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Abstract
The book of Twelve Ancient Texts is the result of years of research and follow-up by Bijan

Gheiby in ancient Iranian texts, especially Middle Persian texts. In each of the articles, the

author first presents the sources and then deals with the Pahlavi text, transliteration,

translation of the text, lexical notes, and explanation of the ambiguities of the text. This

book includes a report on twelve short pahlavi texts such as Wizārišn ī čatrang, mādayān ī
yōšt ī Yošt ī Fryān, māh ī Farvardin…, ayādgār ī zarīrān, āmadan ī šāh Bahrām ī
warjāwand, Sūr ī saxwan, xwēškārīh ī rīdagān, Rēdakān, Farroxnāmag, čim ī kostīg, āfrīn ī
žardšt. This book is very important because of its careful translation of texts and

commentaries and the author’s valuable notes. However, the above-mentioned authorship

is not without significant shortcomings in terms of scientific principles and methods in

correcting and translating ancient texts. These shortcomings have sometimes damaged the

principle of authorship. What has seriously damaged the whole collection is the lack of

critical correction of the Pahlavi texts; that is, comparing of the manuscripts, transliteration

and transcription of the texts, and the mention of the differences in the manuscripts.

Obviously, without such a method, reliable translations of the texts cannot be obtained.
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57–43، 1400فروردین، اول، شمارة یکموـ پژوهشی)، سال بیستنامۀ علمی (مقالۀ علمیماه

دوازده متن باستانینقد کتاب 

*محمود جعفري دهقی

چکیده
تحقیق و تتبع بیژن غیبی در متـون ایرانـی باسـتان    هاسالحاصلباستانیمتندوازدهکتاب 

متون فارسی میانه است. مؤلف در هریک از مقاالت نخست به ارائـۀ منـابع، سـپس    ویژهبه
و توضیح ابهامـات مـتن   ، شناسیلغتهاي به متن پهلوي، آوانویسی، ترجمۀ متن، یادداشت

مـاه فـروردین   «، »ت فریـان داستان یوش«، »گزارش شطرنج«این کتاب شامل پرداخته است.
کـاري  خـویش «، »سـور سـخن  «، »آمدن شاه بهرام ورجاونـد «، میادگار زریران«، »روز خرداد

آفـرین  «، »چـیم درون «، »شـماري زرتشـت  تخمه«، »منامهفرخ«، »ریدکان و اندرز به کودکان
بـر  احتـوا متـون و  ۀنظـر در ترجمـ  ۀ دقـت واسـط بـه ایـن کتـاب   اسـت. »پیغامبر زرتشت

نظـر بـه   یادشـده تألیف، حالبااینمؤلف حائز اهمیت بسیار است.مندارزشهاي یادداشت
هـاي  یمتـون باسـتانی عـاري از کاسـت    ۀعلمی در کار تصحیح و ترجمـ هاي اصول و شیوه

چـه  آسیب رسانیده اسـت. آن تألیفگاه به اصل ها این کاستیکه طوريبه،توجه نیستقابل
ب آسیبی جدي شده عدم تصحیح انتقادي متون پهلوي یعنی مقابلـۀ  مجموعه موجۀدر هم
و ذکر اختالف نسخ است. بدیهی است کـه  ،نویسی و آوانویسی متونها، حرفنویسدست

دست داد.از متون بهمعتبريۀتوان ترجمبدون چنین روشی نمی
.متنۀ، ترجمشناسی، ریشهنویسیفارسی میانه، آوانویسی، حرفها:کلیدواژه

مقدمه.1
مربوط به فرهنگ و تمـدن ایـران عزیـز    مندارزشبار و متون فارسی میانه یکی از منابع گران
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منثور مربوط به ایـن  رسد که آثار ادبی و تاریخی منظوم و نظر میبهشوند. میدینی محسوب
،تغییر خط پهلوي به خـط عربـی  ،دوره به علل گوناگون ازجمله فراموشی زبان فارسی میانه

انـد. هرچنـد   میـان رفتـه  زبان رسمی در ایـران از منزلۀبهشدن زبان فارسی دري گزینجايو 
) و 1376:113بخشی از آثار فارسی میانه به زبـان عربـی و فارسـی ترجمـه شـده (تفضـلی       

تـوان در  مـی ردپـاي ادبیـات پهلـوي را   اند، تغییر و دگرگونی شدهخوشدستمرور زمان به
کرد.  وجوجستار فارسی و عربی ثدرمیان آاستصورت گرفتههاآنهایی که ازترجمه
امـا  ،شـده بنـدي تحت عنوان متون دینی دستهغالباًاز متون فارسی میانه باقی مانده چهآن

شناسـی،  . درمیـان ایـن متـون مباحـث اسـطوره     نداز جهت تنوع موضوع حائز اهمیت بسیار
ختیشـنا روانهـاي  و جنبـه ،بینـی ایرانیـان  جهان،نگارشةادبی، شیوهاي ، سبکشناسیدین

متـون فارسـی میانـه از دیربـاز موردتوجـه دانشـمندان       ،شـود. بـه همـین سـبب    میمشاهده
موردبررسی و تصـحیح و  شناسی مردموگوناگون تاریخ، زبان، دین،هاي متخصص در زمینه

دیگـر  ،باسـتانی مـتن دوازدهةگردآورنـد ،ترجمه واقع شده است. بنابراین پیش از بیژن غیبی
. انـد کـرده تصحیح و ترجمه راهریک از مقاالت مندرج در آندانشمندان ایرانی و غیرایرانی

بـه تـوان  مـی ،اسـت صورت گرفتـه »گزارش شطرنج«که از متن پهلوي هایی ترجمهمیاناز
) 2017)، آنتونیـو پانـاینو (  1979)، برونـر ( 1933)، هانسـن ( 1932تـاراپورواال ( هـاي ترجمه

بـه  راایـن مـتن  )1382) و سعید عریان (1347در ایران محمدتقی بهار (چنینهماشاره کرد.
سایر متون مندرج در کتـاب  این حوزهانگرپژوهش. به همین ترتیب،اندکردهفارسی ترجمه 

.اندکردهبررسی و تصحیح و ترجمه رادوازده متن باستانی

معرفی1.1
،با آوانویسی، ترجمهراههمشامل دوازده متن فارسی میانه (پهلوي) باستانیمتندوازدهکتاب 

همت انتشارات دکتـر محمـود افشـار و بـا     صفحه به375ست. این اثر در هاآنو توضیحات
چاپ رسیده است.  نسخه به770با تیراژ 1396سخن در بهار سال انتشارات همکاري 
مـاه  «، »داسـتان یوشـت فریـان   «، »گـزارش شـطرنج  «شـامل  یمـتن باسـتان  دوازدهکتاب 

، »ســور ســخن«، »آمــدن شــاه بهــرام ورجاونــد«، »یادگــار زریــران«، »فــروردین روز خــرداد
چـیم  «، »شـماري زرتشـت  تخمـه «، »نامـه فـرخ «، »کاري ریدکان و اندرز به کودکـان یشخو«

و ارتبـاط  انـد اي مسـتقل گونـه است. هریـک از مقـاالت بـه   »آفرین پیغامبر زرتشت«، »درون
- 1987هـاي  سـال طـی ترپیشندارند. غیبی این مقاالت را دیگریکساختاري و محتوایی با 
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یادداشت فارسی بـدون عنـوان و بـدون    بنگرید بهمنتشر ساخته بود (و ده کرم تدوین 2012
مـتن دوازدهآلمانی پایان کتاب). ۀصفحةاوایل کتاب و یادداشت بدون عنوان و شمارۀصفح

متـون  ویـژه بـه ،متـون ایرانـی باسـتان   بارةتحقیق و تتبع بیژن غیبی درهاسالحاصلباستانی
مقاالت نخست به ارائۀ منابع، سپس به مـتن پهلـوي،   است. مؤلف در هریک از،فارسی میانه

؛ و توضیح ابهامـات مـتن پرداختـه اسـت    ،شناسیلغتهاي آوانویسی، ترجمۀ متن، یادداشت
پرداختـه خواهـد   که به این موضوع بعداًاستاگرچه این نظم در همۀ مقاالت رعایت نشده

زمینـۀ فرهنـگ و   مقـاالتی را در تـر بـیش ازایندوازده متن یادشده، پیشبرافزون،غیبیشد.
از انـد عبـارت ويیتـألیف که برخی از مقاالت استیا ترجمه کردهتألیفهاي باستانی زبان

، شناسـی یـران ا،»هـردم از ایـن بـاغ...   «؛ 1376،شناسیایراندر »(سرود مروارید)ها برگزیده«
مقـاالت  .1387زمستان ،4، ش پاژۀل، مج»اوهاي یادي از آندریاس و یکی از نوشته«؛ 1379
هـاي چـاپ سـنگی زمـان     هنر تصویرگري در کتـاب «از اندعبارتنیز قلم ويبههشدترجمه
ها: ضـحاك  برگزیده«؛ 1382، 7و 6، ش مردمفرهنگۀاولریش مارزلف، مجلتألیف، »قاجار

.1374، 4، ش شناسیایرانفرانتس تشنر، تألیف، »سازي ایران)(گفتاري در اساطیر و شمایل
Gheiby, Bijan, “Ardā Wīrāz Nāmag: Some Critical Remarks”, in: Name-ye Irān-e

Bāstān, vol. 1, no. 1.

چاپ رسیده است:بهکتابی با مشخصات زیر از ایشان نین چهم
Gheiby, Bijan, Persien oder Iran? Die Deutschen entdecken das Land Zarathustras,

Philipp von Zabern, 2012.

اهمیت متون پهلـوي و  سبب بررسی بهونقدبراي باستانیمتندوازدهعلت انتخاب کتاب 
مؤلفـان ایرانـی و   ازایـن پـیش ایرانـی اسـت.  هـاي  هـا و گـویش  نقش آن در بازشناسی زبان

.  اندکردهو چاپ ،ترجمه،طور مستقل تصحیحبهرااین دوازده متنبارهاغیرایرانی
بند داستانی است که در زمـان خسـرو   38شامل »گزارش شطرنج«با عنوان متن نخست

و بنابر گزارش ایـن مـتن پهلـوي پادشـاه هنـدوان      استم) رخ داده579- 531انوشیروان (
وسـیلۀ یکـی از   بهـا بـه  بـا هـدایاي گـران   راههـم براي آزمودن دانایی ایرانیـان شـطرنجی را   

کند که اگـر ایرانیـان نتواننـد مفهـوم     میکند و اعالممیایران گسیلدانشمندان خود به دربار
بزرگمهر بختگـان راز ایـن   ،خراج بپردازند. پس از سه روزهاآنباید به،این بازي را دریابند

دارد که ایـن بـازي نمـاد    میاظهارها یابد و ضمن توضیح نقش هریک از مهرهبازي را درمی
کنـد  میاعبدبینی ایرانیان است اخود نرد را که نماد جهان براساس جهان،کارزار است. سپس

امـا  ،خواهد که راز ایـن بـازي را کشـف کننـد    میهاآنبرد و ازمیو خود براي پادشاه هند
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).1395:21غیبـی  بنگریـد بـه  شـوند ( نمـی یک از خردمندان هند موفـق بـه ایـن کـار    هیچ
ایرانـی، در  1889. سـپس در سـال   دکـر شـر  تسنجانا من1885در سال بار این متن رایننخست
این مـتن را ترجمـه و چـاپ کردنـد. در     نیبرگ1964در وپالیارو،1951تاراپور، در 1932

این مـتن را ترجمـه   1371و سپس عریان در 1347شعراي بهار در سال لاایران نخست ملک
و منتشر کردند.  

92ایرانـی اسـت و شـامل    هـاي  یسـتان چاز اي نمونـه »داستان یوشت فریان«، متون دوم
تـرین افـراد   . یوشـت یکـی از جـوان   پرسدمیپرسشی است که اخت جادو از یوشت فریان

از هرمـزد یـاري  هاپرسشو براي پاسخ به این استخاندان فریان از پارسایان زردشتی بوده
،خواهـد مـی اهریمن کمکاما اخت جادو که از ،دهدمیپاسخهاپرسشۀجوید و به هممی

ۀنمونـ چنـین هـم خورد. این رساله میماند و شکستدربرابر سه پرسش یوشت فریان درمی
مهمـی گیري آن نقـش بسـیار  باور من ایرانیان در شکلي از فن مناظره است که بهمندارزش

است کـه  زردشت با اهورامزدهاي پرسگیترین شاهد این مدعا مناظره و هم. کهناندایفا کرده
).43:همانبنگرید بهمندرج است (اوستادر سراسر 

کوچکی است که حوادث مربوط بـه  ۀرسال»ماه فروردین روز خرداد«با عنوان متن سوم
دهد. بخشی از این رساله مربوط به حـوادث پـیش از   میروز خرداد از ماه فروردین را شرح

پیش از خسروپرویز) مانند آفرینش گیتی، گیومرث، مشی و مشیانه، االًمتدوین آن است (احت
خسـرو، افراسـیاب، آرش، لهراسـب،    هوشنگ، تهمورث، جمشید، فریدون، سام نریمان، کـی 

زردشت و گشتاسب، و خسروپرویز. بخش دوم مربوط به وقایعی است که در همین روز در 
ـ   د، پشـوتن پسـر گشتاسـب، اوشـیدر و     آینده رخ خواهد داد. مانند آمدن شاه بهـرام ورجاون

وخسـرو و سـپس گشتاسـب در پایـان جهـان،     اوشیدرماه، سوشیانس، پادشاهی مجدد کـی 
آسـانا،  جاماسببرافزون). این متن را 95:همانبنگرید بهرستاخیز و شکست نهایی اهریمن (

و 1335صادق کیـا در سـال   ،استو بهار که غیبی در فهرست منابع خود آورده،مارکوارت
نشده است.اي اشارههاآنکه در پژوهش غیبی بهاندنیز ترجمه کرده1371عریان در 

حماسـی  هـاي  داسـتان هاي نمونهترین یکی از کهن»یادگار زریران«با عنوان متن چهارم
و بـدین  دپـذیر مـی را ادین تـازة مزدیسـن  ،ایران است. بنابر این داستان گشتاسب، شاه ایران

که یا دین تازه را رهـا کنـد   براینمبنی،کندمیدریافت،شاه هیونان،از ارجاسباي سبب نامه
دهـد کـه گشتاسـب    مـی پاسخ،ساالر ایران و برادر گشتاسبو یا آمادة نبرد باشد. زریر، سپه

23،گیـرد دنبال آن در جنگی که درمیگویی جاماسب و بهکند. بنابر پیشنمیدین تازه را رها
،پسـر او ،و فرشـاورد ،ادران و پسران گشتاسب ازجمله زریر و پادخسرو، برادران اون از برتَ
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رود. مـی پدر بـه میـدان  خواهیخونبه،فرزند خردسال زریر،شوند. درادامه، بستورمیکشته
دسـت اسـت. سـرانجام، ایـن     اینازها نمونهترین سوگواري او بر بالین پدر یکی از شاعرانه

و بستور و دیگـر پهلوانـان ایرانـی بـه پیـروزي      ،اسفندیار، پسر گشتاسبهاي نبرد با دالوري
یکـی از آثـار مکتـوب    »یادگار زریران«رسد. متن میفرجامگشتاسب و شکست جاماسب به

اما بعدها بـه زبـان پهلـوي    ،بازمانده از عهد اشکانی است و دراصل به زبان پارتی بوده است
تـوان از خـالل ایـن مـتن     میلغات پارتی راهاي نمونهحالبااین.استساسانی ترجمه شده
زاده، بهـار،  آسـانا، پالیـارو، منشـی   ان ماننـد گـایگر، جاماسـب   گرپژوهشدریافت. بسیاري از 

عالمانـه از ایـن   هـاي . یکی از ترجمـه اندکردهتصحیح و ترجمهاین متن رانولدکه، و نیبرگ
نشده است.  اي که در پژوهش غیبی به آن اشارهادهانجام دیحیی ماهیار نوابی رااثر

ۀ. ایـن مـتن شـاعران   اسـت »آمدن شاه بهـرام ورجاونـد  «متن کوتاهی با عنوان متن پنجم 
زمرة متون آخرالزمـانی  شعر پهلوي است و درهاي کوتاه شامل چهارده بیت است و از نمونه

سیاسـی و  هـاي  ب و ایجاد فشاراعراۀموضوع حملبهرود. در بخشی از این متنمیشماربه
کند و درپایان آمدن بهـرام ورجاونـد   میاشارهها اقتصادي نظیر وضع جزیه و ویرانی آتشکده

بنگریـد بـه  پایان جهان خواهد آمد و از تازیان انتقام خواهـد گرفـت (  دهد که درمیرا نوید
راایـن مـتن  تاوادیـا، و دوبلـوا  آسانا، انکلسلریا، بهار، هـدایت، بیلـی،   ). جاماسب198:همان

اند.کردهتصحیح و ترجمه 
از دعـاي  اي اسـت. ایـن مـتن نمونـه    »سـور سـخن  «رسالۀ کوتاهی با عنـوان  متن پنجم 

ایـزدان  ، وامشاسـپندان ،گزاري از میزبان برسر سفرة غذاست. در ایـن دعـا از اورمـزد   سپاس
ـ    شـور، رئـیس داوران کشـور،    کۀگوناگون و نیز بزرگان مملکت و حتـی سـپهبدان چهارگان

شـود. در پایـان دعـا از    میساالران، و خنیاگران یادها، خوانطبقات چهارگانۀ اجتماعی، آتش
مترجمـان و مصـححان ایـن    از).221:همـان بنگرید بهآید (میعملگزاري بهمیزبان سپاس

را نام برد.آسانا و تاوادیاجاماسبتوانمتن می
»کاري ریدکان و اندرز بـه کودکـان  خویش«به پازند با عنوان اي رسالهو هفتممتن ششم

و اجتمـاع  ،آداب زندگی کودکان در خانـه، مدرسـه  تربیش. محتواي این دو متن کوتاه است
شمارد و به شـرح آداب تطهیـر بامـدادي،    است. نویسنده وظایف کودکان را در مدرسه برمی

و آداب ،وظایف در منـزل، احتـرام بـه پـدر و مـادر     آداب سفره، رعایت احترام مردم، انجام 
راایـن مـتن  ). دارمسـتتر، یـونکر، و فریمـان   246:همـان بنگریـد بـه  پردازد (میغذاخوردن

منتشـر کـرده اسـت.    پازنـد متونۀرا در مجموعنتم. آنتیا نیز این اندکردهتصحیح و ترجمه 
.کندنمیايارهاز این متن اش1368خوب مزداپور در سال ۀغیبی به ترجم
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1918بـار در سـال   . این متن که نخستیناست»نامهفرخ«با عنوان اي اندرزنامهمتن هشتم
انگلیسـی در  ۀو ترجمـ ،آوانویسـی ،بـا مقدمـه  راههمدي توسط آذرباد دستور نوشیروان میال

اسـت  خذ معینی ندارد. عنوان آن به پازنـد  أمنبع و ماستمنتشر شدههوشنگدستوریادنامۀ
از روي متنی فارسی بـه پهلـوي ترجمـه شـده باشـد.      متأخراي که در دورهاندو احتمال داده

بـه او  اي طـی نامـه  ،کوتاه اندرزهایی است که یونـان، دسـتور انوشـیروان   ۀموضوع این رسال
).261:همانبنگرید بهفرستاده است (

جـدا  بنـدهش هاي پیوستنام دارد که مؤلف از یکی از »شماري زرتشتتخمه«متن نهم
زرتشت در هـر  ۀنامیا شجره»شماريتخمه«آن پرداخته است. ۀکرده و به آوانویسی و ترجم

بـراین، از  آمـده اسـت. افـزون   DHو TD2و TD1بـا عنـوان   بندهشمعروف هاي سه نسخه
، زادسـپرم هـاي گزیـده ، هفـتم دینکـرد نامۀ زرتشت در آثار دیگر فارسـی میانـه نظیـر    شجره

نیز یاد شـده اسـت. غیبـی در ادامـۀ     هرمزدیاردارابروایات، و متن فارسی دینیگوجرکرد
از انتیا آورده و فهرسـت نیاکـان زرتشـت را نیـز ارائـه      نقلاین متن را نیز بهپازندپهلويمتن
زرتشـت  ۀنامـ از متن فارسی داراب هرمزدیار از شجرهاي نمونهۀده است. این فصل با ارائکر

بنـدهش ایـن بخـش از مـتن    ۀ). مؤلـف در تصـحیح و ترجمـ   277:همانافته است (پایان ی
مهـرداد بهـار از ایـن اثـر در     ۀاما از آثار متعددي نظیر ترجم،فردیناند یوستی سود برده است

.  استفهرست منابع او یاد نشده
دیگـر محققـان بـا    هـاي  است. این متن در پژوهش»چیم کشتی«این مجموعه متن دهم

پس دانش کامگ (= پسر آرزومند دانش) نامیده شده است. اصل پهلـوي ایـن مـتن از   عنوان
بـه پهلـوي   پازنـد مـتن شـاه انکلسـاریا بااسـتادي آن را از روي    میان رفته و طهمورث دیـن 

م ترجمه و منتشر کرده است. موضوع این اثـر  1913در سال خردمینويبا راههمدرآورده و 
ربارة علت بستن کستی (= کمربند دینی زردشتیان) از پـدرش است که پسري دهایی پرسش

نمـادین پیکـر   یمسـ تقبا نکاتی دربارة اصل ثنویت و راههمکه پدرش هایی پرسد و پاسخمی
اهورایی اسـت و  بخش باالییکهدهدمیبه اوبدنبخش زیرینو آدمی به دو بخش باالیی

تشبیه انسـان یـا جهـان کـودك (=     ۀمنزلبهبندي . این تقسیماستبخش زیرین بدن اهریمنی
دو جهـان انسـان اسـت    ۀفاصـل کورذمـ جهان بزرگ (اکبر) است. کمربند یا کستی اصغر) به

).295:همان(
بـار ادوارد وسـت   نام دارد. این متن کوچک پهلوي را نخسـتین »چیم درون«متن یازدهم

دربـارة چیسـتی و   ،آیـد برمـی طورکه از عنـوان آن همان،معرفی کرده است. محتواي این اثر
آن است. درون نان مقدسی است که در مراسم دینـی از آن  نشتَیعلت پیدایی درون و شیوة 
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پیرامونش چون البـرز کـه دور زمـین    ةکنند. روي این نان همانند گیتی است. کنارمیاستفاده
مینـوي  اسـت. و چهارپایـان و گیاهـان   معنی رویش مردمانوسط درون بههاي است. افزوده

چنـین هم»چیم درون«کند. متن میرا تارومارهاآنتازندمیدرون شبانگاه که دیوان به جهان
).336:همان(نیز آمده استپهلويروایتدر کتاب 

معناي دعاست و این متن کوتـاهی  است. آفرین به»آفرین پیغامبر زردشت«متن دوازدهم
پادشاه کیانی و نخسـتین کسـی کـه دیـن او را     ،باست که در آن از زبان زردشت به گشتاس

اخالقـی و صـفات   هـاي  ضـمن آن بـه ویژگـی   پذیرفت و از او حمایت کرد، دعا شده و در
).  362:همانبنگرید بهشاهان و پهلوانان ایران باستان نیز اشاره شده است (

اسـت.  از لحاظ کیفیت چاپ از وضعیت بسیار خوبی برخوردار پهلويمتندوازدهکتاب 
موقوفات افشـار مـدیون مـدیر جـوان و     شدةمنتشرهاي کتابۀدر مجموعویژهبهاین حسن 

اسـت. طـرح روي جلـد خـوب، حـروف چـاپی مناسـب،        ،محمدافشـین وفـایی  ،مبتکر آن
دهنـدة مـدیریت موفـق نشـر     رحلی خوب نشـان و قطع نیم،نواز، صحافیآرایی چشمصفحه
کـه  اگرچه چینش و ترتیب مطالب کتاب خالی از اشـکال نیسـت. بـاوجوداین   ،استیادشده
بدون عنـوان و  ۀمقدمبنگرید بهپایان یافته (1384مؤلف در سال ۀگفتاین مجموعه بهتألیف

مؤلف تالشی براي تنظیم صـفحات و ترتیـب   ،صفحه) و حدود ده سال در انتظار چاپ بوده
ه اقدامی نکرده است.  بارده و ناشر نیز دراینکرمطالب ن

. نقد محتوایی اثر2
بندي کرد:شرح زیر طبقهتوان بهمیاشکاالت ساختاري و محتوایی این بخش را

باسـتانی مـتن دوازدهکتـاب  و ترتیـب منطقـی در ارائـۀ مطالـب:    ،نظم،الف. انسجام
مؤلـف حـائز اهمیـت    مندارزشهاي متون و احتوا بر یادداشتۀنظر در ترجمۀ دقتواسطبه

علمـی در کـار تصـحیح و    هـاي  نظر به اصول و شـیوه یادشدهتألیف، حالبااینبسیار است. 
گـاه بـه   ها این کاستیکه طوريبه،توجه نیستهاي قابلیمتون باستانی عاري از کاستۀترجم
مجموعه موجب آسـیبی جـدي شـده عـدم     ۀدر همچهآنآسیب رسانیده است. تألیفاصل 

و ،نویسی و آوانویسـی متـون  ها، حرفنویسانتقادي متون پهلوي یعنی مقابلۀ دستتصحیح 
از معتمـدي ۀتـوان ترجمـ  نمـی ذکر اختالف نسخ است. بدیهی است که بدون چنین روشی

دست داد.متون به
شـود و  میآغازالشجاعهوالحربآدابشاه در کتاب از مباركاي نخست با مقدمهۀمقال

پردازد. مطالب این بخـش  میبه مطالبی دربارة شطرنج (؟)اي صفحههجدهسپس در گزارشی 
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ـ قـدري نظیـر  که از آثار تـاریخی و ادبـی گـران    ـ ۀنهای ، الفـرس و العـرب  یختـار یاالرب ف
اسـتفاده  و...،اسـفندیار ابـن طبرسـتان تاریخ، القصصوالتواریخمجملدینوري، الطوالاخبار
بدون هیچ نظم منطقی درکنار هم قرار گرفته است. حتی عنوان مقدمـه نشـان  متأسفانه،کرده
طوالنی از آثـار یادشـده   هاي قولدهد که هدف مؤلف از نگارش این بخش چیست. نقلنمی

این مقدمه را به کشکولی تبدیل کرده که در آن از هر اثري مطلبی فراهم آمده است.
ۀدر صـفح هـا  به ارائـۀ یادداشـت  صفحه مجدداًهجدهبه میزان اي نویسنده پس از مقدمه

در پیرامـون  «گـزارش دیگـري را بـا عنـوان     31در صفحۀ مجدداً،پردازد. باوجوداینمی27
کـرد (ماننـد مـتن    مـی باید ذکـر چهآنکند. بنابراین، در این مقاله از مینقل»گزارش شطرنج

که ممکن بـود سـبب شـود    هایی خشو دیگر ب،نمایه،نامهواژه،پهلوي و تصحیح انتقادي آن
شـده  یـاد صفحه از مطـالبی  دهمند شد) خبري نیست و درعوض چندینبتوان بهتر از آن بهره

.ندارنداولویت و نظم منطقی اما،که ممکن است مفید باشند
شـویم.  مـی روروبـه به زبان آلمانی با عنوان منابع اي ناگهان با صفحه34و 33ۀدر صفح

چاپ کتـاب در سـرزمین ماسـت. سـرانجام آوانویسـی مـتن پهلـوي در        هاي شگفتیاز این
ترتیـب، بایـد مـتن را از    شود. بـدین مییعنی از آخر و از چپ به راست (!) ظاهر35ۀصفح
عقب برگردیم.  شروع کنیم و به38ۀصفح

ـ  ،»داستان یوشـت فریـان  «یعنی ،ها در بخش دومکه همین ناهماهنگینکته این دهنیـز دی
پـایین  ۀجاي آخرین صفحه در نخستین صـفحه (صـفح  منابع این متن به،جاشود. در اینمی

بعد بدون هیچ توضـیحی برگـی از   ۀدر صفح،) آمده است. سپس41و باالي کتاب 1کتاب 
کنـد.  نمیمتن هیچ کمکیةمتن اصلی پهلوي درج شده است که درجهت تصحیح به خوانند

پرداختـه اسـت. از محاسـن ایـن     »داستان یوشت فریـان «تن فارسی مۀمؤلف سپس به ترجم
روان و خوب آن است. توضیحات زیرنویس متن گـاه بسـیار سـودمند و گـاه     ۀبخش ترجم

ۀاز صـفح 16زیرنـویس  :1395غیبـی  بنگرید به،نمونهرايب(آور و غیرضروري است مالل
سـازد و شـاهدي   مـی دو متوجهکه مؤلف خواننده را به مبلمان دربار اخت جاباال، جایی43

44ۀزیرنویس صـفح 1ةنیز بنگرید به توضیح مفصل شمار؛نقل شده استخسرونامهکه از 
کند و در بخشی با عنـوان  نمیمفصل اکتفاهاي همه زیرنویسمؤلف باز به آن،همه. بااین)باال

،بـراي نمونـه  (منطقی با اثر ندارد ۀرابطهاآنپردازد که توضیحمیها به شرح نکاتییادداشت
و نیز توضـیح طـوالنی صـفحات    58ۀشرح آسمان و زمین در صفح:1395غیبی بنگرید به

و 62ۀقـراردادي در صـفح  هـاي  بحث دربـارة شـماره  ،به همین ترتیب؛دربارة مغ61و 60
بـه بخشـی   لـف  ؤم،. در ادامۀ این بخش)گیري از آن نیز خالی از استدالل منطقی استنتیجه
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) کـه مقالـۀ بسـیار    1395:68غیبـی  پـردازد ( مـی گـویی در ایـران  دربارة تاریخچـۀ چیسـتان  
،متـون باسـتانی چنـدان مرسـوم نیسـت     ۀآوردن آن در تصحیح و ترجماما،سودمندي است

گویی و مطالبی که ایشـان از  چیستانۀتاریخچۀکه اظهارات استاد غیبی در آغاز مقالآنویژهبه
، پرسش و پاسخ معمـولی اسـت  چیستان مطرح کرده صرفاًعنوان بهاز قول شولتز و44یسن 

شـود کـه بـراي خوانـدن آن بایـد      مـی آغازنَودۀنه چیستان. آوانویسی متن پهلوي در صفح
84تـا  88و 89ۀآوانویسی در صـفح ۀادامکه طوريبه،کتاب را از چپ به راست ورق بزنیم

کـه  ايمتون پهلـوي ۀاست که شیوة مرسوم در تصحیح و ترجمالزم به یادآوري.آمده است
گونه است که هر بند از آوانویسی را از چـپ بـه   بدین،آوانویسی آن به حروف التین است

آورند.میفارسی آن را زیر همان بندۀترجموکنندمیراست درج
مانند دو مـتن قبلـی   ها خوب، ناهماهنگینسبتاًۀباوجود آوانویسی و ترجم،در متن سوم

کـه در مـتن   درحـالی ،منابع در فصل نخست در پایان آن آمده،مثالرايبادامه دارد. چنانهم
دیگـر  ۀادامه دارد. نکتها دوم و سوم در آغاز مطرح شده است. همین ناهماهنگی تا پایان متن

مفصـل ایـن   مربوط به این متن آمده است. حجم هاي یادداشت122تا 102ۀکه از صفحاین
و منـد ارزشهـا  دفاع نیست. موضـوع یادداشـت  یادداشت از لحاظ ارتباط با متن چندان قابل

دیگـر یـک بدون درنظرگرفتن ارتباط مطالـب بـه   مؤلفرسد که مینظربهاما،انداستفادهقابل
هرچه خواسته گفته است.  

شـود و اگرچـه همـان    مـی مقدمۀ بسیار خوبی آغـاز با»یادگار زریران«متن چهارم یعنی 
ایـن بخـش ناگهـان در وسـط     ۀنامـ منابع و واژهمتون قبل را با خود دارد (مثالًهاي نظمیبی

زیـرا  ؛این مجموعـه اسـت  هاي زمرة بهترین بخشدر،جاي داده شده!)]137همان:[مطالب 
نامه است.  مقدمۀ ممتع آن هم داراي متن پهلوي و هم حاوي واژهبرافزون

معلوم نیست بـه چـه دلیـل دو نمونـه از مـتن      ،»آمدن شاه بهرام ورجاوند«پنجم، در متن
خـذ  أکـه م بدون این،است) ارائه شده194ۀو دیگري در صفح192ۀپهلوي (یکی در صفح

آن نویسیبر آوانویسی متن حرفعالوهکه چرا مؤلف این دو متن مشخص باشد و دیگر این
این کتاب صورت نگرفته است. ازجمله هاي کاري که براي دیگر متن؛را نیز ارائه کرده است

هـا،  پس از ارائۀ یادداشـت ،چنینهماین بخش نیز آمدن منابع در آغاز است. هاي ناهماهنگی
بـا  راههـم معرفـی شـاه بهـرام    دو مقاله در پایان این بخش در توضیح سبک و زبـان مـتن و  

د. نکنمیلطمه واردها دستی مقالهبه یک،ندچه مفیدطوالنی آمده است که اگرهاي زیرنویس
ـ    اغـالط در بخـش مربـوط بـه     ۀآوانویسی متن پهلوي هم خالی از اشـکال نیسـت. نمون

دسـتی در  عـدم همـاهنگی و یـک   هاي آوانویسی توضیح داده شده است. یکی دیگر از نشانه
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،شـود مـی سپس آوانویسی ارائـه که در این دوازده متن گاه نخست ترجمه و مطالب اینۀارائ
گـاه خـالف ایـن روش    ،»یادگـار زریـران  «، »داستان یوشت فریان«و »گزارش شطرنج«نظیر 
، »سـور سـخن  «، »آمـدن شـاه بهـرام ورجاونـد    «، »ماه فروردین روز خرداد«مانند متن ،است

ارائـه ، و گـاه آوانویسـی مـتن    »چیم درون«، »چیم کشتی«، »نامهفرخ«، »کاري ریدکانخویش«
.»آفرین پیامبر زرتشت«مانند متن ،شودنمی

کـار  را بـه معتمـدي و منـد ارزشاگرچه مؤلف منـابع  نامه:ب. ارائۀ کامل منابع و کتاب
رسـد کـه   نظر مـی بهنقل ارجاعات از الگوهاي استاندارد پیروي نکرده است. ةدر شیو،گرفته

در همـان آغـاز مقدمـه    کـه  طـوري به(استباره بهره نبردهرایجی دراینةمؤلف از هیچ شیو
ست کـه حـل آن  ايلهئو این مس«:نویسدمیدر توضیح موري]4ۀصفح2زیرنویس همان: [

که بیان شود موري کیست و چگونه حل این موضوع را دشـوار  بدون آن[،»یابدمیرا دشوار
(بـراي  )انـد مراجعـه غیرقابـل و ارجاعات ناقص و تقریبـاً ها تمامی زیرنویسمتأسفانه]یافته!
دیگـر از ارائـۀ   هـاي  ، همین مقدمه). نمونه7، 6، 5، 4، 2هاي زیرنویسهمان:بنگرید به،مثال
32ۀصـفح (؟!).1964مطلق، ب : داستان سیاوخش، چاپ خالقی4یادداشت 6ۀصفحمنبع:

نامه نیامده است.: نام زوتنبرگ در کتاب1یادداشت 
ۀ اقامـت طـوالنی در آلمـان    واسـط بهرسد غیبی نظر میبهوري:ج. رعایت نکات دست

نکـات  نکـردن رعایـت قبیلِاینازاي نگارش معمول فارسی را فراموش کرده است. نمونه
... تحریـر مجـددي از آن اسـت    «: 3مقدمه، زیرنـویس  5ۀصفحدستوري عبارت است از

سـازد! و تحریـر دیگـر از    میبیزارخواندنقلم سعدالدین وراوینی که شخص را از کتاببه
و البتـه منظـور   .»که نه بهتر از آن اسـت العقولروضۀبن غازي الملطیوي با عنوان محمد

9صـفحۀ ؛ جـاي بـاختن  بـه بازیـدن 20سـطر 5ۀصفح؛ ایشان (بهتر از آن نیست) است
در ایـن  جـاي: نولدکـه   به،»کندمی... در این توضیح لغوي هاید نولدکه شک«: 4یادداشت 

کند.  میتوضیح لغوي هاید شک
بلکـه از درون  ،ریختندمیدر قدیم کعبتین را نه چون امروز با دست«: 4سطر 10صفحۀ

بلکـه از درون  ،دریختننمی. منظور نویسنده این است که: در قدیم کعبتین را با دست»طاسی
ریختند.میطاسی

که درسـت نیسـت.   اندرا صفت تفضیلی معرفی کرده»به«و »مه«4زیرنویس 95صفحۀ
این عدم رعایت نکات دستوري تا پایان کتاب ادامه دارد.،ترتیببدین

6صـفحۀ غیبـی در  خذ موثق: أو توضیحات مشکوك یا بدون ذکر مها د. گزارش
پردازد. بهتر بـود ایـن توضـیحات بـه بعـد از مـتن       میکتاب به توضیح اصطالحات شطرنج
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و ترجمۀ آن موکول شود. برخی اظهـارات در ایـن بخـش نادرسـت اسـت و برخـی       اصلی 
چند بدین شرح است:  اي رسد. نمونهنظر میبهسبب نداشتن منبعی موثق مشکوك به

)chess(‘سچـ ’هـاي فرنگـی...   اسـت! کـه در زبـان   ‘شـاه ’: شاه: همـین šāh«:6صفحۀ
.».انگلیسی!! ..در

نویسد: کـه در آن مایـه   میداند ومی» ردامایه«آن را همانmādayān: در توضیح 6صفحۀ
شاید طبق قاعده باشد!dārدر متون مانوي است! و تبدیل ر و ن در māyagهمان 

.»... سار شکل دیگري از سان باید باشد!«: 5یادداشت 9صفحۀ
آور غیبـی  مـالل غالبـاً توضـیحات مطـول و   کهرسدنظر نمیبهنیواردشیر: 9و 8صفحۀ

دادنـد  مـی نسبتزیرا گذشتگان اختراع نرد را به اردشیر؛اعتماد باشدبراي نام نیو اردشیر قابل
براي این اسباب نـام مناسـبی اسـت و بـه توجیهـات      »اردشیر نیکو«روي نیو اردشیر و بدین

ندارد.نیازي)9یادداشت 9(ص »شیر آب«مورد نظیر توضیح دربارة مبهم و بی
درسـت نیسـت. ایـن واژه در    نظـر  بـه mādayān: عنوان داستان بـراي  1سطر 43صفحۀ

شـود  مـی استفادهafsānدر متون پهلوي از »داستان«است. براي »رساله، کتاب«معنی جا بهاین
).  130: 1373مکنزي بنگرید به(

چنـان بـه تفصـیل و    یا اصـطالحات گـاه آن  ها در توضیح برخی واژهمؤلف،کلیطور به
درآمـده و حـواس خواننـده را    اي صورت مقالهتنهایی بهبهويدرازگویی پرداخته که توضیح 

کرده است.  خارجاز متن اصلی 
دسـتی در سراسـر   عدم رعایـت همـاهنگی و یـک   دستی در ذکر اسامی:ه. رعایت یک

گـاه بـه فارسـی و    ،آثارشناسان و مؤلفان نام ایرانویژهبهخاص، هاي کتاب مشهود است. نام
.  اندگاه به التین نوشته شده

:  استبراي نمونه
: 5یادداشـت  23صـفحۀ ؛: ویـدن گـرن  8یادداشـت  ،Widengren: 7یادداشت ،7صفحۀ
50صـفحۀ : اسپینگ لینگ؛ 8یادداشت 48صفحۀ: استرابو؛ 1یادداشت 46صفحۀ؛روزنبرگ
: نیبرگ به فارسی نوشـته شـده  5یادداشت 59صفحۀ: الزار؛ 7: جفري؛ یادداشت 3یادداشت 

دستی در ذکر اسامی تا پایان کتاب ادامه دارد.این عدم یک،ترتیب. بدیناست
شناسـۀ پایـانی   شـود. مـثالً  مـی دستی در آوانویسی مـتن پهلـوي نیـز مشـاهده    عدم یک

براي نمونه:؛آوردمیad-شکل و گاهی بهēd-صورت شخص مفرد را گاه بهاول
... guft kū kunam ud fristam )12سطر 36صفحۀ(.

... cē man diz-ēw rōyēn fe framāyēm kardan… )11سطر 173صفحۀ( .
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،نمونـه بـراي ؛کـالم منجـر شـده اسـت    ۀو. ذکر مطالب عامیانه یا بیهوده که به اطال
.اسـت ‘سه وار’معنیلغت سوار دراصل به«دهد که می: مؤلف توضیح9یادداشت ، 7صفحۀ

بایـد توجـه   !»شـود سـه وار  مـی همنشیند یک وار رويمیاسب دو وار و کسی که رویش
کاربردن تعابیر عامیانه در متون علمی جایز نیست.  داشت که به

دهـد کـه   مـی طوالنی توضیحمحترم در این یادداشت نسبتاًمؤلف: 7یادداشت ،8صفحۀ
ایـن نظـر را رهـا کـرده     هـا  اردشیر خوانده و بعـد نام نیو اردشیر را وین 1897مولر در سال 
مثنـوي  ،اشتباهات گذشتگان نقل کنـیم برمبنیاثري بخواهیم توضیحاتی تألیفاست. اگر در 

7یادداشـت  ،24صـفحۀ کنـد. نمـی امري که کمکی به خواننـده ؛هفتاد من کاغذ خواهد بود
و کنش.  ،گوش،توضیحات طوالنی براي منش

،نـد منـد ارزشیاد شد، اگرچه برخی ترپیشطورکه ها، همانداشتیاداي آوردن پاره
و دهیوبـد و  »زه گفـتن «توضـیح دربـارة   27صـفحۀ در انجامـد. مـثالً  میکالمۀبه اطال

در متون علمی چندان مرسوم نیست. اگر قرار باشـد  هاآنکه ارائۀ»عامیانههاي گزارش«
هـدف اصـلی کـه همانـا     زامؤلـف ،شـود شمار توضیح ارائهبراي هر لغتی صفحات بی

شـود.  مـی به حجم اثر افـزوده شود و صرفاًمیترجمه و تصحیح متن پهلوي است دور
هـاي  تواند به فرهنگمیبدیهی است که خواننده براي دریافت توضیحات لغوي معمول

لغت مراجعه کند.
مقـاالت گـاه   درطـول نامعمول یا اشکاالت تـایپی: هاي ز. مطالب گنگ و مبهم، واژه

رخ داده هـا  جایی جملـه هجابشود که ممکن است در اثر میمطالب گنگ و نامفهومی مطرح
چینی و تایپ متـون باسـتانی امـر دشـواري     شود. حروفمیناتمام رهااي باشد. گاهی جمله

گیرند. این اثـر نیـز از اغـالط تـایپی و     میعهدهان این کار را خود بهگرپژوهشاغلباست. 
ست:هااز ایني اقول معروف مطبعی خالی نیست. نمونهبه

: 15ص ،13ص ج فلــک ؟؛: در11: در آبــزین؟؛ ص 9روایــان؛ ص : فرمــان6صــفحۀ
نیز نامفهوم است.  90صفحۀاز 2ة: مسکویه؛ زیرنویس شمار18آغاجی؛ ص 

نیسـت  معلـوم  ،»از مولوي نقل کردیم...18در بیتی که در ص «: 8زیرنویس ،10صفحۀ
همین مطلـب کـه تاحـدي نـامربوط     ۀادامبنگرید بهگردد. نیز به کدام کتاب برمی18صفحۀ
جاي اهرمن؛  : اهرمین به18سطر 30صفحۀاست. 

شـود. در زیـر بـه    میاشکاالت آوانویسی در سراسر متن دیدهح. اشکال در آوانویسی:
شود:  میاشارههاآنازبرخی
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مجهـول یـاي  را بدون با یاي مجهول است. مؤلف گاه آنnēwardaxšīr: 15و 14صفحۀ
)14سـطر  36(ص nēw.ardaxšīrش از کلمه: خمیان دو بدراي سد و گاهی نیز با نقطهینومی
تا پایان کتاب ادامه دارد.ها این دوگانگی در آوانویسیمتأسفانهو 

روش آوانویسـی مکنـزي را   غیبی ظاهراً: ادبیات اروتیک فارسی.1، یادداشت 19فحۀص
:  ندقراربدینهاآنازاي که نمونهاستمتعدد شدههاي اما در کار خود دچار سهو،برگزیده
دهد.  نمیهند شرحةرا براي فرستادtātritūs: غیبی علت انتخاب نام 2بند 
اصالح شود.  frēstēdباید به frēstīd: 3بند 
اصالح شود.šāyistباید به šayist: 4بند 
اصالح شود.  anī-zباید به ani-z: 7بند 
.  استتوضیح داده نشدهها بر دیگر قرائتarg: علت انتخاب و ترجیح 12بند 
اصالح شود.  astباید به hast: 18بند 
اصالح شود.nēwبه newو būdبه bud: 19بند 
تکرار شده است.  احتماالēwً: 31بند 
اصالح شود.  abrangīhātarبه abrangīgīhātarو gušnبه juwān: 32بند 
اصالح شود.  ham čand ī ānبه ham.čandān: 34بند 

صحیح است.  fryānسطر اول ،2فصل ،90صفحۀ
.mard-ē ī yašt-ēگونه آوانویسی شود: باید اینmard-1 ī yašt-1: 8بند ،2فصل ،90صفحۀ

که غیبی در سراسر کتاب مـتن پهلـوي را ارائـه   دیگر اینۀنکت:ط. عدم ارائۀ متن پهلوي
آسـانی  ایـن متـون بـه   تـر بـیش کنـد.  مـی نخسـت مـتن را ارائـه   صـفحۀ کند و گاه تنها نمی
تواند دربارة خوانش ایشـان از مـتن   نمیخوانندة متخصص،رسی نیستتند. بنابرایندستقابل

دست دهد.اصلی قضاوتی به
پهلـوي بـه فارسـی گـاه روش     ترجمۀ مـتن  غیبی در :لويپهن ترجمۀ متي. اشکال در 

. گاهی نیز عین لغـت پهلـوي   استلغت را برگزیدهبهلغتۀآزاد و گاهی روش ترجمۀترجم
دشـوار کـرده اسـت.    کار برده است که فهـم ترجمـۀ ایشـان را نسـبتاً    را در ترجمۀ فارسی به

دشـوارفهم اسـت و بـه بـازنگري     غالباًدست نشده که یکبراینایشان عالوهۀترجم،بنابراین
دارد. چند نمونه را ببینید:  زنیا

: سود خویش نگریدن را (= براي نگریدن به سـود خـویش)؛ شـانزده    4سطر ،21صفحۀ
تا از زمرد کرده (= شانزده تا ساخته از زمرد)؛
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بزرگمهـر  «: 6سـطر  ،23صـفحۀ (= ابزار دیگري). »ابزار اوي دیگر«: 8سطر ،26صفحۀ
ـ »شما از خرد مادرزاد خویش ایدون خوار و سبک (آن را) بگذارد خـرد  سـبب ه(= ... شما ب

چنین آسان و راحت آن را بگزاردید/ توضیح دادید).  مادرزاد خویش این

گیرينتیجه. 3
بـا آوانویسـی،   راههـم شامل دوازده مـتن فارسـی میانـه (پهلـوي)     باستانیمتندوازدهکتاب 
متـون و احتـوا بـر    ۀنظـر در ترجمـ  ۀ دقتواسطبهست. این کتاب هاآنو توضیحات،ترجمه

نظـر بـه اصـول و    ،حـال بـااین مؤلف حـائز اهمیـت بسـیار اسـت.     مندارزشهاي یادداشت
توجـه  هـاي قابـل  متون باسـتانی عـاري از آسـیب   ۀعلمی در کار تصحیح و ترجمهاي شیوه

تـوجهی از آن را مؤلـف  اشاره کردم. بخـش قابـل  ترپیشرا ها از این کاستیاي نیست. نمونه
کـه هرچنـد مؤلـف    دیگـر ایـن  ۀبزداید. نکتمندارزشهاي بعدي از این اثر تواند در چاپمی

نقـل ارجاعـات   ةدر شـیو ، کار گرفتهرا بهمعتبريو مندارزشاثر خود منابع تألیفمحترم در 
تـوجهی را در بخـش مربـوط    از این بیهایی از الگوهاي استاندارد پیروي نکرده است. نمونه

ۀ اقامت طوالنی در آلمان گـاه نگـارش   واسطبهرسد غیبی نظر میبهکه دیگر اینهبازنمودم. س
متـون و هـم در بخـش    ۀهـم در ترجمـ  ،رويمعمول فارسی را فراموش کرده اسـت. ازایـن  

کـه بـه   اسـت دسـتوري شـده  هـاي  خـوش لغـزش  ضیحات خود بسیاري اوقـات دسـت  تو
یـا  هـا  در توضـیح برخـی واژه  مؤلـف بـراین،  افـزون انـدکی از آن اشـاره کـردم.   هاي نمونه

درآمـده  اي صورت مقالهتنهایی بهبهاوچنان به تفصیل پرداخته که توضیحاصطالحات گاه آن
ها ذکر مطالـب عامیانـه یـا    یادداشتاي ، در پارهینچنهمو از حوصلۀ متن خارج شده است. 

هـاي  رغم ارزشکالم منجر شده است به این اثر آسیب رسانیده است. علیۀبیهوده که به اطال
قـدر اسـت، عـدم رعایـت     ي بسیار مؤلف گـران هاسالمحتوایی اثر که حاصل تحقیق و تتبع

شناسـان  نام ایرانویژهبهخاص، هايدستی در سراسر کتاب مشهود است. نامهماهنگی و یک
براین، درطـول مقـاالت گـاه    . افزوناندگاه به فارسی و گاه به التین نوشته شده،و مؤلفان آثار

رخ داده هـا  جایی جملـه هشود که ممکن است در اثر جابمیمطالب گنگ و نامفهومی مطرح
چینی و تایپ متـون باسـتانی امـر دشـواري     شود. حروفمیناتمام رهااي باشد. گاهی جمله

قـول  گیرند. این اثر نیز از اغالط تـایپی و بـه  میعهدهان این کار را بهگرپژوهشاغلباست. 
ـ     ۀمعروف مطبعی خالی نیست. اشکاالت آوانویسی کتاب نیز التعـد و التحصـی اسـت. نکت

نخسـت  صـفحۀ گـاه تنهـا   کنـد و نمیکه غیبی در سراسر کتاب متن پهلوي را ارائهدیگر این
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خواننـدة  ،رسـی نیسـتند. بنـابراین   دسـت آسانی قابـل این متون بهتربیشکند. میمتن را ارائه
نامـه  دست دهد. جاي واژهتواند دربارة خوانش ایشان از متن اصلی قضاوتی بهنمیمتخصص

ایان اثر خـالی  در پمندارزشۀالزم و فهرست عالئم اختصاري براي این مجموعهاي و نمایه
توانست با صرف وقت و حوصـلۀ کـافی بـه مـتن بیفزایـد و      میکاري که ناشر محترم؛است

تر سازد.  را آسانمندارزشاستفاده از این متن 
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