriko شفژیریکو

 Cocрыко سوسریکو Šošriko شفشریکو

 Coзрыко سوزریکو Šožriko شفشریکو

 Сослан سوسالن Šošlan شفشالن

شتکل   بته  هتا  نارت حماسۀدر « باتراز»و « شوبالت »دی ة نارت،  دگرگونی اسم پهلوان آب
 زیر اس.:
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 «:شوبالت »
 Цыбалц تسیبالت  Cibaltc سیبالت 

 Субалцы سوبالتسی Šubaltci شوبالتسی

 Субалц سوبالت  šubaltc شوبالت 

 «:باتراز»
 Батраз باتراز Batraz باتراز

 Батрадз باترادز Batradz باترادز

 هتا  نتارت  حماسۀهای مختل  آوایی اسامی خاص  هایی بودن  از گونه مثال باالهای  نمونه
تنو  آوایی اسامی خاص طبق روایت. راویتان مختلت  در     اوسی  اینهای روسی و  در زبان

ستبب   بته  است. کته    تتر استمی   شتود و کتم   سراسر حماسه در غالب اسامی خاص دی ه متی 
هتای مختلت  اوستی، ایرونتی و      بته گتویش   توجته  راویان مختلت  بتا  های متفاوت  خوانش
    باش چنین گوناگونی را به خود ن ی ه  ،دیگوری

گیتری در   توان در متن یاف. که تغییرات آوایتی چشتم   اسامی خاص را می اما مواردی از
« گتوری »[؛ Агунда / Agunda«  آگونت ا »نمونته:   ؛انت   هانتقال از زبان اوسی به روستی ن اشتت  

 Гори / Gory ] 

که این مجموعه در زمان اتحاد جماهیر شتوروی   جا آنازثیر فرهن  مردم روسیه و أت تح.
مورد، تغییر نام خاص پهلوان نارت به نامی مذهبی در فرهنت   یک گردآوری ش ه اس.، در 
در پیوست. افستانۀ    [George/  Георгий  «مقت س  گیتورگی »شتود: نتام    روسی مشاه ه متی 

/ اوآستتیرگی  [Уастырджи/ Uasterdži جتای نتام اوآستتیرژی     هبت « آهشنارت و فرزنت ان او »
 Уастерги / Uastergi( ]حتامی متردان و مستافران   »دار کته   پای بال مردی سوار بر اسب سه »

 (   Нарты 1991: 11اس.( آم ه اس. )
کته   هتا  نتارت  حماسۀآم ه در  فرهنگیِو  های تاریخی از دیگر مفاهیم دربردارن ة واقعی.

 های دیگر ن ارن ، بای  به موارد زیر اشاره کرد:   ها و فرهن   معادلی در زبان

کردن فردی از طایفه  [: رسمی بسیار مت اول در قفقاز برای طردхъоди / xodi«  خف ی»  ـ
(: Нарты 1991: 110نکتردن هنجارهتای احتترام است. )     ختاطر رعایت.   بته  و جامعته 
 حال  ش یم خسته توسا درخ. از هیزم سوزان ن از» :گرفتن  تصمیم بزرگ های نارت
 از هیتزم  آوردن بترای  [Тагар-Тапан  تاپتان  ت  تاگتار  راهی و برخیزد زود صبح هرکه
 ها(     ت: روبه سیاه نار409)افسانۀ  «ش  خواه  اعالم او بر خف ی نشود، بلوط درخ.
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 (:Нарты 1991: 9است. ) میهمتان   پذیرای کهرا گوین  کسی  [:Фысым / fišim  «یمشفی» ـ
داری[، چتون شتما، بته     تر بود[ نیس.، و چنین جوانان  نتام   که پیش این آن خانه بورا»

هریتک از متا بترای شتما       توانی  نزد هریک از ما میهمان شتوی   ای ، می دی ار او آم ه
 : اوریزماگ  هامیت  و شَتانا(   2)افسانۀ  «هستیم فیشیم

معینتی بته   ای را گوین  کته بترای تربیت. مت ت      : پسربچه[аталык / atalik  «آتالیک» ـ
دهن   آن سنتی متت اول   ای با ملی. دیگر می خانوادة دیگری از دوستان پ ر یا خانواده

 جتو  جنت   درپتی  کته  بتود  آلت ار ت   ناصتیران  شتما،  آتالیک این» در قفقاز بوده اس.:
 آل ار(   ت  : ناصیران420)افسانۀ  «گش.  می

 (: مردمتان Нарты, 1991: 110: ترانۀ مراسم عروستی را گوینت  )  [Алай / Alai « آالی» ـ
 «آالی» دوم بتار  بترای  آواریتا  زیبتای  دختتر  بتر  جتا  آن از و گرد آم ن  معجزه این در

 ها(  نارت اهی  روبه س409 ۀ)افسان سرودن 
: در ادبیتتات فولکلتتور اوستتتیا [хадтулгауардон / xadtulgaurdon خادتولگتتائوآردون  ـ
 بتر  و برداشتتن  ( را عتروس  هتا  نوگتای )(: Нарты 1991: 169را گوینت  ) « ارابۀ پرن ه»

 تنتارت   زادة  شتاه  دربتارة : 420بردنت  )پیوست. افستانۀ     و نشتان ن   خادتولگائوآردون
 آل ار( ت  ناصران

دو متورد از افعتال غیرروستی در متتن روستی      در در برگردان روسی متن، مترجمان  ـ
 :  ن ا  هاستفاده کرد

[: این فعل در زبان روسی وجود نت ارد  джигитовать / džigitovat«  جیگیتفوات»( فعل 4)
ونت    و پت  « جتوان »[ در معنتای  джигит / džigit«  جیگی.»و آن حاصل ترکیب اسم ترکی 

در آستیای میانته و قفقتاز ستوارکارانی را     « جیگیت. »است.    овать–مص ری فعتل روستی   
 و جیگیتتم  ختود  استب  بتر  چگونته  متن  ان : متادرم،  ان  که به دالوری شهرت داشته گفته می

 آل ار( ت  : ناصیران420شوم؟ )افسانۀ  می دی ه چگونه
 [: معنتتای ایتتن فعتتل عبتتارت استت. از аходын / axodin«  آخفتت ین»( فعتتل اوستتی 0)
تر، رفتن و از دست. خواننت ة دعتا     طبق رسوم، پ  از خوان ن دعای بزرگ  0چشی ن و   4

ای نوشتی نی را   جرعته  پیراشکی و شیشتلیک را گترفتن و کمتی از آن را چشتی ن و ستپ      
  (  ایتن فعتل بته   Нарты 1991: 164خواننت  )  می« کردن آخف ین»ر اوسی  د  این کار را نوشی ن

 همین صورت در متن روسی وارد ش ه اس.:

مق س محبوب او به پایتان   *دزائور و وقتی من دعای کوود را به خ اون  و دزائورهای
گوسفن  و جامی از نوشی نی تازه دامتاد بترای چشتی ن    ران رسانم، پیراشکیِ گوش.  می



 8911سال بيستم، شمارة هشتم، آبان  ،یعلوم انسان یها متون و برنامه یانتقاد ۀنام پژوهش   811

: 420)افستانۀ   آخف ین کنیپ  تو سعی کن همه را در دستان خود گیری و   خواهم داد
 آل ار( ت  ناصران تنارت  زادة شاه ةپیوس.  دربار

ان  از معادل روسی مناسب  توانسته که مترجمان می رغم آن علی ،برای برخی واژگان
[ / хистар / hištār«  هیشتار»ان :  دادهرا ترجیح واژگان اوسی کاربردن  بهاستفاده کنن ، 

و دومتی  « تر در سن بزرگ»اولی در معنای  ؛ان  [ از آن جملهкастар / kaštār « کاشتار»
ی برابتر  ها جای معادل هاس.  برای این واژگان مترجم ب« تر در سن کوچک»در معنای 

ترجیح داده است. از اصتل واژگتان اوستی در متتن روستی       « تر کوچک»و « تر بزرگ»
 استفاده کن :
 ستفی   ریتش  پیری سوی من وق. آن شویم، می متوق  عروس ۀخان ةدرواز کنار و رسیم می ما وقتی

وقت.   آنمترا بشتنون ،    یبایاستقبال کنن  و سخن ز یهمانچرده از ما چون م یاهس های نوگای وقتی روم می

نتارت خواهنت  نشتان      یتر پ هیشتارها چونان  ی احترام، در ص ر تمام رد یگاهدر جا یآنان مرا در عروس

 آل ار(؛  ت  ناصران  تنارت  ةزاد شاه دربارة:420 ۀافسان یوس.)پ

 «کننت   ختواهش  تو از ها، یکن، هرچه آنان، نوگا یاز نشستن خوددار کاشتارتو چون  و»
او از برگتردان   ،در ایتن متوارد    آل ار(ت   ناصران تزادة نارت   : دربارة شاه420)پیوس. افسانۀ 

هتای فرهنگتی    عنوان واقعی. ها به آن بارةواژگان دارای معادل در زبان روسی خودداری و در
تتوان در اهمیت. مفهتوم     را متی ایتن امتر   عل. های زبان اصلی استفاده کرده اس.   از معادل
 حماستۀ دانست.  در جلت  ستوم      ی در میتان قتوم نتارت   مراتب سن ّ و توجه به سلسلهاحترام 
 چنین آم ه اس.:« کاشتار»تعری   ها نارت

بتا   یت  رد یتک در  یتا و  ]تتران بتزرگ [ یشدر پت  یت    او نباین خفردتر در سن را گو کاشتار
 هتای  و تکته  ی نینوشت  یکتار او جتام   یتن   باب. ایست سر پا با ]بای [  اما ین تران بنش بزرگ
 دارد متی  دریافت.  شتود،  متی  داده ترهتا بتزرگ  بته  که دیگری خوراک یا و گوسفن  گوش.
(Нарты 1991: 91 ) 

هتا وارد زبتان    کته از دیگتر زبتان    ،چنین از واژگان منستوخ  مترجمان در رون  ترجمه هم
[ کته از واژة  Бива к, бивуа к«  بیتووآک »گیرنت   بترای نمونته، واژة     ان ، بهره متی  هش  روسی
محل استقرار مردمان برای استتراح.  »در معنای  bivouacو صورت فرانسوی  Biwakآلمانی 
 کاشتتارها » (:Захаренко 2008: 128آمت ه است. )  « هتای استکان   نشینی خار  از مکان  بو ش
: 420)پیوست. افستانۀ    )   ( «آتستاماز متوقت  گشتتن     بیووآک  یکنزد یو در مکان ی ن رس

 آل ار( ت  ناصرانت زادة نارت  هدربارة شا
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امتا در   ؛ان  [ ش هглобализацияش ن   امروزه دچار پ ی ة جهانی یریگ  ان ازهمعیارهای 
گیتری   واح های ان ازه درخصوصهای ان یشۀ مردمان مختل   گذشته این واح ها ویژگی

از  گیتتری قتت یمی در میتتان هتتر مردمتتی واحتت های انتت ازه ،روی انتت   ازایتتن داشتتته بتتر در
نگتاری در زبتان    صتورت حتر    به ناپذیری ترجمه  عل. آین  که به شمار می هایی به واقعی.

 شون    مقص  وارد می
معیارهتا  ه جای خود را بگیری  معیارهای ان ازه ،ها نارت حماسۀاما در متن ترجمۀ روسی 

[ کته  пядь / piad«  پیتاد »ان ، ماننت :   هدادهایی با سبک کالمی منسوخ در زبان روسی    لو معاد
متتر؛ یتک    ستانتی  49/92میان انگش. شص. و انگش. اشاره اس. و برابر است. بتا    ۀفاصل
متتر یتا شتش کت  دست.؛ و کت  دست.         ستانتی  19[ برابر اس. بتا  локоть / lokotآرنج  
 ладонь / ladon آرشین»متر؛  سانتی 9/9[ برابر اس. با  »аршин / aršin   از سرشانه تتا نتوک ]

 متر  سانتی 40/94ا گوین  و برابر اس. با انگشتان ر
گیری در روستیۀ قترن هفت هم است. و عبتارت       [ واح  ان ازهсажень / cažen«  ساژین»

اس. از نوک انگشتان دس. در حال. باز در پهنای شانه تا نوک انگشتان پای قرینه و تقریبتاا  
    متر سانتی 90/049 ای برابر اس. با هف. فوت
کفت   »خورنت :   چشتم متی   نیز به مب أبار فرهنگی دارای  گیریِ مقادیر ان ازه ،در متن ترجمه

[ четверик«  ربت  روستی  »تتر از   [ با ظرفی. جاگیری کمی بتیش грузинский код«  گرجی
هتای پتانزدهم تتا بیستتم بترای       اس. کته در قترن   گیری میزان ان ازه« رب » Четверикاس.  
[ фундپونت     01در روسیه مت اول بوده اس. و برابر بتا  های مای  و روان   گیری حجم  ان ازه

 [ اس. Градус Реомюраمقیاس رومیر   R 131/3آب مقطر در دمای 
شون  در متتن ترجمتۀ روستی     های زبانی که به اصوات مربوط می آن دسته از واقعی. ـ

 ان : هبه همان صورت اوسی باقی مان 

  !А, уаххай, гъе, - сказал, - как же я ошибся ـ

 (   Нарты 1989: 113) [من چه اشتباهی کردم! ت او گف. تآ، اوآخخای هی  ت 
уаххай, гъе استت. «افستتوس و حستترت»بتترای بیتتان  صتتوتی در زبتتان اوستتی 

(Нарты 1991: 30)  
  !Брысь! Чья ты, тому будь не впрок, дай мне спать ـ

 [بگتتذار متتن بختتوابم!ختتوری   کتته هستتتی بتته درد او هتتم نمتتی  ! از آنِبتتری  تتت 
(Нарты 1989: 41 ) 
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брысь   در « پیشت.  »معتادل   اس. بترای دورکتردن گربته    صوتیدر زبان اوسی  [بری
  فارسی زبان

و در  ؛انت   ن انستته  پتذیر  ترجمته را مترجمتان   [ازتازهی مارد  Гъе мардзæзтæصوت  
 استت.نتت ای جنگتتی  عمتتل و یتتک  در معنتتای فراخوانتت ن بتته انتت  آن  هتوضتتیحات آورد

(Нарты 1991: 27)  هتی،  »ارت تآن را برابتر بتا عبت    ،یتشناس زبان اوس زبان ،المیرا گوتیوا
 خوان    می« بیرون بیایی !

هتایی اشتاره    توان بته واقعیت.   می ها نارت حماسۀتر زبانی در متن ترجمۀ  در ابعاد بزرگ
هتا اختصتاص    المثل و ضرب ،های ثاب. زبانی، اصطالحات، تعبیرات کرد که به مقولۀ عبارت

 :کنیم میها را ارزیابی  جا شیوة برخورد مترجمان در ترجمۀ این مقوله دارن   در این
صورت اوسی در ترجمۀ روسی آمت ه است. کته     به 420در افسانۀ  сырд-гæлعبارت  ـ

ایتن  برای خوانن ة روس فاق  معناس.  در توضیح آن در جل  سوم آمت ه است. کته    
)شتیرد( در   сырдو « انستان »در معنتای   лæг«: انستان وحتش  »عبارت است. از   واژه
 (   Нарты 1991: 92اس. )« حیوان وحشی»معنای 

 شود:   یدر درون متن ترجمۀ روسی، جملۀ اوسی زیر دی ه م ـ
Оу, мæ хæдзар хæрзхæлныр кулы фæкодта ( Нарты 1989: 322). 

: 420)پیوست. افستانۀ    «!شت   خراب آخر س.د من خانۀ افی،» و آن در معنای زیر اس.:
در توضتیح آن در جلت     پستر آتستا[(   تآل ار  و آتستاماس   ت   ناصرانت زاده نارت   دربارة شاه

 رفتگتان بتر   اوستیاییان در زمان زاری بترای ازدست.   هموارهرا سوم آم ه اس. که این جمله 
 ( Нарты 1991: 92) آورن  میزبان 

واژه بته زبتان روستی برگردانت ه      بته  روش ترجمتۀ واژه  معادل که به از اصطالحات بی ـ
 «رستتت  شتتتب بتتترای ایشتتتان بتتته روز نمتتتی  »انتتت ، اصتتتطالح اوستتتی    هشتتت 
 (От переживаний они не засыпают по ночам. اس. که معنای آن ) اس. کته  این

 دو متن،  بتر  گریان»(: Нарты 1991: 101برد ) از غم و غصه خوابشان نمیها  آنان شب
 مراستم  آن از که ن ارن  چیزی و ان  مان ه[ زمین روی بر  پیرم پ ر و من چارة بی مادر
 روز بته  ایشتان  بترای  شتب  کته  خورنت   متی  غصته  چنتان  ایتن  از و  کنن  برپا یادبود
 : آلیمبی ، پسر آلیمبی ( 402)افسانۀ  «رس  نمی

هتا در   المثتل  ضترب  است.  هتای آن   المثل ها در هر زبانی ضرب از دیگر مصادیق واقعی.
دهنت ة ان یشته و لهنیت. آن     هتای فرهنگتی و تتاریخی شتکل     گر ویژگتی  میان هر ملتی بیان

 های زیر آم ه اس.: المثل ضرب ها نارت حماسۀن   در جل  دوم و سوم ا مردمان
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متناوسیترجمۀفارسی ترجمۀروسی

Гость замечает все неполадки 

(Нарты 1989: 7). 

نظر  یردور و بر را ز یتمام میهمان( 4)
-گرف.  

Упрек у осетин – на два дня 

(Нарты 1989: 37). 
دو روز دوام  هااوسی نزد سرزنش( 0)

-دارد  

Подобно Алди лопнул (-а) от 
злости (Нарты 1991: 11). 

 æлдийау фæтьтъæпп  ی از خشم ترک امثل آل ( 9)
æй. 

Когда у турок угнали табуны, 
то они тогда только и завели 
табунщиков (Нарты 1991: 92). 

 ی ن ،ترکان را دزد هایرمه وقتی( 1)
تازه آنان به فکر استخ ام چوپان 

افتادن   
-

واژه  بته  از شیوة ترجمتۀ واژه  ها المثل ضربمترجمان در برگردان  ،های فوق در نمونه
المثل بته اوستی    ( ضرب9ان   لیکن در مورد ) ان  و معادل اوسی آن را نیاورده  هبهره گرفت
 آم ه اس.   

هتای   واژه فرمتول  به هایی از ترجمۀ واژه توان صورت می ها نارت حماسۀدر سرتاسر  ـ
را « خت احافظی »و  ،«پرستی  احتوال »، «مت گویی آ خوش»، «سالم»های گفتاری  کنش

هتای   دی   از واژگانی )واقعیتی( که به فراوانی در فرهنت  اوستی در ایتن موقعیت.    
در زبان اوسی که [ نام برد و фарн / farn«  فارن»توان از  شود، می کالمی استفاده می

م گویی و آرزوی رفتاه عتالی است.    آ خوش معنای در یک اصطالح فرهنگی ایرانی
(Нарты 1989: 9  )«صلح و سالم.  ،فراوانی ،بختی همگانی خوش در معنایِ« فارن

 (  نمونه:  Гуриев 2015: 569و بهزیستی )

Фарн вашему дому и да будет ваше утро хорошим! 

  (Нарты 1991: 21[ )شما و صبح شما نیک باد! ۀ فارن بر خان
 

هانارتحماسۀهایزندگیگروهیدرمتنواقعيت4.1
به باف. تاریخی متن، زن گی گروهتی   توجه با ها نارت حماسۀهای ساختاری  از ویژگی

 / Ныхасنت  از: نیختاس    ا  دال بر آن در متن عبارت هاس. که نمادهای واژگانیِ   تنار

Nikhas،]   هتا    میت ان بتازیПлощадь игр    ستیم ،]симд / simd عمتومی نتارت    ۀ[، خانت
 Общенартовский дом   بال ،]балц / balc  و فان یر ]Фандыр / fandir  :] 

هتا مهتم    های گروهی بترای نتارت   [: گردهمایی و نشس.Ныхас / Nikhas«  نیخاس» ـ
ها در محلتی   روی اس. که مردان و بزرگان آنان در سراسر افسانه بوده اس. و ازهمین
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گتو  و مسائل مهم گفت.  بارةآم ن  و در می ش ه اس.، گرد هم  خوان ه می« نیخاس»که 
 (  Гуриев 2015: 567ان  ) کرده  یم

[ Холм игр«  هتا  تپتۀ بتازی  »یتا  « هتا  میت ان بتازی  »[: Площадь игр«  ها  یمی ان باز» ـ
(Нарты, 1991: 170 در سراسر متن )حستاب   هتا بته   جزء ثاب. افسانه ها نارت حماسۀ
تر از ختود  پهلوانتان آن نیست.  پهلوانتان در آن مکتان       ها کم آی   نقش می ان بازی می

هتا وابستته بته مکتان است.        یابنت   غالتب موضتوعات افستانه     اس. که نقش متی 
شتود  در   هتا انجتام متی     یزورآزمایی، رقص و بازی پهلوانان نتارت در میت ان بتاز   

میت ان  »آم ه اس. که « جوی نیروو نارت شفشالن در جس.» 99افسانۀ  0زیرنوی  
کننت  و   گیرن ، تیران ازی می کشتی می نارت که در آن جوانان اس. یمی ان «ها زیبا
 زیالختار »ام خاص تنین با نتچ متها ه ازیت ان بتاز می  (Нарты 1991: 26) رقصن  می
[ یاد ش ه اس.  از این واقعیت. در زنت گی   Зилахар-быдыр / Zilaxar-bidir«  بی یر ت

نویستی   و حتر  « هتا  میت ان بتازی  »جتزء   بته  ترجمۀ جزءها با دو روش  عمومی نارت
Зилахар-быдыр  بی یر[ استفاده ش ه اس.   ت   زیالخار 

هتا رقتص ملتی آنتان،      [: از دیگر نمادهای زن گی گروهی نارتсимд / simd«  سیم » ـ
شت ه است.  رقتص     ها در دش. زیالخار برگزار می سیم  اس.  سیم  در می ان بازی
کته   چنتان   و از ظراف. بسیار برخوردار است. نیس. برای مردان نارت تفریحی ساده 

کشی ن : بر لبۀ میتز   خود بر دیگران را به رخ میهای  برتری ها و آنان در سیم ، مهارت
که از حرکات ایشان چیزی از روی میتز بتر    آن بیرقصی ن   می و بر لبۀ شمشیر چونان
 نمادی اس. از زورآزمایی مردان نارت    زمین بریزد  سیم 

[: خانۀ عمومی نارت منزلی است. کته   Общенартовский дом«  خانۀ عمومی نارت» ـ
هتای ختویش بنتا     بترای گردهمتایی   دیگر یکان یشی و همکاری  ها آن را با هم نارت
اتمتام رستی ، نظتر شتیردون را      که ساخ. آن به ( و پ  از آنНарты 1991: 74کردن  )
هاست.   های نارت جا مکانی مهم برای گردهمایی بودن آن جویا ش ن   این کامل ةباردر
حت ی   بودن آن برای آنان بسیار مهم اس.  این خانه به نقص و عیب بی سبب، همین بهو 

هتا   نتارت »ب ان اختصتاص یافتته است.:    « 09»برای آنان مهم اس. که موضو  افسانۀ 
    [Нарты строили общенартовский дом«  ای عمومی ساختن   خانه

بتال  از    «گتردی  جهتان »در معنتای   اوسی اس. ای واژهوال [: балц / balc  «بال » ـ
های فرهنگی تاریخی مردم نارت اس.  پهلوانان نتارت اغلتب بترای ستفر یتا       مایه پی
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یا بال  ستاالنه(   ای هفته هایی بلن م ت )بال  یک به بال  ،یا گروهی ییتنها به ،شکار
رفتن  و رفتن به بتال  جزئتی از زنت گی پهلوانتان و متردان       و دور از نظر مساف. می

استبان و گوستپن ان    ۀرمت و  جنگی نت   اس.  آنان در بتال  بتا دیتوان متی     بودهنارت 
 شکار گوزن در بال  مایۀ غرور مردان نارت بوده اس.     آورن  دس. می هب

چگونه شیردون گاو هتامیت  را  »دوم، یعنی  و فصل بیس. [:Фандыр / fandir«  فان یر» ـ
 Как Сырдон украл«  هتا پ یت  آمت      ربود و چگونه فانت یر دوازده تتار نتزد نتارت    

.коровуХамыца и как у нартов появился двенадцатиструнный фандыр از ]
 گتروه   هتای ایتن   آی   بخشی از افسانه حساب می های محبوب اوستیاییان به افسانه

کته در یتک روایت.     اس. های متفاوتی مایه ترکیبی از چن ین روی اد و دارای پی
 «تولت  شتیردون  » ،نمای   برای مثال که از نظر منطقی کامل میان   گرد آم هحماسی 

 Рождение Сырдона در «  ها خانه عمتومی نتارت را ستاختن     چگونه نارت»[ و
کنن ، موضو  ربودن گاو و  واقعه را روای. میهایی که این روی اد و  دیگر افسانه

« دربتارة ربتودن گتاو از نتارت هتامیت      »گیترد:   برتری میها  انتقام شیردون در آن
 О краже коровы у нарта Хамыца ،]«   دربتتارة ربتتودن گتتاو اوریزمتتاگ» 
 О воровстве у Урызмага коровы  ربتودن گتاو موضتوعی     ،هتا  [ و غیتره  در گونته

ده  و عل. آن قحطی در نارت یتا دشتمنی    مایۀ اصلی را شکل می پیمستقل اس. و 
 شیردون با هامیت  اس. 

[ Гибель семьи Сырдона«  هالکت. ختانواده شتیردون   »فان یر در کانون توجه افستانۀ  
دوازده تتار را  استتادانه  چگونه شیردون آرفای که اس.  روای. ش هقرار دارد  در آن افسانه 

 «کشت   ستازد و گیستوان متادر را بتر آن متی      می اش ش ه کشتههای پسران  از استخوان شانه
(Нары Т. 3: 52  )هتایی   تترین صتورت افستانه    این کامتل   فرد اس. هش ه منحصرب متن چاپ

 ،نگاشته اس.  در این افستانه  ،[Кудзы Джусоевکودزی جوسوی    ،اس. که راوی مشهور
هتا   ش ن فانت یر نتزد نتارت    پ ی ار  9 ربودن گاو هامیت ، و  0تول  شیردون،   4سه موضو : 
 در احساستی  بار برآن،عالوه  گیرد می نشئ. موضو  دیگر ازهر موضو  اس.   ش هترکیب 
 نالتۀ  انگیتز، غتم  پایتان  یتک  بتا  و شون می پخته دی  در که شیردون کودکان رسی نهالک. به

در پایان افسانه، شیردون به نمتادی    یاب می یانپا او توسب فان یر ساخ. و پسرانش بر شیردون
شتود    ها متی  شود که موجب احترامی غیرارادی برای او نزد نارت روشن و تراژیک تب یل می

پذیرنت  و بترادرش    ن پت  او را در میتان ختود متی    از آها  اس. که نارتاساس  بر همین و 
 (  Нарты 1991: 52خوانن  )  یم
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 گیری . نتیجه5

در برگردان متن اوستی بته روستی     ،آ  هامیتسایوا ت  و آ  دزانتی ، آ  ،«ها نارت»مترجمان 
 گر مفاهیم فرهنگی زن گی متردم قفقتاز را تاحت     های نمایان ها و واقعی. ان  پ ی ه کوشی ه

امکان در شکل و صتورت اوستی ختود در متتن مقصت  حفتظ کننت   در ایتن راه، نظتام          
ثیر أاولوی. داشته اس. که ختود حاصتل و نتیجتۀ تت    نگاری بر آوانگاری آن مفاهیم  حر 

شتون   برتتری    نگاشتته متی   ه آنالفبای سیریلیک اس. که هر دو زبان اوستی و روستی بت   
متن موجب تغییرات آوایی اسامی اوسی در زبان  ۀنگاری بر آوانگاری در رون  ترجم حر 
یی انتقال آواهتای  اس.  نگارن ة این پژوهش معتق  اس. الفبای سیریلیک توانا ش هروسی 

و « ق»آواهتایی ازجملته    ،های ایرانی اس. ای از زبان که شاخه ،اوسی را ن ارد  زبان اوسی
که در زبتان روستی    ،сدر خود دارد که زبان روسی فاق  آن اس.  حر  سیریلیک « ه، ح»

« ش»و « س»شتود، در زبتان اوستی از دوگتانگی ختوانش       شناخته متی « س»با آوای  فقب
ای کته ایتن حتر  در آن     به واژه توجه باهی  دشواری  س. و گویشور اوسی بیبرخوردار ا

کته   ā« آ»جا گونۀ  در زبان روسی وجود ن ارد و در همه« اَ»ده   آوای  آن را تمیز می ،آم ه
در را بتودن ایتن وا     شود و کشی ه و کوتاه در زبان روسی اس. شنی ه می аمعادل حر  

   توان تمیز داد نمیواژه 
ها برای مترجمان اولویت.   گر باف. فرهنگی نارت حفظ ساختار اجتماعی و نمادهای بیان

جای ترجمه آن را با واردساختن صورت اوستی اصتوات،    ان  در جای و ایشان کوشی ه داشته
 ستوم  جلت   تت وین ضرورت  ،روی نن   ازهمینکها و حتی جمالت کامل حفظ  المثل ضرب
 علمتی  ارزش و رست   نظر می به الزم     و مفاهیم و واژگان توصی  و توضیح شامل ها نارت
 خواه  داش.  تریبیش
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