زندـواف
چنگيز موالئي )دانشگاه تبريز(

بــر بــيد عـندليب زنـد »بـاغ شـهريار«
بر سرو زندـواف زنـد »تـخت اردشـير«
)منوچهري(

واژههاي زندـواف  ٬زندباف  ٬زندالف  ٬زندخوان و زنددان  ٬در کتب لغت فارسي ٬هم به معني
معني »زردشتي ٬پيرو زردشت ٬امـام و
»بلبل ٬فاخته ٬هز ارـدستان« ضبط شده و هم در
ِ
بررسي اقوال لغويون چنين مستفاد ميشود که گويا
پيشواي زردشتيان« آمده است .١از
ِ

معني اصلي اين ترکيبات »زردشتي ٬خواننده زند « بوده است و ظاهرًا ٬به مالحظه اينکه

اطـالق
زند را مقريان خوشآواز ميخواندهاند ٬بلبل را نيز زندخوان و زندالف گفتهاند.
ِ
زندخوان ٬زنددان بر زردشتيان ٬با توجه به اشتقاق اين ترکيبات ٬کامًال روشن است و٬
چنانکه ميدانيم ٬زند  ٬جزء اول زندخوان و زنددان ٬بر ترجمه و تفسير اوسـتا بـه زبـان
فارسي ميانه يا پهلوي ساساني اطالق ميشود و
تحو ليافته
در فارسي ميانه و آن نيز صورت ّ

بازمانده zand

zanti-

به معني »شرح و گزارش«

به معني »شناخت ٬معرفت« )مشتق از

ريشـه  zan-ـ ٬فـارسي بـاستان » dan-دانسـتن«( در زبـان اوسـتايي استّ .امـا اسـتعمال
زندـواف و گونههاي ديگر آن در معني »بلبل و فاخته« تا اندازهاي عـجيب مـينمايد و
محتاج تحقيق و بررسي بيشتر است .پيداست که اتکاي ِص رف بر قـول لغتنـويسان و
مـحم د
١ـ( ـ Äلغت فرس  ٬به کوشش محمد دبيرسياقي ٬طهوري ٬تـهران  ٬١٣٥٦ص٨٣؛ بـرهان قـاطع ٬تـصحيح
ّ
معين ٬اميرـکبير ٬تهران ١٣٦٢؛ فرهنگ آنندراج  ٬کتابخانه خـيام ٬تـهران ١٣٣٥؛ فـرهنگ نـفيسي )نـاظمـاالطـباء(٬
ـکتابفروشي خيام ٬تهران  .١٣٥٥براي آـگاهي از اقوال ديگر لغتنامه نويسان Ä ٬لغتنامه دهخدا.
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قبول اينکه خوشآواز بودن زندخوانان و شباهت لحن آنان با صوت بلبل وجه استعمال
اين لفظ در معني مذکور شده است ٬در حقيقت ٬نوعي پرهيز از مشکـل رويـارويي بـا
حقيقي
شناخت معني
ِ
لغتنويسان در باب اشتقاق زندـواف پذيرفتني بنمايد ٬باز نميتوان در صحت آن يـقين
)(etymon

اين واژه است .از سوي ديگر ٬هر اندازه که تـوضيح

داشت ٬بلکه قراين موجود آشکارا حاـکي از آن است که قول لغويون در اينـباره مبتني بر
نوعي فقهـاللغه عاميانه است.
اين معني را ٬سالها پيش ٬استاد هنينگ ٬ضمن مقالهاي ٬نشـان داده است کـه لغت
زندـواف )نيز زندباف ٬زندالف( به معني »بلبل و فاخته« در زبان فارسي از زبان سغدي
ـگرفته شده است و صورت اصلي آن در زبان سغديـــ هرـچند که در متون موجود به کار
نرفته

استـــ *zndw' b

»خواننده سرود و آواز« )قس

' ـ gـ zntw'ch 'mr

»مرغ آوازخوان٬

سـغدي
بلبل«( بوده است .به قول هنينگ ٬جزء اول ترکيب ٬يعني زنـد  ٬از اصـل
ِ
)مأخوذ از اوستايي  zanti-ـ( به معني »سرود ٬آواز« و جزء دوم آن ٬واف  ٬که از لحاظ آوايي

zand

بهتر از گونه باف خصوصيات صوت ) bدوـلبي سايشي( در زبان سغدي را حفظ کـرده
است ٬از ماده

مضارع w' b-

»سخن گفتن« مشتق است .٢هنينگ درباره اجزاي ترکيب بيش

از اين توضيح نداده و حتي گونه کهنتري را که واژه

سغدي w' b-

ميتوانست از آن مشتق

شده باشد مشخص نکرده است.
اـگر توجيه ريشهشناختي هنينگ را درباره لغت سغدي
ـکــه واژه اوســتايي

zanti-

zand

بپذيريم ٬بايد فرض کنيم

بــهمعني »ادر اـک ٬شــناخت و مـعرفت« )قس

»درـ برـ دارنده تفسير و گزارش«٬

pouru.a¦ zanti-

mat .a
¦ zantiª

»پرـادر اـک ٬داراي شعور زياد« (٣در زبان

تحو ل معنايي يافته و در مفهوم »سرودو آواز« بهـکار رفته ٬در حاليکه در زبان فارسي
سغدي ّ

ميانه ٬عالوه بر مفهوم عام خود ٬اختصاصًا در معني »ترجمه و تفسير اوستا بهـ زبان فارسي

تحول
ميانه« بهـ کار رفته است .اين اشتقاق ٬هرـچند ميتواند مقبول باشد ٬چگونگي ّ

zanti-

از مفهوم »ادر اـک ٬شناخت و معرفت« به »سرود ٬آواز« را کامًال توجيه نميکند.
ـ

2) W. B. Henning , ``Sogdian Loan-Words in New Persian'', BSOS , x, 1939, pp. 104-105.

٣ـ(ــدرباره اين

ترکيبات Ä

C. Bartholomae, A ltiran isches Wörterbuch, Ber lin 1904, colls. 899, 1120; J. Duchesne-Guillemin, L es
composés de l'Avesta, Paris 1936, pp. 162, 192-3.
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سالها پس از انتشار مقاله هنينگ ٬پروفسور بيلي ضمن ارائه اشتقاقي تازه براي واژه
سغدي
ِ
اوستايي ٬در يسن  ٦١بند ) ٣نيز قس ونديداد  ١٨بند  ٬(٥٥در کنار
zand

ربط آن را با واژه اوسـتايي

zand mc
§ a ya
¦ tumat mc
§ a

zanda-

مـحتمل دانست .ايـن واژه در مـتون
 ya¦tumant-ـ ٬در عبارت

به کار رفته است .بارتولومه آن را »نام يکي از دشمنان دين

مزديسنا ٬اهل رفض و بدعت«

دانسته و با واژه zandâ¦ g

در متون پهلوي سنجيده است.٤

شايان ذـکر است که ٬در متن پهلوي مينوي خرد )فصل  ٣٥بند  (١٧ - ١٦نيز ٬اسم معنايي به
صورت

zandâ¦ gâ¦h

در کنار

ja
¦ du¦ gâ¦h

»جادوگري« استعمال شده است .هرـچند شادروان

تـفض لي در تـرجـمه فـارسي مـينوي خـرد ايـن دو واژه را بـه تـرتيب »زنـديقي« و
دکـتر ّ
اوسـتايي
»جادوگري« ترجمه کرده است ٬ ٥وليکن مقايسه اين فصل از مينوي خرد با متن
ِ
يسن  ٬٦١که در آنجا هم به مجموعهاي از گناهان و گناهکاران اشـاره شـده است ٬بـه
صراحت نشان ميدهد که فصل  ٣٥مينوي خرد تحت تأثير متن اوستايي تدوين يافته است
و ٬در نتيجه ٬معني دقيق واژه

zandâ¦ gâ¦h

مستلزم تبيين واژه

zanda-

در مـتون اوسـتايي

است .پروفسور بيلي نخست بر آن بود که اين واژه در متون اوستايي جزء آنـدسـته از
لغاتي به شمار ميرود که در دوره ساسانيان با شکل و هيئت پهلوي يا فارسي ميانه خود
وارد متون اوستايي شده است ٦ـ؛ ليکن خود بيلي بعدها اين نظر را رها کرد وـــ با توجه به
اينکه واژه مذکور در متن اوستايي همراه با
واژه سغدي

zand

ya
¦ tumant-

به معني »جادوگر« به کار رفته و

نيز »سرود و آواز« معني ميدهدـــ ريشهاي به صـورت

معني »سرودن« در ايراني باستان در نظر گرفت و واژه
دانست .به نظر بيلي ٬معني اصلي

zanda-

zanda-

*zand-

بـه

را مشتق از همين ريشه

تـوس ع مـعنايي٬
»سراينده« بوده؛ سپس ٬بـا ّ

مفهوم »افسونگر« يافته است .٧هرـگاه نظر بيلي درباره ريشه

zand-

در ايـرانـي بـاستان

محقق باشد ٬دو مسئله نسبتًا مبهم کامًال روشن ميگردد :نـخست ايـنکه واژه سـغدي
zand-

»سرود ٬آواز« از همين ريشه مشتق است و با واژه اوسـتايي

معرفت« ربطي ندارد ٬ديگر اينکه واژه

zandâ¦ gâ¦h

zanti-

»شـناخت٬

در متن پهلوي مينوي خرد  ٬به احتمال
4) C. Bartholomae, ibid., col. 1662.

تفض لي ٬تهران  ٬١٣٦٤ص.٥٢
٥ـ( ـمينوي خرد ٬ترجمه احمد ّ
6) H. W. Bailey, Zoroastrian Problems in the Ninth-Century Books , Oxford 1971, p. 171.
7) Ibid., Introduction to 1971 edition, p. x1.
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zanda-

همريشه است و به سهولت ميتوان آن را ٬در کنار

 ja¦ du¦ gâ¦hـ» ٬افسونگري ٬ساحري« معني کرد .البته بايد به ياد داشت که در فارسي ميانه٬
بهـخصوص در کتيبه کرتير ٬واژه ديگري به

صورت zandâ¦ g

براي اشاره به گروه مانويان

بهـکار رفته است .٨اين واژه ٬که در برهان قاطع به صورت زنديک ضبط و به صورت زنديق

)جمع زنادقه( وارد زبان عربي شده است ٬ظاهرًا به واژه
ْ
اوستايي
 ٣٥بند  (١٦ربطي ندارد و احتماًال نظر نيبرگ درباره اشتقاق آن از واژه
ِ
»شناخت ٬معرفت« صائب است.٩
zandâ¦ gâ¦h

پيش از اين ٬يادآوري شد کـه هـنينگ دربـاره مـاده مـضارع

در مينوي خرد )فصل

w' b-

zanti-

در زبـان سـغدي

توضيحي نداده است .استاد محترم خانم دکتر قريب ٬ضمن دو مقاله جداـگانه ٬درباره اين
واژه اظهار کرده است» :ريشه ستاـک حال  wa¦b-نامعلوم است و احتمال ضعيف دارد که با  gaub-در

دوران ماقبل ايراني پيوند دوري داشته باشد .« ١٠تا آنجا که بر مبناي قواعد زبانشناسي تاريخي
ميتوان داوري کرد ٬ارتباط لغت

سغدي w' b-

با ريشه  gaub-ـ ٬که احتماًال با افزودن

-bh-

ـاروپايي
به ريشه هندو
ِ
غيرـممکن است؛ زيرا ٬بهـتحقيق ٬در شاخه هندوـايراني ٬قـرينهاي بـراي تـبديل صـوت
*gheu-

هندوـاروپايي  ghبه  wيا v

ساخته شده است ٬ ١١برـخالف حدس خانم قريب تقريبًا

مشاهده نميشود .نامعلوم بودن ريشه ماده

مضارع w' b-

در

ايراني باستان نيز با شواهد و گواهيهاي مـوجود چـندان وفـق نـدارد؛ زيـرا ٬در مـتون
بازمانده از دوره باستان و نيز در برخي از گويشهاي ايراني و حتي فـراتـر از مـحدوده
زبانهاي هندوـايراني ٬قرايني وجود دارد که ما را در تشخيص اصل اين ماده در ايراني
باستان ياري ميکند .با توجه به اينکه  bدر سغدي متناظر است با ) fو نيز  bـ( در ايراني
بــاستان )قس

n' b

»مــردم«

٨ـ( ـکتيبه کرتير در کعبه زردشت٬

> ــاوســتايي na¦ fa-ـ؛ ' b§ sy'ws

»ســرور ٬آقــا« > ــاوسـتايي

سطر ١٠؛ Ä

P . Gignoux , ``G lo ssair e d es I n scr ipt io n s P ehle vies e t P ar t h es' ' , Co rpu s In scriptio n u m
Iranicarum , London 1972, p. 38.
 , A Manual of Pahlavi, vol. II, Wiesbaden 1974, p. 229.ـ9) S. Nyberg

نيز  Äمهرداد بهار ٬جستاري در فرهنگ ايران  ٬فکر روز ٬تهران  ٬١٣٧٣ص.٢٦٦-٢٦٣
١٠ـ(ــبدر الزمان قريب» ٬نظام فعل در زبان سغدي« ٬مجله زبانشناسي  ٬سال  ٬١٠شماره ) ١بهار و تابستان ٬(١٣٧٢
ص١١؛ همو» ٬بلبل سغدي« ٬چيستا ٬سال  ٬١٢شماره  ٬٥بهمن  ٬١٣٧٣ص.٣٤٠
11) R. G. Kent, Old Persian Grammar, Texts, Lexicon , New Haven 1953, p. 182.
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sـ ـyـ uـ sـ§ fـ ٬( ١٢ميتوان فرض کـرد کـه صورت کهنتر مـاده
*wa
¦ fya-

٨١

مضارع w' b-

در ايرانـي باستان

بوده است .گونه اخير نيز ممکن است با افزوده شدن پسوند

مادهساز -ya-

به

قوي
درجه ِ
باستان اطالعات زيادي در دست است .معادل آن در زبان اوستايي بهـصورت ) vaf-ماده
مضارع:

ريشه *waf-

ساخته شده باشد .خوشبختانه ٬درباره ريشه  *waf-در ايرانـي

با تبديل

آغازي به  uـ( به مـعني »شـعر سـرودن ٬در سـرود کسـي را

ufya-

va

ستودن« دوـبار در اوستاي گاهاني )يسن  ٢٨بند ٣ـ؛ يسن  ٤٣بند  (٨و دوـبار نيز در اوستاي

متأ ّخر )يشت  ١٣بند ٥٠ـ؛ يسن  ١٧بند  (١٨به کار رفته است .مشتقي از اين ريشه نيز در
اوستا به صورت

vafu-

بهـمعني »سخن ٬سرود ٬ستايش« ديده ميشود که آن هم کاربرد

ـگاهاني دارد ) Äيسن  ٢٩بند ٦ـ؛ يسن  ٤٨بند  .(٩گذشته از شواهد اوستايي ٬اين ريشه به
wa
دو صورت  way¡lو ¦ y¡m

در زبان پشتو به معني

gwa
»سخن گفتن« و به صورت ¦ fag

در

بلوچي بهـمعني »احضار کردن ٬دعوت کردن« باقيمانده و هـمريشه آن ٬بـنا بـه اظـهار
معني »خواندن ٬اغوا کردن« در اسالوي کهن به کار
مورگنشتيرن ١٣بهـصورت  vabitiبه
ِ
رفته است که باـک ) Buckـ( آن را با
کهن  we¦panـ ٬انگليسي ميانه  wepeـ٬
ِ
لغات انگليسي ِ
انگليسي نو » weepـگريستن«؛ ژرمني کهن  wufanـ ٬ژرمني ميانه  wu¦efenـ ٬گوتي  wo¦pjanـ٬
نروژي کهن )ايسلندي کهن(

×pa

»ناليدن ٬فرياد زدن« همريشه ميداند .١٤هرـچند وي

براي واژههاي مذکور ريشه هندوـاروپايي ارائه نميکند ٬چنان کـه مـان ) Mannـ( اشـاره
ـکرده است ٬احتماًال اين واژهها از گونه هـندوـاروپـايي
خواندن« مشتقاند.١٥

*u¦ a bl o
ª ª

بـه مـعني »فـرياد زدن٬

بارتولومه ٬ضمن يادداشتي ذيل ريشه اوستايي  vaf-ـ ٬اظـهار مـيکند کـه ايـن ريشـه
درـاصل بهـمعني »بافتن« بوده؛ سپس ٬در گاهان و ديگر بخشهاي اوستا  ٬تحول معنايي

12) I. Gershevitch, A G ram m ar of Manich ean S o gd ian, O xfo rd 1954, p . 48; Cf. N . Sims -Williams,
``So gd ian'' , in Com pend iu m L inguaru m Iranicarum , h er au sgegeben von R . Schmitt , W iesb ad en
1989, p. 178.
13) G. Morgenstierne, An Etymological Vocabulary of Pashto, Oslo 1927, p. 94.
14) C . B. Buck, A Dictio n ary o f Selected S yno n ym s in th e Principal Ind o -E u ro pean L an guages,
Chicago 1988, col. 1128-1129, no. 16.37.

ــ

15) S. E. Mann, An Indo-European Comparative Dictionary, Hamburg 1984 / 87.

نامه فرهنگستان ٢/ ٥

٨٢

زندـواف

مقاله

مـجازي
يافته و در مفهوم »شعر سرودن« به کار رفته است .١٦کاربرد »بـافتن« در مـعني
ِ
»شعرـسرودن ٬آواز خواندن« در برخي از زبانهاي ديگر نيز مشاهده ميشود؛ مثًال واژه
يوناني

`umno
Å
sـ

)انگليسي  hymnـ( بهـمعني »شـعر و سـرود« بـه احـتمال زيـاد مأخـوذ از

ريشهاي بهـمـعني »بـافتن« است )قس سـنسکريت

syu
¦ man

»نـخ« ٬انگـليسي

seam

و

 sewـ (١٧يا ريشه  zaqarـ ٬در آر امي ٬اصًال بهـمعني »بافتن« بوده ٬سپس ٬بهـمعني »سـخن
ـگفتن ٬ذـکر خواندن« بهـکار رفته است . ١٨شايد کاربرد ترکيباتي نظير »دروغ بافتن« در زبان
فارسي و يا

to weave a poem

در زبان انگليسي مولود همين تحول معنايي باشد .ليکن

بعيد مينمايد که ٬از لحاظ ريشهشناسي ٬بين »بافتن« در زبان فارسي و
زبان اوستايي رابطهاي وجود داشته باشد .ظاهرًا٬
در ايراني باستان ٬ريشه ديگري

بهـصورت *waf-

وجود داشته و فعل مضارع سومـشخص مفرد
باستان ٬که بارتولومه آن را با ريشه
از

*ubda-

بهـمعني »سرودن«

»بافتن« مأخود از هندوـاروپايي

váyati

اوستايي vaf-

ريشه بوده است) ١٩نيز بسنجيد با اوستايي

عالوه بر ريشه vaf-

ريشـه vaf-

)از ريشه

u-

در

*u ebhª

»بافتن«( در هندي

»سرودن« مقايسه ميکند ٬معادل همين

ubdae¦ na-

»پارچهاي ٬از جنس پارچه« ٬مشتق

صفت مفعولي از ريشه هندوـاروپايي  *u ebh-ـ؛ هندي باستان
ª

»تارـتَ ن ٬عنکبوت« .( ٢٠از همين ماده مضارع  *wa¦fa-ـ ٬در پهلوي

¦u rn¤ a-va
¦ bhya-

اشکاني wf-

»بافتن« ٢١و

در فارسي دري »باف« و صفت مفعولي  *wa¦fta-ـ ٬در فارسي »بافت« )مصدر» :بافتن«(
باقي مانده ـ ـاست.٢٢
از مجموع مطالب يادشده ٬بهخوبي معلوم ميشود که واژه زندـواف )نـيز زنـدباف و
زندالف ( بهمعني »بلبل ٬فاخته« از زبان سغدي وارد زبان فارسي شـده است و ٬از نـظر
ريشهشناسي ٬به »زندخوان ٬زنددان« بهمعني »خواننده و داننده زند )اختصاصًا گزارش
نامه اوستا (« ربطي ندارد .ليکن ٬از ديرباز ٬گويندگان متقدّ م ما اين ترکيبات را بهجاي هم و
با معاني مشابه بهـکار بردهاند ٬چنانکه در دو بيت زير واژه زندباف )بهجاي زندخوان( در
16) C. Bartholomae, ibid. col. 1346.
17) W. W. Skeat, An Etymological Dictionary of the English Language, Oxford 1963, p. 284.
18) E. Herzfeld, Zoroaster and His World, vol. 1, Princeton 1947, pp. 245-246.
20) C. Bartholomae, ibid., col. 401.

19) C. B. Buck, ibid, col. 409-410, no. 6.33.

21) M. Boyce, A Word-List of Manichaean Middle Persian and Parthian, Leiden 1977, p. 91.

٢٢ـ(ــقس محسن ابوالقاسمي ٬مادههاي فعلهاي فارسي دري ٬ققنوس ٬تهران  ٬١٣٧٣ص.٣٥

مقاله

نامه فرهنگستان ٢/ ٥
زندـواف

٨٣

معني »بلبل و فـاخته« اسـتعمال
معني »زردشتي« و واژه زندخوان )بهجاي زندواف( در
ِ
شده است:
ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزنــدـواف از بــهشت نـامه زنـد
در آن ميان که وداع گل و بنفشه کني
ِ

در شب آورد و خواند حرفيچند )نظامي(
خبر ز ناله زارم به زنـدخوان بـرسان
)ـکمالالدين اسماعيل(

و گاه ٬در يک بيت ٬با معاني همسان به کار رفتهاند:
عاشق هجرآزماي
ـزندواف زندخوان چون
ـــــــــ
ِ
ِ

)فرخي(
دوش بر گلبن همي تا روز نالهي زار کرد ّ

ـبلبل شيرينسخن بر َج ْوزبُن راوي شود
ـــــــــــ ِ

زندباف زندخوان بر بيدبُن شاعر شود )منوچهري(
ِ

آميغي معاني اين ترکيبات ٬دو عامل دخيل بوده است :يکي
احتماًال ٬در التباس و هم
ِ
مـجازي »بـافتن« در مـعني
مشابهت آوايي بين اجزاي اول زندـواف و زندخوان و کـاربرد
ِ
»سخنـگفتن« و ديگري رابطه بلبل با زبان پهلوي و زند و پازند در سنت ادبي:
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنگه کن سحرگاه تا بشنوي
گل نو زندـواف مـطربي آغـاز کـرد
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبر ِ
گلبانگ پهلوي
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبلبل به شاخ سرو به
ِ

ـگفتن پهلوي )فردوسي(
ز بلبل سخن ِ

الحان خوش نامه پازند و زند )سوزني(
خواند به
ِ
درس مقامات معنوي )حافظ(
ميخواند دوش ِ

ظاهرًا ٬مورد اخير سابقه کهنتري دارد ٬چنان که در متون ودايي همآواز روحـانيان
)  ka¦ ravah¤ـ( در ستايش ايزدان به صوت پرندگان خوشآواز تشبيه شده است.٢٣
©

23) J. Gonda, Selected Studies, vol. II, Sanskrit Word Studies, Leiden 1975, p. 286.

ذـکر اين مورد را مديون استاد دانشمندم جناب آقاي دکتر سرکاراتي هستم.

