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نقدِ نقد
(بررسی و ارزیابیِ نقدِ احسان چنگیزی بر آبانیشت)
چنگیز

موالیی*

استاد گروه فرهنگ و زبانهای باستانی دانشگاه تبریز
(تاریخ دریافت8314/08/30 :؛ تاریخ پذیرش)8314/06/08 :

چکیده
مقالة حاضر بررسی و ارزیابی نقدی است که احسان چنگیزی بر کتاب آباان یشات (چااپ
دایره المعارف بزرگ اسالمی ،تهران  )9812نوشته و در مجلة علم زبان (سال  ،2شمارة  ،8پاییز
و زمستان  ) 9818منتشر کرده است .منتقد مطالب مورد نظر خود را ذیال ده مادخل طارح و باه
تفصیل در بارة آ نها بحث کرده است؛ عناوین ایان ماداخل باه ترتیبای کاه منتقاد آورده اسات،
عبارتند از -9 :واج یا نویسه؛  -2ریشة *āhi-؛  -8بیان مسئله و ضرورت تحقیق؛  -1پایبسات؛
 -7است؛  -6ضمیر ya-؛  -5ترجمههاا؛  -3مساایل نحاوی؛  -1ترکیاب یاا مرکاب؛  -98لحان
نوشتاری .در گزارش حاضر هر یا از این مداخل ،به همان ترتیبی که در نقد آمده ،ارزیابی و
با ذکر شواهد متعدد ،ضعف استدالل ،استنتاج نادرست و خطاهای مکارر منتقاد در طاول نقاد،
نشان داده شده است.
کلیدواژهها :نقد و بررسی ،آبان یشت ،واج و نویسه ،پیبست ،یمیر موصولی ،ترجمهها،
مسای نحوی.

Email: chmowlaee@tabrizu.ac.ir

*
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 .1مقدمه
همگان اتفاق نظر دارند که ارزش و اهمیت نقادی کاه صااحب آن از صاالحیت و انصااف
علمی و اخالق نقد برخوردار باشد ،اگر بیشتر از ارزش کار مّلف اثر نباشد ،مسلماً کمتر از آن
نخواهد بود .ناقد راستین و آگاه از اصول نقد و خبره در حوزة تخصصی مورد مطالعة خاود ،باا
صرف وقت ،دقت نظر و اجتهاد علمی ،به ارزیابی و بررسی اثر ماورد نظار مایپاردازد و ضامن
حفی حرمت مّلف ،با دالیل علمی و باراهین عقلای و مساتندات الزم ،معایاب و کاساتیهاای
پژوهش او را روشن و توجه مّلف را به آنهاا جلاب مایکناد .چناین ناقادی ،نقاد را ناه میادان
خصومتها و ابزار تحقق اغراض شخصی ،که آن را عرصة تعامل و همفکری با مّلف میداناد
و نقد خود را مکمل کار پژوهشگر تلقی میکند .متأسفانه چندگاهی است که در جامعة علمای
ما ،بهجز مواردی اندک و انگشتشمار ،از این ناقدان و نقدهای علمی آنان دیگر خبری نیست؛
فضای نقد ،به دالیلی ،بهطور پنهان در این سامان به فساد گراییده ،تعامالت علمی جای خاود را
به تعارضات داده است و بهجای ناقدان دانشمند ،منتقدان پرادعا سربرآوردهاند که نه صاالحیت
علمی دارند ،نه حرمت میدانند و نه از اخالق نقد برخوردارند .اغلب نقدهایی که در چند ساال
اخیر ،در البهالی نشریات و مجالت کشور ،چاپ شدهاند بهخوبی گواه این مدعی هساتند .نقاد
و بررسی آبانیشت یکی از این نقدهاست که اخیراً در مجلة علم زبان (سال  ،2شامارة  ،8پااییز
و زمستان  )9818بهقلم احسان چنگیزی منتشر شده است .منتقد مطالب و یافتههای خود را ذیال
 98مدخلِ مستقل طرح و دربارة آنهاا بحاث کار ده اسات؛ اماا مطاالبی کاه ذیال ایان ماداخل
(بهاستثنای برخی از مطالب مدخل  )2آمدهاند ،متأسفانه یا اساساً نادرستاند ،یا حاصل اساتنباط
نادرست منتقد از منابع موجود محسوب میشوند و در مواردی نیز تأویل عمدی مطالب مّلاف
به شمار میروند .گزارش حاضر ،که عنوان «نقد نقد» به آن داده شده ،نه پاساخی باه ایان نقاد،
بلکه بررسی و ارزیابی آن و نمودن خطاها و اشتباهات مکرری است که منتقد در طاول نقاد باه
آنها گرفتار شده است .شمارهها و عناوین مداخل منطبق با شمارهها و عناوینی است کاه در نقاد
منتقد آمدهاند.
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 .2واج یا نویسه
بنا به گفتة منتقد ،اصطالح «واج» در دو مورد در کتاب آبانیشت ،بهاشتباه ،بهجاای «نویساه»
به کاار رفتاه اسات؛ یکای از ایان دو ماورد را منتقاد در مقدماة کتااب (ماوالیی )28 :9812 ،و
دیگری را در پیشگفتار (همان ) 1 :یافته اسات .ایان امار ناقاد را بار آن داشاته اسات تاا تعریاف
جامعی از واج و نویسه ارائه و حوزة کاربرد دقیق ایان دو اصاطالح را باه مخاطباان تبیاین کناد
(چنگیزی .)915-916 :9818 ،در این دو مورد ،لفی «واج» با توجه به ارزش آوایی نویساههاای
مااوردنظر اسااتعمال شاادهانااد؛ بااااینحااال ،اگاار تصااور شااود کااه در ایاان دو مااورد ،در کاااربرد
اصطالحات تسامحی روی داده است ،ضارورتی نداشات تاا منتقاد ایانهماه مخاطباان خاود را
دستکم بگیرد و به توضیح واضحات برردازد .منتقد میتوانسات ایان تساامح یاا تساامحات را،
چنانکه اصول نقد و بررسی ایجاب میکند ،بدون مقدمه و ماّخره و ضامن جملاهای کوتااه و
موجز ،یادآوری و از حاشیهپردازی پرهیز کند؛ چون پرداختن باه حاشایه و دمیادن در مقالاه باه
قصد افزودن بر حجم آن ،در موارد متعددی که در ایان گفتاار نشاان خاواهیم داد ،سابب شاده
است تا منتقد در دامی که خود تنیده ،گرفتار آید و دچار تناق] شود.
در صفحة  915مقالة منتقد (همان) ،آنجا که او به طرح دومین یافتة خود از کااربرد واج باه
جای نویسه پرداخته ،میخوانیم« :در جایی دیگر نیز موالیی باه جاای اصاطالح نویساه ،واج باه
کار برده و بعاد از اصاطالح واج ،نویساهای از نویساههاای خاط اوساتایی را نشاان داده اسات».
مدلول این «نویسهای از نویسههای خط اوستایی» در آبانیشت عبارت است از:
)و

( )،

(

(( )šموالیی)1 :9812 ،؛ اما منتقد فراموش کرده است که در اینجاا باا نشاانهای واحاد

سروکار نداریم تا آن را «نویسهای از نویسههای خاط اوساتایی» باه شامار آوریام ،بلکاه باا ساه
حرف مستقل و مجزا روبهرو هستیم که بههی وجه نمیتوان آنهاا را یاا نویساه تصاور کارد.
طرفهتر اینکه او در ادامة بحث خود ،و را واجگونة  šبه شمار آورده است (چنگیزی:9818 ،
 .)915قول اخیر منتقد آشکارا حاکی از این است که او ،شاوربختانه ،باا اسااس نظریاة هوفماان
( )Hoffmannدربارة ارزش آوایی نشانههای اوستایی آشانایی نادارد و چناانکاه در پیشاگفتار
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آبانیشت یادآوری کردهام (موالیی ،)8 :9812 ،او را نیز باید در ردیف افرادی باه شامار آورد
که شیوة هوفمان را حرفنویسی مح] و مکانیکی متون اوستایی میانگارند .آنچه ناقاد باه آن
اشاره کرده ،نظر بارتلمه است که و را واجگونة  šتلقی میکرد؛ اماا هوفماان ( Hoffmann,

 )1975: 1/324-325نشان داد که (ماأخوذ از  rtایرانای باساتان) یاا واج سایشای بایواک،
شاید هم برگشتة  ،ḽبوده است؛ درحالی که (مأخوذ از  cایرانای باساتان) یاا واج کاامی باه
شمار میآمده و تلفی این دو ،در دوران انحطاط زبانی پس از عهاد ساساانی ،باا تلفای  šیکای
شده است .هوفمان پس از تبیین ارزش آوایی هر یا از حرفهای مورد بحاث اوساتایی ،نظار
خود را به صورت زیر خالصه کرده است که در اینجا برای رفع هرگوناه ابهاامی ،عاین عباارت
آلمانی و ترجمة فارسی آن را نقل میکنیم:
Da der Sasanidische Archetypus aber die drei Buchstaben š, , besaβ, die
drei verschiedene Laute bezeichneten …ergibt sich als vorschlag für die
Paraxis,
überall da zu transkribieren, wo urar. č vorliegt, und zwar
überall da, wo urar.

gleichgültig, ob handschriftlich bezeugt oder nicht,
(uriran.) rt vorliegt, und š in allen übrigen Fällen.

«از آنجا که کهنالگوی عهد ساسانیان متضمن سه حرف  ، ،šبوده و این سه حارف ،ساه
واج مختلف را نشان میدادهاند  ...لذا در آوانویسی ،در جاهایی پیشنهاد میشود که وجاود č

آریایی کهن قطعی است ،درواقع بدون توجه و عالقه به اینکه آیاا دساتناویسهاا آن را تأییاد
میکنند یا نه ،و در جاهاایی آوانویسای شاود کاه  rtآریاایی کهان (ایرانای کهان) را عرضاه
میکند و در بقیة موارد میتوان  šآوانویسی کرد» (همان.)827 :
بنابراین ،به نظر میرسد که منتقد اگر شتابزده عمل نمیکارد و پایش از نوشاتن نقاد ،مقالاة
هوفمان را بهدقت میخواند و با اساس فرضیة آن دانشامند فقیاد کاه اماروزه باین اوستاشناساان
قبول عام یافته است آشنا میشد ،دستکم مرتکب چنین خطای فاحشی نمیشد.
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در مقدمة آبانیشت ،ضامن بررسای آرای محققاان در بااب اشاتقاق واژة اوساتایی ،āhita-
همسو و هماهنگ با رأی کویرر ( ،)Kuiper, 1939مایرهوفر ( )Mayerhofer, 1956و اوتینگار
( ،)Oettinger, 1983کوشیدهام تا بین واژة هنادی « ásita-سایاهرناگ» و واژة اوساتایی āhita-
«آلوده» ارتباط ریشهشاناختی برقارار کانم (ماوالیی .)27-28 :9812 ،درواقاع ،ایان دانشامندان
معتقد بودند که این دو لفی معادل هماند ،با این تفاوت که مصاوت کشایدة  āدر گوناة ایرانای
درجة باالندة مصوت  aدر گونة هندی است .من این ارتباط را پذیرفتم و دربارة مصوت کوتااه
 aدر گونة هندی ،دربرابر مصوت بلند  āدر گونة ایرانی ،یادآور شدم کاه ایان توجیاه از لحاا
آواشناسی پذیرفتنی اسات؛ اماا کاافی نماینمایاد (ن.ک :هماان .)21 :سارس باا توجاه باه واژة
اوستایی  ،āhita-اسم مّنث به معنی «ناپاکی ،آلودگی» که کشایدگی واکاه در آنجاا نیاز دیاده
میشود ،ولی دیگر نمیتوان آن را درجة باالندة  aدر گونة هندی تلقی کرد ،تصاور کاردم کاه
در اینجا احتماالً با یا ریشة جعلی سروکار داریم و آن ریشة مجعول شاید با تقویت مصوت a

بر پایة لفی هندوایرانی  *asi-که در لفی هندی  ásita-دیده میشود ،ساخته شده باشد؛ اماا ایان
یا فرضِ اشتباه بود که خود نیز پس از انتشار آبانیشت به آن پی بردم .منتقد آباانیشات هام،
بهحق ،ایراد این ریشهشناسی را متاذکر شاده ،اماا راهحلای ارائاه نکارده اسات .اصاوالً یکای از
ویژگیهای نقد خوب این است که منتقد ،پس از رد رأی مّلاف اثار ،بایاد خاود دارای چناان
اجتهاد علمی باشد که بتواند برای موضوع موردبحث ،راهحل مناسبی پیشنهاد کند و یاا حاداقل
قراینی به دست دهد که منجر به حل مسئله شود؛ نقدهای محققان طراز اول ،دستکم در حوزة
مطالعات ایرانی ،جملگی دارای ایان ویژگای هساتند (ن.ک)Thieme, 1960: 265-274 :؛ اماا
نقد منتقد آبانیشت فاقد چنین ویژگیهایی اسات .او باهجاایآنکاه مساتقیماً باه اصال مسائله و
راهحلهای پیشنهادی خود برردازد ،باز حاشیه را بر ماتن تارجیح داده و مطالاب مفصالی آورده
است که به مفهوم ریشه در آثار دستوریان هندی ،نظریة ریشه در زبانهای هنادواروپایی ،طارح
و بررسی آن در قرنها ی هجدهم تا اوایل قارن بیساتم و موضاوع انتزاعای باودن ریشاه و غیاره
میپردازند که اصالً ربطی به موضوع مورد بحث ندارند؛ سرس به  98مّلفهای اشاره کارده کاه
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بنونیست ( )Benveniste, 1935برای ریشاه در نظار گرفتاه اسات؛ اماا از ایان  98مّلفاه ،فقاط
یاهجایی باودن ریشاه در زباانهاای هنادواروپایی را یاادآوری کارده اسات .طباع کاوشاگر
چنگیزی او را بر آن داشته که حتی به دنبال کشف عاملی باشد که مارا باه ارائاة ریشاة ماذکور
ترغیب کرده است .البته منتقد این صید گریزپای فرضی را بدون زحمت و بهسادگی ،باا کمناد
تیزبینی ،به چنگ آورده است« :کوتاهی واکة  aدر لفی هنادی  asita-و کشایدگی آن در واژة
اوستایی  .»āhita-او تقریباً یا صفحه از نقد خود را به مطابقت یا عادم مطابقات ایان دو واکاه
در هناادی و ایراناای اختصاااو داده و مثااالهااای متعااددی از دسااتور زبااان اوسااتایی جکسااون
( )Jackson, 1892نقل کارده اسات (ن.ک :چنگیازی 918 :9818 ،باه بعاد) .گذشاته از اینکاه
منتقد لفی هندی را غلط ضبط کرده ،چاون  aدر واژة ماذکور هنادی باساتان تکیاهدار اسات و
لفی مورد بحث میبایست بهصورت  ásita-ضبط میشد ،اساساً همة این مباحاث زایاد هساتند،
چراکه من در توضیح خود مبنی بر اینکه انطباق لفای هنادی  ásita-باا واژة اوساتایی  āhita-از
لحا آواشناسی پذیرفتنی است ،دقیقاً به همین نکته اشاره کردهام؛ پس چه ضرورتی داشت که
منتقد در نقد خود اینهمه با آبوتاب به آن برردازد .منتقد که اینقدر به طرح مسائل حاشایهای
عالقهمند است ،معلوم نیست چرا برخالف شیوة معمول خود ،از ذکر  1مّلفاة دیگار ریشاه کاه
مدنظر بنونیست ( )Benveniste, 1935بوده ،امتناع کرده اسات .آیاا اهمیات ایان  1مّلفاه کاه
اتفاقاً ارتباط مستقیم با موضوع مورد بحث دارند ،کمتار از مساائل حاشایهای ماذکور باوده کاه
منتقد تذکار آنها را ناالزم دانسته است درهرحال ،من عالقاهای بارای یاافتن پاساخی باه ایان
پرسشها ندارم و ترجیح میدهم در این فرصتی که دست داده است به طارح نظار نهاایی خاود
دربارة اشتقاق واژة اوستایی  āhita-برردازم.
موضوع یاهجایی بودن ریشه در زبانهاای هنادواروپایی ،اماری بادیهی اسات و درواقاع
همین امر دلیل محکمی برای رد ریشهای ا هرچند جعلای ا باهصاورت  āhi-در زباان اوساتایی
است .اذعان دارم که توجه بایش ازانادازه و یاا شااید ناوعی شایفتگی در برابار رأی دانشامندان
یادشده دربارة ارتباط لفی هندی  ásita-با واژة اوستایی  āhita-مرا از اهمیت اسم مّناث āhitī-

در تعیین ریشهای که این الفا از آن مشتق شدهاند بازداشت؛ چه هماین واژه کاه در هامریشاه
بودن آن با واژة  āhita-تردیدی نیست ،صراحتاً نشان میدهد که بین واژة هنادی  ásita-و واژة
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اوستایی  āhita-هی گونه ارتباط ریشهشناختی وجاود نادارد و ضارورتاً نظار کاویرر ( Kuiper,

 ،)1939مایرهوفر ( )Mayerhofer, 1956و اوتینگر ( )Oettinger, 1983در این ماورد صاائب
نیست و برای واژههای اوستایی ،در صورت امکان ،باید ریشة دیگری جستجو کارد .منصاوری
( )187/9 :9811در جلد نخست فرهنگ زبان پهلوی ا که اخیراً به زیور طبع آراسته شده و امید
است بقیة مجلدات آن نیز بهزودی در اختیار اهل تحقیق قرار گیرد ا ایان ریشاه را باهصاورت -
 *āhدر نظر گرفته است؛ اما با فرض چنین ریشهای ،حضور واکة  ،iاگر در قیاس باا پساوند ita-
در سنساکریت (ن.کWhitney, 1889: §952, 956 Burrow, 1973: 370; Mayerhofer, :

 );1972: 100-101قابلتوجیه باشد ،در واژة  āhitī-توجیهی ندارد؛ زیرا پساوند اولیاة  -tiبارای
ساااختن مشااتق مسااتقیماً بااه ریشااه افاازوده م ایشااود .گذشااته از ایاان ،اگاار حاادس گرشااوی
( )Gershevitch, 1985دربارة اشتقاق واژة سغدی  ʾʾγʾyntصحیح باشد ،حضور همین واکه در
مادة مضارع  *āhināنیز قطعی است .بهاینترتیاب ،اشاتقاق لغاات ماذکور اوساتایی از ریشاهای
بهصورت  -āhمنتفی است و همة قراین حاکی از این است که واژههای یادشده باید باا پیشاوند
 ،āمشتقی از ریشة  -hiباشند؛ اما اینکه ریشة اخیر آیا همان ریشة  hi-به معنی «بساتن» اسات کاه
با پیشوند  āدر معنی «آلودن» به کار رفته ،و یا ریشاهای مساتقل اسات کاه همیشاه باا پیشاوند ā

همراه بوده و «آلودن ،آلاوده کاردن» معنای داشاته اسات و بایاد آن را باهصاورت  2hi-در نظار
گرفت ،محتاج تحقیق بیشتر است.

 .4بیان مسئله و ضرورت تحقیق
دو نکته در این بخش از مقالة منتقد مطرح شده است:
الف) نکتة نخست اساساً مبتنی بر تأویل دلبخواهی مطلبی است که من در پیشاگفتار کتااب
آوردهام و ضمن آن ،یادآوری کردهام دانشمندانی که کتااب یاا رسااالتی در بااب ایان یشات
نوشتهاند غالباً یکی از مسائل اساسی این یشت را در نظر داشاتهاناد؛ بناابراین« ،تکفال پژوهشای
جامع در باب تصحیح و پیرایشِ مـتن ایان سارود بلناد اوساتایی و شارح و گازارش آن بـا
مراجعة دائم به تحقیقات و تتبعات دانشمندان و متخصصان فقهاللغة ایرانای و بهرهگیری از
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دستاوردهای علمی علماای ادیاان و ماذاهب و پژوهشاگران تااریخ و جغرافیاا و فرهناگ و
اساطیر ایران کامالً ضرورت داشت» (موالیی .)9 :9812 ،منتقد ،بر اساس این قول ،اظهار کارده
است« :چنین به نظر میرسد که در کتاب آبانیشت این نکات بررسی شده است9 :ا تصاحیح و
ویرایش متن آبانیشت؛  .2مسائل مربوط به فقهاللغة ایرانی؛ 8ا نکات مرباوط باه حاوزة ادیاان و
مذاهب یا دینپژوهی؛ 1ا نکاات تااریخی و جغرافیاایی؛ 7اا مساائل فرهناگ و اسااطیر ایاران»؛
سرس ،با اشاره به اینکه اساساً علم جزءنگر است ،نه کلنگار و در روش علمای نبایاد از صافت
گزینشی بودن غافل شد ،تلویحاً یادآور شده است که مّلف آبانیشت نیز مایبایسات فقاط باه
یکی از جنبههای فوق میپرداخت ،نه همة آنها« :چه به نظر میرسد در انجاام تحقیاق ،بررسای
یا جنبه از جنبههای گونااگون ماتن کهان علمایتار باشاد» (چنگیازی .)978 :9818 ،در نقاد
مطالب منتقد ،نکاتی چند به نظر میرسد که ناگزیر باید یادآوری کرد:
نخساات اینکااه برداشاات چنگیاازی از مطالااب پیشااگفتار کتاااب اساسااً نادرساات اساات؛ هاار
خوانندهای که استنباط او از پیشگفتار کتاب را ارزیابی کند ،بیدرنگ درمییابد که منتقد برای
تحقق اهداف خود ،به شیوة اهلتأویل ،مطالب را تفسایر باه رأی کارده اسات؛ وگرناه از تعاابیر
صریح پیشگفتار آبانیشت که در همین گفتار ،آن را نقل و برخی از تعابیر خاو آن را باا قلام
سیاه مشخص کردیم ،مفهوم تحقیق و پژوهش در حوزههای متعدد استنباط نمایشاود .هادف و
حوزة پژوهش من در آبانیشت کامالً صریح و روشن و عاری از ابهام است :تصحیح و پیرایش
این سرود و شرح و گزارش آن با استفاده از همة ابزارهای ممکن .یادداشتهایی کاه در فصال
دوم آبانیشت آمده ،گواه این مدعی است .قریب به اتفاق این یادداشتها به تصحیح و ترجماة
متن مربوط میشوند ،بهجز یادداشتهای کوتاهی که دربارة برخی از اعاالم اوساتایی و امااکن
جغرافیایی آمدهاند.
همة محققانی که دستکام در حاوزة تصاحیح متاون فارسای کاار مایکنناد در ایان نکتاه
همداستاناند که در تصحیح متون کهن ،مصحح باید عالوه بر اصول و قواعد تصحیح ،با باورها
و گرایشهای دینی صاحب اثر ،اوضاع و احوال سیاسای ،اجتمااعی و فرهنگای ،علاوم و فناون
متداول زمان او که قطعاً در تألیف اثر ،تأثیر مستقیم و یا غیرمستقیم دارند ،آشنایی کامال داشاته
باشد تا بتواند متنی معتبر ارائه کند و نکات مبهم آن را از طریق همین اطالعات جاانبی برطارف
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کند .بهعنوان مثال ،چگونه میتوان به تصحیح دیوان خاقانی و شرح و گزارش آن پرداخت ،اما
به بهانة جزءنگر بودن علم ،از اهمیت علم هیئت و نجوم ،طب قدیم ،فلسفه و حکمت اسالمی و
باورهای مسیحیان نسطوری غافل ماند بدیهی است کاه مصاحح شااهنامه عاالوه بار اطالعاات
نسخهشناسی و دانش ادبی و تسلط بر فن تصحیح ،باید در فقاهاللغاة ایرانای ،فرهناگ و اسااطیر
ایران ،اعتقادات و باورهای دینی ایرانیان باستان نیز تبحر کامل داشته باشد تاا کاار او موردقباول
اهلتحقیق واقع شود؛ در غیر این صورت ،نتیجه همان خواهد شاد کاه در چااپهاای مقادم بار
چاپ شاهنامة خالقی مطلق دیده میشود .حال اگر تصحیح و ترجمة بخشهاایی از اوساتا را در
نظر بگیریم ،وضعیت دشوارتر و پیچیدهتر از این خواهد شد؛ به این دلیل که ماا قصاد تصاحیح
متونی را داریم که زبان آنها احتماالً در دوران هخامنشیان تقریباً از رواج افتاده باوده اسات .در
اینجا همهچیز به مویی بستگی دارد و هر آگاهیای از اهمیت و اعتبار خااو برخاوردار اسات،
از اطالعات زبانشناختی گرفته تا اسطورهشناسی و دینپژوهی؛ البته مصحح این متون ،که قطعااً
باید از دانش زبانشناسی تاریخی بهکمال بهرهمند باشد ،الزم نیست مورخ یا اسطورهشناس هام
باشد؛ اما باید از آخرین یافتههای دانشمندان این حوزهها باخبر باشد تا بتواناد باه هنگاام نیااز از
آنها استفاده کند .ما در تصحیح و پیرایش آبانیشت ،که  98سال تمام زمان برد ،مقیاد باه ایان
شیو ه و اصول باودیم و بار صاحت آن یقاین داریام ،حتای اگار مخاالف اصاول علام جزءنگا ِر
موردنظر منتقد باشد .در طول این سرود بلند اوستایی ،با صادها لغات و تعبیار و عباارت مواجاه
میشویم که تشخیص صورت اصلی و تبیین معانی دقیق آنها تنها با اعمال چنین شایوهای میسار
میشود؛ نمیتوان بر مرکب چوبینِ استداللِ جزءنگر بودنِ علام ساوار شاد و باا دشاواریهاای
متنهایی از نوع آبانیشت دست وپنجه نرم کرد .مقوالتی که منتقد هر یا از آنهاا را جنباهای
از جنبههای آبانیشت به شمار آورده در تصحیح و گزارش متن چنان به هم گره خوردهاند کاه
اصوالً تفکیا آنها از هم غیرممکن است.
ب) نکتة دیگری که چنگیزی ( )979 :9818در همین بخش از مقالة خود به آن اشاره کرده
این است که در کتاب آبانیشت ،فقط برخی از واژهها که از منظر ریشهشناسی و گاه اسااطیری
و مذهبی یا فرهنگی نکتهای دربرداشته بررسی شده است؛ اما این کتاب فاقد واژهناماة توصایفی
است که حالت ،نقش ،ساخت ،تحوالت آوایی و معنای ساایر واژههاا را نشاان بدهاد .محققاان
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نامدار این حوزه نیز برای هر یا از متون اوستایی که شرح کردهاناد ،واژهناماهای توصایفی یاا
غیرتوصیفی تدارک دیدهاناد ،ازجملاه زامیادیشات باا ترجماه و گازارش هومبااخ و ایچاپوریاا
( )Humbach and Ichaporia,1998و دیگاار زامیادیشاات بااا ترجمااه و گاازارش هینتسااه
(.)Hintze,1994
مواردی که ذیالً به آنها اشاره میشود ،صراحتاً نشان میدهند که قول منتقاد در اینجاا هام
خالف واقع است:
نخست اینکه در تعلیقات آبانیشت فقط برخی از واژهها شرح نشده است .کسانی که حتای
یابار هم آبانیشت را تورق کرده باشاند ،مایدانناد کاه فصال دوم ایان کتااب کاه متضامن
یادداشتهاست مشتمل بر  958صفحه است .در طول این فصل ،نزدیاا باه  688واژة اوساتایی
از جهات و جنبههای مختلف شرح شدهاند و فهرست مفصالی از ایان واژههاا در دو ساتون ،در
 91صفحه (816ا ،)868به ترتیب الفبایی آمده است .آنچه از واژههای ماتن بااقی ماناده ،بیشاتر،
مشتمل بر صورتهای صرفی ضمایر موصولی ،اشاره و شخصی و نیز تعدادی از لغاات و الفاا
ساده است که نیازی به شرح ندارند؛ تدوین واژهنامة توصیفی مستلزم این بود کاه مطالاب هماة
یادداشتها بهطور خال صه در ذیل ماداخل مرباوط قیاد شاوند و ایان یعنای تکارار مکاررات و
دوبرابر کردن بیدلیلِ حجم کتاب .گذشته از این ،فراهم کردن واژهنامه برای آثااری کاه جنباة
آموزشی دارند ،کامالً ضرورت دارد؛ اما برای پاژوهشهاایی از ناوع آباانیشات کاه مخاطباان
خاو خود را دارند ،ضروری نیست ،چون به گماان مان ،ذکار اینکاه  yōحالات فااعلی مفارد
مذکر از ستاک  ya-و یا  buuaفعل ماضی سومشخص مفرد گذرا از ریشة  bav-است ،گرهای
از مشکل یا متخصص باز نمیکند.
دوم اینکه برخالف ادعای منتقد ،اغلب محققاان نامادار ،بارای متنای کاه شارح و گازارش
کردهاند ،واژهنامة توصیفی یا غیرتوصایفی فاراهم نکاردهاناد .چنگیازی در اینجاا هام مسائله را
مصادرهبهمطلوب کرده و تنها به دو اثری اشاره کرده است که دارای واژهنامه هساتند .درواقاع،
غیر از این دو اثر و نیز کار مشاترک ژان کلناز باا اریاا پیارار ( Kellens and Pirart, 1988,

 )1990, 1991در گزارش گاهان ،بقیاة آثاار فاقاد واژهناماه هساتند؛ دانشامندانی نظیار اساتیگ
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ویکاندر ( )Wikander, 1941در بررسی واییشت ،ایلیا گرشاوی ( )Gershevitch, 1959در
بررسی مهریشت ،هلماوت هومبااخ در شارح آلماانی گاهاان ( )Humbach, 1959و در شارح
انگلیسی آن (همو ،)9119 ،آنتونیاو پاناائینو ( )Panaino, 1990در بررسای تیشتریشات ،اریاا
پیارار ( )Pirart, 1992در شارح کیاانیسان و بااز اریاا پیارار ( )Pirart, 2006در بررسای
اردیشت ،فقط به آوردن نمایة واژهها اکتفا کردهاند؛ در این میان ،هومباخ ( Humbach, 1959:

 )1991برای شرح گاهان خود (هر دو ترجمة آلماانی و انگلیسای) حتای نمایاة واژه نیاز فاراهم
نکرده است .حال ،قضاوت دربارة صحت ادعای چنگیزی بر عهدة خوانندگان ارجمند است.

 .5پیبست
بحث دربارة اینکه «پیبست» ،که منتقد آن را در برابر لفای فرنگای  encliticباه کاار بارده،
اساساً معادل مناسبی برای واژة مذکور است یا نه ،فرصتی دیگر میطلبد؛ اما اشارهای کوتااه باه
این نکته شاید خالی از فایده نباشد که معنی مصدر مرکب «پایبساتن» در زباان فارسای عباارت
است از« :بستن عصب و وتر» یا «بنا نهاادن ،بنیاانگازاردن و سااختن» (ناا معاین :ذیال هماین
مدخل) ،که نشان میدهد «پیبست» نمیتواند دال بر مدلول لفی  encliticباشد و بهتر اسات در
این مورد ،از همان اصطالح مأنوس «متصل» یا «پیوسته» اساتفاده کارد .حاال براردازیم باه اصال
موضوع :ایرادی که چنگیزی در اینجا بر آبانیشات وارد دانساته ایان اسات کاه در آوانویسای،
ضمایر متصل (بهتعبیر او ،صورت پیبستی ضمایر) به الفا پایه (باهتعبیار او میزباان ( )) وصال
نشدهاند؛ مثالً در عبارت آغازین بند نخست که بهصورت زیر آوانویسی شده:
hīm

او را

mē

من

yazaēša

بستای

(ترجمة تحت اللفی زیر کلمات از چنگیزی است و من دربارة آنها بحث خاواهم کارد)  mēو
 hīmضمایر متصلاند ،چون از نظر آوایی مستقل نیستند ( ) و تکیه نمیگیرند و باید باه میزباان
خاود ،کاه در اینجاا  yazaēšaاسات ،بریوندناد؛ بناابراین ،پاارة ماذکور بایاد چناین آوانویساای/
واجنویسی شود:
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yazaēša=mē=hīm

دربارة این قول منتقد ،چند نکته قابلذکر است:
نخست اینکه اتخاذ چنین شیوهای در آوانویسی متون اوستایی مسابوق باه ساابقه نیسات و از
آغاز تحقیقات اوستاشناسای ،باهویاژه از زماان انتشاار دو مقالاة مهام بارتلماه ( Bartholomae,

 )1895-1901در اساس فقهاللغة ایرانی ،تا روزگار ماا ،های پژوهشاگری متاون اوساتایی را باه
چنین شیوة شگفتانگیزی آوانویسی نکرده است .اتصال ضمایر متصل با عالمت تساوی (=) باه
واژة تکیهدارِ مقدم بر آن ضمیر یا ا به قول منتقد ا میزبان ،به احتمال قریب به یقین ،تحات تاأثیر
کاربرد ضمایر متصل و جایگاه آنها در زبانهای ایرانی میانة غربی و زبان فارسای ناو در ذهان
منتقد شکل گرفته است؛ البته استبعادی ندارد که چنگیزی در بهکارگیری این شایوة عجیاب ،از
نحوة واجنویسی الواحِ حتّی الهام گرفتاه باشاد کاه واتکیناز ( )Watkins, 1995: 137-151هام
قطعاتی از آنها را در اثر خاود آورده اسات؛ احتمااالً چنگیازی واجنویسای ایان قطعاات را در
کتاب واتکینز دیده و بدون توجه به تفاوت ماهوی متونِ حتّی و ایرانی ،تصور کرده است چنین
شیوهای را در آوانویسی متون اوستایی نیز میتوان پیاده کرد.
دوم اینکه شیوة مذکور آشاکارا از یاا تنااق] منطقای برخاوردار اسات :هرگااه براذیریم
 yazaēšaمیزبان هر دو ضامیر متصال  mēو  hīmاسات ،در ایان صاورت الحااق  hīmباه mē

نمیتواند صحیح باشد ،چون  mēتکیهدار نیست و نمیتواند میهمان برذیرد ،مگار اینکاه تصاور
کنیم که  hīmطفیلی است ،به همین خاطر به واژة میهمانِ  mēچسبیده است تا به حضور میزباان
برسد .باید به یاد داشت که دو ضمیر متصل در زبانهای ایرانی میانة غربی و زبان فارسی نو نیز،
به یکدیگر وصل نمیشوند تا هر دو با هم میهمان میزبان واحدی باشند.
البته در زبان سغدی که از زبانهای ایرانی میانة شرقی است ،در مواردی نادر ،آن هم تحات
شرایطی خاو ،امکان اتصال دو ضامیر متصال باه هام وجاود دارد (ن.کYoshida, 2009: :
 )315اما چنین مواردی ربطی به موضوع مورد بحث ندارد.
سوم ،معلوم نیست منتقد بر چه اساسی گفته است که  mēو  hīmو دیگر صیغههای آنهاا از
ال چگوناه ممکان اسات
لحا آوایی مستقل نیستند .مراد از این اساتقالل آوایای چیسات اصاو ً
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صورتهای صرفی یا ستاک مثل  ،hī-که عبارت باشاند از ( hīmحالات مفعاولی مفارد)hī ،

(مفعولی مثنی) و ( hišمفعولی جمع) ،از لحا آوایی مستقل نباشند تردیدی نیسات کاه منتقاد
مسئلة استقالل آوایی الفا را با موضوع مستقل یا وابسته بودن کلمات اشتباه گرفته است.
چهارم ،در خط اوستایی قرینة روشنی برای تشخیص واژههاای مساتقل از وابساته در دسات
داریم و آن نقطهای است که در دستنویسهای اوستا ،در پایان هر کلمة مستقل قرار میگیارد
تا مرز آن را با لفی بعدی مشخص کند .ضمایر متصل نیز در همة دستناویسهاا باا نقطاهای از
الفا دیگر جدا شدهاند؛ درست برخالف ادات پیوسته 9مانند – caبه معنی «و» یا  ci -باه معنای
«نیز» که هرگز جدا از لفظی که به آن میپیوندند ،ظاهر نمیشوند و در دستناویسهاا نیاز باین
این ادات و لفی مقدم بر آنها نقطه ،بهعنوان مرز ،فاصله نمیشود.
پنجم ،در متنهای هندی باستان نیز ضمایر متصل در خط کامالً جدا نوشاته مایشاوند و باه
هی واژهای نمیپیوندند و هی محققی هم تا به حال این قبیل ضمایر را با عالمات تسااوی و یاا
چیزی شبیه آن ،به لفظی دیگر وصل نکرده است؛ مثالً آوانویسی ( noضمیر اولشخص متصال
در حالت مفعولی جمع) در عبارت زیر از ریگودا ،مانداالی یکم ،سارود  ،37بناد ( 92ن.ک:
 )MacDonell, 1917: 30; Mūller, 1877: 1/69را مالحظه کنید:
rayíṃ no dhatta, vṛṣaṇaḥ, suv ram

«ارزانی دارید بر ما ،ای توانایان ،ثروتی از دلیرمردان نیکو (= فرزندان توانا) را».
تردیدی نیست که در زبان اوستایی همانند هندی باستان ،ضمایر منفصل تکیاهدار و ضامایر
متصل فاقد تکیه بودند و به همین دلیل ،هی جمله یا عبارتی با ضمایر متصل آغاز نمیشاد؛ اماا
در وسط عبارات ،به دلیل داشتن امالی مستقل ،دو ضمیر متصل میتوانستند پاس از یاا لفای
تکیهدار ،به دنبال هم ظاهر شوند .مح] آگاهی منتقد ،باید یادآور شد که یقیناً ماوانعی از ناوع
مواردی که برشمردیم سبب شده اسات تاا دانشایمردانای چاون بارتلماه ،رایشالت ،گرشاوی ،
هومباخ ،هوفمان و دیگران از اتصال ضمایر متصل به لفی تکیهدار مقدم بر آنها اجتنااب کنناد
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وگرنه آنان ،بدون کوچاترین تردیدی ،سالها پیش از منتقد! متوجه این نکتاه شاده بودناد و
اگر احتیاط علمی اجازه میداد ،بهیقین ،آنان در آوانویسی چنین شیوهای را اتخاذ میکردند.
ششم اینکه ترجمههاایی کاه چنگیازی باهطاور تحاتاللفای از عباارات اوساتایی منقاول از
آبانیشت ارائه کرده است ،بدوناستثناء ،غلطاند و سهلانگاری او در امار تحقیاق ،یاا باه تعبیار
صریحتر ،عدم آگاهی او را از ساختار زبان اوستایی و امکاان داللات یاا صاورت صارفی بار
معانی مختلف نشان میدهند؛ بهعنوان مثال ،ترجمة تحتاللفی عبارت کوتاه زیر از بناد  9را در
نظر بگیرید که پیشتر نیز به آن اشاره شد:
hīm

او را

mē

من

yazaēša

بستای

هرگاه متن اوستایی عبارت و ترجمة تحتاللفی آن را در نظر بگیریم ،بالفاصله درماییاابیم
که مجهوالت این ترجمه بیشتر از نکات معلوم آن است .اصوالً باید پرساید کاه منتقاد باا ارائاة
چنین ترجمهای قصد داشته است ،به تعبیر خود او ،کدام نکتة مجهول را تبادیل باه معلاوم کناد
(چنگیزی )978 :9818 ،اگر او قصد داشت ترجمهای لفیبهلفی از متن ارائه کند ،قطعااً چناین
ترجمهای نمیتواند هدف مذکور را تأمین کناد ،چاون ترجماهای کاامالً پاادرهوا و بایمفهاوم
است؛ اگر منتقد بر آن بود تا ذیل الفا فقط معادل فارسی آنها را ذکر کناد ،در ایان صاورت
از معانی دیگری که هر یا از این الفا بالقوه میتواند بر آن داللت کند ،غفلات شاده اسات.
به این دلیل که معنی اصلی « yazaēšaبستای» نیست ،بلکه «بستای» معنی ثانوی آن است کاه در
این عبارت بر اساس بافت کالم از آن مستفاد میشود .این کلمه فعل تمناایی دومشاخص مفارد
است و همگان میدانند که در اصال ،بار معنای «باشاد /امیاد اسات کاه ساتایش کنای» داللات
میکند؛ اما در مواردی در اوستا ،گویناده از طریاق فعال تمناایی ،جاواز انجاام کااری را بارای
مخاطب صادر میکند و در این صورت ،فعل تمنایی مفهوم امر به خود میگیارد کاه اصاطالحاً
آن را فعاال تمنااایی تجااویزی 2م ایگوینااد (ن.کReichelt, 1909: 319-320, Kellens, :
1984:300؛ ابوالقاسمی 9857 ،الف968 :؛ موالیی .)967 :9832 ،به همین ترتیاب ،ترجماة mē

به «من» نیز غلط است .اگر این ضمیر به همین صورت در حالات اضاافی مفارد اساتعمال شاود،
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معنی آن «از آن من ،متعلق به مان» اسات و کلماهای کاه  mēباه آن اضاافه شاده ،مملاوک آن
محسوب میشود؛ اگر در حالت مفعولیله (به تعبیر زبانشناسان معاصر ،در حالت برایی) به کار
رود« ،برای من ،به من» معنی میدهد؛ ممکن اسات  mēدر حالات مفعاولیلاه ،عامال یاا کننادة
منطقی باشد ،در این صورت «بهوسیلة من» معنی میدهد و گاهی نیاز  mēدر حالات مفعاولیلاه
مفرد ،چنانکه در عبارت مورد بحث ما دیده میشاود ،بارای بیاان عالقاه و دلبساتگی شاخص
نسبت به یا فعل یا عمل به کار میرود؛ در این صورت «به خاطر مان ،ازبهار مان ،بارای مان»
معنی میدهد ،چنانکه مثالً در فارسی میگوییم« :این کار را باه خااطر مان بکان» و ایان هماان
چیزی است کاه رایشالت ( )Reichelt, 1909: 241-242آن را  Dativus ethicusیاا ethical

 dativeنامیده است .برخالف تصور غلط چنگیزی ،ترجمة  mēرا در چنین ماواردی نمایتاوان
نادیده انگاشت ،چون همین لفی است که مثالً در عبارت ماذکور ،اساتنباط مفهاوم امار از فعال
تمنایی  yazaēšaرا مستدل میکند .در سرتاسر آباانیشات ،رایشالت ()Reichelt, 1911: 101
ترجمة  mēرا ،بهعنوان  ،ethical dativeفقط در بند پنجم نااالزم دانساته اسات کاه مان نیاز در
یادداشتها به آن اشاره کردهام (موالیی)976 :9812 ،؛ اما به نظر میرسد که عقیدة رایشلت در
این مورد صائب نباشد .بافت کالم صراحتاً نشان میدهاد کاه  mēدر بناد پانجم حالات اضاافی
مفرد و مالا  āpōاست و برای بیان تخصیص آبِ اردوی ،که منشاأ هماة آبهاای جااری بار
روی زمین است ،به اهورامزدا استعمال شده است .مورد آخر اینکاه ترجماة  hīmباه «او را» نیاز
کافی نیست؛ چون این معنی بیانگر کاربرد لفی بهعنوان ضمیر ساومشاخص در حالات مفعاولی
مفرد است؛ حالآنکه میدانیم ستاک  hī-در اصل ضمیر اشاره است و «آن» معنی میدهد ،پاس
معنی حالت مفعولیِ آن میشود« :آن را» .بر اساس مطالبی کاه معاروض افتااد ،دیگار تردیادی
برجای نمیماند که ترجمة عبارات اوستایی به شیوهای که منتقد آورده ،غلط است؛ چاون بایاد
مشخص شود از معانی مختلفی که برای صورت صرفی مثالً  mēذکر شد ،کدام معنای در ماتن،
مد نظر است .چنین اشتباهی را چنگیزی در ترجمة همة عبارات اوستایی که بهعنوان شاهد برای
ادعای خود آورده ،مرتکب شده است (ن.ک :چنگیازی972.976 :9818 ،؛ 971اا .)968شااید
اشارة مختصری به نمونهای دیگر که بالفاصله بعد از عبارت مورد بحاث آماده اسات ،خاالی از
فایده نباشد:
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)(Yt. 5.5

vījasaiti

apaγžārō

āpō

aēuua h

mē

a h sca

گسترده میشود

شاخابه

آب

یا

من

این

بحث دربارة جزئیات ترجمة بیمفهوم این عبارت ،به شرحی که در بررسای عباارت پیشاین
آمد ،واقعاً ضروری است؛ اما افسوس که فرصت اندک است .پس بهناچار ،فقاط باه ایان نکتاه
اشاره میکنم که بهجز معادل فارسی فعل ( vījasaitiگسترده میشود) که درسات ضابط شاده،
معادل فارسی بقیة لغات غلط است ،چون هی توجهی به صورتهای صارفی و معاانی مختلاف
حاصل از آنها نشده است.

 .6است
من در پیشگفتار آبانیشت در بیان شیوة خود در ترجمة ماتن اوساتایی نوشاتهام کاه «گااهی
برای شیوایی ترجمه و مفهوم شدن آن مجباور شادهام کلمااتی باه ماتن اضاافه کانم ،ایان قبیال
کلمات را در درون [] قرار دادهام» (موالیی .)7 :9812 ،منتقد ،با استناد به این قول ،اظهار کارده
است که «است» در ترجمهها در قالب نوشته شاده و بناا بار آنچاه در پیشاگفتار آماده ،در ماتن
اوستایی ،فعل «است» و صیغگان دیگر آن وجود نداشته و «برای شیوایی ترجمه و مفهاوم شادن
آن» افزوده شده است (چنگیزی .)972 :9818 ،منتقد پس از ذکر سه مثال از متن آبانیشت کاه
در ترجمة آنها «است» داخل قالب قرار دارد ،باز خوانندگان خود را دستکم گرفته و مطاابق
شیوة مرسوم خود ،مطالبی بهتفصیل دربارة کارکرد نحوی «است» در جماالت اسامیه و داللات
آن بر رابطة موضاوع و محماول در عارف اهال منطاق و اینکاه منطقیاون «اسات» را جازء ادات
میدانند و ادات بهخودیخود فاقد معنای مساتقل اسات ،پرداختاه و اظهاار کارده اسات کاه در
زبانهای تصریفی ،مانند اوستایی و فارسی باستان ،رابطة بین نهاد و مسند یا موضاوع و محماول
از طریق مطابقة آنها در حالت ،جنس و شمار نشان داده شده است .در پی تحاوالت زباان و از
میان رفتن حالت و جنس ،رابطة نهاد و مسند از طریق فعل ربطی «است» نشان داده شاده اسات؛
بنابراین ،در ترجمة جمالت نقلشده (در سه مثالی کاه منتقاد از آباانیشات نقال کارده) ،نبایاد
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«است» در قالب قرار گیرد .با توجه به این نکته ،سطر نخست کتیبة داریوش در نقـش رجـب
( )aباید چنین ترجمه شود:
auramazdā

اهرمزد

vazarka

Baga

بزرگ

خدا

«خدای بزرگ اهرمزد است (کتیبة  DNaسطر اول)».
چنگیزی افزوده است که «است» در این جمله رابطاة «خادای بازرگ» و «اهرمازد» را نشاان
میدهاد و در زباان فارسای باساتان هام ایان رابطاه را مطابقات نهااد ( )baga vazarkaو مساند
( )Auramazdāدر حالت ،جنس و شمار برقرار کرده است .در این جمله نهااد و مساند هار دو
در حالت فاعلی مفرد مذکرند؛ بنابراین« ،اسات» یاا رابطاه در ایان جملاه وجاود دارد ،ولای باه
طریقی دیگر .کنت هم در ترجمة این جمله « »isرا در قالب قرار نداده است.
در نقد مطالب فوق که مجبور شدم به خاطر اهمیات موضاوع آن را عینااً نقال کانم ،نکااتی
چند به نظر میرسد که ناگزیر باید یادآوری کرد:
نخست اینکه بخش آغازین مطالب چنگیزی بهصراحت نشان مایدهاد کاه باهزعام منتقاد،
رابطة بین مسندٌالیه و مسند در زبانهای باستانی ایران (اوستایی و فارسی باساتان) فقاط از طریاق
مطابقة آنها در حالت ،جنس و شمار نشان داده میشد؛ سرس ،در پی تحاوالت زباان و از باین
رفتن حالت و جنس ،البد در زبانهای ایرانی میانه و نو ،از فعل ربطی «اسات» بارای نشاان دادن
این رابطه استفاده شده است؛ اما چنین نظری به دالیل زیر باطل است:
هرگاه سااختار جماالت اسامیه در اوساتایی و فارسای باساتان را بررسای کنایم ،بایدرناگ
درمییابیم که رابطة بین مسندٌالیه و مسند ،برخالف نظر منتقد ،نه به یا روش ،که به سه طریاق
برقرار میشده است:
الف) یکی روشی است که منتقد نیاز باه آن اشااره کارده و مثاال هام آورده اسات ،یعنای
مطابقة مسندٌالیه با مسند در حالت ،جنس و شمار.
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ب) شیوة دیگر این است که در جماالت اسامیه ،عاالوه بار مطابقات مساندٌالیه و مساند در
مقوالت یادشده ،صیغههایی از افعال ماضی یا مضارع از ریشاههاای  ah-و « bav-باودن» نیاز در
جمله ظاهر میشوند؛ چنانکه در مثالهای زیر ،بهترتیب ahmi ،بهمعنای «هساتم» ،فعال مضاارع
اولشخص مفرد گذرا asti ،بهمعنی «است» ،فعل مضارع سومشخص مفرد گذرا həṇti ،بهمعنی
«هستند» ،فعل مضارع سومشاخص جماع گاذرا از ریشاة  ah-و  buuaفعال ماضای اساتمراری
سومشخص مفرد از ریشة  bav-بهمعنی «بودن» ،جملگی در حکم فعل اسنادی یا به تعبیر منتقاد،
ربطی هستند که صرفاً برای برقرار کردن رابطة مسندٌالیه و مسند استعمال شدهاند:
azəm vīspanąm dāmanąm nipāta ahmi

«من ،پایندة همة آفریدگان هستم» (یشت  ،98بند .)71
a əm vohū vahištəm asti

«اشه (= راستی) ،بهترین نیکی است» (یسن  25بند .)98
auuaii mainiuu dāmąn

+

t (=frauua aiiō) zī həṇti yāskərəstəm

«آنان (= فروشیها) ،دلیرترینِ آفریدگانِ دو مینو هستند» (یشت  98بند .)56
… āa hē īm z buua pərəne pasuuąmca staoranąmca

«آنگاه برای او (= جمشید) این زمین ،از چارپایان خرد و ستوران پار شاد» (وندیاداد ،فرگارد 2
بند .)3
) مطابق روش سوم ا که اگر منتقد از آن اطالع داشت ،قطعاً از صدور حکم فاوق امتنااع
میکرد ا مسندٌالیه و مسند اصالً در حالت ،جنس و شامار باا هام مطابقات نمایکنناد ،بلکاه در
اینجا ،برقرار کردن ارتباط بین مسندٌالیه و مسند را فقط فعل ربطی بر عهده دارد؛ مثالً در عبارت
زیر از یشت  91بندهای  97-91مسندٌالیه ( )ya = arənōدر حالت فاعلی مفرد خنثی و مسند
( )amə anąm spəṇtanąmکه خبری دربارة مالا مساندٌالیه اسات ،در حالات اضاافی جماع
ظاهر شده و رابطة بین مسندٌالیه و مسند را فعل  astiبرقرار کرده است:
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uγrəm kauuaēm arənō … yazamaide … ya asti amə anąm spəṇtanąm

«فرة کیانی نیرومند را  ...میستاییم  ...که از آنِ (= متعلق به) امشاسرندان است».
منتقد قطعاً متوجه نشده است که چرا در پی تحوالت زباان و فاروریختن نظاام صارفی دورة
باستان« ،است» و دیگار صایغههاای آن بارای بیاان رابطاة مساندٌالیه و مساند اساتعمال شادهاناد؛
حالآنکه مثالهای فوق دلیل این امار را کاامالً روشان مایکناد و نشاان مایدهاد کاه در دورة
باستان« ،است» و صیغههای دیگر آن چنین کارکردی را بر عهده داشتهاند کاه در ادوار بعادی،
از آن بهعنوان عنصر ایجاد ارتباط بین مسندٌالیه و مسند استفاده شده است .بر اساس مطاالبی کاه
معروض افتاد ،خوانندگان فاضل و آشانا باا مساائل مرباوط باه زباانهاای ایاران پایش از اساالم
تصدیق میفرمایند که به هنگام ترجمة این متون به فارسی ،آوردن «اسات» و صایغههاای دیگار
آن درون قالب ،در مواردی که این افعالِ اسنادی در متن حضور ندارند ،ضارورت تاام دارد تاا
از دو مورد دیگر متمایز گردد.
نکتااة دوم اینکااه از داریااوش کتیبااهای در نقااش رجااب برجااای نمانااده اساات .در فهرساات
کتیبههای داریوش DN ،عالمت اختصاری کتیبههای داریوش در نقش رستم اسات ناه نقـش
رجب ،و عبارتی که چنگیزی آورده است ،منقول از کتیبة داریوش در نقش رستم به شامارة a

سطر  9است.
سوم اینکه به گفتة چنگیزی ،در جملة اسمیة  baga vazarka Auramazdāبهمعنی «خادای
بزرگ اهرمزد است» ،نهاد جمله baga vazarkaو مسند آن  Auramazdāاست؛ قطعاً این نظار
غلط و حاکی از آشنا نباودنِ قائالِ آن باا مساائل نحاو و اصاول بالغات اساتbaga vazarka .

بهمعنی «خدای بزرگ» نمیتواند مسندٌالیه یا به قول چنگیزی نهاد باشاد ،چاون «بازرگ باودن»
خبری است که در مورد  Auramazdāداده شده است ،نه عکس آن .آنچه چنگیازی در اینجاا
متوجه نشده ،موضوع تقدیم مسند بر مسندٌالیه اسات و ایان تقادم صارف ًا بارای تخصایص مساند
(«خدای بزرگ بودن») به مسندٌالیه (اهورامزدا) ،به عبارت دیگر ،برای حصر مساندٌالیه در مساند
اتفاق افتاده است ،به این جهت که تجاوز به غیار نکناد؛ یعنای بار خادای بازرگ دیگاری جاز
اهورامزدا داللت نکند؛ قس« :هلل ملاُ السموات و االرض»؛ یعنی «ملاُ السموات و االرض لَاهُ
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ال لغیره» (برای تقدیم مسند بر مسندٌالیه برای افاادة تخصایص و حصار و قصار ،ن.ک :رجاایی،
 992 :9852و .)925
نکتة چهارم اینکه منتقد متاذکر شاده اسات کاه در ترجماة ،baga vazarka Auramazdā
کنت نیز  isرا داخل قالب قرار نداده است .در اینجا شاید یادآوری این دو نکته خاالی از فایاده
نباشد که اوالً این استدالل سخت سست و بیپایه اسات ،چاه ترجماة کنات حجات نیسات کاه
عدول از آن جایز نباشد؛ ثانیاً به نظر میرسد منتقد تحقیقات محققاان بعادی را نادیاده انگاشاته
است .چه مثالً اگر به پژوهشهای اشمیت مراجعه میکرد ،متوجه میشد که ایان محقاق هرجاا
افعال اسنادی در جمله حضور ندارند ،در ترجماة انگلیسای و آلماانی خاود ،آنهاا را داخال ()
آورده؛ بهعنوان مثال ،ترجمة همان عبارت مورد بحث از کتیباة داریاوش در نقاش رساتم را باه
انگلیسای ( A great god (is) Auramazdāن.ک )Schmitt, 2000: 30 :و باه آلماانی Der

( groβe Gott (ist) Auramazdāن.ک )Schmitt, 2009: 100 :ترجماه کارده اسات .اینکاه
چنگیزی این تحقیقات را دیده یا نه ،مقولهای دیگر است؛ اما آنچه شگفت مینمایاد ایان اسات
که منتقدی که نمیداند  DNعالمت اختصاری کتیبههای داریوش در نقش رستم است یا نقاش
رجب ،منتقدی که نمیتواند در یا جملة ساادة اسامیه ،مساندٌالیه و مساند را از هام تشاخیص
دهد ،چگونه به خود اجازة نقد میدهد!

 .۷ضمیر ya-
آنچه منتقد ذیل این مبحث آورده ،درواقع ادامة بحثی اسات کاه ذیال «اسات» طارح کارده
است (چنگیزی971 :9818 ،ا .)976در اینجا نیز منتقد به قول مان در پیشاگفتار کتااب مبنای بار
افزودن کلماتی در داخل قالب برای شایوایی ترجماه و مفهاوم شادن آن اساتناد و تلویحا ًا ایان
پرسش را مطرح کرده است که آیا ضرورتی دارد که ترجمة این ضمیر داخل قالب نوشته شود
یا ناه .چنگیازی معتقاد اسات کاه  ya-در زباان اوساتایی ( hya-و  tya-در فارسای باساتان) ساه
کارکرد داشته است9 :ا ضمیر موصولی؛  .2حرف تعریف؛ 8ا ضمیر اشاره .در برخی از پارههاا،
 ya-ضمیر موصولی نیست ،بلکه ضمیر اشاره است و جانشین اسم یاا گاروه اسامی شاده اسات.
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 -yaدر دورههای کهنتر زبان نیز این نقش را بر عهده داشته است .چنگیزی برای اثبات ادعاای
اخیار خاود ،باه دساتور زباان سنساکریت ویتنای ( )Whitney, 1889: 195و مقالاهای از کنات
( )Kent, 1944: 1-4ارجاع داده و سرس اظهار کرده است «در پارههایی کاه  ya-ضامیر اشااره
است ،نیازی نیست ترجمة آن را در قالب قرار داد ،زیرا این ضمیر خاود در ماتن وجاود دارد و
نیازی نیست مترجم برای قابلفهم شدن ترجمه ،آن را به متن بیفزایاد» (چنگیازی.)977 :9818 ،
در نقد این مطالب که متأسفانه همانند دیگر ادعاهای منتقد فاقد مساتند علمای اسات ،توجاه باه
نکات زیر ضرورت تام دارد:
نخست ،برخالف ادعای منتقد ،در آبانیشت ،ترجمة صورتهاای صارفی ضامیر موصاولی
 yaبه معنی «که» داخل قالب قرار نگرفته ،بلکه آنچه در قاالب آماده ضامیر یاا اسام مقادریاست که  ya-و صورتهای صرفیاش به آن مربوط میشود.
دوم ،لفی  hya-در فارسی باستان ،بااینکه از لحا ساخت متفاوت باا  ya-در زباان اوساتایی
است ،معهذا در سرتاسر کتیبههاای فارسای باساتان ،حتای یااباار هام باهعناوان ضامیر اشااره
استعمال نشده است .این لفی در هماهجاا یاا ضامیر موصاولی اسات یاا حارف تعریاف (ن.ک:
)Kent, 1953: 214-215؛ امااا  tya-مطااابق فهرسااتی کااه کناات ( )Ibid: 186-187در بخااش
واژهنامة کتابش ارائه کرده 919 ،بار بهعنوان ضمیر موصولی و  18بار باهعناوان حارف تعریاف
استعمال شده است .کنت در دو مورد برای  tya-کارکرد ضامیر اشااره قائال شاده و هماین دو
مورد موجب گمراهی چنگیزی شده است؛ اما هی یا از این دو مورد صحیح نیسات؛ یکای از
این دو مورد ،بنا به گفتة کنت (همان) ،در عبارت زیر از کتیباة داریاوش در بیساتون ،ساتون ،8
سطر  51به کار رفته است:
(73) pasāva Vivāna … (74) avadāšim agarbāya utā martiyā tyaišaiy fratamā
anušiyā (75) āhantā.

( )58پس ویوانه  )51( ...آنجا او را گرفت و مردانی را که ( )tyaiمهمترین یاور  /پیاروش ()57
بودند.
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مورد دیگر باز به گفتة کنت ،در کتیبة داریاوش در شاوش باه نشاانة  fساطر )DSf. 14( 91
آمده است:
(12) vašnā Auramazdāha hya manā pitā (13) Vištāspa utā Aršāma hya manā
… niyāka (14) tyā ubā ajivatam

از این دو شاهد ،مورد اول نیازی به بحث ندارد؛ یقیناً کنات اشاتباه کارده اسات tyai .قطعااً
ضمیر موصولی در حالت فاعلی جمع است کاه مساتقیماً باه ( martiyāاسام در حالات مفعاولی
جمع) مربوط میشود (قس .)Schmitt, 1991: 66 :عجیب است که خود کنت ( Kent, 1953:

 )128نیز عبارت را دقیقاً به همان صورت ترجمه کرده است که در باال ذکر شد؛ اما ماورد دوم
حاصل قرائت غلط امالی نسبتاً معیوبی است که کنت آن را  tyāخواناده باود ،لایکن تحقیقاات
بعدی نشان داد که وجود دو حرف  a- v-بهجای  t-y-قطعای اسات و قاراین موجاود حااکی از
این است که حرف سوم نیز [ ]aبوده است؛ بنابراین ،بادون تشاویش خااطر بایاد اماالی واژه را
بهصورت ] a-v-[aدر نظر گرفت و آن را ( avāضمیر اشاره در حالات فااعلی مثنای ،از ساتاک
 avaباه معناای «آن») خوانااد و عبااارت را چنااین ترجمااه کاارد« :بااه خواساات اهااورامزدا ،پاادرمگشتاسب و نیایم ارشام ،آنها ( )avāهر دو زناده بودناد»(ن.ک .)Schmitt, 2009: 129 :پاس
معلوم میشود که  tya-نیز همانند  hya-در فارسی باستان هرگز بهعناوان ضامیر اشااره اساتعمال
نشده است و ضرورتاً اعتبار و ارزش علمی یکای از عمادهتارین مساتندات منتقاد در خصاوو
کارکرد  ya-در زبان اوستایی بهعنوان ضمیر اشاره منتفی است.
سوم اینکه در سرتاسر وداها ،کوچاترین آثار و نشانی از اینکه  ya-کارکرد ضمیر اشااره
داشااته باشااد ،در دساات نیساات (ن.کGrassmann, 1964: 1066-1068; Mayerhofer, :
 .)1976: 14قول منتقد در اینجا هم پایه و اساسی ندارد .استناد او در این مورد به قول ویتنای در
دستور زبان سنسکریت ،بیشا از نوع قلب واقعیت است ،چاون قاول ویتنای صاراحتاً خاالف
ادعای منتقد را اثبات میکناد .اجاازه مایخاواهم بارای ایضااح موضاوع ،عاین عباارت ویتنای
( )Whitney, 1889: 195را در اینجا نقل کنم:
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The root of the relative pronoun is ya, which from the earliest period of the
)language has lost all trace of the demonstrative meaning originally (doubtless
belonging to it, and is used as relative only.

«اصل و پایة ضمیر موصولی ya- ،است که از کهنتارین دورة زباان ،هماة آثاار و نشاان مفهاوم
اشاره را که (محتمالً) در اصل باه آن تعلاق دارد ،از دسات داده اسات و فقاط باهعناوان ضامیر
موصولی به کار میرود».
نکتاة چهاارم ایان کاه بارتلماه ( )Bartholomae, 1904: 1199-1227ذیال مادخل  ya-و
رایشلت ( )Reichelt, 1909: 363-368در مبحث «جمالت ربطی» ،8کاارکرد ضامیر موصاولی
 yaرا بر اساس شواهد متعدد مستخرج از متون اوستای قدیم و جدید بررسی کردهاند؛ اماا ایاندو دانشمند فقید ،در بحثهای خود ،کوچاترین اشارهای به کارکرد ضامیر موصاولیِ ماورد
بحث بهجای ضمیر اشاره نکردهاناد ؛ باه ایان دلیال کاه ضامیر موصاولی ماذکور ،بناا بار آنچاه
گذشت ،در اوستایی ،فارسی باستان و هندی باستان ،چنین کارکردی ندارد ،بلکه برعکس ،این
ضمیر اشاره است که در اوستا در مواردی مایتواناد باهجاای ضامیر موصاولی اساتعمال شاود؛
چنانکه در عبارت زیر از یشات  ،97بناد  ،18ضامیر اشاارة  hōدر حالات فااعلی مفارد ماذکر
بهجای ضمیر موصولی در معنی «(آن) که» استعمال شده و کاربرد آن دقیقاً برابر باا کااربرد yō

در همان عبارت است:
ya nmānō.paitīm vindāma … yō nō hubǝrǝtąm barā … frazaiṇtīmca hō
vǝrǝziiā .

«چنانکه خانهخدایی بیابیم ( ...آن) که ما را نیکو بدارد نیکو داشتنی و (آن) کاه (بارای ماا)
فرزند به وجود آورد» (قسWikander, 1941: 7 :؛ برای نمونههاای دیگار ،ن.کReichelt, :

.)1909: 369-370
گمان میرود منتقد همین مورد را در «کتاب مقدماتی اوستا» ،تألیف رایشلت (هماان) دیاده
است؛ اما متوجه منظور مّلف نشده و بهاشتباه تصاور کارده اسات کاه ضامیر موصاولی  ya-در
اوستا میتواند کارکرد ضمیر اشاره داشته باشد.
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از این بحث نیز ،همانند مباحث پیشین ،با دستهایِ پُر برمیگردیم؛ هی شاهدی در دسات
نیست که در اوستا بر کارکرد ضمیر موصولی  ya-بهعنوان ضمیر اشاره داللت کند .آنچه منتقاد
در این خصوو اظهار کرده ،یکسره نادرسات اسات؛ بناابراین ،در ترجماة متاون اوساتایی ،در
صورت تقدیر اسم یا ضمیری که  ya-به آن مربوط میشود ،شیوة صحیح این است که آن اسام
یا ضمیر مقدر باید در داخل قالب قرار گیرد .اغلب مترجماان اوساتا نیاز باه هماین شایوه عمال
کردهاند (ن.کPanaino, 1990: 72 :؛ ابوالقاسمی  9857ب 28 :به بعد) و هی ایرادی هام بار
آن وارد نیست.

 .۸ترجمهها
قبل از طرح موضوع تذکر این نکته را الزم میدانم که عنوان «ترجمهها» که منتقد برای این
بخش از مقالة خود انتخاب کرده ،اشاتباه اسات؛ چاه در آباانیشات فقاط یاا ترجماه از ماتن
اوستایی ارائه شده است ،نه بیشتر .معلوم نیست منتقد بر چاه اساسای چناین عناوانی را برگزیاده
است .درهرحال ،اعتراض منتقد بر گزارندة آبانیشت این است که متن اوستایی را به زبان سادة
امروزی ترجمه نکرده ،بلکه کوشیده است تا آن را به سبا رایج در دوران فردوسای و بیهقای
ترجمه کند و اساس ًا امکانپذیر نیست به زبان فردوسای و بیهقای ،یعنای زباان هازار ساال پایش،
سخن گفت یا نوشت (چنگیزی975 :9818 ،ا .)973گرچه این سخن سخت اغراقآمیز و پاساخ
به چنین ایرادی واقعاً اتالف وقت است ،اما بد نیست یاادآوری شاود کاه مان بارخالف تصاور
منتقد ،استفاده از زبانی نسبتاً کهن و بهارهجاویی از سابا و شایوة قادما را نقطاة قاوت ترجماة
آبانیشت میدانم و معتقدم که در ترجمة متون کهن به فارسی ،حتماً باید از چنین شیوهای بهره
گرفت .منتقد ظاهراً مطلع نیست که در ترجمة هر متنی ،باید زبان متناسب باا آن ماتن را اختیاار
کرد و هر متنی را نمیتوان به زبان روزمره ترجمه کرد و قرار هم نیست الزاماً همة خوانندگان ا
متخصص یا متفنن ا به یا اندازه از این ترجمهها بهارهمناد باشاند و اصاوالً هار متنای خواننادة
مخصوو خود را میطلبد .گذشته از این ،بین زبان ادبی دوران فردوسی و بیهقی و زباان ادبای
روزگار ما چنان تفاوت فاحشی پدید نیامده ا و این یکی از امتیازات زباان فارسای اسات ا کاه
متون آن دوره بارای خواننادگان اماروزی قابالفهام نباشاد .اماروزه هار فارد تحصایلکاردهای
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بهراحتی میتواند شاهنامة فردوسی ،تااریخ بیهقای ،ویاس و راماین و ساما عیاار را بخواناد و
بفهمد؛ پس چرا نباید در ترجمة متنای کهان ،بارای نشاان دادن قادمت آن ،از ایان امتیااز زباان
فارسی استفاده کرد وانگهی چنین شیوهای را استادان بنام زبان فارسای ،حتای خاارج از حاوزة
زبانهای باستانی ،در ترجمة متون تاریخی نیز اختیار کردهاند .یکی از عالیترین نمونة ایان ناوع
ترجمهها ،ترجمة «تاریخ ایرانیان و عربها در زمان ساساانیان» تاألیف تئاودور نولدکاه ،باه قلام

مرحوم استاد عباس زریاب خویی است که با مهارت تمام ،بخش عربی مربوط باه ایاران تااریخ
طبری را که نولدکه در اثر خود آورده ،به سبکی کهن ترجمه کرده است.

 .9مسائل نحوی
به گمان منتقد ،مسائل نحوی یکی از نکاتی است که در یادداشاتهاای آباانیشات مغفاول
مانده است (چنگیزی .)971 :9818 ،این سخن به این معنای اسات کاه در بخاش یادداشاتهاا،
دربارة مسائل نحوی بحث نشده است .بار پایاة چناین ادعاایی ،انتظاار مایرفات منتقاد حاداقل
فهرستی از این مغفوالت را قید میکرد تا خوانندگان نیز با آنها آشنا میشدند؛ اما در عمال ،او
فقاط باه دو ماورد اشااره کارده اسات (هماان971 :اا .)968شاگفت اینکاه باه هار دو ماورد در
یادداشتهای آبانیشت اشاره شده و به منابع موجود ارجااع داده شاده اسات (ن.ک :ماوالیی،
)917 ،976 :9812؛ بنابراین ،تا اینجا غفلتی در کار نبوده و چیزی بهظاهر مغفاول نماناده اسات.
پس اعتراض منتقد برای چیست اعتراض او بر این است که دربارة این دو موضاوع ،در بخاش
یادداشتها بهتفصیل بحث نشده است .تردیدی نیست که منتقاد اصاول تادوین تعلیقاات بارای
متون قدیمه را نادیده گرفته و توجه نکرده است که در تألیف تعلیقات ،پژوهشگر علایالقاعاده
درخصوو مسائلی بهتفصیل بحث میکند که یا دربارة آنها اختالف رأی هست و آن مساائل
نیاز به توضیح دارند و یا نتایجی که پژوهشگر در طاول تحقیاق باه آن دسات یافتاه ،متفااوت از
آرای محققان دیگر است؛ در غیر این صورت ،باه مساائل حاائز اهمیات و درخاور ذکاری کاه
عموم محققان دربارة آنها اتفاقنظر دارند ا مثل تعاریف برخی از اصطالحات و یاا اصالی کاه
موردقبول همگان باشد ،اما بهمالحظاتی ،تذکر آن ضرورت داشته باشد ا فقط اشاره و باه مناابع
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موجود ارجاع داده میشود .متقدمین ما همواره به این شیوه عمل کاردهاناد و متاأخرین نیاز ،تاا
آنجا که من میدانم ،تابع این اصل کلی هستند و خالف آن دیده نشده است.
یکی از این دو مورد که منتقد آنها را جزء مغفوالت نحوی در یادداشتهای آبانیشت باه
شمار آورده است ،به موضوع  ethical dativeو دیگری به کااربرد صایغههاای مشاتق از ریشاة
 bavبا یا صفت فاعلی در حکم فعل تام مربوط میشود .دربارة  ethical dativeکه معاادلیدر زبان فارسی ندارد ،اما بنا باه مالحظااتی ،مایتاوان آن را باا «مفعاول الجلاه» در زباان عربای
مقایسه کرد ،پیشتر در همین مقاله (ن.ک :مدخل «پیبست») ،بهتفصیل بحث کردهام و تکارار
آن در اینجا موردی ندارد؛ فقط این نکته را مجدداً یاادآور مایشاوم کاه رایشالت ( Reichelt,
 )1911: 101در بند پانجم آباانیشات ،در عباارت a h sca mē aēuuaŋh āpō apaγžārō

« … vījasaitiشاخابهای از این یا آب من گسترده مایشاود  »...گفتاه اسات کاه  mēدر ایان
عبارت  ethical dativeاست و ضرورتی ندارد ترجماه شاود .از ایان قاول رایشالت ،منتقاد باه
اشتباه افتاده و تصور کرده است هر جا که  mēدر چنین نقش نحاوی اساتعمال شاده ،نیاازی باه
ترجمه ندارد .بر همین اساس ،ترجمة قطعاتی را که در آبانیشت متضمن این نقاش نحاوی mē

است ،مبهم انگاشته؛ مثالً گفته است ترجمة عبارت  yazaēša mē hīmباه «بساتای بارای مان او
را» چندان روشن نیست (چنگیزی .)968 :9818 ،منتقد نگفته که ابهام این عباارت در کجاسات
و اگر مبهم است ،ترجمة صریح و روشن آن کدام اسات .او ظااهراً تصاور کارده اسات کاه باا
حذف  mēو نادیده گرفتن آن در ترجمه ،ابهامِ فرضیِ عبارت رفع خواهد شد؛ اما متوجه نشاده
است که با چنین حذفی ،درواقع بخش مهمی از پیام حذف میشود؛ چون یگاناه عنصار حاضار
در پیام که بر «عالقاه و دلبساتگی اهاورامزدا بار ساتایش اردویساور اناهیاد» داللات مایکناد
(کارکرد نحوی  )ethical dativeهمین ضمیر متصل  mēاست و الغیار .دقیقااً باه هماین دلیال
است که همة مترجمان اوستا عبارت مورد بحث را یا «برای من /به خاطر من بایاد او را ساتایش
کنی» ترجماه کاردهاناد (ن.کWolff, 1910: 166; Taraf, 1981: 87; Oettinger, 1983: :
 )37و یاا چناانکااه ماا آوردهایام« :بسااتای بارای مان او را» (ن.کReichelt, 1911: 101; :

Malandra, 1983: 120; Lommel, 1927: 32؛ پورداود288 :9876 ،؛ ابوالقاسامی  9857ب:
 28به بعد).
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اما اگر عبارت مذکور از بند پنجم آبانیشت را دقیقاً بررسی کنیم ،میتوانیم تقریبااً مطمائن
باشیم که  mēدر این عبارت برخالف نظر رایشلت ا گرچه به نظر مایرساد لومال ( Lommel,

 ،)1927: 32ولاار ( )Weller, 1938: 127و ماالناادرا ( )Malandra, 1983: 120نیااز بااا او
همعقیده بودهاند ا  ethical dativeنیست ،بلکاه مضاافٌالیاه  āpōاسات و بار تعلاق آب واحاد
اردوی ا منشأ همة آبها ا به اهورامزدا داللت میکناد .ترجماة ولاف ( )Wolff, 1910: 167و
اوتینگاار ( )Oettinger, 1983: 41کااه  mēرا در اینجااا « meinesاز آنِ ماان ،متعلااق بااه ماان»
برگرداندهاند ،نشان میدهد که این دو محقق نیاز بار هماین عقیاده باودهاناد .ایان برداشات را،
چنانکه من در یادداشاتهاای آباانیشات یاادآوری کاردهام (ماوالیی ، )976 :9812 ،ترجماة
پهلوی آباننیایش هم تأیید میکند که مترجم پهلوی  mēرا « ān manاز آنِ من ،متعلق به مان»
ترجمه کرده است .منتقد در اینجا ،ضمن یادداشتی عجیب ،اظهاار کارده اسات کاه «اساتناد باه
ترجمة پهلوی یا زند برای ترجمة متن اوستایی چندان اعتباری ندارد ،زیرا متن زند لفی باه لفای
متن اوستایی را به فارسی میانه ترجمه کرده است و چندان توجهی به نحو زبان اوساتایی نداشاته
است» (چنگیزی971 :9818 ،ا .)968دربارة قول اخیر منتقد دو نکته قابلذکر است:
الف) اینکه ترجمة پهلوی اوستا همهجا قابلاعتماد نیست ،حرف درستی است؛ اما اینکاه در
ترجمة اوستا نباید به متن زند استناد کرد ،حرفی است که از هی منطقی برخوردار نیست .منتقد
فراموش کرده که مفاهیم بسیاری از لغات و تعبیرات اوستا از طریق همین متون زند روشن شاده
است؛ مثالً اگر متون زند را نداشتیم ،امروز برداشت روشنی از مفهوم واژة اوستایی  spǝṇta-باه
معنی «سودبخش ،افزاینده ،متبارک» نداشتیم .معنی دقیق واژه از طریق ترجمة پهلوی آن ،یعنای
 abzōnīgروشن شده است (ن.ک.)Bailey, 1934: 288-294 :
ب) عبارتی که منتقد در توصیف اعتبار ترجمة پهلوی اوستا به کار برده ،اساساً غلط اسات.
چون درست است که متن زند ترجمة لفی به لفای اوساتا باه فارسای میاناه اسات ،اماا ایان ماتن
نمیتواند لفی به لفی اوستا را به فارسی میانه ترجمه کند و به نحو آن بیتفاوت باشد.
بازپسین مورد که منتقد ذیل مسائل نحوی آورده است ،چنانکه گفته شد ،به کااربرد ریشاة
 bav-با یا صفت فاعلی ،بهعنوان فعل تام ،مربوط میشود .آنچاه منتقاد در اینجاا آورده و باه
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رایشلت نسابت داده اسات ،درسات نیسات .بناا باه گفتاة او (چنگیازی« )969 :9818 ،رایشالت
( )Reichelt, 1909: 302دربارة نوع کنش یا آنچه امروزه نمود واژگانی ( ) نامیاده مایشاود،
سخن گفته و سرس یادآوری کرده است که گاه ریشة  bav-با صفت فعلی یا مصدر برای نماود
کامل/تام به کار رفته است» .مفهوم عبارتی که منتقد باه نقال از رایشالت آورده ،کاامالً روشان
است ،اگر ریشة  bav-گاهی با صفت فعلی یا مصدر بهعنوان فعل تام استعمال شاود ،ایان ساخن
بدین معنی است که گاهی ممکن است عکس این هم صادق باشد؛ یعنی چنین ساختی بر نماود
تام داللت نکند .این برداشت قطعاً برداشتی غلط است؛ نخست به ایان دلیال کاه سااخت ماورد
بحث در اوستا تا آنجا که متون موجود نشان میدهد ،همیشه بر نماود تاام داللات مایکناد ،ناه
گاهی؛ دیگر اینکه اصالً قول رایشالت غلاط نقال شاده اسات .رایشالت (هماان) در فقارة ،627
نخست ،تعادادی از افعاالی را کاه مانناد  vaēd-باه معنای «یاافتن» و  harǝz-باه معنای «هشاتن»،
فینفسه ،بر مفهوم نمود تام داللت میکنند برشمرده و سرس گفته اسات« :نماود تاام در اوساتا،
مخصوصاً از طریق ریشة  bav-با یا صفت فاعلی یا مصدر ساخته میشود».

 .11ترکیب یا مرکب
این مدخل تنها موردی است که منتقد ،برخالف شیوة معمول خود ،به حاشیه نرفته ،درنتیجه
اشتباه هم نکرده است .من نیز بر این باورم که برای اشاره باه اسام و صافت مرکاب ،اساتفاده از
اصطالح «کلمه /واژة مرکب» صحیحتر از لفی «ترکیب» است ،چنانکه در آباانیشات بارهاا از
این اصطالح استفاده کردهام .در مواردی نیز بهجاای آن لفای «ترکیاب» را باه کاار باردهام؛ اماا
تصور نمیکنم این اصطالح نیز ایرادی داشته باشد ،چون قدمای ما «ترکیب» و «کلماة مرکاب»
را بهجای هم به کار بردهاند (ن.ک :دهخدا ،ذیل مدخل «ترکیبها»).

 .11لحن نوشتاری
در اینجا من قصد نقد کردن آنچه را که منتقد آورده است ،ندارم؛ فقاط باه ذکار ایان نکتاه
بسنده میکنم که هر مّلفی در تألیف آثار علمی خود ،شیوه و لحن خاصی دارد .شایوه و لحان
من نیز همان است کاه در کتاابهاا و مقااالتم مانعکس شاده اسات .انشااءاهلل منتقاد خاود در
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پژوهشهایش به توصیهها و تاذکراتی کاه در نقاد قیاد کارده اسات (968 :9818اا )967عمال
خواهد کرد و لحن و شیوهای را بر خواهد گزید تا همانند نقد حاضر خاود« ،از حاوزة گفتماان
علمی خارج نشود».
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:پینوشتها
1- enclitic particles
2-. prescriptive optative
3-. Relativsätse

