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 گی)دنید)یزبینیپهلوییویتحولیسع ییایآن
َ
رر.یه

 گی)دنیدقازبّناپهلویاهئّنا یتاکهادقافّقیساانگی)دنی
َ
ه

ل(ایساگوییح،ا یّادقابعضساعبّق تاکتّباهّاوا ابهافتحا وا
ً
)رّعاتّ

قیّالتاپهلویایعنّیساد قداکهاگویّادقافّقیساقیئساشّهایا

لسایّدد شتاهّیساد قدابهانّما
ا
 زاآنابهادیتانمست.ا مئااتفض

 گی)دنانیزابحثا
َ
»پهلویّتا3«اوادقا ئناآنایّدد شتاهّا زاه

کردهاواگفتها یتاکها ینافعلاگّهسابهایعنسا»گفتن«اوا»برا

ابّاکلئّتاسپیماوا
ً
زبّناآوقدن«ا یتاوادقا ینایعنساغّلبّ

 زا شّهاا چناا د قد.ا  یتعئّلا یپّس(ا یعنِسا هئّنا )بها آزادیی

افّقیساندلاوایپساترجئهایساکنیح،اتّا
ا
شو هاا واق ابهاخط

یعلوماشوداکهایدصوداچمست.

ر.یسی وییخرد

َیهریَپنا ناَهنَجَئناکردا
َ
دا 
ُ
] وقیزد[ا بّگاهّیویِینایزد نا  ـا

داآز دیهاَهنگّقد.
ُ
شا زاآِناخِویشاخردایپّسا 

ُ
 

وا کردا  نجئنا  یهریپنا نا وا یزد نا هئها بّا ] وقیزد[ا

خطّبابهاخردراخویشایپّساواآز دیابرازبّناآوقد.2ا

2.یا)داویراف یسچ

شاآفریناوایتّیِشناکنِمنااوایپّساَهنگِّقینا.3
ُ
  ـا

 واق اآفریناوایتّیشاکننااوایپّساگوینا.

3-4.یشی)نیسۀیا)دکیریبیبکین

شادَقیّاَپااَچشحابایا،ا ناقایزد نایپّیا قیهاَهنگّقد.
َ
ک ـا

 یزد ن(ا )یّا یزد نا مقا دقا بایا،ا چشحا بها دقیّا چونا

یپّیا قیابرازبّناآوقد.

دا ناقا وقَیزد...اَوسایپّساَهنگّقد.
ُ
  ـا

واخطّبابها وقیزدابسایپّساگفت.

دواشّهاانیزادقاآنایّدد شتاآیاهاکهادقاآناهّافعلاه گی)دنیبّا

سپیمیواستی شیواآزادییهئر هانمست.ایکساق اندلایساکنیح.

5.یشی)نیسۀیا)دکیریبیبکین

گاَهنگّق.
َ
داَپااپتِتیگایّنا

ُ
دانونِزابُوِزشناگوا 

ُ
  ـا

وا کنونانیزاپوزش/ابوزشاگواوابهامّلتاپشمئّنسابها

گنّهاخویشا رر قاکنا) رر قاکردناق ادقابر براهنگّقدنا

آوقدیح(.

د نستها یت.ا هئینا نیزا ق ا فّقیسا ول گی)ی دوما لساجزءا
ا
تفض

دا یتاوابهترایساد نااکهاآناق ا
ا
نویسناۀامّ رادقا ینابّقهایرد

لسا زاچنااگویشا
ا
بّاسهلیانگی)ییدّیسهاکنا.ابّا ینامّل،اتفض

 زاگویشاهّیایرکزیا یر ناشو هایاآوقدهاکهایعلومایساکناا

بها بها»گفتن«ایحاودا  زا» نگّقدن«ا  ینافعلا تحوالایعنسا

سگیلیهنی یعّدلا کها گفتها یتا بهاعالوه،ا نبودها یت.ا پهلویا

فّقیسانیزا)سگیلیهنیهحاقیشهابّاانگی)دنی یت؛اقک.ادنبّلۀابحث(ا
دقاگویشاگبریاکریّناوایزدیابهایعنسا»پرمرفس«ا یت:4

ا ِهِگِرن:ایساگویح.ـ
َ
ییئها ی:ابِمیِه گیکت:اگفتح؛اا

ا نِگَرم:ایساگویح.ـ
َ
جوشدّنس:اا

ا گبریاکریّن:ااِسگی)تمون:اپرمرفساکردن.ـ

) ؟چیک یمیهچیسایش هشی)ررر

 سیّهیاحمه)ضییقیئمیسقیسا

د نشگّهاتهر ن
qaemmaqami@ut.ac.ir

سادقابعضسا
ا
بهاطوقاکل آناوا  زا ر.یخردادقا یناعبّقتاوابعضساعبّق تاپمشا

لا عبّق تادیگراکتِّبامینوی خرد وادقاعنو ِناکتّباعدلابشریانمست؛اعدلا وا

ّل.ابحثادقا ینابّقها یناجّا روقتانا قد،ا  یتایّابها متئّلاگّهساعدلافعا

ا زا ینایعنساغفلتاشاها یت.
ً
ولسا شّقهابهاآنابسافّیاهانمست،اچوناکهاغّلبّ

بچیآزادیی کر«اعربسادقافّقیِسارایحایتا ولابودها یت.ا
ُ
آزادیابهایعنّیا»ش 2.ا

تاد شتن«ا
ا
تاپذیرفتن،این

ا
داکتنیفّقیساواَپهیآزادیچیداکتنیپهلویایعنسا»ین

تا یت(.اگویّاتحوالایعنّیساآناچنینابودها یتاکها
ا
)سپیمانیزاگّهسابهایعنساین

تسابودهاکهابراآنابناها
ا
فرداآز دا گرابناها یا زاآناخوداق اآز دایساکرده،ا یناین

آزادیی بر یا بعضسا بودها یت.ا  وا تاپذیرا
ا
ین یّا یئنونا نیزا بناها وا یسانهّدها

تاواشکرا شتدّقادیگریایتصواقاشاها نا.ا یناتصواقابسا یّس
ا
بهایعنّیاین

ّتاآنابّامرفا  ّفۀاازاشو هایادقافّقیسا
ا
 یت.اکّقبرداسپیمیوایشتد ا

ییّنهاد قد،ایّننااهئیناشّها.

3.ادقاعبّقتایشّبهسا زاهئّنایتناآیاها یت:ا»آفریناکرداوایتّیشناوایپّسا

واآز دیهاگفت«.

یّوق ء لنهرا نو مساخر یّناوا فّقیسا یتونا دقا  نگّقدنا  ینایعنّیافعلا  زا 4.ا

دقا آیناهاجستاوجوا دقا نریماها یت.اشّیاا نویسناۀامّ را نظرا بها چیزیا

پیکرهاهّاشو هایا زاآنابهادیتادها.
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ا رتوون:اپرمرفساکردن.ـ
ُ
یزدی:اسگ

تاتحوالایعنّیسا یناکلئهاق ادقیّبیح،ا
ا
پمشا زاآناکهایعساکنیحاعل

دّنادیگراق انیزاندلاکنیح.
ا
خوبا یتانظرابعضسایحد

کتّبا دقا یومای،ا د نشئناا نمبرگ،ا یّیوملا هنریکا

درسنامۀ پهلوی خود،ادقاذیلا ینالغت،اآناق ادقاجّیساکهابّا

کلئّتاسپیماواسپیسها)ییهئر ها یتابها»بهافعلادقآوقدن«ا

وابراقویاهحابها»شکراگز قدن«ایعنساکردها یت؛ا ئناآناکها

»تصواقاکردن«اوا»شئردن«اق اهحا لبتهادقایعّنسا ینالغتا

آوقدها یت.ا زاشرمساکهادقاجّیادیگرا زاکتّباخود،ادقاذیلا

فعلاشردن2،اآوقدهایعلومایساشوداکهاه گی)دنیق ایشتقا زایکا

ناوافعلاشردن(اکها ینا
َ
فعلاشردنییساشئردها)یعنسا زاپمشونااه

شردنایعنّیسادیگراد شتهاوا ینایعنسابهانظرا وا»تعییناکردن«،ا

»نهّدن«،ا»بنیّنانهّدناوایّختن«،ا» عالناواتصریحاکردن«ا

وایّنناا یناهّیت.ا ینایعنساق ا وا زاتعّبیریایّنناا»زیّنا

کردن«ا)تعییناورت(،ا»زناکردن«ا) زدو ج(اوا یتعئِّلاشردنیبّا

کلئّتسایّننااخینچیواکهرستینی یتنبّطاکردها یت.اولساو رعا

آنا یتاکهاشردنیدقا یناعبّق تایعنّیساجزایعنّیا صلسا

خودانا قد.ابّا ینامّل،انمبرگ،ابهاپیرویا زاآنتونیواپّلیّقو،ابها

 گی)دنیپهلویابّافعلسادقا ویتّا
َ
هاد دهاکهاه نکتۀاخوبساتوجا

یعّنسا یّا شکرگز قیا وا یتّیشا بر یا کها  یتا هحاقیشها

نزدیکابهاآنابهاکّقایساقود.انمبرگاخوداآناق ابهاچیزیایعنسا

یساکنااکهایساتو نابهافّقیساچنیناتعبیرشاکرد:اورفا یزد نا

کردن.اکریستیّنابّقتولویها ینافعلاق ابّااشردنیهحاقیشهاد نستها

بودهاواگئّنابردهاکهایدصودابهافعلادقآوقدناوا جر یاآییناهّا

وا د یاعبّدتاهّاواگز قدناوابهاجّاآوقدنانیّیشاهّیت.ابها

 ینافعلابّزاخو هیحاگشت.

برونوا و لترا یشهوق،ا د نشئناا د نشئنا ن،ا  ینا  زا پمشا

درسنامۀ  لا  وا تحریِرا برا ربلا یّلاهّا کها ندایا دقا هنمنگ،ا

 گی)دنیهئر هابّاکلئّتا
َ
هاد دها یتاکهاه نیبرگ نوشته،اتوجا

کارنامۀ  وا ارداویرافنامه  وا مینوی خرد  آز دیاوایپّسادقا

اردشیر بابکان بهایعنّیا»یپّساگز قدن«ا)danken(ا یتاوا

بر برا یتابّا»یپّساواآز دیاگفتن«ادقاجّیادیگرا زاکتّبا

ارداویرافنامه )قک.اشو هااآغّزایدّله(.ابهاعالوه،اگفتها یتاکها

کرا)بهاآلئّنس:اDank(اوا فعّلسا
ُ
بر یافهحانسبتاییّنایعنّیاش

کهایعنّیا نایشماناوافکراکردناد قناا)بهاآلئّنس:اdenken(،ا

یساتو نا یناعبّق تاق ابّاعبّقتا» ِشنوهرا ِزو قدن«ادقایتونا

یّنویابهازبّنافّقیساییّنهاریّساکرد،ابهاهئینایعنّیاشکرا

اِزوا)دنییعنسافهحا گز قدن.اتو یحا یناگفتهاآنا یتاکها

کردناواتفسمراکردناد قداوابنّبر یناییّنایعنّیاآناوایعنّیا

زوا)شییشتقا زاهئینافعلا
ُ
فکراپیویتگسا یتا)هزوا)شاواا

 یت،ایعنساچیزیاکهانیّزابهاتفسمراد قد(.اتو یحاالزمادیگرا ینا

 یتاکهاDankا)تشکر،ایپّیگز قی(ادقاآلئّنسا یئسا یتا
یشتقا زاdenkenا) نایشمان،افکر(.ابهاعبّقتادیگر،اDankا
هاذهنسابهافردا نوعسابیّنایّافسا لضئیرایّانوعساعطفاتوجا

دیگرایّاشنّختنامقاواد نستناراقا ویت.

بّزگردیحابهافعلساکهادقا ویتّاکّقبرداد قداوادقایطوقاربلا

دقا  ویتّا یسناهّیا دقا یکرقا عبّقتسا شا.ا آنا بها  شّقها یا

یتّیشا یزد ناآیاها یتاکهاآغّزاآناچنینا یت:

nivaēdayemi hankārayemi…
لابّاکلئۀانویاا ایعنسا»نویاایسادهحاوا نگّقم«.افعلا وا

ً
لفظّ

خبرا یساکنح،ا » عالما بهایعنسا  یت،ا هحاقیشها فّقیسا دقا

یسادهح،ادعوتایساکنح«5،اواچونادقاکتّباویااهحاهئینا

فعلا)-ni-vid(ادقافر خو نانا یزد نابهایر یحاعبّدتابهاکّقا

قفته،اپسایّبدۀاهنایاو یر نساد قد.افعلادوماق ابّقتولویه،ا

چنّناکهاگذشت،ابها»بهاجّاآوقدن«ایعنساکردها یت.ابعضسا

 شکّلا یعنسا  ینا برا کلنز،ا ژ نا جئلها  زا بعای،ا ّنا
ا
یحدد

کردها نااواگفتها ناا ینافعلا قتبّطسابّاشردنیبهایعنسا»بهافعلا

دقآوقدن«اوا» د اکردن«انا قداوابّاه گی)دنیپهلویاواانگی)دنی

فّقیساهحاقیشها یتاوا ینافعلادقاترجئۀاپهلوِیا ویتّا

نیزابهاهئّناه گی)دنیندلاشاها یت.اکلنزا ینافعلاق ادقاآثّقا

رایحاتِراخودابها»یتودن«اترجئهاکردها یت.ابّا ینامّل،ادقا

یّلاهّیابعاا زا ینانظراخودا عر ضاکردهاوابهانظرابّقتولویها

بّزگشتهاواگفتها یتاکهابهترا یتا ینافعلاق افعلاجعلسا

با نیحا زا یحا-hankāra*،ابر برابّا-saṁskāraادقاویای،ا
بهایعنسا»نظحاواترتمباد دن،انظحاواترتمباد دنسابکئّل«.ا

نظرا بها بّزگشتا  ینا دقا  وا کها نمستا حا
ا
یسل  ینامّل،ا بّا

بّقتولویهابراصو بابّشا.ا گراقأیاپمشمنا واپذیرفتهاشود،6ا

نویهیویخرامافّقیساق ابهایّدایساآوقد. 5.ی

هاد شتاکهافعلا-karا اغلطابّشاانیزابّزابّیااتوجا
ً
لا وایطلدّ متسا گراقأیا وا 6.ا

بهایعنسا نایشماناوایتودناشو هاادیگریادقا ویتّاد قد.
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-karا قیشۀا بّا کها -kar،ا قیشۀا  زا  یتا یشتدسا فعلا  ینا
یشترِکا ا

ً
تدریبّ یعنسا هحاآو یت،ا ا

ً
تدریبّ »کردن«ا بهایعنسا

لفظسا یت.7ایعنسا یناقیشهاق ایساتو نا زایعّدلاآنادقا

بهایعنسا -karا زبّن،ا آنا دقا دقیّفت.ا ویایا ینسکریِتا
 نایشماناوادقاذهناد شتناوایتودناواتحسمناکردنابهاکّقا

بر یا دیگرا نظیریا یساتو نا ا
ً
ظّهر   یناجّا  زا قفتها یت.ا

عبّقتا بها یعنّیسایشّبه.ا تحوالا بّا یّفت،ا پهلویا ه گی)دنی

دیگر،ایعنّیافعلاه گی)دنی زا نایشماناواتصواقاکردناوا

یّننااآن،ابهاکیفیتساکهادقایطوقاربلایعساشاابها ختصّقا

تو یحاد دهاشود،ابهایتودناواشکراگز قدناوایپّساد شتنا

وامئااوایپّساکسساق ا)خا ایّابناه(ابرازبّناق ناناتحوالا

بهایکا  ینایعنسا خیرادقابعضساگویشاهّا آناگّها یّفتهاوا

عایّفتها یت.ا ساتر،اکهایطلِقایخناگفتنابّشا،اتویا
ا
یعنّیاکل

یکا متئّلادیگرایّابهترا لبتها ینا یتاکها ینادوایعنسا

مّصلادواتحوالایعنّیساجا گّنهابّشا،ایعنسا نایشمانا زا

denkenاوا راکردناتحوالایّفتهابّشاا)یّنناا
ا
یکاطرفابهاتشک

یایّنناانطقا
ا
danken(اوا زاطرفادیگرابهایخناگفتن،اتّاما

دقون،ا نطقا یکسا د قد؛ا دقاخودا ق ا یعنسا دوا هرا کها عربسا

دیگریانطقابرون.

نگی)یوانگیکتنیفّقیسانیزابها متئّلارویا زاهئیناقیشها

بها  یت.ا کردنا صوقتا وا کردنا تصویرا نگیکتنی  یت.ا

عبّقتادیگر،اصوقتاذهنساق اتبایلابهاصوقتاعینساکردنا

 یتا)بّاتصّو)یواتصویریعربساریّساشود(.اسگیلیهنینیز،اکها

سکی)دنی یت،8ا زاهئیناقیشها یتابّا
ُ
 صلاآنادقاپهلویاا

پمشونایادیگر.

یکافعلادیگراکهایئکنا یتا یناتحواالتایعنّیساق ا

وا کردنا شئّقها جزا کمردن،ا  یت.ا کمردنی کناا قوشناترا

یحّیبهاکردن،ابهایعنسا نگّشتنانیزاهستاوا ینایعنسا زا

رضّارایحاترا یت.ایعّدلا ینافعلادقاینسکریتا-smarا
 یت،ابهایعنسا نایشماناوابهایّداآوقدناوادقادلاد شتن.ادقا

ّتاآناق اهحابر یابیّنایعنّیافکرا
ا
 ویتّا ینافعلاوایشتد

کردناوایر ربهاکردناوابهاخّطرایپردنابهاکّقابردها نا،اهحا

بر یابرازبّناآوقدنا وق داوا دعیهاواهحابحثاوافحصادینس،ا

وا ینایعّنسابهاکتّباهّیاپهلویانیزاق هایّفتها یت.

ا
ً
ظّهر  غیرفّقیسا وا فّقیسا فعلا چناا  ینا بّا ریّسا

یساتو نااتحوالایعنّیساه گی)دنیپهلویاق اقوشناکنااوایّاق ا

دقابهادیتاآوقدنا شتدّقادقیتاآنا زابینادواقیشۀاهحاآو ا

یدّیسِّتا  ینا مّل،ا  ینا بّا قیّنا.ا یّقیا هحاآو (ا ا
ً
تدریبّ )یّا

یعنّیسایئکنا یتاهئمشهاهحابهاکّقانیّیااواگّهسافریبناها

ایئکنا یتا زاخودابپریمحاکها گرانگی)ی زا
ً
نیزابّشا؛ایثال

قیشۀا-karابهایعنسا نایشماناواتصواقاکردنا یت،اآیّایئکنا

 یتاپیکرانیز،اکهابهایعنّیاصوقتاواتصویراواندشا یتا

-patikaraاآیاه،ا زا وادقاکتمبهاهّیاهخّینشمّنابهاصوقتا

هئیناقیشهابّشا؟اگویّاچنینانمستاوا-pratikṛtiادقازبّنا

اتصویریاکها زاقویاچیزادیگرا
ً
ینسکریتا)بهایعنساتدلیااوایجّز 

ندشاشاه(اکهایعّدلانزدیکاآو یساوالفظِساآنا یت،ا زاقیشۀا

-karابهایعنّیابهافعلادقآوقدنا یت،انهابهایعنّیافکراکردن.ا

 گرابپرینااکهاچر ایئکنانمستا یناکلئۀاینسکریتایشتقا

 زا-karابهایعنّیا» نایشمان«ابّشا،اپّیخادقاهئّناهحاآو یِسا

»تدریبس«ا یت:ا-kṛtiا یحایعنّایّامّصلایصاقیا یتا زا

فعلا-karابهایعنّیا»کردن«،ا یّا یحایعنّا زافعلا-karا)دقاو رعا

-kari(ابهایعنّیا» نایشمان«ا-kīrtiا یت.ادقاشئّقهاهّیابعاا

یئکنا یتابتو ناچنینایسّملساق ادریقاترابیّناکرد.
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