وينَ ٬د ْير ٬دين
سيد محمد دبيرسياقي
بيتهاي دهم و يازدهم آغاز داستان سياوش در شاهنامه فردوسي ٬صرف نظر از اختالف
ِ
ضبط آنها در نسخههاي متعدّ د ٬چنين است:
ـود ديـرياز
اـگــر زنـدگاني ُب َ

يکي ميوهداري بماند ز من

خرم بمانم دراز
در اين وين ّ

بار او بر چمن
ـکه بارد همي ِ

از کلمات اين دو بيت ٬که در نسخههاي کهن به صورتهاي مختلف آمده ٬آنچه قـابل
بحث و بررسي است کلمهاي است از مصراع دوم بيت اول که در برخي از نسـخههاي
ـکهن »دين« و در برخي ديگر » َديْ ر« آمده است و در شاهنامه چاپ شوروي )ج ٬٣ص(٦٠

بـه نـقل از نسـخهاي کـه ادعـاي کـهن بـودن آن شـده» ٬ويـن« آورده شـده و شـادروان
عبدالحسين نوشين براي اين کلمه به توسع معني »باغ« قايل گرديده است.
دوست دانشمند و پژوهنده دقيق ما ٬آقاي دکتر بهمن سرکاراتي ٬طي مقالهاي که ثانيًا
در کتاب سايههاي شکار شده )ص ٢٢٥تا (٢٣٥ـــ مجموعه مقاالت بـا ارج ايشـانـــ درج

شده ٬صورتي را که در شاهنامه چاپ شوروي آمده است به داليلي ٬که فهرستوار بدانها
اشاره خواهد شد ٬نپذيرفتهاند و از دو صورت ديگـر ٬يکـي » َديْ ـر« و ديگـري »ديـن«٬

صورت »دين« را اصلي ميدانند و گمان دارند که ضبط » َديْ ر« هم همان »دين« بوده است
ِ
ـکه نسخهنويسان به تسامح به صورت »دير« تحرير کردهاند و به نظر ايشان »دين« در اين
»خر م« که همراه آن آمده است ميتواند
مقام معني شيوه و روش و راه دارد و با صفت ّ
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مناسب مقام و موقع ٬و »وين« را تـصحيح
ت مرضيه« معني شود ٬معنايي
مجموعًا »سنّ ِ
ِ
قياسي مصححان چاپ شوروي ميدانند که متکي به نسخهاي نيست.
معني جايگاه
اما صورت » َد ْي ر« را ٬با فرض اصالت ٬بدان دليل نپذيرفتهاند که » َد ْي ر« به
ِ

رهبانان در بيرون شهرها ٬خاصه در کوهها و بيابانها ٬چند بار در شاهنامه به کار رفته ١ولي

به معني دنيا و جهان و گيتي ٬که مناسب اين مقام بايد باشد در هيچ جاي شاهنامه به کار
»خر م« همراه است و فردوسي ٬هر جا دنيا و
نرفته است ٬بخصوص که اين کلمه با
ِ
صفت ّ
خـر مي است ٬از
مترادفات آن را به کار برده صفاتي براي آنها آورده که مخالف صفت ّ
»خـر م«
قبيل ٬بياعتبار ٬فريبنده ٬سپنج ٬ناپايدار؛ و افزودهاند که اـگر فرض شـود کـلمه
ّ

»خر م«و »دراز« با فعلي
ِ
صفت »دير« نباشد ٬بلکه قيد باشد براي فعل »ماندن« ٬آمدن دو قيد ّ

سخن فردوسي ندارد و پذيرفتني نيست.
ـکه مُ َص دّ ر به باء زينت است موافقتي با سياق
ِ
داليل مردود بودن صورت »وين« هم فهرستوار چنين است:

 (١کلمه »وين« ٬به فرض اصالت ٬در جاي ديگري از شاهنامه به کار نرفته است ٬همان
ـگونه که کلمه » َديْ ر« به معني دنيا در آن نيامده است.

 (٢در نسخههاي خطي کهن ٬مانند نسخه موزه بريتانيا و دو نسخه قـاهره و نسـخه

لنينگراد و نسخه ترکيه ٬کلمه صريحًا و واضحًا »دين« يا »دير« است نه »وين« و ظاهرًا با
بدخواني تصور شده است که در نسخهاي »وين« است .لهذا ٬چنان که اشاره شد ٬اين
صورت متکي به نسخهاي ديرينه نيست بلکه نوعي تصحيح قياسي است که در چـاپ
شوروي اعمال شده است.
 (٣در فرهنگها» ٬وين« را به معني »رنگ« و »انگور سياه« آوردهاند نه به معني باغ.
لغت مهجور عربي
 (٤به همين
معني انگور سياه هم کلمه »وين« فارسي نيست و اين ِ
ِ

در قرن يازدهم هجري وارد فرهنگهاي فارسي شده است.

»درخت انگور« و از آن به »باغ انگور« و سپس به مطلق
 (٥از معني »انگور سياه« به
ِ
»باغ« منتقل شدن به عنوان توسع معنا اصولي و پذيرفتني نيست.
حاصل سخن استاد آن که کلمه در آن مصراع نه »وين« است و نه » َديْ ر« بـايد آن را

»دين« دانست و بس.

١ـ( ـ شاهنامه )چاپ دبيرسياقي ٬تهران  ١٣٦٣ش( در پـادشاهي خسـروـپـرويز )/٤٣ـابـيات ٬١١٦٧ ٬١١١٥-١١١٢
.(١١٨٨ ٬١١٣٥ ٬١١٣٤ ٬١١٢٩ ٬١١٢٨

٩٠
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و اينک بحثي به گونه بحثهاي طُ الب با يکديگر در اين باب:
نخست درباره صورت » َد يْ ر« که در نسخههاي کهن شاهنامه آمده است.
او ًال فردوسي با کلمه »دير« در معني اصلي آن آشناست و ٬چنان که اشاره شد ٬چند
جا آن را به کار برده است .وقتي شاعري با کلمهاي آشناست و آن را در مـعني اصـلي
مکر ر به کار ميبرد ٬مانعي ندارد که در مورد يـا مـواردي هـم آن را در مـعني مـجازي
ّ
استعمال کند کما اين که در خو ِد شاهنامه بسيار کلمات هم در معني اصلي خود بـه کـار

رفتهاند و هم در معني مجازي آن.
ثانيًا به کار نرفتن اين صورت با معني مجازي در جاي ديگر شاهنامه يـعني مـنحصر
بودن اين استعمال به يک مورد ٬دليل مقنعي براي نپذيرفتن آن نيست .چـنان کـه بـعدًا
خواهيم ديد ٬بسياري کلمات در شاهنامه فقط در يک مورد به کار رفتهاند .ثالثًا در مقاله
استاد سرکاراتي به مناسبت بيتي نقل شده است کـه فـردوسي در آن ٬بـا آرزوي زنـده
کار خود را رهنمايي ِخ َر د و روان دانسته است:
ماندن ٬شرط ِاتمام ِ
اـگر مانم اندر سپنجي سراي

روان و خرد باشدم رهنماي
)پادشاهيـگشتاسپـ.(٤٣٥٤/١٥-

سراي عاريت٬
ماندن خود را در سپنجيسراي آرزو ميکند» .سپنجيسراي«٬
شاعر
ِ
ِ
مرادف »دير« مورد بحث در معني مجازي دنيا و جهان و قرينهاي بر
ـکنايه از دنياست و
ِ
اينکه »دير« را هم شاعر ميتوانسته است در معني مجازي به کار برد و برده است.
»خر م« که پس از »دير« آمده است ٬صفت »دير« نيست .بلکه قيد است
رابعًا ٬کلمه ّ

براي فعل »ماندن« ٬که بعدًا با توضيح بيشتري از آن گفتگو خواهيم کرد؛ زيرا »دير« در
خر مي ندارد و در معني مجازي يعني دنيا هم ٬چنان که در مـقاله اشـاره
معني حقيقي ّ
فرمودهاند ٬فردوسي دنيا را با معانيي به کار برده است که همه در جهت عکس معني و

»خر م« است.
مفهوم ّ
فرض نبودن صورت »وين« در نسخههاي کهن و پذيرفته نبودن تصحيح
خامسًا ٬به ِ
مـجازي دنـيا
صورت » َديْ ر« در معني اصلي نه در مـعني
قياسي چاپ شوروي ٬بايد به
ِ
ِ

تـوجه بـيشتري کـرد» .ديـر« عـبادتگاه رهـبانان و پـارسايان و زاهـدان گـوشهنشين و از

عبادت دائم باشندگان در آن است و به مجاز ميتواند
کمي وسيله معاش و
ِ
خصوصياتش ِ
ِ
خداوند وي به
سختي امر معيشتي و اشتغال
تنگي زيست و
در معني هر جايگاه و خانه با
ِ
ِ
ِ
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خـر مي و رفـاه و
ـکار دايمي به کار رود .در چنين جايگاهي ٬اـگر وضعي پيدا شـود کـه ّ

گذران زندگي فراهم گردد و اين وضع و حال ديرپا هم
فراغتبال و آسودگي خيال در امر
ِ
باشد ميتواند صاحب آن جايگاه را به هدفي که در صدد تحقق بخشيدن بـه آن است
برساند .بديهي است ٬در اين حال ٬ديگر » َد ْي ر« کلمهاي نخواهد بود که در شاهنامه به کار

»خر م« هم ٬چنان که اشاره شد صفت آن نخواهد بـود
نرفته باشد و از آن گذشته کلمه ّ
»خرم ماندن«
فعل »ماندن« و قيد »دراز« هم قيد فعل مرکب ّ
بلکه قيد خواهد بود براي ِ
»ماندن « تنها.
خواهد بود نه فعل
ِ

ميدانيم که وضع زندگي فردوسي در حدود ده سال پس از شروع به نظم شاهنامه از

روي شاهنامه نثر ابومنصوري ٬با از ميان رفتن حامي وي ٬منصور بن محمد بن عبدالرزاق٬
رو به سختي نهاده و امر معاش او مختل گشته بود .از زبان او ميشنويم که
هوا پرخروش و زمين پُر ز جـوش

درم دارد و نــــقل و نــان و نــبيد

خرم آن را که هست
مرا نيست اين ّ

يا:

نـماندم نـمکسود و هـيزم نـه جـو

خنک آن که دل شاد دارد به نـوش
ســـر گــوسفندي تــوانــد بــريد
ِ
مــردم تـنگدست
بــر
بــبخشاي
ِ

)پادشاهي گشتاسپــ/١٥ـ.(٢٥٠٤-٢٥٠٢

نـه چـيزي پـديدست تـا جـو درو
)پادشاهي يزدگرد بزهـگرــ/٣٤ـ.(٦٩٨

خانه او با اين حال و اشتغال دايم وي به کار نظم شاهنامه شباهت تام با َد ْي ر و ساـکنان آن
ِ
دارد .پير فرزانه آرزو ميکند که در اين »دير« يا در اين خانه همانند عـبادتگاه رهـبانان
عوامل رفاهي و
نواخت دايم ٬اـگر
خشک و خالي از هر نوع وسايل زندگي ٬و با کار يک
ِ
ِ
خرم بماند ٬و اين خرمي هم کوتاه و زودگذر نباشد و دير بکشد٬
آسايشي فراهم شود که ّ

به مقصودي که دارد ٬و آن نو
کردن داستانهاي کهن و به نظم آوردن شاهنامه و زنده کردن
ِ
عجم به پارسي سخن خود است ٬ميتواند برسد.

»خر م« براي فعل »ماندن« و آمدن قـيد تأـکـيدي
بنده گمان ندارم که قيد
گرفتن کلمه ّ
ِ

»دراز« براي »خرم ماندن« ٬يعني مدت طوالني در حال رفاه و آسايش زيسـتن مـخالف
سياق سخن فردوسي باشد.
»خر م«
اولي آن است که ّ
در شاهنامه چنين استعمالي نظاير فراوان دارد و اصو ًال َا نسب و ٰ

فعل »ماندن« حساب
را نهتنها در اين مورد بلکه با هر دو صورت »دين« و »وين« هم قيد ِ
صفت »دير« يا »دين« يا »وين« و »دراز« را نيز قيد »خرم ماندن« بگيريم.
ـکنيم نه
ِ
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دوم درباره »وين«

اين صورت يعني »وين« که در چاپ شوروي آمده است ٬ولو تصحيح قياسي باشد٬
پذيرفتني است به داليل و قرايني که نقل ميشود:
 (١اين که »وين« ٬به شرط پذيرفتن ٬در جاي ديگر شاهنامه به کار نرفته است ٬هم چنان
مجازي دنيا ٬دليل مقنعي نيست ٬زيرا صدها کلمه بسيط و مرکب داريم که
»دير« در معني
ِ
فـهرست ولف ايـن مـدعا را بـه اثـبات
فقط يک بار در شاهنامه آمـده است .نگـاهي بـه
ِ
ميرساند و بنده با نگاهي گذرا چند نمونه را بيروننويس کرده و آن را در شاهنامه نشان
دادهام چنين:
آبچين

به پيمان که چيزي نخواهي ز من

آبزن

همي خون دام و دد و مرد و زن

آشام

هــمه زردپــيروزه ُب ـد جـامشان

آسياسنگ

يکــــي آســياسنگ را درربــود

نــدارم بـه مـرگ آبـچين و کـفن
)پادشاهي بهر امگورــ.(١٩٠/٣٥
بگــــيرد کــند در يکــي آبــزن
)پادشاهي ضحاـکــ.(٤٠٥/٥
به روشن گـالب انـدر آشـامشان
)پادشاهي منوچهرــ.(٦٧٠/٧
به نزديک رستم در آمد چو دود

)پادشاهي کيکاووس ٬هفتخان رستمــ.(٧٣٥/١٢
آهخته

بــيازيم بــدين کــار ســاسانيان

آينه

فــرستاد از آن آهــن تــيرهرنگ

آشفتگي

نيا طوس کان ديد انـداخت نـان

ارزيز

به چشم خـرد چـيز نـاچيز کـرد

دو صندوق پُر ُسرب و اَرزيز کرد

بُ تکده

همه شهر گويي مگر بـتکدهست

ديباي چين بر گل آذين زدهست
ز
ِ

چو آهخته شيري که گردد ژيـان
)پادشاهي خسروپرويزــ.(٣٤١/٤٣
يکـي آيـنه کـرده روشـن ز زنگ
)پادشاهي اسکندرــ.(٤٠٦/٢٠
از آشفتگي باز پس شد ز خـوان
)پادشاهي خسروپرويزــ.(٢١٧٩/٤٣
)پادشاهي اشکانيانــ.(٦٤٨/٢١

)پادشاهي کيکاووســ.(٢٢٥/١٢
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بومهن

يکـي بـومهن خـيزد از نـاـگـهان

پرندوش

چنين داد پاسخ که بر کوه و دشت

پيلسته

يکـي گـنبد از آبـنوس و ز عـاج

ترف

ز شــيراز و از تـرف سـيصدهزار

لب جــويبار
شــتروار بُ ــد بــر ِ
)پادشاهي بهر امگورــ.(١٢٢٣/٣٥

تنور

ز پاسخ برآشفت و شد چون پلنگ

ز آهــن تــنوري بــفرمود تـنگ

ُچ ّپ ين

يکي پاـک ُچ ّپين پـوشيده داشت

غرنگ

ارژنگ ديـو
بـدان جـايگه بـاشد
ِ

بـر و بـومشان پـاـک گـردد نـهان
)پادشاهي منوچهرــ.(١٥٣٨/٧
سواري پرندوش بر من گـذشت
)داستان سياوشــ  dـ.(٢٨٦٩/١٢
به پيکر ز پيلسته و شيز و سـاج
)پادشاهي انوشيروانــ.(١٧٨٥/٤١

)پادشاهي انوشيروانــ.(٣٦٢٥/٤١
بسي سر بر او بر همي درگذاشت
)پادشاهي هرمزدــ.(٥٧٠/٤٢
ـکه هزمان برآرد غـرنگ و غـريو

خان رستمــ.(٦٥١/١٢
)پادشاهي کيکاووس ٬هفت ِ
ـکَ الته

چو ديوار شهر انـدر آيـد ز پـاي

نمکدان

يکي غُرم بـريان و نـان از بـرش

ـکالته نـبايد کـه مـاند بـه جـاي
)پادشاهي خسروپرويزــ.(٧٦١/٤٣
نـمکدان و ريـچار گـرد انـدرش

)پادشاهي کيکاووس ٬هفتخان رستمــ.(٥٢٥/١٢

براي لغاتي هم که در غير معني حقيقي ٬فقط يک بار به کار رفتهاند به لغت گـوينده در
معني مجازي »زبان ٬آلت نطق« اـکتفا ميشود:
اـگر شاه فرمان دهد بنده را

ـکه بگشايم از بند گوينده را
)پادشاهي گرشاسبــ.(٢٤١/١٠

خر م« بيان شده است يعني »سنّت مرضيّ ه« و اصو ًال
 (٢معنايي که براي
»دين ّ
ِ
ترکيب ِ

معني راه و روش و شيوه سازگاري ندارد و هـم بـا
موصوف »دين« در
»خر م« با
ِ
صفت ّ
ِ
بيت بعد ميخواهد بگويد متناسب نيست .کار فردوسي در
آنچه فردوسي در آن بيت و ِ

نامه فرهنگستان ٣/ ٤

٩٤

وينَ ٬د ْي ر ٬دين

مقاله

نظم شاهنامه  ٬روش و راه و آيين و شيوه نيست ٬سنّ ت هم نيست ٬اقدامي است ناشي از
تصميم قاطع و ّني ت عالي و انساني او ٬آـگاهانه و با رعايت همه جوانب کار براي ارائه يک
شاهکار کم مانند.

صـورت »ديـن« بـه جـاي آن بـا آن مـعني
 (٣در مردود دانسـتن »ويـن« و انـتخاب
ِ
ناهماهنگ همراه چنان صفتي نامناسب با موصوف در آن معني مورد اشاره ٬به ارتباطي
ـکه اين مصراع با مفاد بيت دوم دارد توجهي نشده است .در حالي که اـگر صورت کلمه را
»وين« در معني توسعي »باغ« بدانيم ارتباطي منطقي و دقيق با مفاد بيت دوم پيدا ميکند.
بدين توضيح که فردوسي ميفرمايد :اـگر عمرم طوالني بـاشد و در ايـن »ويـن« ٬بـاغ و
خر مي زيست کنم ٬ميوهداري ٬درخت پـرثمري ٬از
سرابستان ٬مدتي طوالني در رفاه و ّ

من باقي خواهد ماند که بار و ثمر و ميوه آن بر چمن پر اـکنده خواهد گشت .منظومهاي
خواهم سرود که سو ِد معنوي آن به همه کس و در همه جا برسد .بديهي است درختي که
بارش بر چمن و اطراف بتواند پر اـکنده شود در فـضاي بسـته و مـحدود و غـير گشـاده
نميتواند باشد زيرا بارش بر چمني که در اطرافش نيست نميتواند پر اـکنده شود .جاي
درخت بارآور در درختستان وباغستان و سرابستان و باغ است .درخت بارآور فردوسي
هم بايد در درختزار و باغ باشد و ميوه و ثمرش بر چمنزار پيرامونش و فضايي از سنخ
بستان بايد پر اـکنده گردد .پس »وين« که به توسع باغ معني شده است متناسبترين کلمه
در مصراع دوم بيت اول با مفاد بيت دوم است به جاي »دير« و بهخصوص به جاي »دين«
خاصه که اين کلمه با کلمات »ون« و »بن« و نيز »بين« به معني درخت ٬که ريشه ايراني
ـکر جزء و اراده کل ميتوان به درختستان و باغستان
دارند ٬بيارتباط نيست .از درخت به ذ ِ

و باغ منتقل شد.

 (٤در بيت زير از داستان بيژن و منيژه ٬که در نسخهها »دين« آمده است ٬اـگر آن را هم
به »وين« اصالح کنيم ٬با توجه به مضمون دو بيت بعد از آن ٬مؤيد ديگري براي استعمال
توس عي »باغ« در شاهنامه يافتهايم:
»وين« به معني ّ
فـرودين
بــمان تــا بــيايد مَ ــ ِه َ
بدانگه که از گل شـود بـاغ شـاد
چــادر ســبز در پـوشدا
زمــين
ِ

ـکه بفروزد اندر جهان هور ويـن
َا َبر سر هـمي گـل فشـانَدْ ت بـاد
هــــوا از گــالن زار بــخروشدا
) eـ٥٨٣/١٣ـ-ـ.(٥٨٥

مقاله

نامه فرهنگستان ٣/ ٤
وينَ ٬د ْي ر ٬دين

٩٥

اصالت »وين« ميافزاييم کـه در اسـامي جـغرافـيايي نـواحـي خـودمان
 (٥در تأييد
ِ
نام هايي داريم که به پسوند »وين« ختم شدهاند که ميتوانند معني باغستان يا باغ داشته
باشند .فهرستي از اين نامها را با تفحصي گذرا از فـرهنگ جـغرافـيايي ايـران بـيروننويس
ـکردهام که با آن بحث خود را به پايان ميبرم:
آوين )) (Avinدر ميانه(ــ َارکُوين )) (Arkovinدرار اـک(ــ

ارکوين )(Arkovin

)درماـکو(ــ

َا ْس بَ وين )) (Asbavinدر قزوين(ــ اويـن )) (Evinدر شـميران(ــ بـنگوين )) (Bongovinدر
مـهاباد(ــ پـنجوين )) (Pangvinدر سـرحـد عـراق(ــ پـياوين )) (Piavinدر سـقز(ــ تـلوين

)) (Talvinدر شاهرود(ــ خوروين )) (Khorvinدر شميران(ــ دوين )) (Dovinدر قوچان(ــ
وين )) (Sovinدر ميانه(ــ طُ وين )) (Tovinدر ميانه(ــ قزوين )ـکَشوين )»ـکَ ش« ٬ناحيه ٬مرز٬
ُس ِ
ثغر ديلم؛ يا قزو ـ=ـکَ ْز و ٬پسته کوهيـ  +ويـن ـ= ـبـاغ
حدّ ـ » +وين« ٬باغ( باغ واقع در حدّ و ِ
پسته ٬پستهزار(ــ کوين گرده )) (Kovin gerdeدر اهواز(ــ گوين )) (Govinدر الر(ــ مَ ـوين
)(Mavin

)در قـزوين(ــ نوين )) (Novinدر سـنندج .دوجـا(ــ هـوين )) (Hovinدر اهـر(.
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