سخنی چند از پاول پارسی؛ دربارهی دانش و گروش

ْ
 دانش (شناخت) با...§ پرهیز و پیرایهی جان دانش است و از دانش میزیبد
 ولی گروش[=ایمان] (باور) به،چیزهای نزدیک و آشکار و شناختنی سروکار دارد
َ
 گروش.هر چیزی که دور و نادیدنی ب َود پردازد و بهدرستی شناختپذیر نب َود
 گمان جدایی به بار نشاند و بیگمانی، ایدون.بهگمان است و دانش بیگمان
 چه. پس دانش بهتر از گروش ب َود و آن گزیدن برتر از این.همداستانی آورد
1

. Syr.

 ≈ ܨܒܬܐGr. κόσμος ‘ کیهان، زیور؛ جهان،’پیرایه, Pers. peyrāyag (CHP 42 frahang

andar frāxīh peyrāyag), Arab. الزينة.
2

. Syr.

 ≈ ܝܕܥܬܐGr. γνῶσις ‘’شناخت, εἴδησις ‘ دانایی،’شناخت, ἐπιστήμη ‘’دانش, Pers.

dānišn, šnāsišn, Armen. գիտութիւն, Arab. العلم. (Gr. ἐπιστημονικός ≈ dānišnīg;
ἐπιστήμων ≈ dānišnumand)
3
. Syr.  ≈ ܩܪܝܒܐPers. nazdīk, Arab. قريب.
. Syr.  ≈ܓܐܠPers. āškār(āg) ; Syr.  ≈ ܐܠ ܓܐܠPers. nihān.
. Syr.  ≈ ܝܕܝܥܐGr. δήλη ‘ شناختهشده،’پیدا, Pers. pēdāg, tāštīg (NM 1, 4, 7 tāštīg-

4
5

dānišnīhā), ēvar.
6
. Syr.  ≈ ܪܚܝܩܐPers. dūr, Arab. بعيد.

. Syr.  ≈ ܡܬܚܙܝܢܐGr. ἐπιφανής ‘ چشمگیر،’به روشنایی آمدن؛ دیدنی, Pers. vēnābdāg; Syr.
 ≈ ܐܠ ܡܬܚܙܝܢܐPers. a-vēnābdāg (PDK 21 kē ō amā vēnišn avēnābdāg hend).
][=دقیق
8
. Syr.  ≈ ܚܬܝܬܐGr. ακριβής ‘
 باریک، بیکموکاست، درست،]’تاشتیگ[=قطعی, Pers. vizurd,
][=دقت
tāštīg. Syr.  ≈ ܚܬܝܬܘܬܐGr. ακρίβεια ‘
 باریکی، درستی،’تاشت؛ موشکافی, Pers.
vizurdīh, tāšt; Syr. ܒܚܬܝܬܘܬܐ,  ≈ ܚܬܝܬܐܝܬGr. ἀκριβῶς, Pers. tāštīhā, ped vizurdīh
7

(Dk iii, M 259), Arab. ًيقينا.

. Syr.  ≈ ܡܬܝܕܥܢܐPers. dānišnīg.
. Syr.  ≈ ܦܘܠܓܐGr. διαίρεσις ‘’بخش, Pers. baxšišn, bazišn (.نک

9

10

բաժանման ‘بخش

 داویدՎասն
)’اندر, gumān, Arab. ّ رای' الظن، گمان،( 'پنداشت. نکFārābī, Deux

ouvrages inédits sur la rhétorique, Beyrouth, 1986, 32) [ّ ظن: ἡγεῖσθαι, ἔξω, ἡγέομαι];
Syr.  ≈ ܒܦܘܠܓܐGr. ἀμφίβολος, Pers. ped gumān, gumānīg; Syr.  ≈ ܕܐܠ ܦܘܠܓܐPers.
abēgumān, nē gumānīg ; Syr.  ≈ ܐܠ ܦܘܠܓܐPers. abēgumānīh, Arab. اليقني.
11

. Syr.

 ≈ ܣܕܩܐGr. σχίσμα, Pers. judristagīh, vizihīdagīh (. نکDk vi, M 480 hamīh ud

peymān ud vizihīdagīh).
12
. Syr.  ≈ ܫܘܝܘܬܐPers. hamīh, hamdādestānīh.

هنگامی که از گروندگان با ارجگزاری به گروششان بازپرسند به پدافندی برون از
دانش برخیزند و گویند :بدانچه کنون گرویم سپس بدانیم.
«کنون به آینه بینیم رازگونه  ،سپس رویدرروی».
زینرو ،چون دانش بهره از نیرو و نیکی گیتی ،و آسانی جانها و شادی
روانها را به بار نشاند ،پس ما بیش از پیش آن گروشی را ستاییم که اندر آن هر یک
از اینها یافت شود و [اگر] ز هر یک از این چیزها بیبهره بودی یا یاوههایی گفتی
که وارونهی این بودی[ ،آنگاه] آن را نکوهیم و پس زنیم ،و سنجشگرانه با آن
برخورد کنیم.
* برگرفته از :پاول پارسی ()۵۹۳۱؛ گویایی ارستو؛ َرهام اشه؛ پارسیگردان:
بزرگمهر لقمان؛ تهران :شورآفرین؛ رویههای  ۱۵ ،۶۴و .۱۵

̈
ܡܗܝܡܢܐ . Syr.
≈ Pers. vurravišnīgān.

13

 .پاول کراوس همانندیای میان این بند و بخشی از در برزویهی کلیله و دمنه یادآور شود.
“Zu Ibn al-Muqaffa˓”, Rivista degli studi orientali, 14/ 1 (Maggio 1933, 1-20), 17-8.
15
 ≈ Gr. ἐνܒܦܐܠܬܐ  ≈ Gr. παραβολή, Pers. handāzag, āzend; Syr.ܦܐܠܬܐ . Syr.
αἰνίγματι, Pers. ped handāzag, ped āzend.

ُ
 .نامهی نخست پاول فرستاده[= ِ
پولس رسول] به ک ِرنتیان:

(Α΄ Επιστολή προς Κορινθίους), 13.12. βλέπομεν γὰρ ἄρτι δι᾿ ἐσόπτρου ἐν αἰνίγματι,
·τότε δὲ πρόσωπον πρὸς πρόσωπον
17
 ≈ Gr. κράτος, Pers. abzār, šahr.ܐܘܚܕܢܐ . Syr.
(  ≈ Pers. vehīhܫܘܦܪܐ . Syr.
[ŠPYL] /veh/), nēkīh.
 ≈ Pers. āsānīh.ܢܝܚܬܐ . Syr.
20
 ≈ Pers. šādīh.ܚܕܘܬܐ . Syr.
21
’, Pers.سرزنش ،نکوهش ،بازخواست؛ خردهگیری ،سنجشگری‘  ≈ Gr. ἐπιτίμησιςܟܐܬܐ . Syr.
18
19

 ≈ Gr. ἐν ἐπιτιμίοις, Pers. ped avvēnišn.ܒܟܐܬܐ avvēnišn ; Syr.

