سخنی چند از پاول پارسی؛ برای شاه خسرو انوشیروان

شاه شاهان ،بهترین مردان ،2پاول ،پیشکارتان!3
درود 1بر
خسرو پیروزبختِ ،
ِ
ِ
§ فرزانگی ،4که دانش راستین همه[ی چیزها] ُب َود ،5اندر شما است؛ و از این
ِ
ِ
َ
فرزانگی که اندر شما است برایتان پیشکشها فرستم .این مایهی شگفتی ن ُب َود که از
بوستان 6فرمانرواییتان پیشکشهایی برای شما فر َ
ازب َرند[ ،ازیراکه] از ایزدآفریدهها
سخن7

ِیزشهایی[=قربانیهایی] برای ایزد فرازمیآورند .پیشکشی که من میفرستم از
َُ
است ،چه فرزانگی[=فلسفه ،حکمة]
جی
 ،که بهتر از همهی پیشکشهای دگر بود ،به میان ِ
سخن ُرخ مینماید .همانا ،چنین است آنچه فرزانگی دربارهی فرزانگی گوید:

 .1نک .درودگویی در نامههای آشوری’ lū šulmu ana šarri bēlīja :درود به سرورم پادشاه!‘

 ŠPs IIنک šāhān šāh mardān pahlum. .گردانش پارسیگ ܡܠ̣ܟ ̈ܡܠܟܐ ̇ܛܒܐ ܕܓܒ̈ܪܐ

2.

šābuhr ī šāhān šāh mardān pahlum (GBR˒N p˒lswmy), SS 9 hamāgzōr šāhān šāh ī mardān
 NP 13 hamag šahr mardān armanān šāh mahist ud pahlum, KAP 13.13نک .نیز pahlum.
anōšag baved šābuhr ī ardašērān ī mardān pahlum, HKR 66 gōbed rēdak kū : anōšāg
baved mardān pahlum, DD 71 pašum az mardōmān.

 .3نکَ .سرنامهی نامههای آشوری
’به سرورم پادشاه ،پیشکارتانana šarri bēlīja uradka PN (a-na LUGAL EN-ja ÌR-ka PN) ‘!PN ،
/ φιλόσοφος ≈ Pers. frazānag, dānāgīhdōst (PDK 4), Armen.ܦܝܠܣܘܦܐ
/ φιλοσοφία ≈ Pers.ܦܝܠܣܘܦܘܬܐ

Syr.

4.

( ; Syr.مؤثر احلکمة :اسحق) حکيم իմաստասէր, Arab.

حکمةfrazānagīh, xrad, xraddōšagīh (Dk iii, M 67), Armen. իմաստասիրութիւն, Arab. ،

.فلسفة

visp, ud

 Dk iii, M 329 u-š frazānagīh baxšišn dānišn ud kunišn. u-š māyag dānišn īنک5. .

’, Av.باغ

rāstīh ī abar visp, ud niyābagdahišnīh ī ō visp.
خودرو‘ ’/ Gr. παράδεισοςبوستان ،گلستان ،باغ ،پالیز ،پردیس‘ ܦܪܕܝܣܐ 6. Syr.
’, Pers. pālēz.باغستان ،پالیز‘ ’, Sogd. pǝrδēzبارو‘ pairi.daēza-

[MRY˒]), vāxš, gōbišn, Armen. բան,

(  ≈ Gr. λόγος, Pers. soxanܡܠܬܐ ,ܡܐܠ 7. Syr.

).حجّة( ,قول ،کلمة Arab.

سیم شاهوارند» 8.اینک ،تندرستی 9و
«میوههایم بهتر از ِ
زر ناب و بار و برم بهتر از ِ

زورمندی 10و توانایی 11و خدیوی 12و پادشاهی 13و شهریاری 14و آشتی 15و داوریها16

و آیینها 17و سخن گفتن گزیده ،همه[گونه] کنشهای نیک.18
ِ
* برگرفته از :پاول پارسی ()۱۳۹۵؛ گویایی ارستو؛ َرهام اشه؛ پارسیگردان:
بزرگمهر لقمان؛ تهران :شورآفرین؛ رویههای  ۴۳و .۴۴

.טֹוב פִ ְריִ י מֵ חָרּוץ ִּומפָז ְּותבּואָ ִתי ִמכֶּסֶּ ף נִבְ חָ ר , 8:19آزندهای سلیمان

.الصحّة  ≈ Gr. ὑγίεια, Pers. drustīh, drustravišnīh, Arab.ܚܘܠܡܢܐ Syr.

 ≈ Pers.ܚܝܠܬܢܐ ; Syr.القوّة  ≈ Gr. δύναμις, Pers. zōr (Ps. 121.7), Arab.ܚܝܐܠ

Syr.

8.
9.

10.

)بالقوة ≈ ; δυνάμειقدر ≈ zōremand (Ps. 126.4). (δύναμαι

.القدرة  ≈ Gr. τὸ ἐνδεχόμενον, Pers. ōz, tuvānīgīh, Arab.ܡܬܡܨܝܢܘܬܐ Syr.

11.

Syr.

12.

فرمانروایی ،سروری’ ≈ Gr. κυρεία, Pers. xvadāyīh ‘ ،فرمانفرمایی ،خدیوی‘ ܡܪܘܬܐ
’,فرمانروا ،فرمانده ،کشورداری ،توانایی داشتن‘  ≈ Gr. κύριοςܡܪܝܐ . Syr.سيادة ,ربوبيّة ’, Arab.پیشوایی
’.خواجه ،رهبر ،مهتر ،ساالر ،سرور؛ شاه‘ Pers. xvadāy
’ (dominium imperium), Pers.توانایی ،خدایگانی ،پادشاهی‘  ≈ Gr. ἐξουσίαܫܘܠܛܢܐ 13. Syr.
[ŠLYT˒] /pādixšā/).

pādixšāyīh (Ps. 135.8) (Pers.

 ŠKZ).نک ≈ Gr. βασιλεία, Pers. šahriyārīh (šahriyār ≈ Gr. δεσπότης, .ܡܠܟܘܬܐ Syr.

14.
15.

,ܫܝܢܐ  Syr.گردانش  ≈ Gr. εἰρήνη ‘pax’, Pers. āšt/ āštīh, rāmišn (Sogd. ōrāmܫܝܢܐ Syr.
 TC2).نک.
(  ≈ Gr. κρίσις, Pers. dādestānܕܝܢܐ Syr.

16.

 ≈ Gr. νόμος, Pers. dād, ēvēn (Dk iii, M 219 dād ud ēvēn, MX 31.6 vizīrܢܡܘܣܐ Syr.

17.

[DYN˒]), vizīr.

.شريعة ،سنّة ud dādestān ud ēvēn), Arab.
≈ Pers. kunišn ī nēk (HOD 13, Dk vi, M 593, J 14), kār ud kirbag (VAM

̇ܥ ̈ܒܕܐ ̇ܛ ̈
ܒܐ 18.
2, J 14).

