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بر  تألیف  عالوه  می توانند  تولیت  شورای  یا  واقف  یابد  افزایش  قابلی  مقدار  به  موقوفات  درآمد  چنانچه 
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باید  این  بنابر  آینده.   نویسندگان و شاعران در مجلۀ  بهترین  برای  باالخص  بدهند،  نویسندگان و شاعران 

طرح  اجتماعی،  و  ملی  و  نثر   وطنی  و   نظم   قطعات  تصنیف  و  اشعار   سرودن  به  را  شعرا  و  نویسندگان 

در  امور  این  تشخیص  نمود.   ترغیب  و  تشویق  موقوفات  درآمد  جوایز    از   دادن  و  مسابقه ها  و  اقتراحات 

شش نفره  هیأت  با  سپس  می دهد،  انجام  خود  مطلع  دوستان  مشورت  با  که  است  واقف  با  حیات  زمان 

آنها  که  را  کس  هر  یا  آینده  مطبوعاتی  شرکت  هیأت مدیرۀ  از  سوم  یک  و  متولیان  از  سوم  دو  که   است 

ب خواهد  بود.
ّ
و  اینها به جایشان معّین کنند، مرک

مادۀ 5. وقفنامۀ پنجم

به سبب انحالل شرکت مطبوعاتی آینده آنچه در مورد  تشخیص امور مربوطه بدان جوایز  طبق مادۀ 34 

 به عهدۀ 
ً
وقفنامۀ اول مورخ دی ماه 1337 به عهدۀ آن شرکت محّول بوده از میان رفته و انجام آن امور منحصرا

واقف و سپس شورای تولیت است که می توانند از  اهل بصیرت یاری بخواهند.

یادداشت واقف

جوایزی که در این موقوفات تعیین شده نیز   مانند سایر   امور  آن پیرامون هدف آن است، تکمیل وحدت ملی به 

وسیلۀ زبان فارسی یعنی کتب و رساالت و مقاالت و  اشعاری که در   پیرامون این هدف نوشته شود، خواه به زبان 

فارسی، خواه به زبان های دیگر، خواه به وسیلۀ ایرانیان یا ملل دیگر، خواه در خود ایران، خواه در خارج می تواند 

 اصول آن را یادداشت می کنم.
ً
نامزد دریافت جایزه گردد. برای این کار   آیین نامه ای باید تهیه شود، اجماال

دکتر محمود افشار )گراس، 78/8/4 ]19[ (
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 اهداشده به دانشمند بلژیکی، پروفسور پیر لکوک
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و با استفاده از ۹۵ درصد مواد طبیعی از منطقۀ  تودشک و جوشقان، طراحی و بافت در نائین، کارگاه داوود زمانی    نائینی
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استادی ارزنده و سخت کوش
ژاله آموزگار

جایزۀ ادبی و تاریخی دکتر محمود افشار این بار به پروفسور پیر لوکوک، دانشمندی ارزنده و سخت کوش، 

استاد گران قدر مدرسۀ عالی دانشگاه پاریس اهدا شده است که آثار درخشان و متعدد و مفیدی در زمینه های 

مختلف زبان و فرهنگ ایرانی دارد و فهرست بلندباالی این آثار و شرح زندگی پربار علمی او در همین 

مجموعه در دسترس است.

پیر لوکوک تحت تأثیر تعلیمات زنده یاد ژاک دوشن گیمن،1 استاد برجستۀ دانشگاه لیژ2 بلژیک، به 

سوی مطالعات ایرانی کشیده شده است و با گامهای بلندی در این زمینه پیش رفته است. دایرۀ پژوهشهای 

او گسترده است و موضوعات مختلفی را در بر می گیرد: زبان  فارسی باستان و کتیبه های هخامنشی، زبان 

اوستا و ترجمۀ کتابهای اوستا، زبانهای دورۀ میانه و کتیبه های پارتی و ساسانی، مسائل گویشی و سرانجام 

ترجمۀ موزون شاهنامه به زبان فرانسه و مقاله های متعدد در زمینه های فرهنگی ایران باستان.

من خوشبختانه از نزدیک افتخار آشنایی با ایشان و همسر درگذشته شان را داشته ام. اما بد نیست به این 

موضوع اشاره کنم که دانشمندان فرانسوی نویس در محافل امروزی ایران کمتر شناخته شده اند؛ جز آنها که 

 در موضوعات تخصصی زبانی و زبان شناسی کار کرده باشند. 
ً
آثارشان به فارسی ترجمه شده باشد و یا صرفا

پیر لوکوک نیز از این قاعده مستثنی نیست و او را کمتر در ایران می شناسند. اما من جزو کسانی هستم که 

کارهای ایشان را خوانده ام و آنها را تحسین می کنم، چون به نظر من ارزش کاربردی تری دارند و در آنها 

مسائل فرهنگی و تاریخی و اساطیرِی برکشیده از متون قدیم و سنگ نوشته ها مورد توجه و تحلیل قرار گرفته 

است. البته ممکن است در مواردی هم با آنها موافق نباشم.

1. Jacques Duchesne-Guillemin.
2. L’Université de Liège.
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شکی نیست که مطالعۀ زبانها و واژگان آنها از نظر زبان شناسی، آواشناسی، ریشه شناسی و غیره دانش 

بسیار مهم و جذابی است و باید مورد توجه قرار بگیرد. ولی فراموش نکنیم که زبان وسیله ای است برای 

بازگو کردن مطالب و خود مطلب ارزش باالتری دارد. من هم همیشه در نوشته ها و ترجمه هایم از متون 

قدیم و در کالسهای درسم کوشیده ام بیش از آنچه به ریزه کاریهای زبانی بپردازم اندیشه ها و مسائل فرهنگی، 

اساطیری و تاریخِی مطرح شده در نوشته ها را مورد توجه قرار دهم. از این رو، به اختصار به معرفی دو اثری 

از پیر لوکوک می پردازم که این وجه در آنها پررنگ تر است.

و  مطالعات  تاریخ  که  می دانیم  همه  می کنم.1  شروع  هخامنشی  سنگ نوشته های  کتاب  از  نخست 

رمزگشایی نوشته های فارسی باستان روایتی حماسه گونه و جذاب دارد. اولین اشاره به آنها در نوشته های 

هرودوت آمده است )17/87(، اما آغاز رمزگشایی از خطوط این کتیبه ها به قرن هفدهم و بازدید گارسیا 

دوسیلوا2 در سال 1618 برمی گردد.

پس از آن دانشمندان ایران شناس ارزنده ای گام  به گام این راه نه چندان هموار را درنوردیدند و ثمرۀ 

مطالعات و اکتشافاتشان را در آثار ارزشمندشان به جای گذاشته اند که پیر لوکوک این مراحل را با جزئیات 

در فصل اول همین کتاب با عنوان رمزگشایی خطوط میخی شرح داده است. کار جالب توجه پروفسور 

با  با موضوع،  با فصلهای مرتبط  را  این است که ریزه کاریهای خوانش سنگ نوشته ها  از دید من  لوکوک 

تحلیلهای منطقی و با زبانی ساده و روان اما پرمحتوا شرح داده است.

این کتاب بجز صفحات آغازین که پیشگفتار و نشانه های اختصاصی و طرز تلفظ حروف فارسی 
باستان و جدول تبارشناسی سلسلۀ هخامنشی را در بر دارد، در دو بخش عمده عرضه می گردد.3

 بخش اول با عنوان پیش درآمد که صفحات 19 تا 147 را شامل می شود و دارای سیزده فصل است: 

1. رمزگشایی الفبای میخی  2. آریاییها در ایران  3. زبانهای رایج در قلمرو شاهنشاهی 4. خط میخی فارسی 
باستان  5. کوروش در بابل و کاخهای پاسارگاد  6. جلوس داریوش و سنگ نوشتۀ بیستون  7. داریوش و کاخ 

تخت جمشید  8. کاخهای شوش  9. آرامگاه های نقش رستم  10. همدان، سوئز و دیگر جایگاه ها 11. اقوام 

قلمرو شاهنشاهی  12. دین هخامنشیان  13. نهادهای هخامنشیان.

متن،  ترجمۀ  عرضۀ  از  پیش  مورد  هر  در  می شود.  شامل  را  سنگ نوشته ها  ترجمه های  دوم  بخش 

شناسنامه ای کامل از اثِر مورد نظر، محل و زبان هایی که این متن بدانها نوشته شده در دسترس خواننده قرار 

می گیرد. این بخش شامل نه مبحث است به شرح زیر:

1. ترجمۀ کتیبۀ مربوط به اریارمنه.
2. ترجمۀ کتیبۀ مربوط به ارشامه.

1. Pierre Lecoq, Les inscriptions de la Perse achéménide. Gallimard, 1997.
و ترجمۀ آن به فارسی: 

پیر لوکوک، کتیبه های هخامنشی، ترجمۀ نازیال خلخالی، زیر نظر ژاله آموزگار، تهران، فرزان نو، چاپ اول 1382، چاپ دوم با تجدید 
نظر 1386.

2. García de Silva y Figueroa.
3. ارجاعات به فصلها و صفحات بنا بر ترجمۀ فارسی است.
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3. سنگ نوشته های دورۀ کوروش دوم )کوروش بزرگ(. در این مبحث ترجمۀ کامل متن بابلی استوانۀ 
کوروش با تجزیه و تحلیل متن و با یادداشتهای مفید آمده است و همچنین سنگ نوشتۀ کوتاهی منسوب به 

کوروش در پاسارگاد نیز معرفی شده است.

4. سنگ نوشته های داریوش اول که مفصل ترین فصل این بخش است. کتیبه های داریوش با ترتیب 
تاریخی معرفی شده اند. نخست شرح کتیبۀ بیستون با ترجمۀ سطر به سطر متن فارسی باستان، عیالمی و 

بابلی، با ذکر تفاوتهای این ترجمه ها و اظهار نظرهای نویسنده که روشنگر موارد مبهم است. این گونه عرضۀ 

مطلب و قرار دادن ترجمه های سه زبانه و به ندرت چهارزبانه در برابر هم ابتکار جالب توجه ترجمۀ لوکوک 

در مقایسه با ترجمه های دیگر از این سنگ نوشته ها است.

و سوئز هم  رستم، تخت جمشید، شوش  نقش  الوند، همدان،  در  داریوش  سپس سنگ نوشته های 

به همین سبک مورد بررسی قرار می گیرد. در پایان این فصل با شرح نوشته های روی مهرها و وزنه ها و 

ظرف هایی که منسوب به دورۀ داریوش هستند نیز آشنا می شویم.

5. سنگ نوشته های مربوط به خشایارشا در همدان و تخت جمشید و شوش و وان در این فصل مورد 
بررسی قرار می گیرد. در اینجا هم ترجمه های فارسی باستان این کتیبه ها با ترجمه های عیالمی و بابلی 

مقایسه می شود. در پایان این فصل هم نوشته های روی مهرها و ظرفهای منسوب به دورۀ خشایارشا بررسی 

شده است.

6. معرفی دو سنگ نوشتۀ از اردشیر اول در تخت جمشید و همچنین نوشته های روی ظرفهای مربوط 
به این دوران، مطالب این فصل است.

7. ترجمۀ سنگ نوشته های داریوش دوم در همدان و شوش در این فصل بررسی شده است.
8. ترجمۀ سنگ نوشته های اردشیر دوم در همدان و تخت جمشید و شوش، مطالب این فصل کوتاه 

است.

9. ترجمۀ سنگ نوشتۀ اردشیر سوم در تخت جمشید و نوشتۀ کوتاهی روی مهری از این دوره محتوای 
این فصل کوتاه است.

پیوستی کوتاه در پایان این فصلها دربارۀ سنگ نوشته ای به یونانی است که حاوی نامۀ داریوش است به 
گاداتاس ساتراپِی ناشناخته در یونیه.1

و  نامهای خاص  از  بسیار مفید  نمایه های  به اضافۀ  به هر فصل  کتابنامه ای جامع مربوط  پایان،  در 

این کتاب روان،  در  لوکوک  بیان  و نحوۀ  زبان  قرار می گیرد.  موضوعات مطرح شده در دسترس خواننده 

شیرین و سهل ممتنع است. من در مقاله ای به طور مفصل به معرفی این کتاب و بررسی دقیق مطالب آن 
پرداخته ام.2

1. Ionie.
2. ژاله آموزگار، »سنگ نوشته های پارس هخامنشی«، نامۀ فرهنگستان، دورۀ پنجم، شمارۀ اول، اردیبهشت 1380 و بازنشر آن در کتاب: 

زبان، فرهنگ، اسطوره، تهران، معین، 1386، صص 567-551.
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اثر ارزشمند دیگر لوکوک که در اینجا به اختصار به معرفی آن می پردازم ترجمۀ کتابهای اوستاست.1

این کتاب مفید و پرمحتوا در 1366 صفحه به همان سبک کتاب قبلی، ترجمۀ کتابهای اوستا را به همراه 

یادداشتهای بسیار مفید در بر دارد و متأسفانه به فارسی ترجمه نشده است. کتابی است کاربردی و شامل 

اطالعات مفید، الزم و کافی دربارۀ تاریخچۀ زبان اوستا، مطالب اساطیری و فرهنگی و تاریخِی برکشیده از 

متون، در کنار ترجمۀ همۀ بخشهای اوستا.

مطالب اصلی کتاب با یادداشت هایی در مورد آوانویسی و کوتاه نویسی در این اثر و متون اصلی پهلوِی 

به تکرار در کتاب می آید آغاز  نامهای خدایان و دیوان که  به  مورد استفاده و شرح اصطالحات مربوط 

می شود.

این کتاب را هم مانند کتاب قبلی به دو بخش می توان تقسیم کرد:

بخش اول که تا حدود صفحۀ 320 ادامه دارد شامل ده فصل است و حاوی مطالب تاریخی و فرهنگی 

و اساطیرِی برکشیده از متون اوستایی.

اوستا و دین  با  آشنایی دانشمندان غربی  تاریخچۀ  اروپا،  اوستا در  و  ایرانی  با عنوان دین  اول  فصل 

زردشتی است.

ی، تثبیت و 
ّ
در فصل دوم با عنوان متون اوستا، از زبان اوستا، نحوۀ نگارش آن، محتوای اوستا به طور کل

جغرافیای اوستا سخن به میان می آید.

در فصل سوم خدایان و دیوان مورد بحث هستند، موضوعات مورد بررسی، اهوره مزدا، امشاسپندان، 

اهریمن و سپس خدایان مهم تر چون آناهیتا، اشی، ایزد آذر، میترا، سروش، هوم، تیشتر، بهرام و غیره و سپس 

خدایان کهتر مانند آدا و آفریتی و اویسریم و غیره. تعریفها و معرفیها جامع و پرمحتوا هستند و خواننده با 

اطالعات جدید روبه رو می شود. سپس دیوان معرفی می شوند مانند خشم، اکومن و تعداد بسیاری که راجع 

به برخی از آنها در جاهای دیگر کمتر صحبت شده است و همۀ مطالب با ارجاع به متنهای اوستایی است.

آشنا  این بخش  در  بسیاری  نامهای  با  ما  افسانه ای است.  و موجودات  قهرمانان  دربارۀ  فصل چهار 

می شویم. برخی معروف اند و برخی کمتر شناخته شده. مورد مثالها همه از متون اوستایی است.

فصل پنج دربارۀ زردشت است. یک فصل کامل به زردشت اختصاص دارد. دربارۀ زندگی زردشت و 

اینکه گاهی وجود تاریخی اش زیر سؤال رفته است بحث می شود و اشاره به این است که چنین سرنوشتی 

 برای همۀ دین آوران رقم می زنند. مطالب مربوط به زندگی نامۀ زردشت که در این فصل مطرح شده 
ً
را غالبا

نیز با اتکا به متون اوستایی است.

فصل شش دربارۀ پیروان و معتقدان دین مزدیسنایی است. در این فصل نخست از تقسیم بندی سه گانۀ 

دومزیل در مورد طبقات سخن گفته می شود و سپس نظریات دیگر در مورد طبقات مطرح می گردد و 

ل بر این طبقات نیز اشاره می گردد. به ثنویت نیز اشاره می شود. 
ّ
همچنین به ارتباط میان طبقات و خدایان موک

1. Pierre Locoq, Les livres de l’Avesta, Les Éditions du Cerf, 2016.
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نیز از مباحث این فصل است. در این فصل همچنین از زروانیت،  اباختران، ثنویت در کالم  اختران و 

جهان شناسی و آفرینش جهان، نخستین انسان و آفرینش انسان، آخرت شناسی و غیره نیز گفتگو می شود.

فصل هفت دربارۀ فرائض و مناسک است. آیین یسنا با همۀ جزئیات و ادوات و آالت مختص به این 

آئین معرفی می گردد. مراسم مربوط به تهیۀ هوم و آتش و قربانیها نیز مطرح می شود و همچنین از آیین تشّرف 

سخن به میان می آید. طهارت و آیینهای مربوط به آن با جزئیات مورد بحث قرار می گیرد. همچنین خواننده 

با مراسم مربوط به مرگ، دخمه ها، نیایشگاه ها، جشن ها، گاهشماری، سلسله مراتب دین مردان و جامعه و 

طبقات در آن با مقایسه با هند آشنا می گردد و مراسم ازدواج نیز مور بحث قرار می گیرد. ولی انواع ازدواجها 

مطرح نمی گردد. تکیۀ اصلی بر ازدواج با خویشان در گسترۀ تاریخ هخامنشی است.

نویسنده در فصل هشت با عنوان سرنوشت آیین مزدیسنایی، با شگفتی از افول دین زردشتی در ایران 

و کوچ پیروانش به دیگر سرزمینها سخن می گوید و بعد مواردی را از نویسندگان دورۀ کالسیک یونان ذکر 

می کند که بسیار به مطالب مربوط به ایران توجه نشان می دادند و به تأثیر متقابل اندیشه های ایرانی و یونانی 

نیز اشاره دارد و تأثیر آیین ایرانی را در بین النهرین و نقش برتر و مهم ایران را در این راستا بازگو می کند. در 

این فصل به مانویت و آیین مزدک نیز پرداخته شده است.

یات قابل توجهی را 
ّ
 مفصلی نیز هست، با عنوان درآمدی به متون اوستایی کل

ً
فصل ُنه که فصل نسبتا

 خواندنی است.
ً
دربارۀ تک تک متون اوستا در بر دارد که واقعا

فصل ده کتابنامۀ مفصلی است که در آن برای هر ده فصل به طور جداگانه کتابهای مربوط معرفی 

می گردد.

 صفحات 305 تا پایان کتاب را شامل می شود حاوی ُنه فصل است و 
ً
بخش دوم این کتاب که حدودا

ترجمۀ سطر به سطر متون اوستایی است.

فصل یک یشت ها، فصل دو یسنا که گاهان نیز جزء آن است، فصل سه وندیداد، فصل چهار ویسپرد، 

فصل پنج خرده اوستا، فصل شش سی روزه، فصل هفت متون دیگر اوستایی مانند آفرین  زردشت، فرهنگ 

اویم، هادخت نسک، هیربدستان و نیرنگستان، پرسشها و غیره را شامل می شود. فصل هشت با نام قطعات 

شامل متونی مانند ائوگَمَدئه چه و غیره است. فصل ُنه شامل نمایه های بسیار مفصل است که صفحات 

1271 تا 1366 را در بر می گیرد.
من در این معرفی بسیار به اختصار کوشیدم ولی باید تأکید کنم که این اثر کاری است کارستان، 

پرمطلب و جامع. مطالعۀ آن تصویر کاملی از باورهای مزدیسنایی و تاریخچۀ اوستا و آخرین اطالعات 

دربارۀ همۀ متون اوستایی را در اختیار خواننده می گذارد. بحث دربارۀ ترجمۀ متون فرصت دیگری می طلبد.

به  را  اثر  این  و مطالعۀ  مریزاد می گویم  ارزنده دست  و  پرکار  دانشمند  این  لوکوک،  پروفسور  به  من 

پژوهشگران این رشته صمیمانه توصیه می کنم.

¨
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ایران شناس نستوه
حبیب برجیان

سرچشمۀ خط میخی فارسی باستان چیست؟ قومی که اوستا را آفرید کی و کجا می زیست؟ نماد دینی 

اما  بزرگ می خوانند  را خدای  یا خورنه؟ چگونه است که هخامنشیان هرمزد  هخامنشیان هرمزد است 

از زردشت سخن به میان نیاورده اند؟ ایاالت هخامنشی با پراکندگی اقوام ایرانی چه مناسبتی داشته اند؟ 

توزیع اقوام ایرانی زبان در فالت ایران چگونه شکل گرفته است؟ اینها پاره ای از پرسش های اساسی است 

که دانشجویان ایران شناسی همواره با آنها روبه رو بوده اند و اساتید این رشته در توضیح آنها کوشیده اند. 

در این گفتمان ها پژوهندگان انگشت شماری بوده اند که آرایشان مطرح و مورد ارجاع بوده است. یکی از 

سرشناس ترین ایشان در نیم قرن اخیر پروفسور پیر لکوک است که در پاره ای از مباحث مذکور در فوق 

پاسخ های منحصربفرد پیشنهاد کرده است.

شرط ورود به این نوع مباحث معلومات جامع دربارۀ ایران زمین است و لکوک از نادر دانشمندانی است 

که واجد این شرط بوده اند. مطالعات او در زبان و فرهنگ و تاریخ ایران به یک دوره یا یک محل محدود 

نیست، بلکه دامنۀ زمانی اش از سپیده دم تاریخ تا زمان ما را در بر می گیرد و پهنۀ جغرافیایی آن از خوارزم 

در خاور تا کردستان در باختر گسترده است. لکوک از متخصصان برجستۀ فیلولوژی ایرانی و از پرکارترین 

استادان این رشته بوده است. کتب و مقاالت جامعی که در خصوص کتیبه های هخامنشی و کتیبه های پارتی 

و فارسی میانه منتشر کرده گواه بر دانش گسترده و پژوهش ژرف و نظر تیزبین او در فرهنگ و زبانهای ایران 

باستان است. از آثار گرانبار لکوک ترجمۀ دو بنیاد فرهنگ ایرانی یعنی اوستا و شاهنامه به فرانسه است. این 

ترجمه ها بیانگر اشراف بر فرهنگ ایران توأم با روشنی بیان و البته سختکوشی اوست.

استادی که از او سخن می گوییم از جملۀ ایران شناسانی است که مرزی ناگذر میان دوره های پیش و 

پس از اسالم ایران نمی شناسند و سراسر تاریخ ایران را در طیفی پیوسته به مطالعه می گیرند. مصداق این 

کیفیت پرداختن لکوک به زبانهای زندۀ ایرانی است. در حقیقت بخشی بزرگ از آثار دامنه دار او در زمینۀ 
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گویش شناسی بوده و من بیش از همه با این آثار آشنایی به هم رسانده ام.

توضیح  در  می گیرد.  بر  در  را  غربی  ایرانی  زبانهای  همۀ  کمابیش  لکوک  گویش شناسی   تتّبعات 

که سیوندی  دارد.  پرمحتوا  مقالۀ  چند  ایرانی  زبانهای  پیوستار  در  آن  جایگاه  و  ردی 
ُ
ک تاریخی   دستور 

کند منتشر  آن  دربارۀ  مشبع  رساله ای  تا  برانگیخت  را  لکوک  است  فارس  در  منحصربفرد   گویشی 

)Le dialecte de Sivand, 1979(. لکوک در ردیف زبان شناسان برجستۀ نسل خود سهمی بسزا در تألیف 

Compendium Linguarum Iranicarum )به سرپرستی رودیگر اشمیت، 1۹8۹( داشت. )ترجمه اش به 
فارسی با عنوان راهنمای زبانهای ایرانی به سرپرستی دکتر حسن رضایی باغ بیدی منتشر شد.( در این کتاب 

لکوک بخش بزرگ زبانهای زندۀ ایران را با عنایت به پراکندگی جغرافیایی رده شناسی کرده است. از این جمله 

 است گروه های آذری )که امروز بیشتر به تاتیک مشهور است( و کاسپی )گیلکی و مازندرانی( و سمنانی 

)که اینک با نام کوِمشی هم شناخته می شود(، گروه فالت مرکزی و گروه جنوب  غربِی هم تبار با فارسی، که 

با تفرس در کلیۀ منابع در سه فصل و با ایجازی که مرسوم آثار مرجع است، تدوین شده است. در طی سی 

سالی که از زمان انتشار این اثر مرجع می گذرد، مطالعه در گویش شناسی ایرانی ادامه یافته و پرسش های 

بسیاری پاسخ یافته، لیکن هنوز مرجعیت این کتاب کماکان به قّوت خود باقی است و مقاالت عالمانۀ 

لکوک مکّرر مورد رجوع پژوهندگان بوده است.

از آثار بی بدیل پیر لکوک کتابی است در زبانهای فالت مرکزی ایران که هشت گویش را در کوهستان 

کرکس و حاشیۀ کویر در بر می گیرد )Recherches sur les dialectes kermaniens, 2002(. مؤلف مواد گویشی 

این اثر بزرگ را از قهرود و ابیانه و ابوزیدآباد و طار )از توابع کاشان( و اردستان و نایین و انارک در حاشیۀ کویر و 

ورزنه در نزدیکی باتالق گاوخونی در طی پژوهش های میدانی سالهای 1969 تا 1974 گرد آورد. استقالل 

 آشکار است. دستور  زبان تطبیقی سازمانی استوار و طرحی روشن 
ً
روش لکوک در تدوین این کتاب قطور کامال

 
ً
منحصرا واژه نامه  و  گرامر  می افکند.  پرتو  ایران  مرکزی  گویش های فالت  ابهامات  از  بسیاری  بر  و  دارد 

مستخرج از متون مفصِل گفتاری است که همراه با ترجمۀ فرانسه نیمی از حجِم نزدیک به هفتصد صفحه ای 

کتاب را در بر می گیرد. دستور زبان و متون با استناد متقابل به یاری سیستم کامپیوتری در هم تنیده شده و این 

روش همراه با قالب بندی سازمند صفحات که بر خوانایی متن کتاب می افزاید از ابتکارات مؤلف است. با 

داشتن این مزایا شایسته است که این اثر ارجمند سرمشق گویش شناسی زبان های ایرانی قرار گیرد.

با این همه نکتۀ قابل انتقادی هم دربارۀ این کتاب هست و آن عنوان آن است. چنانکه در نقد کتاب 

نوشته ام )Studia Iranica, 2005 ,34.2(، عنوان »کرمانی« برای گروه زبان های فالت مرکزی ایران که هسته 

در جبال کرکس )میان کاشان و اصفهان( دارند، مناسب نیست، و اگر گویش های زردشتیان و یهودیان شهر 

ت مهاجرت اخیر این دو اقلیت مذهبی از یزد به کرمان است. اما لکوک 
ّ
کرمان در زمرۀ این گروه است به عل

برای کرمانی بودن این گروِه زبانی توجیه دیگری هم دارد. به تعبیر لکوک آنچه موّرخان یونانی و رومی 

Carmania می خواندند ناحیه ای گسترده در شمال و شرق فارس بوده است. در پاسخ باید گفت که درست 
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 منابع باستانی بر 
ِ

است که حدود کرمان در هیچ یک از منابع باستانی به دقت توصیف نشده، اما برآینِد جمیع

ناحیۀ گرمسیر و نخل خیز در جنوب استان کنونی تا تنگۀ هرمز داللت دارد. این داللت، چنانکه در مقالۀ 

زبان های کرمان نوشته ام )Enc. Iranica, 2017 ,16.3( با آرایش گویش های گرمسیری کرمان که از جیرفت 

تا بندرعباس دامن گسترده است، سازگاری تام دارد. با توجه به دالیل مذکور، به نظر این نگارنده کرمانی 

نامی مناسب برای گروه فالت مرکزی نیست و اگر این گروه به خالف گروه های دیگر زبان های ایرانی فاقد 

نام قومی- تاریخی است، باز ابداع اصطالح کرمانی توجیه پذیر نیست.

شناخت ژرف از زبان های زندۀ فالت ایران از یک سو و تاریخ ایران زمین از دیگر سو، امکان تطبیق این 

دو را برای لکوک فراهم آورده است. وی یک نظریۀ کالن در خصوص مطابقۀ چیدمان کنونی زبان های 

ایرانی با مهاجرتهای تاریخی اقوام پیشنهاد کرده که چون کمتر شناخته شده، شایستۀ یادآوری است. لکوک، 

به دو  را  ایرانِی غربی  پایبند است، زبان های  بدان  تاریخی- تطبیقی که خود  از دسته بندی  صرف نظر 

دستۀ کالن رده بندی می کند. دستۀ نخست، »مادی-کاسپی«، عبارت از تاتی و گیلکی- مازندرانی و 

ردی و کرمانی 
ُ
زازا و گورانی و سمنانی و بلوچی و پراچی-ارموری است. دستۀ دوم شامل فارسی و ک

)= گروه فالت مرکزی( است. ممّیز این دو دسته چند ایزوگلوِس دستوری است که از مهم ترینشان یکی 

و  است  دوم  گروه  در  آن  معکوِس  و  نخست  گروه  در  مضاف الیه  مضاف-  و  موصوف  صفت-  ترتیب 

 hamī در دستۀ نخست و پیشوندهای مشتق از *-ant- دیگری تقابل تکواژ استمرار- میانوند مشتق از

یا hadā*در دستۀ دوم است. دورنمایی که لکوک برای آرایش جغرافیایی دستۀ نخست ترسیم می کند 

هجوم های  آنها  سلسله جنبان  که  است  دومینو،  ویژگی  با  غربی،  شرقی-  پیاپی  مهاجرت های  سلسله 

شکنندۀ سکاها به صفحات خاوری فالت ایران در حدود قرن اول پیش از میالد بوده است. در خصوص 

دستۀ دوم لکوک معتقد است که گروه های فارسی و کرمانی با وجود اختالف در تبار، همگون شده اند؛ 

با این دو گروه آن است که  ردی 
ُ
زیرا از دیرباز همسایگان جنوبی- شمالی بوده اند. سبب همگرایی ک

ردان در امتداد زاگرس، با عنایت به 
ُ
 در همسایگی فارسی و کرمانی بوده و کوچ رو به شماِل ک

ً
ردی بدوا

ُ
ک

ردی، نباید از عهد ساسانی قدیم تر باشد.
ُ
ساخت کنونی زبان ک

نوشته است.  آموزنده  و  آثاری گرانسنگ  و  ایرانی گذرانده  پربار در پژوهش زبان های  لکوک عمری 

یۀ این آثار به زبان فرانسه است و از این روی، با توجه به چیرگی مطلق انگلیسی در دهه های 
ّ
کمابیش کل

با رشد روزافزون  از طرف دیگر،  مانده است.  پنهان  پژوهندگان و عالقه مندان  از  بسیاری  نظر  از  اخیر، 

نشریات میان مایه و شبه پژوهشی، دسترسی به نشریات استخوان دار خاورشناسی فرانسه زبان که از قافلۀ 

رقابت تجاری در اینترنت قدری عقب مانده اند، چندان آسان نیست. با توجه به این کیفیت جای آن دارد که 

بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار وسیلۀ ترجمۀ دست کم گزیده ای از آثار لکوک را به زبان فارسی فراهم آورد 

تا این میراث گران قدر ایران شناسی در اختیار عموم فارسی زبانان قرار گیرد.



خدمات مهم یک ایران شناس
تورج دریایی

پیشبرد  به  مهمی  خدمات  پربارش  عمر  طول  در  بلژیکی،  برجستۀ  ایران شناس  و  محقق  لکوک،  پیر 

تاریخ نویسی و مطالعات زبان ها و ادبیات ایران زمین کرده است. او کارهای علمی اش را با مطالعۀ لهجۀ 

سیوند در استان فارس آغاز کرد. سپس به مطالعۀ لهجه های زیدآباد پرداخت و سرانجام جایگاه زبان کردی 

در میان زبان های ایرانی را بررسی کرد. اما مهم تر از همۀ این ها، کوشش ها و مطالعات او در حوزۀ زبان و 

تمدن ایران باستان است. ترجمۀ او از تمامی کتیبه های پارسی باستان، همراه با توضیحات مهم و نکات 

جدید نه تنها برای محققان و دانشجویان در فرنگ حائز اهمیت است، بلکه ترجمۀ فارسی آن که زیر نظر 

دکتر ژاله آموزگار به انجام رسیده است، راهگشای دانش به روز مطالعات زبان و ادبیات پارسی باستان برای 

عالقه مندان در ایران و جهان بوده است. پیشگفتار کتاب لکوک به نوبۀ خود کاری است مهم و درخور 

توجه، به ویژه در تدریس تاریخ و زبان شناسی ایران هخامنشی. بخش نخست کتاب مروری کامل بر تاریخ 

و تمدن هخامنشی است. لکوک سپس تمام کتیبه های پارسی باستان از آریارامنس و ارشام تا اردشیر سوم را 

به زیبایی ترجمه کرده و مهم تر آنکه خوانش های متفاوت در متون بابلی و عیالمی از این کتیبه ها را نیز ذکر 

می کند. عالوه بر این، ترجمۀ بابلی استوانۀ کورش کبیر و در پایان، نامۀ مهم بغداد را از یونانی در این کتاب 

گنجانده است. 

اولین ترجمۀ علمی  بود.  اوستا  تمام  آن ترجمۀ  و  انجام داد  بعد لکوک کاری سخت تر  بیست سال 

کامل اوستا اثر جیمز دارمستتر در دو دهۀ آخر قرن نوزدهم انجام شد که همچنان شایان توجه است. ما 

ترجمۀ فارسی کاملی از اوستا در دست نداشتیم تا زنده یاد ابراهیم پورداود برای نخستین بار در اوایل قرن 

بیستم اوستا را به فارسی ترجمه کرد و ایرانیان، افغان ها و تاجیک ها را با سروده های باستانی شان آشنا کرد. 

 جلیل دوستخواه نیز همان کار پورداود را به روز کرد و ترجمه ای روان تر برای خوانندگان به یادگار گذاشت. 
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در نیم قرن اخیر ما شاهد ترجمه ها و تحقیقات مهمی از قسمت هایی از اوستا هستیم، اما این لکوک بود 

که کاری کارستان انجام داد و ترجمه ای عالمانه و خواندنی را در هزار و سیصد و شصت و شش صفحه به 

جهانیان ارائه داد. پیشگفتار سیصد صفحه ای او دربارۀ تاریخچۀ مطالعات اوستا، خدایان، دیوان و قهرمانان 

ایرانی، به همراه نکات مهمی دربارۀ شخص اشو زرتشت – پیامبر ایران و جهان بینی ایرانی، مراسم مذهبی 

زرتشتی و همچنین مقدمه و مرور او بر هر قسمت از اوستا کاری است درخشان و قابل ستایش. نه تنها 

ترجمۀ فرانسوی لکوک از اوستا خواندنی است، بلکه مطالعۀ حواشی او که مشتمل بر نکات بغرنج و دشوار 

پژوهش های اوستایی است بر هر محقق و عالقه مندی در این حوزه شایسته و بایسته است.

اما آنچه لکوک را از دیگر محققان ایران باستان متمایز می کند، تبّحر و دانش او در مطالعۀ زبان فارسی 

است. او دو سال پیش نیز شاهنامۀ فردوسی را در هزار و هفتصد و چهل صفحه به فرانسه ترجمه کرد. 

همانند کارهای قبلی این استاد بزرگ، نه تنها ترجمه بلکه متن پیش گفتار او بر شاهنامۀ فردوسی حاوی 

نکات مهمی است برای آنانی که در فرنگ می خواهند دربارۀ حماسۀ ملی ایرانشهر )از جیحون تا فرات( 

اطالع یافته و با جهان بینی ما آشنا شوند. به راستی چه کسی در این دوران قادر است که به این دقت و زیبایی 

متن اوستا و کتیبه های پارسی باستان را همراه با خوانش های بابلی و عیالمی، و یا متن شاهنامه را از فارسی 

به زبان دیگری ترجمه کند؟ این کاری است که به ندرت در تاریخ انجام شده است و تنها کسی می تواند 

این مهم را به انجام رساند که دهه ها دانش اندوخته باشد. با چنین همتی در ترجمۀ متون ما، لکوک توانسته 

فرهنگ و تمدن ایران زمین را به جهانیان بشناساند و بابت همین پشتکار برازندۀ دریافت بیست و هشتمین 

جایزۀ ادبی و تاریخی دکتر محمود افشار باشد.

¨
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پیر لکوک
سلین ردار

ترجمۀ سحر وفایی تاج خاتونی

تنوع حوزه های مورد عالقۀ پیر لکوک در زمینۀ وسیع مطالعات ایران شناسی از کتابنامۀ وی مشهود است. 

عالوه بر ایراِن باستان که در کانون توجه اوست و نیز مطالعات مربوط به ادوار بعد، لکوک همچنین به 

بررسی و مطالعۀ ایران مدرن و معاصر دلبستگی دارد. در قلب این ادوار وسیع تاریخی، پیر لکوک عالقۀ 

خود را بیشتر بر مطالعۀ متون با تکیه بر جنبه های زبانی، متن شناختی و خط شناسانه معطوف نموده و 

فارسی  از  برگردان  ایران هخامنشی،  کتیبه های  این مدعا:  بر  او شاهدی است  فهرست کتابها و مقاالت 

 بیست سال از انتشار آن همچنان 
ً
باستان، عیالمی، بابلی و آرامی )1997(، اثری که با وجود گذشت تقریبا

مرجع است و همچنین تحقیقات وی در مورد گویشهای امروزی: گویش سیوند )1979( و تحقیقاتی در 

باب گویشهای کرمان )2002(.

عشق پیر لکوک به زبانهای گوناگون از مرزهای ایران نیز فراتر می رود. کتابخانۀ شخصِی بزرگ وی که 

مملو از کتابهای روش  یادگیری زبانهای متفاوت می باشد - از اسپانیایی و چینی گرفته تا سواحیلی - گواه 

این مطلب است. 

لکوک پیش از روی آوردن به زبانهای ایرانی، به تحصیالت کالسیک، یعنی التین و یونانی پرداخت. 

او پس از تحصیل در دانشگاه لیژ بلژیک )دبیری زبانهای باستانی در سال 1965؛ دکترای تاریخ و ادبیات 

شرقی در سال 1974 با تمرکز بر گویش سیوند(، به منظور ارتقاء مهارتهای خود به پاریس رفت )دکترای 

زبان شناسی، با مطالعۀ گویشهای مرکزی ایران به راهنمایی ژیلبر الزار در سال 1983(، شهری که از آن پس 

هرگز آن را ترک نکرده است.

در ابتدا در دانشگاه کاربردی مطالعات عالی به عنوان مدّرس )1985-1987( و سپس در همان دانشگاه 
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به عنوان مدیر کرسی زبان شناسی و متن شناسی ایرانی )1989-2004( انتخاب شد و به تدریس زبانهای 

و  زبانها  ی 
ّ
مل فراتر رفت و در مؤّسسۀ  از تدریس در دانشگاه کاربردی مطالعات عالی  پرداخت.  ایرانی 

تمدنهای شرقی )زبانهای شرقی( و همچنین در مدرسۀ عالی لوور )کتیبه شناسی هخامنشی، زبان فارسی 

میانه و پارتی( به آموزش پرداخت. هر آن که در کالسهای او شرکت جسته است می تواند این موضوع را تأیید 

کند که تدریس برای او به مثابۀ عالقه و تمرینی است که آن را به عالی ترین شکل ممکن انجام می دهد. او با 

صبر، اشتیاق، صراحت بیان و دانش خود نسلهای بسیاری را تربیت کرده که حضور مستمرشان مبّین کیفیت 

تعلیمی است که از استاد خود دیده اند. لکوک کماکان خستگی ناپذیر ادامه می دهد و هر هفته دانسته های 

خود را در مدرسۀ عالی لوور به اشتراک می گذارد.

طی این سالها، او کتابهای درسی بسیاری تألیف نموده و در اختیار دانشجویان قرار داده است:

خالصۀ دستور زبان فارسی میانه )]پهلوی فارسی میانۀ زردشتی[(؛

خالصۀ دستور زبان سغدی )متون بودایی، مانوی و مسیحی، کتیبه ها و غیره(؛

راهنمای زبان شناسی و متن شناسی ایرانی، با مقدمه ای بر مطالعۀ زبانهای هندواروپایی و ضمیمه ای 

بر زبانهای جهان؛

راهنمای زبان فارسی باستان )دستور زبان، متون و واژه نامه( و کتابهای دیگر.

این کتب درسی کمبودهای محتوایی مهمی را که در این شاخۀ تحصیلی وجود داشت برطرف نمود و 

نیاز  مبرم دانشجویان به منابع آموزشی را برای آغاز تحصیل و پیشرفت در این رشته به طور کامل پوشش داد.

شایان ذکر است که برخی دیگر از این کتب توسط نشر گوتنر در سال 2020 به چاپ رسیدند:

کتیبه شناسی هخامنشی، فارسی باستان: دستور زبان، متون و واژه نامه.

کتیبه شناسی اشکانی و ساسانی، پارتی و فارسی میانه: دستور زبان، متون و واژه نامه.

زبانهای ایرانی: کتاب راهنمای زبان شناسی و متن شناسی ایران.

ترجمۀ کامل او از اوستا نیز با مقدمه ای مفصل در سال 2016 توسط انتشارات سرف منتشر شد.

کنجکاوی علمی پیر لکوک او را به سمت زبانهای امروزی ایرانی و به ویژه به سمت شاهکار فردوسی 

سوق داد. در سالهای اخیر، او به صورت خستگی ناپذیر این شاهکار را خوانده و ترجمه کرده است تا بتواند آن را 

در قالب شعر آزاد و مقفی در دسترس غیر فارسی زبانان قرار دهد. صبر و اراده ای که او در این کار از خود 

س می نگرد. همان طور که خود می گوید: 
ّ

نشان داده است بیانگر این است که به آن به مانند پیشه ای مقد

»من آن قدر در فردوسی غرق شده ام که انگار یک زندگی بندیکتی1 را می گذرانم، البته بدبختانه بدون حضور 

بندیکتین.2 بهتر این است که ذهن  و  روحمان را روشن نگاه داریم.« زحمات بی پایان او در این زمینه با انتشار 

کتاب در سال 2019 به ثمر نشست: شاهنامه کتاب شاهان، منقوش به مینیاتورهای خارق العاده.

1. بندیکت: از قدیسان مسیحی )547-480م(. - م.
2. بندیکتین: نوعی مشروب الکلی گیاهی که در فرانسه تولید می شود. در اینجا تشابه دو واژۀ بندیکتی و بندیکتین با دو معنای کاماًل 

متفاوت نوعی طنز ایجاد کرده است. - م.
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لکوک عالوه بر تدریس، در زمینۀ نشر نیز بسیار فعال است و تا همین اواخر ابتدا به عنوان ویراستار 

همکار و سپس در مقام ویراستار مجموعۀ اکتا ایرانیکا فعالیت می نمود. همۀ ایران شناسان بعدی یا دنباله رو 

او بوده اند و یا از آثارش بهره جسته اند. همچنین ناگفته نماند که او به جز شخصیت علمی پربارش، مردی 

دوست داشتنی، بسیار نیک سیرت، دلسوز، خوش برخورد و خوش اخالق است.

¨
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از اوستا تا شاهنامه
شروین فریدنژاد

عالقه مندی های پژوهشی پیر لوکوک، ایران شناس نامدار بلژیکی، گسترۀ وسیعی از پژوهش های فقه اللغة 

و زبان شناسی از دورۀ باستان تا مدرن را در بر می گیرند. راهی که او در آغاز با تحصیل و مطالعۀ زبان های 

یونانی و التینی آغاز کرده  بود، در نهایت به نگارش رسالۀ دکتری اش دربارۀ گویش سیوندی )1974(1 

انجامید. در نوشته های پرشمار و کتاب های مختلف لوکوک دربارۀ گویش های ایرانی نو تا ترجمه های 

کتیبه های شاهی هخامنشی و متون اوستایی و در آخرین کتاب منتشرشده از او که ترجمۀ منظومی از 

شاهنامۀ فردوسی است، عالقه و تسلط لوکوک را به فرهنگ و زبان های ایرانی به خوبی می توان دید. در 
این  بپردازم، چه  او  آثار متعدد  به نقد و بررسی آرای علمی و کیفیت  تا  یادداشت کوتاه قصد ندارم  این 

این  اما همان گونه که عنوان  انجام شده.  بارها  به دست همکاران متخصص حوزه های مورد بحث  مهم 

یادداشت نشان می دهد، دوست دارم به جنبه ای دیگر از اهمیت آثار لوکوک به ویژه جسارت عالمانه اش در 

دو پروژۀ بسیار بلندپروازانه و مهم وی در ترجمۀ دو »متن« کهن و مهم فرهنگ و زبان های ایرانی یعنی 

اوستا و شاهنامه بپردازم. »بلندپروازانه« ازان رو که بر هر پژوهنده و دانشجوی زبان و فرهنگ و دین های 

ایرانی آشکارست که این دو »متن« نه تنها به دو بازۀ زمانی متفاوت و دور از هم تعلق دارند و به این اعتبار 

نیازمند تسلط به ابزار و دانش هایی گسترده از حوزه های مختلف زبان و دین و فرهنگ ایران اند، بلکه هر 

دوی این منظومه های کهن، متونی فربه و حجیم اند که تنها تصور ترجمۀ آن ها در قالب پروژه ای فردی در 

نگاه نخست نیازمند آرمانی بلند است. با ترجمه و تعلیقات لوکوک از کتیبه های فارسی باستان2  که در سال 

1997منتشر شد و همین طور ترجمۀ کامل متون اوستایی3  که نزدیک به دو دهه بعد از آن در سال 2016 
1. Lecoq, Pierre. Le dialecte de Sivand. Beiträge zur Iranistik 10. Wiesbaden: Reichert Verlag, 1979.
2. Lecoq, Pierre. Les inscriptions de la Perse achéménide. L’Aube des peuples. Paris: Gallimard, 1997.
3. Lecoq, Pierre. Les livres de l’Avesta: les textes sacrés des Zoroastriens ou Mazdéens. Paris: Les éditions du Cerf, 2017.



به چاپ رسید، اکنون ترجمه ای به روز از تمامی متون ادبی ایران  باستان در اختیار خوانندگان و پژوهشگران 

فرانسوی دان قرار دارد. نکته ای شاید به ظاهر کم اهمیت اما به راستی بسیار مهم برای هم جامعۀ علمی و هم 

عالقه مندان فرهنگ و زبان های باستانی که با دسترسی به ترجمه هایی در مجموع دقیق و قابل اعتنا و البته 

خوشخوان از تمامی پیکرۀ ادبی ایرانی باستان که نظیر آن نه در انگلیسی و آلمانی و نه در فارسی هنوز در 

دسترس نیست، می توانند از محتوای این متون بهره مند شوند. 

دشواری ترجمۀ متون اوستایی و هم البته شاهنامه در مقایسه با کتیبه های فارسی باستان اما از لونی 

دیگر و بسیار وابسته به تصمیم بنیادین انتخاب متن پایه برای ترجمه است که ارتباط مستقیمی با بحث ها 

و مشکالت نسخه شناسی و تصحیح این متون دارد. با پایان تصحیح مهم شاهنامۀ ویراستٔه جالل خالقی  

مطلق1 مشکل متن بنیادین قابل اعتماد برای شاهنامه حل شد، در حالی که همچنان تصحیح کامل و به روز 

با وجود اهمیت  متون اوستایی در دسترس نیستند. شاید گستردگی و پیچیدگی همین مسائل باشد که 

انکارناپذیر هر دوی این متون، به استثنای ترجمه  های لوکوک، هنوز ترجمه های کامل، به روز و یکدستی 

ازین دو متن در هیچ یک از زبان های اروپایی در دسترس نیست.2 به خصوص در مورد اوستا، این کهن ترین 

سند ادبیات و زبان های ایرانی، حتی در زبان فارسی هم با وجود تداوم تاریخی حضور زرتشتیان ایران و 

وجود رشتۀ فرهنگ و زبان های باستانی، هنوز ترجمۀ کامل، به روز و قابل اطمینانی از مجموعۀ متون 

اوستایی را در اختیار نداریم. 

 اینکه این دشواری چنین وظیفه ای را پژوهشگری فرانسوی زبان بر خود هموار کرده است، ریشه در سنتی 

دانشگاهی  سنت  در  بی تردید  اوستا  با  اروپائیان  آشنایی  آغاز  و  اوستایی  مطالعات  تاریخ  دارد.  کهن تر 

نِکتیل دوِپرون،3 نخستین مترجم 
َ
فرانسوی زبان ریشه دارد و با نام اوستاشناس بزرگ فرانسوی، آبراهام ایاَسنت ا

نِکتیل دوِپرون با نام 
َ
 کتاب دینی باستان ایرانیان به یک زبان اروپایی )همانا فرانسوی( گره  خورده است. ترجمۀ ا

زند-اوستا   4 با مقدمه و تعلیقات مفصل در سه جلد و در سال 1771 میالدی و در اواخر دوران کریم خان 

 به کتاب مهم شرق شناس 
ً
زند در فرانسه چاپ شد. دانش اروپاییان تا پیش از چاپ این ترجمه عمدتا

نامی بریتانیایی، توماس هاید،5 با نام دین کهن ایرانی6 که در سال 1700 میالدی منتشر شد و گزارش های 
1. این تصحیح نخست در هشت دفتر در فاصلۀ سال های 13۶۶–138۶ توسط انتشارات بنیاد میراث ایران در نیویورک منتشر شد و سپس در سال 

138۶، در یک مجموعۀ هشت جلدی یک جا توسط مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسالمی به چاپ رسید. دومین ویراست این تصحیح در دو جلد 

و توسط انتشارات سخن در سال 13۹3 منتشر شد.
2. مراد اینجا البته ترجمۀ یکدستی از تمام مجموعۀ متون اوستایی است. اوستاشناسان ترجمه ها و شرح های متعددی از بعضی از متون اوستایی، 

به ویژه متون اوستای عتیق و بعضی یشت های کهن به زبان های آلمانی، فرانسوی، ایتالیایی و انگلیسی منتشر کرده اند. 
3. Abraham Hyacinthe Anquetil-Duperron )1731-1805(
4. Anquetil-Duperron, Abraham Hyacinthe. Zend-Avesta: Ouvrage de Zoroastre, contenant les idées théologiques, 

physiques & morales de ce législateur, les cérémonies du culte religieux qu’il a établi, & plusieurs traits importants relatifs 
à l’ancienne histoire des Perses. 3 vols. Paris: Tilliard, 1771.

5. Thomas Hyde )1636-1703(.
6. Hyde, Thomas. Veterum Persarum et Parthorum et Medorum religionis historia. Editio secunda. Oxon: e typo-

grapheo Clarendoniano, 1700.

24
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ه )1620 م(، تاورنیه )1678 م( و شاردن )1721 م( محدود بود. کتاب 
ّ
وال

ّ
جهانگردان اروپایی همچون پیترو ِدال

نِکتیل دوِپرون در تحمل رنج سفر شش و نیم ساله اش به هند در جستجوی اوستا و یاد 
َ
هاید که الهام بخش ا

گرفتن زبان آن بود، هیچ کدام از متون اصلی اوستا و پهلوی را که نه در اروپا در دسترس بودند و نه زبانشان 

هنوز شناخته شده بود، در بر نداشت. تنها تسلط هاید به متون فارسی و عربی بود که به او این امکان را داد تا 

دین ایران باستان و پیامبرش، زرتشت را بر اساس متونی چون الملل والنحل شهرستانی، روضة المناظر في 

اخبار االوائل واالواخر ابی الولید محمد بن الشحنة و فرهنگ جهانگیری، در کنار بهره گیری از اطالعات 

در دسترس از طریق متون عبری و سریانی و یونانی و التین توصیف کند. تنها متون زرتشتی ای که هاید 

بدانها دسترسی داشت و از آنها در کتاب خویش بهره برد، ارداویراف نامۀ فارسی و صد در بودند. با ترجمۀ 

نِکتیل دوِپرون، آنچه امروز به نام دانش »اوستاشناسی« و »مطالعات زرتشتی« می شناسیم به سرعت جای 
َ
ا

خود را در دانشگاه های اروپایی باز کرد. افزون بر یک سده بعدتر، در آغاز نیمۀ دوم سدۀ نوزدهم میالدی، 

زبان شناس و خاورشناس نامی آلمانی، کارل فریدریش گلدنر،1 تصحیح عظیم اوستا را در سه جلد )جلد 

اول یسنا، 188۶، جلد دوم ویسپرد و خرده اوستا، 1889 و جلد سوم وندیداد، 1896( منتشر کرد.2 این 

تصحیح که با وجود مشکالتی همچنان اهمیت خود را حفظ کرده  است، راه را برای ترجمه های انتقادی از 

متون اوستایی گشود و در کنار ترجمه های آلمانی اشپیگل )1852-1863(3 و ولف )1910(4؛ ترجمه های 

انگلیسی جیمز دارمستتر )188۰ و 1883(5 و الورنسه میلز )1887(6 و ترجمۀ دوم دارمستتر به فرانسوی 

)1892-1893(7 فصل جدیدی از مطالعات اوستاپژوهی را رقم  زد. این واپسین ترجمۀ فرانسوی دارمستتر، 

آخرین تالش برای ترجمۀ  کامل همۀ متون اوستایی به یکی از زبان های اروپایی بود. صد و بیست وپنج 

سال بعد از این ترجمه، ترجمۀ لوکوک از اوستا دیگر بار ترجمه ای روان و کامل از متون اوستایی را در 

اختیار عالقه مندان قرار داد. اهمیت این ترجمه را البته در همین آرمان دسترس پذیر کردن متون مقدس 

1. Karl Friedrich Geldner )1852-1929(.
2 . Geldner, Karl Friedrich. Avesta: Die heiligen Bücher der Parsen. 3 vols. Stuttgart: Kohlhammer, 1886-1895.
پیش از گلدنر  تصحیح نیلس لودویگ وسترگارد با عنوان »زند اوستا یا کتاب های مذهبی زرتشتیان« )۵۴–18۵۲( نخستین تالش در جمع آوری و 

چاپ متون اوستایی بود. نک:
Westergaard, Niels Ludvig, ed. Zendavesta or the Religious Books of  the Zoroastrians. [Nachgedruckt Reichert 

1993]. Copenhagen: Gyldendal, 1852-1854 [new. Ed. Schmitt, R. Wiesbaden: Reichert, 1993].
3. Spiegel, Friedrich von. Avesta: die heiligen Schriften der Parsen; aus dem Grundtexte übersetzt, mit 

steter Rücksicht auf  die Tradition. 3 vols. Leipzig: Engelmann, 1852-1863.
4. Wolff, Fritz. Avesta: Die heiligen Bücher der Parsen. Übersetzt auf  der Grundlage von Christian Bartholomae’s alt-

iranischem Wörterbuch. Strassburg: Trübner, 1910.
5. Darmesteter, James. The Zend-Avesta. 2 vols. The Sacred Books of  the East 4 & 23. Oxford: Oxford University 

Press, 1880-1883.
6. Mills, Lawrence Heyworth. The Zend-Avesta: Vol. III. The Yasna, Visparad, Âfrînagân, Gâhs, and Miscellaneous 

Fragments. The Sacred Books of  the East 31. Oxford: Oxford University Press, 1887.
7. Darmesteter, James. Le Zend-Avesta: Traduction nouvelle avec Commentaires historique et philologique. 3 vols. 

Annales du Musée Guimet 21, 22, 35. Paris: Leroux, 1892-1893.
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همچون  همجوار  مرتبط  رشته های  پژوهشگران  به خصوص  و  غیرمتخصص  خوانندگان  برای  زرتشتی 

مطالعات ادیان و تاریخ باستان باید دانست. موضوع مهمی که در میانۀ پژوهش های طوالنی و دانشگاهی 

آیینی و کمترشناخته شدۀ  به مرور نسخه های  نود میالدی که  دهۀ  از  فراموشی سپرده می شود.  به  همواره 

اوستا )به خصوص نسخه های اوستای آیینی سنت ایرانی که گلدنر از وجودشان بی خبر بود( در دسترس 

پژوهشگران قرار گرفتند تا به امروز که تعداد قابل توجهی ازین نسخه ها شناسایی و بررسی شده اند، لزوم 

تجدید نظر در نگاه گلدنر به اوستا و تصحیح او که پژوهش های اوستایی را دهه ها در سیطرۀ خود داشت 

و دارد، روشن  شد. پژوهش های جدید اوستاشناسی به خصوص آگاهی از ویژگی آیینی متون در دسترس 

اوستایی در نوشته ها و پژوهش های بسیار مهم ژان کلنز، آنتونیو پانائینو، آلبرتو کانترا و دیگران به خوبی 

منعکس شده و فصل جدیدی در مطالعۀ متون اوستایی را گشوده است. اهمیت این مساله به ویژه تأثیر 

مهمی در چگونگی رویکرد و فهم ما از آن دسته از متون اوستایی دارد که آن ها را امروزه با نام متون نیایشی 

یا آیینی بلند )َیسنَه، یسنۀ رپیثوین، ویسِپَرد، ویِدوداد یا وندیداد و ویشتاسپ َیشت( می شناسیم. ویسِپَرد 

به ویژه مثال مهمی است برای فهم این رویکرد، چه اگر بر مبنای تصحیح گلدنر، ویسِپَرد را متنی مجزا در 

نظر بگیریم، عمال با متنی سر و کار داریم که به ظاهر نامفهوم است و هر تالشی در راه ترجمۀ آن جز با 

تخیل و تحمیل معنی ممکن نخواهد شد. حال آنکه ویسِپَرد در ترکیب با بخش های مختلف یسنه، آن گونه 

که در نسخه های آیینی اوستا به دست ما رسیده، به ناگاه کلید فهم خویش را در اختیار خواننده قرار می دهد 

 نامفهوم، به ناگهان و به سادگی مفهوم می شود. ترجمۀ لوکوک هرچند که این 
ً
و این متن به تنهایی ظاهرا

رویکرد مهم در ترجمۀ اوستا را نادیده می گیرد و متن تصحیح گلدنر را به عنوان متن پایۀ ترجمه استفاده 

می کند، اما همچنان برای دسترسی خوانندگان ناآشنا به زبان اوستایی به سایر بخش های اوستا به ویژه متون 

اوستایی متأخر همچون یشت ها که ساختار روایی منسجم و مجزایی از متون آیینی بلندتر و اوستای عتیق 

نقطۀ عزیمت از ادبیات دینی ایرانی باستان به  اوستا  دارند، بسیار مفید جلوه می کند. همین یشت های 

شاهنامه، دیگر ستون مهم ادبیات روایی و حماسی ایران نیز هستند و این گونه پروژۀ فکری بزرگ لوکوک با 

ترجمۀ شاهنامه تکمیل می شود. اسطوره ها، شاهان و قهرمانان اساطیری و حماسی  ایران شرقی که در اوستا 
زنده اند، سده ها بعد در شاهنامه دوباره جان می گیرند. این پیوستگی ساختاری و تداوم روایی و مفهومی 

که در جنبه های مختلف متون دینی، ادبی و تاریخی ایران باستان تا دوران میانه و تا به امروز، همواره نظر 

پژوهشگران و عالقه مندان را به خود جلب کرده، اکنون به لطف ترجمۀ جذاب و خوشخوان لوکوک از 

متون اوستایی و شاهنامه در اختیار همگان قرار دارد و همین نکته هم به تنهایی برای درک اهمیت ترجمه های 

لوکوک از این متون و ماندگاری اش بسنده خواهد بود.    

¨
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پیر لکوک، پژوهشگری عاشق ایران و فرهنگ ایرانی
بهمن مرادیان

در وصف بسیاری از آموزگاران و استاداِن خوب گفته اند که عاشق تدریس و آموزش هستند، اما در مورد 

برخی دیگر می توان گفت که دوستدار موضوعی که در آن پژوهش کرده اند و آن را تدریس می کنند هم 

هستند. پیر لکوک را باید در گروهی از استادان جای داد که هم عاشق تدریس است و هم عاشق موضوعی 

 پنج ساله )2000 تا 2005 میالدی( که به طور 
ً
که تدریس می کند. این موضوع را در طول دوره ای حدودا

مداوم در کالسهایش شرکت می کردم دریافتم.

او آموزگاری تواناست که بیان خوبی دارد و بسیار هم منظم است. در وصف این بخش همین کافی 

 دو ساعت بدون وقفه بر روی صندلی خود 
ً
است که بگویم رأس ساعت درس را شروع می کرد و معموال

می نشست و صحبت می کرد. تنها وقفه این بود که بلند می شد و بر روی تخته سیاه می نوشت، یا اینکه در 

بین کتابها یا ترجمه های پرینت شده اش که هنوز چاپ نکرده بود به دنبال شاهد می گشت. با نگاه مرتب به 

ساعت نصب شده بر دیوار کالس، وقت را طوری تنظیم می کرد که تا ساعت پایان کالس را نشان می داد، او 

آخرین بخشهای گفت وگو را به پایان آورده و نتیجه گیری کرده باشد. از اینها مهم تر، اگر جسارت این را داشته 

باشم که او را با چند استاد دیگر که در همان زمان به طور مداوم در کالسهایشان شرکت می کردم مقایسه 

کنم، باید بگویم روش تجزیه و تحلیل »متعادل و بی طرفانه ای« داشت. دلیل و تعریِف این روِش تجزیه و 

تحلیل موضوع این نوشته نیست و از آن می گذرم.

او دوستدار فرهنگ ایرانی به معنی عمومی آن است. به همین دلیل به همان اندازه که دربارۀ متنهای دورۀ باستان 

و میانۀ زبانهای ایرانی می تواند با هیجان صحبت کند، گویشها و متنهای دورۀ نو را نیز تا حدود بسیار زیادی 

می شناسد و از آنها نیز در تجزیه و تحلیلهایش استفاده می کند. عالوه بر این، عالقۀ او به فرهنگ ایرانی 

مرزهای جغرافیایی امروزی را هم درمی نوردد و از افغانستان و آسیای مرکزی تا ایران امروزی را شامل می شود.
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پاریس تدریس  او در سه مؤسسۀ معتبر فرانسه در  در سالهایی که در کالسهایش شرکت می کردم، 

 
ً
می کرد. اولین آن در بخش تاریخ و فقه اللغه در مدرسۀ کاربردی مطالعات عالی بود که در آنجا معموال

هر سال متنی را از دورۀ باستان یا میانۀ زبانهای ایرانی تجزیه و تحلیل و ترجمه می کرد. از جملۀ مهم ترین 

متنهایی که در اینجا تدریس می کرد متن گاهان از دورۀ باستان و متن بندهش از دورۀ میانۀ زبانهای ایرانی 

بود. دومین مرکز موزۀ معروف لوور بود که بخشی به نام مدرسۀ لوور را نیز در خود داشت. در مدرسۀ لوور 

 کتیبه ها را درس می گفت و این کتیبه های هخامنشی تا کتیبه های دورۀ میانۀ زبانهای ایرانی را شامل 
ً
معموال

می شد. سومین مرکز دانشگاه سوربن نو بود که در آنجا زبان شناسی تاریخی زبانهای هندوایرانی را تدریس 

می کرد. برای این بخش، جزوه ای تهیه کرده بود که تاریخچه ای بسیار خوب از زبانهای هندوایرانی در 

آن بود. در کنار آن، جزوه ای دیگر هم تهیه کرده بود از دستور زبان پهلوی و نمونۀ متنها که آن را هم برای 

دانشجویان مبتدی تدریس می کرد.

 همیشه چند دقیقه پیش از کالس در محوطۀ حیاِط جایی که کالس داشت با لیوان قهوه و سیگار 
ً
معموال

حاضر بود و این چند دقیقه فرصتی بود که برای دانشجویان خاطرات خود را از سفرهایش به افغانستان، 

 
ً
ایران یا آسیای مرکزی نقل کند. خاطراتی همراه با طنز که پیوندی هم با زبان و زبان شناسی داشت. مثال

تعریف می کرد که در دوران جوانی در سفری به افغانستان نیاز به صرافی داشته است. برای همین از فردی 

می پرسد که صرافی کجاست؟ و آن فرد جواب می دهد که »برود به کنار دریا«! او با خود به معنی ای که برای 

»دریا« می دانسته فکر می کند و تعجب می کند که دریایی را در افغانستان نمی شناسد! دوباره می پرسد و 

متوجه می شود که دریا معنی »رود« هم دارد.

انگار همین دیروز بود که در دفتر مطالعات ایرانی در دانشگاه سوربن نو اولین بار به نزد او رفتم. حدود 

یک ساعت گفت وگو کردیم و سپس یک بند از متنی پهلوی و یک بند از متنی اوستایی را بر روی برگه ای 

به دستم داد و گفت که کلمات را تجزیه و تحلیل کنم. پس از آن، گفت که متن یادگار زریران را برای دورۀ 

پیش دکتری کار کنم. بسیار تعجب کردم، چون هم انتظار داشتم که مستقیم به دورۀ دکتری بروم و هم اینکه 

متوقع بودم که برای انتخاب متن بیشتر وقت می گذاشتیم. در مورد این هر دو مطلب، با او صحبت کردم. او 

گفت که هدف از این دوره یادگیری »روش شناسی فرانسوی«1 است و در ادامه توضیح داد که در این مرحله 

مهم نیست که بر چه متنی کار می شود یا اینکه آیا »یافتۀ نو« از این کار حاصل می شود یا نه؛ بلکه هدف این 

است که بتوان روش ارائه و اصول روش تحقیق را به خوبی یاد گرفت و به کار بست. در آخر هم اضافه کرد 

که البته اگر پیشنهاد جدید یا راه حلی هم عرضه شود بسیار خوب است.

کالسهای او نمونۀ عالی از این نوع روش شناسی و تجزیه و تحلیل بود. به طور بسیار خالصه به محض 

اینکه واژه یا جمله ای دشواری ای داشت، ابتدا تالش می کرد که به طور دقیقی مسئلۀ مربوط به آن را توضیح 

دهد و پس از آن به خاطر تسلط بسیار خوبی که بر منابع داشت، تجزیه و تحلیلها و راه حلهایی را که تا آن 

1. méthodologie français.
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زمان در نوشته های ایران شناسان مطرح شده بود ارائه می داد و کوتاه نقد می کرد. در پایان تالش می کرد که 

خود راه حلی برای آن واژه یا جمله پیدا کند. در این مرحله از یکی از ابزارهایی که بسیار کمک می گرفت، 

پیدا کردن و مقایسۀ شاهدها یا نمونه های دیگر همین واژه یا جمله در متنهای دیگر بود و در اینجا بود که 

 مجموعه ای 
ً
 از مجموعه ای استفاده می کرد که بر روی کاغذهای آ4 پرینت و سیمی شده بود. تقریبا

ً
معموال

کامل از تمامی متنهای اوستایی و نیز پهلوی، کتیبه ها و شاهنامه را در اختیار داشت. این متنها را خودش در 

طول سالها ترجمه و تجزیه و تحلیل کرده بود و می گفت که هنوز آمادۀ چاپ نیست. خوشبختانه در این 

چند سال اخیر مجموعه ای از متنهای اوستایی و نیز شاهنامه را به فرانسه ترجمه و بررسی و منتشر کرد و باید 

گفت که محصول سالها پژوهش و تدریس را باألخره به طور گسترده ای در اختیار عالقه مندان قرار داد و این 

شاید بزرگ ترین دستاورد او در طی سالها تحقیق و تدریس بود.

در پایان الزم است از بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار برای ایجاد چنین بزرگداشت ادبی و تاریخی 

از دانشمندان و پژوهشگران قدردانی کرد و به همین ترتیب انتخاب پیر لکوک توسط این بنیاد نیز بسیار 

ارزشمند است.
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 208 )Morgenstierne, G. [1983], Bemerkungen zum Wort-Akzent in den Ga-

thas und im  Paschto(

1987  Abstracta Iranica 10:
 28 )Skjærvø, P.O. [1986], Bibliography of  the Works of  Helmut Humbach(
 71 )Asmussen, J.P. [1986], ‘Kamel’ – ‘Nadelöhr’, Math. 19:24, Mark 10:25, 

Luk. 18:25(
 72 (Belardi, W. [1986], La scrittura di fine di parola nel pahlavico dei libri)
 75 (Degener, A. [1986], The Four Infinitudes [Apramāṇas] in Khotanese(
 79 (Emmerick, R.E. [1986], ‘ruki’ in Khotanese ?)
 82 )Gignoux, Ph. [1986], La postposition abar en moyen-perse(
 83 )Gignoux, Ph., Feissel, D. [1986], Encore un mot sur l’inscription pehlevie 

de Constantinople(
 84 )Gnoli, Gh. [1986], Mittelpersisch èr ‘Iranier’(
 86 )Haebler, Cl. [1986], Zum kompletiven Ordinale im Altiranischem(
 88 )Hoffmann, K. [1986], Avestisch ṣ̌ (
 92 )Kellens, J. [1986], Comment faut-il éditer les formes vieil-avestiques de  

paoiriia?)
 99 )Narten, J. [1986], Zum Vokalismus in der Gatha-Überlieferung(
 100 )Oettinger, N. [1986], Altavestisch nāmǝn̄īš(
 102 )Pirart, É. [1986], Le traitement des laryngales intervocaliques en 

vieil-avestique métrique(
 105 )Russell, J.R.. [1986], A Pahlavi Fragment from Holy Echmiadzin, Armenia(
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 114 (Humbach, H. [1985], About Gōpatšāh, his Country, and the Khwārez-
mian hypo- thesis(

 118 )Kellens, J. [1984], Mazdā Ahura ou Ahura Mazdā?)
 120 )Lazard, G. [1985], La métrique de la poésie parthe(
 121 )Lazard, G., Grenet, F. et de Lamberterie, Ch. [1984], Notes bactriennes(
 122 )MacKenzie, D.N. [1984], Some Pahlavi Plums(
 123 )Mayrhofer, M. [1985], *hld-ti “Speise, Futter” im Iranischen(
 125 )Modini, P. [1985], The Origin of  the Indo-Iranian Ergative Construc-

tion(
 127 )Narten, J. [1985], Zur Konstruktion von avestisch yaz(
 128 )Oettinger, N. [1985], Beobachtungen anhand des avestischen Textes 

Yašt 5, 90-93)
 129 )Oettinger, N. [1984], Zur Entwickelung der i̯a- Präsentien im Jungaves-

tischen(
 132 )Rossi, A. [1985], Note sulla cliticizzazzione in mediopersiano e partico(
 133 )Russell, J.R. [1985], Armeno-Iranica(
 134 )Schlerath, B. [1985], Beobachtungen zum Wortfeld ‘singen, preisen, 

rufen,  verkünden’ im Rigveda(
 137 )Schmitt, R. [1985], Ein iranischer Name auf  einem demotischen Papy-

rus(
 138 )Schmitt, R. [1985], Eine neue indoiranische Namengleichung(
 139 )Schmitt, R. [1984], Perser und Persisches in der alten Attischen Komödie(
 142 )Skjærvø, P.O. [1985], Khotanese v- < Old Iranian *dw-(
 143 )Skjærvø, P.O. [1985], Remarks on the Old Persian Verbal System(
 144 )Skjærvø, P.O. [1985], Thematic and Linguistic Parallels in the Achaeme-

nian and  Sassanian Inscriptions(
 146 )Tafazzoli, A. [1985], Some Classical Persian Words and Their Middle 

Iranian  Equivalents(
 147 )Tichy, E. [1985], Avestisch pitar-/ptar-. Zur Vertretung interkonsonan-

tischer Laryn- gale im Indoiranischen(
 148 )Tichy, E. [1985], Jungavestisch sūnīš(
 149 )Vinogradova, S.P. [1981, paru en 1985], K voprosu ob udarenii v  dre-

vnesogdijskom jazyke(
 150 )Weber, D. [1985], Khotansakisch āṣaṇa- «Wert, würdig»)
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 60 (Eilers, W. [1983], Das Volk der Makā vor und nach den Achämeniden)
 62 )Gershevitch, I. [1984], Benveniste and Sogdology(
 63 )Gignoux, Ph. [1984], Le moyen-iranien dans l’œuvre d’Emile Benveniste(
 69 )Lazard, G. [1984], Deux questions de linguistique iranienne(
 72 )C.r. de Back, M., 1978 : Die sassanidischen Staatsinschriften par MacKenzie, 

D.N. [1982](
 73 )Mayrhofer, M. [1983 et 1984], Indo-Germanische Chronik 29a, id. 29b et 

id. 30a(
 74 )Schmitt, R. [1984], Emile Benvenistes Beitrag zur Altpersischen-For-

schung(
 76 )Skjærvø, P.O. [1983], Farnah- : mot mède en vieux-perse(
 77 )Skjærvø, P.O. [1984], On the Editing of  Khotanese Buddhist Texts(
 89 )C.r. de Majidi, M.-R., 1980 : Strukturelle Beschreibung des iranischen Dialekts 

der  Stadt Semnan par MacKenzie, D.N. [1983](

1986  Abstracta Iranica 9:
 58 )Bref  commentaire et Table des matières de Iranskoe Jazykoznanie, «An-

nuaire» 1981, paru en 1985)
 87 )Abaev, V. [1984], Avestica(
 89 (Bailey, H.W. [1985], Apastāk)
 91 )Bailey, H.W. [1984], Iranian Medley(
 93 )Beekes, R.S.P. [1985], Skt. uttāná(
 96 (Bogoljubov, M.N. [1981, paru en 1985], Otraženie nazvanij zvjozd i  

sozvezdij lunnogo zodiaka v sogdijskoj onomastike(
 99 (Emmerick, R.E. [1984], Cā tteya khī in the Musée Guimet)
 100 )Emmerick, R.E. [1985], Khotanese bāljse(
 101 )Emmerick, R.E. [1984], Khotanese vī hā(
 102 )Emmerick, R.E. [1984], A new Khotanese Document from China(
 105 )Forssman, B. [1985], Fortführung von Relativsätzen im Awestischen(
 107 (Gippert, J. [1984], Eine indo-iran. Infinitiv des Mediopassivs)
 108 (Gippert, J. [1985], Verbum dicendi + Infinitiv im Indoiranischen)
 109 )Haebler, C. [1985], Altpers. ’vrd. Zur Schlusspassage des Darius-Inschrift Na(
 111 )Hettrich, H. [1984], Zur historischen Syntax der nomina actionis im 

R̥gveda : Der «doppelte Dativ»)
 113 )Hoffmann, K. [1984], Zur Handschriftenüberlieferung des Gathas(
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 83 )Tichy, E. [1979], Semantische Studien zu idg. 1 *dei̯ḱ « zeigen » und 2. *deiḱ 
«wer- fen»)

 84 )Zwanziger, R. [1977], Zum Namen der Mutter Zarathustras(
 85 )Buddruss, G. [1979], Gṛaṇgali. Ein Nachtrag zum Atlas der Dardsprachen(
 86 (Buddruss, G. [1977], Nochmals zur Stellung der Nūristān-Sprachen des 

afghani- schen Hindukusch(
 94 )Ross, A.S.C. [1980], Some words for the cat(
 97 (Shakle, C. [1978], Approaches to the Persian Loans in the Ādi Granth)

1984  Abstracta Iranica 7:
 48 )Dunkel, G.E. [1982], Naming-Parentheses in Indo-Iranian and Indo-Eu-

ropean(
 49 )Forssman, B. [1982], Zur altpersischen Syntax : DB I 50(
 79 )Carlson, B.H. [1984], Amos in Judeo-Persian(
 80 )Darms, G. [1978], Schwäher und Schwager, Hahn und Huhn, Die vr̥ddhi Ablei-

tung im Germanischen(
 88 (Laškarbekov, B.B. [1982], K istorii vaxanskoj kosvennoj konstrukcii)
 91 (Lorenz, M. [1982], Die direkte Rede im Tâğkischen)
 97 )Nawata, T. [1982], The Masal Dialect of  Taleshi(
 100 )Pakhalina, T.N. [1982], On the History of  the Forms of  the Demonstrative 

Pronouns in the Pamir Languages(
 101 )Paxalina, T.N. [1983], Issledovanie po sravnitel’no-istoričeskoj fonetike  

ōpamirskix jazykov(
 102 (Rossi, A. [1982], Bālōčī Miscellanea)
 104 )Steblin-Kamenskij, I.M. [1982], Venok iz Vaxana [A Wreath from 

Wakhān])
 105 )Thordarson, F. [1982], Proverbs in Ossetic(
 106 )Windfuhr, G. [1982], The Verbal Category of  inference in Persian(

1985 Abstracta Iranica 8:
 56 )Bolognesi, G. [1984], Arménien et iranien dans l’œuvre d’E. Benveniste(
 58 )Dehghan, K. [1982], Der Awesta-Text Srōš Yašt )Yasna 57( mit Pahlavi- und 

Sans- kritübersetzung(
 59 )Duchesne-Guillemin, J. [1984], La contribution d’E. Benveniste aux 

études aves- tiques(
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Comptes rendus
1985 StIr 14, 125-126 : c.r. de Lazard, G., 1982 : Le morphème râ en persan et les 

relations actantielles, BSL 77, 177-208.
1993 StIr 22, 127-133 : c.r. de Gignoux, Ph., 1986 : Noms propres sas sanides en moyen-

perse épigraphique )= Iranisches Personennamen buch, Hgb. von M. Mayrhofer und 
R. Schmitt, Band II : Mittelira nische Personennamen, Faszikel 2(, Wien.

 - StIr 22, 133-137 : c.r. de Eilers, W., 1988 : Die Mundart von Sīvänd (= Westira-
nische Mundarten aus der Sammlung Wilhelm Eilers, Band III(, Stuttgart.

 - StIr 22, 137-140 : c.r. de Grünberg, A.L. et Steblin-Kamensky, I.M., 1988 : 
La langue wakhi, Vol. 1 : Corpus de littérature orale, Vol. 2 : Essai grammatical et 
dictionnaire )avec la collaboration de Larissa Kydyrbaiéva pour le glossaire 
français-wakhi(, Paris. Traduit du russe par Dominique Indjoudjian )titre ori-
ginal : Vaxanskij jazyk, Moskva 1976(.

Notices bibliographiques1

1983  Abstracta Iranica 6, Notices nos:
 14 )Duchesne-Guillemin, J. [1978], Opera Minora III, Iran-Grèce-Israël(
 50 )Bartholomae, C. [Neudruck, 1979], Altiranisches Wörterbuch zusam men mit 

den  Nacharbeiten und Vorarbeiten(
 51 )Beekes, R.S.P. [1981], The Subjunctive Endings of  Indo-Iranian(
 54 )Burrow, T. [1980], Sanskrit mā- « to ascertain »)
 58 )Èdakov, A.V. [1979], Novye naxodki nadpisej Axemenidov(
 62 )Hermann, G. [1978], Zu altpersisch uv’mršiyuš’mriyt’(
 63 )Humbach, H. [1977], Awestisch raθa- « Wagen » und seine Ableitungen 

raiθiia-und raiθi-(
 67 )Jamison, S.W. [1979], The Case of  the Agent in Indo-European(
 69 (Klingenschmitt, S.W. [1978], Der Beitrag der Pahlavī-Literatur zur Inter-

pretation  des Avesta(
 73 )Lubotsky, A. [1981], Gr. pḗgnumi : Skt. pajrá- and loss of  laryngeals before 

mediae in Indo-Iranian(
 75 )Mayrhofer, M. [1979], Aus der Welt der Sanskrit-Inschriften(
 76 )Mention de brefs c.r. rédigés par M. Mayrhofer dans la revue Die Sprache 

26 [1980], 27 [1981] et 28 [1982](

1. Les titres recensés (abrégés) sont entre parenthèses.
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)ed.(, Compendium Linguarum Iranicarum, Wiesbaden, 296-312.
 - Les dialectes du centre de l’Iran, in Schmitt, R. )ed.(, Compendium Linguarum 

Iranicarum, Wiesbaden, 313-326.
 - Les dialectes du sud-ouest de l’Iran, in Schmitt, R. )ed.(, Compendium Lingua-

rum Iranicarum, Wiesbaden, 341-349.
 - Le classement des langues irano-aryennes occidentales, in de Fouché-cour 

C.-H., Gignoux, Ph. )ed.( Études irano-aryennes offertes à Gilbert Lazard )= Ca-
hiers StIr 7(, Paris, 247-264.

1990   Paradis en vieux perse?, in Vallat, F. )ed.( Contribution à l’histoire de l’Iran. Mé-
langes offerts à Jean Perrot, Paris, 209-211.

 - Observations sur le sens du mot dahyu dans les inscriptions achémé nides, 
Transeuphratène 3, 131-140.

1994  Darmesteter and the Study of  Modern Iranian Languages, in Lazard, G. and 
Sardesai, D.R. )ed.(, James Darmesteter Remembered (James Darmesteter Memorial 
Lectures(, Bombay, 58-66.

1995  Un aspect de la politique religieuse de Gaumata le Mage, Au carrefour des reli-
gions. Mélanges offerts à Philippe Gignoux )= ResOr 7(, Leuven, 183-186.

1996-97     La grammaire historique du kurde, The Journal of  Kurdish Studies 2, 31-36.
1997          La langue mède, Le Monde de la Bible 106, 19.
 - Le rocher de Bisotun, Le Monde de la Bible 106, 26-28.
 - L’écriture cunéiforme vieux-perse, Le Monde de la Bible 106, 28.
 - Les peuples de l’empire dans les inscriptions, Le Monde de la Bible 106, 29-31.
 - La religion achéménide, Dossiers 227, 46-47.
 - La langue vieux-perse et l’écriture cunéiforme perse, Dossiers 227, 56-57.
 - Sir Harold W. Bailey )1899-1996(, StIr 26, 117-118.
1998  Jelve’ī az siyāsate diniye Gaumātāye Mogh, Nāmeye Farhangestān 14, )1377/1998 

[2000](, 62-69.
2012  Jacques Duchesne-Guillemin. Philologue, historien des religions, homme de 

lettres et musicien )1910-2012(, StIr 41, 145-151.
2013  The Place of  Kurdish among the Iranian Languages, in Pirart, É. )ed.(, Le sort 

des Gâthâs et autres études iraniennes in memoriam Jacques Duchesne-Guillemin )= AcIr 
54(, Leuven, Paris, Walpole )MA(, 101-115.

À paraître   Le -a final en vieux perse, Hommages à Gherardo Gnoli.



42

Manuels
2020      L’épigraphie achéménide vieux perse. Grammaire, textes et glossaire, Paris.
2020 L’épigraphie arsacide et sassanide parthe et moyen perse. Grammaire, textes et glossaire, Paris.
2020 Les langues iraniennes. Manuel de linguistique et de philologie iraniennes [Malphi], Paris.

Ouvrage collectifs
1979   Bio-bibliographies de 134 savants )=AcIr 20( )avec J. Duchesne-Guille min et 

J. Kellens(.
1984 Orientalia J. Duchesne-Guillemin emerito oblata )=AcIr 23( )ed. avec J. Kellens(.

Articles
1972     Remarques sur l’inscription de Sar-Mašhad, StIr 1, 127-131.
1974   Le dialecte d’Abyāne, StIr 3, 51-63.
—   La langue des inscriptions achéménides, AcIr 2, 55-62.
1974    Le problème de l’écriture cunéiforme vieux-perse, AcIr 3, 25-107.
1975   Le dialecte d’Abu Zeyd Ābād, AcIr 5, 15-38.
1983 Observations sur l’écriture vieux-perse, in Gnoli, G. )ed.(, Orientalia Romana. 

Essays and Lectures 5 : Iranian Studies. Serie Orientale 52, Roma, 31-39.
— À propos du F mède, in Koch, H., MacKenzie, D.N. )ed.(, Kunst, Kultur und 

Geschichte der Achämenidenzeit und ihr Fortleben )=AMI Erg. 10(, 141-143.
1984 Bibliographie de Jacques Duchesne-Guillemin, Orientalia J. Duchesne-Guillemin 

emerito oblata )= AcIr 23 = Hommages et opera minora 6(, Leiden, 17-28.
— Un problème de religion achéménide : Ahura Mazda ou xvarnah ? Orientalia 

J. Duchesne-Guillemin emerito oblata )= AcIr 23 = Hommages et opera minora 9(, 
Leiden, 301-326.

1986 Āmora’ī, Enc. Ir. I/9, 985-986.
 - Aparna, Enc. Ir. II/2, 151.
 - Ardestāni, Enc. Ir. II/4, 387-388.
 - Ardumaniš, Enc. Ir. II/4, 388-389.
 - Ariobarzanes I, Ariobarzanes II, Ariobarzanes III, Enc. Ir. II/4, 408-409.
 - Arses, Enc. Ir. II/5, 548.
 - Artaphrenēs, Enc. Ir. II/6, 651-652.
1987 Le mot farnah- et les Scythes, CRAIB, 671-682.
1989  Les dialectes caspiens et les dialectes du nord-ouest de l’Iran, in Schmitt, R. 
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Bibliographie de Pierre lecoq
Céline Redard

Abréviations
AcIr Acta Iranica
AMI Erg.  Archäologische Mitteilungen aus Iran )Neue Folge(, Ergänzungsbände
BSL   Bulletin de la Société de linguistique de Paris
Cahiers
StIr    Cahiers de Studia Iranica
c.r.             Compte rendu
CRAIB   Comptes rendus des séances de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres
Dossiers )Les( Dossiers de l’archéologie )Dossiers histoire et archéologie, Les dos-

siers d’archéo logie(
Enc. Ir.    Encyclopædia Iranica
ResOr   Res Orientales
StIr   Studia Iranica

Livres
1979   Le dialecte de Sivand (= Beiträge zur Iranistik 10), Wiesbaden.
1997 Les inscriptions de la Perse achéménide. Traduit du vieux perse, de l’élamite, du babylo-

nien et de l’araméen, Paris.
2002 Recherches sur les dialectes kermaniens )Iran Central(. Grammaire, textes, traductions et 

glossaires )= AcIr 39(, Leuven.
2003    Katibehāye Haxāmaneši, Tehrān (1381, 2003).
2016      Les livres de l’Avesta. Textes sacrés des Zoroastriens, Paris.
2019          Shâhnâmeh, le livre des rois de Ferdowsi. Traduit du persan en vers libres et rimés, Paris.
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)Épigraphie achéménide, moyen-perse et parthe(. Toute personne ayant assisté à ses 
cours peut attester que l’enseignement est chez lui une passion, et un exercice, dans 
lequel il excelle. Sa patience, son enthousiasme, sa clarté et son savoir ont permis de 
former de nombreuses générations dont l’assiduité est à l’image de la qualité de l’en-
seignement délivré. Infatigable, il continue de transmettre son savoir chaque semaine à 
l’École du Louvre. Tout au long de ces années, il a écrit de nombreux manuels qu’il a mis 
à la disposition des étudiants : Abrégé de grammaire du moyen-perse )1. pehlevi [moyen-
perse mazdéen](, Abrégé de grammaire du sogdien )des textes bouddhiques, manichéens 
et chrétiens, des inscriptions, etc.(, Manuel d’épigraphie du moyen iranien )moyen-perse, 
parthe, sogdien(, Manuel de linguistique et philologie iraniennes [Malphi] avec une intro-
duction à l’étude des langues indo-européennes et en annexe les langues dans le monde, 
Manuel de vieux-perse )Grammaire, textes et glossaire(, etc. Ces manuels ont comblé des 
lacunes importantes de la discipline, qui manque cruellement de publication pour initier 
autant que perfectionner les chercheurs dans ces langues difficiles. À noter que cer-
tains ont fait l’objet d’une publication chez Geuthner en 2020 : L’épigraphie achéménide 
vieux perse. Grammaire, textes et glossaire, L’épigraphie arsacide et sassanide parthe et 
moyen perse. Grammaire, textes et glossaire, ainsi que Les langues iraniennes. Manuel 
de linguistique et de philologie iraniennes [Malphi]. Sa traduction complète de l’Avesta, 
précédée d’une longue introduction, est parue en 2016 aux Éditions du Cerf. 
La curiosité scientifique de Pierre Lecoq l’a conduit jusqu’aux langues modernes ira-
niennes, et notamment à la grande œuvre de Firdausī. Durant ces dernières années, il 
a inlassablement lu et traduit ce chef  d’œuvre afin de le rendre accessible aux non-per-
sanophones, et ce, en vers libres et rimés. Ce fut un travail quasiment sacerdotal, illus-
trant sa patience et sa détermination dans son œuvre, comme il en témoigne lui-même :  
« je suis à ce point immergé dans Firdausī que je mène une vie de bénédictin, sans 
Bénédictine malheureusement. Il est vrai qu’il vaut mieux garder l’esprit clair ». Ses 
heures laborieuses ont été récompensées par sa publication en 2019: Shâhnâmeh, le livre 
des rois, le tout agrémenté de magnifiques miniatures.
Outre son enseignement, il a également été très actif  dans le domaine de l’édition,  
notamment en étant co-éditeur puis éditeur de la collection Acta Iranica jusqu’à 
récemment.
Tout iranologue a croisé son chemin ou son œuvre, et outre son travail remarquable, il 
faut ajouter que c’est un homme avenant, profondément humain, attentionné, accueil-
lant et bon vivant.
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Pierre Lecoq
Céline Redard

La variété des centres d’intérêt de Pierre Lecoq dans le vaste champ des études ira-
niennes transparaît dans sa bibliographie. Si l’Iran ancien est à l’honneur, les études 
dédiées à des périodes plus proches sont également présentes, l’étude de l’Iran mo-
derne et contemporain lui tenant aussi à cœur. Au sein de ce panel chronologique très 
vaste, l’intérêt de Pierre Lecoq se porte surtout sur l’étude des textes, dans leurs aspects 
linguistique, philologique et paléographique, comme l’illustrent ses livres : Les inscrip-
tions de la Perse achéménide. Traduit du vieux perse, de l’élamite, du babylonien et de 
l’araméen )1997(, ouvrage restant de référence près de vingt ans après sa publication, et 
ses recherches sur les dialectes actuels : Le dialecte de Sivand (1979) et Recherches sur les 
dialectes kermaniens )2002(. 
L’amour de Pierre Lecoq pour les langues dépasse cependant le domaine iranien, comme 
en témoignent les nombreux mètres linéaires de sa bibliothèque personnelle dédiés aux 
méthodes d’apprentissage de langues allant de l’espagnol au chinois, en passant par le 
swahili.
Avant de s’orienter vers les langues iraniennes, il a commencé par la filière classique à 
savoir le latin et le grec. Après des études à l’Université de Liège en Belgique )Agrégation 
de lettres classiques en 1965 ; Doctorat en histoire et littérature orientales en 1974 sur le 
dialecte de Sivand(, il est venu se perfectionner à Paris )Doctorat d’état en linguistique 
sur les dialectes iraniens centraux sous la direction de Gilbert Lazard en 1983(, ville 
qu’il n’a jamais quittée depuis. D’abord chargé de conférence à l’École Pratique des 
Hautes Études )1985-1987(, il est ensuite élu dans cette même institution en qualité de 
Directeur d’Études de la Chaire de Linguistique et Philologie Iraniennes )1989-2004(, 
où il y a enseigné les langues iraniennes. Son enseignement essaime au-delà de l’EPHE, 
puisqu’il a également enseigné à l’INALCO )Langues Orientales( et à l’École du Louvre 
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Pierre Lecoq
 M. Rahim Shayegan

Il nous est un grand honneur que d’offrir ces quelques lignes au Professeur Pierre Lecoq à 
l’occasion de la remise du Prix Afshar, en reconnaissance de ses multiples contributions à 
l’iranologie française. Ce fut notamment à l’École Pratique des Hautes Études )IVe section( et à 
l’École du Louvre que le Professeur Lecoq enseigna la linguistique et la philologique iraniennes, 
et où, tout jeune, nous fîmes l’apprentissage du vieux-perse et de l’Avesta durant l’année 
d’études passée à Paris. Ce fut sans doute durant cette période féconde que virent le jour les 
œuvres magistrales du Professeur Lecoq, qu’il s’agisse de son édition et traduction en français 
du corpus des inscriptions achéménides )Les incriptions de la Perse achéménide, Paris, 1997(, un 
must pour quiconque s’intéresse aux Achéménides, ou de sa monumentale traduction des 
récitatifs avestiques )Les livres de l’Avesta, Paris, 2016(. À cela s’ajoute depuis peu la traduction 
intégrale en vers de la grande épopée persane, le Livre des Rois )Shâhnâmeh : Le Livre de Rois, 
Paris, 2019( qui non seulement témoigne de l’immense érudition de l’auteur, mais encore de 
toute son habileté poétique, finement déployée à mettre en exergue l’esthétique du Shâhnâmeh. 
Que Mr. Arash Afshar trouve ici l’expression de notre gratitude pour l’opportunité d’exprim-
er toute notre admiration pour l’œuvre du Professeur Lecoq.
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Prix décernés et date de leur remise

1. 1989 Dec. 19   Nazir Ahmad       India: Aligarh University

2. 1990  Dec. 19   Gholamhossein Yousefi       Iran: Ferdowsi University )Mashhad(
3. 1990 Oct. 23   Amin Abdolmajid Badawi      Egypt: Ein al-Shams University )Cairo(
4. 1991 Dec. 19   Mohammad Dabirsiyaghi      Iran: Dehkhoda Institute )Tehran(
5. 1991 Dec. 19   Zohuruddin Ahmad      Pakistan: Punjab University

6. 1998 May 2   Zhang Hong-nein       China: Peking University

7. 1997 Mar. 13   Kamaluddin Aini                     Tajikistan: Tajikistan Academy of Science

8. 2001 Mar. 1   Manuchehr Sotoudeh      Iran: University of  Tehran

9. 2001 Oct. 6   Clifford Edmund Bosworth      England: Manchester University

10. 2003 Sep. 15   Abdolhossein Zarrinkoub      Iran: University of  Tehran

11. 2003 Sep. 15   Fereydoun Moshiri       Iran: Prominent Persian poet

12. 2003 Nov. 22   Tsuneo Kuroyanagi          Japan: Tokyo University

13. 2004 June 22   Richard Nelson Frye                  United States: Harvard University

14. 2006 May 31   Hans de Bruijn       Holland: University of  Leiden

15. 2006 Dec. 19   Najib Mayel Heravi                     Afghanistan: Researcher and editor

16. 2007 June 20   Charles-Henri de Fouchecour        France: University of  Paris III

17. 2008 Dec. 28   Badrozzaman Gharib        Iran: University of  Tehran

18. 2010 June 10   Bert G. Fragner       Austria: Institüt für Iranistik )Wien(
19. 2011 May 12   Ahmad Monzavi       Iran: Cataloguer

20. 2011  Dec. 3   Angelo Michele Piemontese       Italy: University of  Rome

21. 2013  Dec. 19   Ahmad Eghtedari       Iran: Scholar

22. 2014  Dec. 19   Mohammad Ali Movahhed      Iran: Scholar

23. 2016 Oct. 1   Amir Houshang Ebtehaj )Sayeh(      Iran: Prominent Persian poet

24. 2017 July 4   Gilbert Lazard       France: University of  Paris III

25. 2018 June 19   Ali Ashraf  Sadeghi        Iran: University of  Tehran

26. 2019 June 14   Youshifusa Seki        Japan: Tokai University

27. 2020 Oct. 9      Mohammad Reza Bateni      Iran: University of  Tehran



Règles pour les prix littéraires et historiques

Article 34 de la première lettre de dotation
Si les revenus de la dotation augmentent de manière significative, le donateur ou le Conseil 
d’administration peuvent, en plus d’écrire, de traduire et de publier des livres, en affecter une 
partie à des prix pour encourager les scientifiques, les universitaires, les écrivains et les poètes, 
en particulier les meilleurs écrivains et poètes de la Magazine Ayendeh. Par conséquent les 
poètes et les écrivains devraient être encouragés à rédiger des poèmes et composer des écrits 
et des proses d’ordre patriotique, national et social, proposer des concours et décerner des 
prix des fonds de dotation. Tant qu’il est en vie, c’est le donateur qui devrait reconnaitre ces 
questions en concertation avec ses amis avertis, après c’est un conseil de six membres formé 
par les deux tiers des administrateurs et un tiers du conseil d’administration de la compagnie 
de presse Ayandeh, ou la personne que les uns et les autres ont choisie, qui en serait responsable.      
        
Article de la cinquième lettre de dotation
 En raison de la dissolution de la société de presse Ayandeh, tout ce qui était cédé à cette 
société, conformément à l’article 34 de la première lettre de dotation daté du décembre 1337, 
et relative à la reconnaissance des prix et des affaires qui faisaient partie des responsabilités de 
cette compagnie, ont été déchu, et traiter ces matières relèvent exclusivement de la respons-
abilité du donateur, puis du conseil d’administration qui pourront demander de l’aide aux 
personnes éclairées. 

Notes du donateur
 Les prix déterminés dans cette fondation comme ses autres matières concernent son  
objective, l’achèvement de l’unité nationale par la langue persane, c’est-à-dire les livres, traités, 
articles et poèmes écrits autour de cet objectif, que ce soit en persan ou en autres langues, 
peuvent être nominés pour un prix en Iran ou à l’étranger. Un règlement doit être préparé 
pour cela, j’en rappellerai brièvement les principes.

Dr. Mahmoud Afshar )Gras, 4 Août 1978(
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Grand scientifique et iranologue, M. le professeur Pierre Lecoq, 

Puisque vous avez étudié et fait des recherches dans le domaine de la philologie irani-
enne, de la culture et des religions de l’Iran ancien pendant plus de cinquante ans, et 
que les universitaires iraniens et les iranologues du monde entier ont bénéficié de vos 
livres et de vos articles,
Et puisque vous, en tant que directeur de la chaire de Linguistique et Philologie irani-
ennes à l’École Pratique des Hautes Études de Paris, avez pris des mesures fermes dans 
la connaissance de la culture et des langues iraniennes depuis près de deux décennies, et 
puisque vous avez passé de nombreuses années à la Sorbonne Nouvelle et à l’École du 
Louvre en tant que professeur des langues et des inscriptions persanes, le vieux-perse, 
le moyen-perse et le parthe et que vous avez élevé de nombreux étudiants,
Et puisque vous êtes l’un des précurseurs de l’étude scientifique des dialectes iraniens 
selon les normes linguistiques modernes, et ayant un long séjour à Sivand de Fars, vous 
avez réussi à rassembler et à étudier attentivement le dialecte des habitants de ce village 
et avez consacré votre thèse de doctorat à ce sujet,
Et puisque votre précieux livre sur les dialectes centraux de l’Iran est une contribution 
savante et durable dans le domaine de la dialectologie iranienne, et a beaucoup ajouté 
à ce domaine d’étude,
Et puisque vous avez traduit et analysé toutes les inscriptions persanes anciennes dans 
Les Inscriptions de la Perse achéménides en reconsidérant les écrits élamites et baby-
loniens, et que cette précieuse œuvre est utilisée par les spécialistes et les étudiants en 
histoire et langues iraniennes depuis vingt ans,
Et puisque en traduisant les inscriptions du vieux-perse, du moyen-perse et du parthe 
et en compilant la grammaire et le dictionnaire de ces inscriptions, vous avez amélioré 
la connaissance de la linguistique iranienne, 
Et puisqu’après tant d’années d’effort vous avez réussi à traduire tout Avesta, et en y 
ajoutant une introduction détaillée et utile, vous avez fourni un support riche et valable 
pour la compréhension du texte,
Et enfin, puisque vous, passionné de l’histoire, de la culture et de la littérature iraniennes, 
avez traduit en français la version intégrale de Shâhnâme de Ferdowsi avec un effort admi-
rable, permettant ainsi à vos compatriotes de profiter de l’épopée nationale des iraniens, 
Cette fondation est fière et honorée de vous offrir le 28e prix littéraire et historique 
de Dr Mahmoud Afshar Yazdi, qui est un tapis en soie tissé par les artistes de Nain, 
orné de votre nom, accompagné d’une médaille d’honneur sur laquelle le visage du 
fondateur et l’emblème de la fondation sont gravés.

Président du conseil d’administration
Dr Seyed Mostafa Mohaghegh Damad
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