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١٣٨٤/٠٦/٠٩

سغدي ¦ (•) βδe¦ neو رابطه آن با »آيين« و
واژه
ِ
»آيينه« در زبان فارسي *
اميد بهبهاني )پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي(
بررسي متنهاي سغدي از زبان مبلّغان مـانوي در

ديني مانويان ما را به اين نتيجهـگيري مهم ميرساند
ِ

آسياي ميانه نگارنده را بـه يک رشـته پـژوهش در

واژگـان مـتنهاي
ـکــه واژههـاي سـغدي ٬کـه در
ِ
ـگوناـگون سغدي )بوداييــمسيحي( مـعنايي عـام

پژوهشها ٬به لحاظ سرشت مطالعات فرهنگي ٬که
ميگيرد ٬گاه به سير و سفر واژهها و مفاهيم خاص

سـغدي مـانوي ٬زيـر نـفو ِذ ديگـر
داشــتهانـد ٬در
ِ
خــاص ي
مــعاني
بــاورهاي مــؤثّر در مــانويّ ت٬
ّ
ِ
پذيرفتهاند ٬بهطوري که ميتوان بـرخـي از آنـها را

يک فــرهنگ بــه ديــار فـرهنگهاي ديگـر نـيز

واژه عالمانه ٬يعني ويژه طـبقه عـالم و روحـاني٬

ميپردازد .جستار مـا ٬دربـاره خـاستگاه ايـن واژه

تل ّق ي کرد .اين پـديده را ٬در تأثـيري کـه بـاورهاي

تحول آن در ديگر زبانهاي ايراني٬
سغدي و سير ّ

ديرين زردشـتي بـر نـوگروندگان بـه آيـين مـانوي
ِ

سـغدي
شناختي واژههـاي
بـا بـررسي ريشـه
ِ
ِ
واقعيت انکارناپذير روشن ميشود که
مانوي ٬اين
ّ

هدف يافتن ايـن تأثـيرات ٬در
پيش از اين ٬با
ِ

زمينه داد و ستدهاي فرهنگي واداشته است .ايـن
زبان و تاريخ و جـامعهشناسي و ادبـيات را درـبـر

ـگذاشته است ٬ميتوان مشاهده کرد.

حاصل اين مطالعات است.

مقاله »واژه عالمانه بـوي  ٬گـواهـي ديگـر بـر نـفوذ

مــانويّ ت ٬هـرچـند در اصـول بـا آيـين زردشـتي

باورهاي زردشتي در آيين ماني« يکي از اين موارد

ناهمگونيهاي بسـيار داشـته ٬در جـزئيات داراي

را بــررسي کـرديم )بـهبهاني  ٬١٣٧٦ص.(١١١-٩٩

وجوه مشترکي بوده است .بـررسي چـند واژه در

مـانوي
ايــنک واژه ســغدي
ِ
)قريب  ٬١٣٧٤ص (١٠٠را مطالعه ميکنيم.

¦yn'k)(¡) βδ¦ e neـ '( βδ

سغدي مربوط به تاريخ نهادها و تشکيالت
متنهاي
ِ

* ــاز ر اهنماييهاي ارزنده استاد گر انمايه ٬دکتر بدر الزمان قريب ٬سپاسگزارم.
١٨٤

تحقيقات ايرانشناسي

بررسي

تطبيقي واژه ¦(•) βδe¦ ne

تبليغي ادّا  ٬فرستاده ماني به
در متني مربوط به سفر
ِ

روم ٬از او ٬در مــورد چگــونگي روان ٬پــرسش
ميشود .ا ّدا چنين پاسخ ميگويد:
روان همانند تن است که به پنج اندام بخش
شده است :يک سر ٬دو بازو ٬دو پا .روان نيز
انـدام روان زنـدگي٬
چـنين است .نـخستين
ِ
دومين اندا ْم زور ٬سومين انـدام روشـنايي٬
چهارمين اندام زيبايي ٬پنجمين اندام بـوي
صورت
) = ـشعورو آـگاهي( و شکل و آيينه آن
ِ
ظاهر است ٬همچنان که [ ] فرمود :چنان که
گوش جسم شنيده
با
چشم جسم ديده و با ِ
ِ
نتواند بود( Sundermann 1981, p.38) .

پارتي اين واژه ٬براساس نظر هنينگ٬
صورت
ِ

 abde¦ nـ )'bdyynـ ('bdyn/است ) 1977, p.195ـ ( Henningـ.
بــويس
آوانــوشت  aβδ¦enرا بـراي آن داده است
ِ
 ( Boyceـ .ايــن واژه را ٬پــيش از ايـن٬

مولر ٬ ١زالمان ٬ ٢و هنينگ »شگفتانگيز« تـرجـمه
ـکردهاند و هـنينگ

)1977, pp.193-203

 ( Henningـ٬

بــعدها ٬بــه تـفصيل ٬در آن ٬بـحث و ٬بـا آوردن
نمونههايي ٬آن را »رسم«؛ »مرسوم و عـادتشده«
و فـارسي مـيانه

ارمني
معني کرده و با
ِ
) ¦eve¦n(agبرابر شمرده است:
c

aure¦ n-k

¦ e ve
¦ n < aiβen < a δβ¦ e n < a βδ¦ e n
به -yv-

قلب  -βδ-به  -δβ-و سپس
يعني ِ
فارسي ايوان ميتوان يافت.
آن را در واژه
ِ
مصداق اين

مورد قلب )-yv-

که سابقه

>  ( βδ > -δβ-در

صــورت
فــــارسي /مــــيانه  (''ywn) aivanـ ٬در
ِ
فارسي باستان براي واژه ايـوان )ـکـاخ(
تحو ليافته
ّ
ِ

مشهود است ٬که مـعموًال سـتاـک آن بـه صـورت

 apada¦ naداده شده است.پــارتي
واژه
ِ

(appadan) 'pdn

واژه

و...

اثبات مـيکند کـه واژه فـارسي بـاستان

ِ

)1977, p.5

نامه فرهنگستان ١/ ٦
(¡)βδe
¦ ne
سغدي ¦
ِ

١٨٥

appadan

)حـالت مـفعولي appadanam :ـ( بـوده است .ايـن
نکته ٬با اشاره کتاب مقدس به
سـرياني آن
ـکـه
ِ

¦apa δna

تقويت ميشود.

appadn

) (appedenـ٬

عـربي آن فَـدَ ن است٬
و
ِ

تحول مييابد به
در فارسي ميانهappadan- ٬
ّ
 *a¦ pa δanکه خود آن تبديل مـيشود بـه  ¦aβδanـ.
قلب  -βδ-به  -δβ-ـ ٬حاصل
سپس aδβan ٬ـ ٬در اثر ِ
ميشود که ٬در نهايت ٬در اثر ِابدال  -δβ-به  -yv-ـ٬
به صورت

¦ a ivan

تغيير شکل ميدهد:
¦ a δβan > ¦a iβan > ¦a ivan

شکل آخر ٬يعني  ¦aivanـ ٬در فارسي مـيانه مـانوي
ظاهر ميگردد کـه چـنين حـرفنويسي مـيشود:
ايوان فارسي )اـگر آنطور
) Mir.Man.Iـ ''ywn ( Ãـ .در
ِ
ـکه احتمال دارد مستقيمًا از فـارسي مـيانه مشـتق
مــصوتها جــابهجا مــيشوند.
شــده بــاشد(٬
ّ
ايـوان
هرتسفلد ٬اين نظر را اظـهار کـرده است کـه
ِ
فارسي ٬به نوعي ٬وابسته به  apada¦ na-در فارسي
باستان است

)Henning 1977, p.195, n.1

به نقل از:

 ( Herzfeld 1976, p.352ـ.
عـيالمي
اشميت ٬ضـمن آنکـه صـورتهاي
ِ
بـابلي aـ  nـ -ـaـ  dـ -ـaـ  pـ -ـ pـ aرا ٬در
aـ  nـ -ـaـ  dـ -ـaـ  bـ -ـaـ  hو
ِ

روايتهاي عيالمي و بابلي داريوش دوم و اردشير
دوم در شـوش و هـمدان ٬بـه عـنوان مـعادلهاي
Apadana

ذـکر ميکند ٬اظـهار مـيدارد کـه هـنوز

دربــاره اصــل ايـن واژه و تـحليلهاي صـرفي و
ريشهشناسي آن نتايج روشني گرفته نشـده است.
)( Schmitt 1986, pp.145-146

شايان يادآوري است که واژه  apada¦ naـ ٬در اين

ايــن مـعني را
2) Salemann

1) Müller

نامه فرهنگستان ١/ ٦

١٨٦

واژه

(¡)βδe
¦ ne
سغدي ¦
ِ

و...
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ـگفتار ٬فقط از جنبه تحليل صرفي ٬براي نـماياندن

است .شـارپانتيه ) ( Charpentier 1932ـ ٬در اصـل و

به ) ¦ewe¦n(agـ ٬مـطرح

مفهوم اين واژه ٬به طور کامل و همهجانبه ٬بحث و

تحول
چگونگي
ِ
شده است.

¦(¡) βδ¦ e ne

نظرهاي پژوهندگان هندي و اروپايي را مطرح کرده

نمونههايي که هنينگ براي واژه

'bdyn

آورده

جنبه ايراني آن توجه کافي نشـده است .در کـتيبه

به اين شرح است:
(1) Mir. Man., iii, M5 d 63-65 (p.864):
fr'mwxtyys§ tnb'r pdmwcn'bdyn

»بهدرآورد جامه عادي تنش را ) = ـمُ رد(«...

(2) Ibid., n6 (p.886): pd hnd 'bdyn...

»با عادتهاي کور«...
(3) M 523a 5['c] [c] ym 'bdyn whxt
]'s§ [tyd

»خود را از اين عادت رها ساخت«.
(4) M 580 R 10: cw'gwn kyc tw'g cy
§ny 'mwxtg u ny 'bdyn bwt kw cys
c
pt 'b'myh¢ 'c kyc st'n'h¢

»مانند تـوانگـري کـه نـه آمـوخته بـود و نـه
عادت داشت که از کس چيز به وام گيرد«.
](5) T iii D iii 270: bwd jyr wt£ frz['ng
nyw 'wt£ hwnr'w[nd] 'bdyn
]?'w'gw[nkw
b'dyst'n pd § sb kd kyc ny z'n'd byh£ ,
c
zgd

»زيرک و فرزانه بود و دلير و ماهر .عادتش
ايــن بــود کـه غـالبًا شـبانگاه کـه کس او را
نشناسد بيرون شود«.

با در نظر گرفتن نمونههايي که آورده شد ٬اين واژه
»عادت ٬رسم و مـرام ٬مـرسوم ٬عـادتشده« مـعني
ميدهد.
نــيبرگ نــيز ٬در واژهنــامه پـهلوي  ٬واژه

''dwyn

) (a¦ ivenرا »حقوق و رسوم« معني کرده است و آن را
از صورت فـرضي ايـرانـي بـاستان
ريشه da¦ y

abi-daina-

از

گرفته است ) ( Nyberg 1974, p.12ـ.

واژه ديگري که همراه با

abde¦ n

ميآيد و ما را

در اين پژوهش ياري بيشتري مـيکند ٬واژه
است که هنينگ

است .اما ٬به نظر هنينگ ٬چـنين مـيرسد کـه بـه

)( Henning 1977

 ûxerx. pers.ـ٬

ديــو خشــيارشا  ٤٩و
ِ
عبارت »ستودن اهـورامـزدا بـه سـبک درست ) = ـبـه
ِ
اسلوب صحيح(« تکـرار مـيشود .امـا تـحليلهاي
daivý sqq.

دستوري از ايـن واژه مـتفاوت است .بـه احـتمال
زياد brzmniy ٬حالت فاعلي مفرد است براي صفتي
فعل ستودن مربوط ميشود .اين واژه از
ـکه به
فاعل ِ
ِ

پســوند
مــاده  brzmn-و
ِ
صفت ثانوي است از ايراني باستان
artac§ a=arta¦ § ca
ِ
-iya

(a)rtanhac§ a
¦

ســاخته شــده و

»دنــــبالکننده = ) R¤ taـر اســتي(« و

اوســتايي as§¦at hac§ ¦a :ـ .بـدين قـرار ٬مـيتوان ايـن
عبارت را به دو صورت ترجمه کرد:
داشتن  brzmـ؛
پيروي راستي ) (R¤ taـ ٬با
.١
ِ
ِ
 .٢پيروي عادت )= (brzmمـطابق بـا راسـتي
) (R¤ taـ.
هــنينگ تـرجـمه خـود را از ايـن عـبارت رد
برس م مـطابق بـا قـانون مـقدس
ميکند» :نگهدارنده ُ
صـورت پـارسي
) (R¤ taـ« .وي ثــابت مـيکند کـه
ِ

بــاستان  brzmn-ـ ٬در فـارسي مـيانه و پـارتي ٬بـه
ِ
صـــورت  brahmو ٬در پــهلوي ٬بــه صــورت
)brahm(ak

بـاقي مـانده است .زالمـان ٬در

) Stud. 62نــيزـiv, S, V Ä

Man.

 Man.,ـ(ـ ٬و ِز ِنـر ٬ ٣در

 BSOS ., ix, 311ـ ٬از واژه پهلوي ) brahm(akبحث
ـکردهاند .بهنظر زنر ٬اين واژه دومعني دارد».١ :پوشاـک«؛

سـبک
» .٢عادت« ٬هرچند بيشتر به معني ظاهر و
ِ

brhm

آن را بررسي کرده

3) Zaehner

تحقيقات ايرانشناسي

پوشاـک است تا خود آن.

مطالب يادشده ٬آوردن ايـن
براي روشن شدن
ِ

نمونهها از متنهاي مانوي بيمورد نيست.

Mir. Man. iii, M 2, a 72-75 (p.851):
hw rngs jm 'n § sdyft brhm 'z§ 'ndr mgwst£
'wt£ 'c byh.
zyngyn rzmg'hyg cyhrg 'gs bwt hynd...

»ـکوتاه زمان جامه شادي از درون پوشيدند٬
در حــالي کــه از بــيرون بـه هـيئت مسـلّح
ِ
رزمگاهي ظاهر شده بودند«...
M 177 V 17 (HR. ii/90):
'Wd wnwh
§ tg'n 'w'st wd
¢ d'r'w gy'n fryys
prw'n mn
'wyys
§ t'n'd, kd wyr's§t pd § shrd'r'n brhm
'bdyn...

پيش
»و ببين فرشتگان ِ
روان دارا را آوردند و ِ
مـرسوم
روي من نهادند ٬پوشيده بـا جـامه
ِ
ِ
شهرياران«.
§ shrd ran brhm bdyn

»جامه مرسوم شهرياران« در بر دارنـده هـر دو واژه
brahm

و

abde¦ n

است .يعني »جامه مـرسوم« يـا

»ـکسوت معمول«.
معني »پوشاـک«
همانطور که گفته شد ٬زنر دو
ِ

و »عادت« را براي واژه

brahm

در نظر گرفته است

ـکه البته منظور او از »پـوشاـک« بـيشتر اسـلوب و
سبک ظاهر شدن ٬يعني همان هيئت است.
ِ
زونـدرمان نـيز واژه فـارسي مـيانه
مشتق از

brahmag

brahm

واژه

و...

باستان قابل بحث است .او همچنين اظهار ميکند

)( Henning 1977, p.194

در اين نمونه ٬ترکيب وصفي

نامه فرهنگستان ١/ ٦
(¡)βδe
¦ ne
سغدي ¦
ِ

را

گرفته که در پـارتي و سـغدي

ـکه ٬اـگر

brazman-

اصطالحي آييني و احتماًال به

معناي »مراسم ٬آيين« در نظر گـرفته شـود ٬کـاربر ِد
محدو ِد  brahmميتواند توضيح داده شود .امّ ا ٬در

عين حال ٬معتقد است که اصطالح قديمتر احتماًال
ِ
مـفهوم

barsom

را داشـته است کـه ٬بـدين قـرار٬

مســئله

brahm

را حـلنشده بـاقي مـيگذارد .او

ميافزايد که ٬در متنهاي فـارسي مـيانه و پـارتي٬
brahm

در مورد انسان به کار ميرود و بـر نـحوه

رفــــتار اطــالق مــيشود ) »رفــتار ٬شــايستگي٬

تشريفات«( و يا به هيئت ظـاهر مـربوط مـيشود
) »شکل و ترکيب ٬خوشترکيب بـودن ٬جـامه ويـژه٬

ـکسوت«( ) ( Sundermann 1990, pp.431-432ـ.
باز ميگرديم بـه واژه

¦(¡) βδ¦ e ne

آيينه و آيين است.

اصل اين
همان گونه که هنينگ يادآور شده استِ ٬

باستان
فرضي ايراني
واژه به صورت
ِ
ِ
تـحليل
صـورت فـرضي٬
مـيگردد .بـر پـايه ايـن
ِ
ِ
شناختي پيشنهادي من چنين است:
ريشه
ِ
abidaina

به ندرت به تنهايي به کـار مـيرود و ٬اغـلب ٬در

باستان
ايراني
 (٢ريشه
ِ
ِ
) da¦ (yبه معناي »ديدن« است.

ات قالبي ٬همراه با واژههاي
عبار ِ
» karisnچــــهره )زيــــبا(« » ew¦en¦ ag ٬راه و روش«
)پارتي abde¦ n :ـ ٬سغدي (¡) βδ¦ene¦ :ـ(» gonag ٬طرز٬

راه« و

xrad

»خرد« به کار برده شده است .به نـظر

اشـتقاق
زوندرمان٬
ِ

brahm

از  barzman-فـارسي

باز

بـاستان
ايــرانــي
 (١پــيشوند
ِ
ِ
روي «
اوستايي ٬به صورت  avi-ميآيد و معناي »بر ِ
*abi

) (prxmبه وام گرفته شده است .به نظر او ٬اين واژه
»چـهره«٬

کـه در مـتن

مانوي به معني »آيين« )= آيينه ) ¦ewe¦n(agـ(
سغدي
ِ
ِ
و
¦ e we
پهلوي )¦ n(ag
abde
¦
n
پارتي
ابر
و بر
فارسي
و
ِ
ِ
ِ

را دارد.

cihrag

١٨٧

کـه ٬در

)( Jackson 1892, p.204
da¦ i

که ٬در اوسـتايي٬

)( Bartholomae 1961, pp.724-725

ساز
 (٣پسوند اوليه صـفت مـفعولي ِ
مستقيمًا به ريشه متصل ميشود.

na-

کـه

)( Jackson 1892, p.222

نامه فرهنگستان ١/ ٦

١٨٨

واژه

(¡)βδe
¦ ne
سغدي ¦
ِ
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و...

را مـيتوان

و آيــينه آن صــورت ظــاهر است «...ــــ بــيشتر بـا

صورت
روي هم »ديدهشده بر آن« معني کرد .از اين
ِ
فرضي ٬تا آنجا که من در فارسي باستان و اوستايي

هـماهنگي مـعنايي داشـته
) ¦ewe¦n(agدر پـهلوي
ِ
باشد .يعني ٬در اينجا ٬واژه ¦ (¡) βδ¦eneـ ٬زيـر نـفوذ

جستجو کردهام ٬اثري باقي نمانده است .امـا ٬بـه

باورهاي زردشتي و با همان بار معنايي ٬وارد زبان

ـگـمان مـن ٬واژه ¦ dae¦ naـ ٬پـهلوي  de¦ nـ ٬از هـمين

سغدي شده است و عامل کاربرد ايـن واژه کسـي

پيشوند  abi-ـ ٬ساخته شده و بـه
ريشه ٬البته بدون
ِ

نيست مگر ادّا  ٬فرستاده فرهيخته و آـگا ِه ماني که ٬به

کـه

ضــرورت مأمـوريّت خـود ٬مـيبايست از ديگـر
ِ
آموزههاي دوران خود آـگاهي داشته باشد و چنين

بنا بـرـايـن تـحليلها٬

*abidaina

معناي »ديدهشده« است؛ يعني هـمان

¦dae¦ na

ت معنوي و
مجموعهاي است از ويژگيها و فرديّ ِ
مـرگ فـرد ٬هـمچون
ديني آدمـي dae¦ na¦ .ـ ٬پس از
ِ

است که ناـگاه واژهاي عالمانه از آيين زردشـتي در

مــوجود مسـتقلي بـه زنـدگي ادامـه مـيدهد و٬

سغدي مانوي وارد ميشود.
يک متن
ِ

درون او
سرانجام ٬پس از رستاخيز ٬چون آيينهاي٬
ِ

را ٬به هيئت دوشيزهاي زيبا ٬منعکس ميسازد کـه
او را تا بهشت همراهي ميکند ٬يا چون زني زشت
و ن ف رتـانگيز ک ه او را ت ا دوزخ ه م راه م يشود.
ـ

ـ

ــ

ـ

ــ

ـ

ــ

)(Ã Bartholomae, p.666

بر اساس فرضيه پيشنهادي من ٬اشتقاق ايـن
واژه اوستايي نيز چنين است:
¦da¦ (y) + -na > da¦ ina > dae¦ na = dae¦ na

با استفاده از اين تـحليل ريشـهشناختي ٬مـيتوان
پـارتي  abde¦ nيـا
و
ِ

مانوي
واژه سغدي
ِ
فارسي آيينه و آيين ـــ
 aβδ¦enو
پهلوي ) ¦ewe¦n(agو
ِ
ِ
¦(¡) βδ¦ e ne

کلي »ديدهشده بر آن« گرفت.
همه را به معني ِ
آن چيزي است که صورت در آن منعکس و ديـده

آيينه

ميشود و آيين نيز ٬به تعبيري ٬با آيينه ربط معنايي
دارد؛ يعني آيين مسلک و مذهب و شيوهاي است
ـکه ويژگيهاي فرد يا گروهي از افراد در آن مشاهده
ميشود.
نمونههايي که از متنهاي پارتي بـراي

abde¦ n

آورديم به معناي رسم و عادت يا مرسوم و عادي و
معمول بود .امّ ا ٬چنين مينمايد که نمونه سـغدي
ماـــ » ...پنجمين اندام بوي )شعور و آـگاهي( و شکل

اينک بـبينيم واژه

¦ e we
)¦ n(ag

در مـتنهاي پـهلوي

چگونه به کار رفته است:
در بندهش ٬
بـخش »دربــاره چگـونگي و عـلت
ِ

آفرينش آفريدگان براي نبرد«  ٬چنين ميخوانيم:

جـهان
نخست از مينويان هرمزد است و از
ِ
ما ّدي ُب ِن مـردم را بـه خـويش گـرفت .او را
همکار آنـسه دي اند :يکي گاه ٬يکي دين ٬و
ْ
دي
هـمه
زمـان٬
يکـي
مـينوي هـمه
کـه
نـام٬
ِ
آفرينش است .مردم را به پـنج بـخش فـراز
آفريد :تن ٬جـان ٬روان ٬آيـينه ٬فـروهر .تـن
آنکه ماده است؛ جان آنکه با باد پيوندد :دم
برآوردن و بردن؛ روان آنکه با بـوي در تـن
شنو د ٬بيند ٬گويد و داند؛ آيينه آنکه به
استَ :
خـورشيد پـايه ايسـتد؛ فـروهر آنکـه پـيش
هرمزد خداي است .بدانروي چنين آفريد
ـکــه در ] ـدوران[ اهـريمني ] ٬ـچـون[ مـردم
ميرند ٬تن به زمين ٬جـان بـه بـاد ٬آيـينه بـه
خورشيد ٬روان بـه فـروهر پـيوندد تـا روان
ايشان را ميراندن نتوان«) .بهار ٬١٣٧٥ص(٧٢

در تقسيماتي که در بندهش از آفـرينش انسـان
آمده است ٬چـهارمين بـخش آيـينه است و يگـانه
توضيحي که براي آن داده ميشود اين است که » به

خورشيد پايه ايستد « .آيينه )پهلوي ¦ewe¦n(ag) :ـ( بـه

تحقيقات ايرانشناسي

معناي »نوع ٬گونه ٬سرشت و حالت« است .از آنجا

باشد .معناي معمول ديگري که براي ايـن واژه بـه

ذهن ميآيد »شکل« است ) .همان ٬ص(٧٦
در گزيدههاي زادسپرم  ٬بخش » درباره به مـقابله
ايستادن با آن پليدي که اهريمن بر آفريدگان هـرمزد

برد « ٬درباره آفرينش جانوران ٬چنين ميخوانيم:

ظــــاهرًا ٬در مـــتن بــاال ٬مــنظور از
(e¦ we
))¦ n(ag

چينود پل و
در بندهش  ٬آنجا که سخن درباره
َ

روان گذشتگان است ٬ميخوانيم:
ِ

درو ند است ٬گويد :اين آن تن٬
اـگر آن روان َ
جان ٬و شکـل )=ـآيـينه( است کـه بـا او بـه
تازش تـاختم ٬پس از ايـدر بـه کـجا تـازم؟
) همان ٬ص(٢٨٦

واژه

درباره چگونگي گيتي و هدف آفرينش آن و
ـکار و مرز و تخمه و شکل و نوع )=ـآيينه( و
ـکالـبد و نـيروي بودن و عـلّ ت آفـرينش آن

صورت ظاهر است.
شکل يعني
ِ

)(de Menasce 1973, p.119

در روايت پهلوي  ٬درباره آيينه چنين ميخوانيم:

به گمان من ٬در متن باال ٬منظور از آيينه هو ّيت

¦ e we
¦ nag

البته ٬در دينکرد  ٬به لحاظ ويژگي ايـن کـتاب٬
ميبينيم که مفاهيم فلسفي هرکدام مـعناي خـاص
خود را دارند و بهدقت از ديگري ممتاز ميشوند.
در اين متن ٬شکل و نوع )=ـآيينه( دو معناي متفاوت
دارند.
با در نظر گرفتن نـمونههاي يـادشده ٬ارتـباط

فردي است ٬يعني آنچه هر فرد بدان بـاز شـناخته

ميان

ميشود.

دريافتيم .اينک

باز ٬جاي ديگر در روايت پــهلوي  ٬در مـبحث
بهشت ٬درباره »جايگاه تن و آيينه آفريدگان« چنين
ميخوانيم:

را در عنوان يکـي از فـصلهاي

ـکتاب سوم دينکرد ميبينيم:

آيــينه

هرمز استخوان را از زمين و خون را از آب و
موي را از گياه و جان را از باد خواهد .يکي
¦ e we
را به ديگري آميزد و شکلي ] ـمتن )¦ n(ag
)ـ آيينهـ(ـ[ که خود دارد ] ـبه آنـ[ بدهد.
) همان ٬ص(٢٨١

واژه

شکل )ـکالبد و آيينه  kirb ud ¦e we¦ nagـ(
تن و
ِ
آب و زمين و گياه بـه سـتارهپايه داده شـده
شکـل سـتاره ٬افـزون از تـن
است ...تــن و
ِ
آن آب و زمين و
خويش و شکل خويش ٬از ِ
ـگياه ] ـنيز[ هست .تن و شکل چـارپايان بـه
ماهپايه آفريده شـده است .و روشـني مـاه٬
افزون بر آنکه از تن ماه است ٬از تن و شکل
چارپايان نيز هست ...و روشـني خـورشيد٬
افزون بر آنکه از مينوي خـورشيد است ٬از
تن و
شکل )=ـآيينه( مردمان ] ـنيز[ هست«.
ِ
) همان ٬ص(٢٩٤-٢٩٣

انسان اصلي خـورشيدي دارد ٬بـايد در ايـنجا
ـکه
ْ
طبيعت او منظور شده
خورشيدي انسان و
سرشت
ِ
ِ

نخست به سه کرده بخش شدند کـه هست:
چهارپاي که ] ـبر[ زمين رود و ماهي که ] ـدر[
آب شنا کند ٬مرغ که ] ـبه[ اندرواي پرواز کند.
پس بـه پـنج آيـينه ) = ـ شکـل( کـه ايشـان را
مسکن اندر پنج جاي است ] ـکه[ خـوانـده
شوند :آبي ٬سوراخي ٬پرنده ٬دد ٬دام.
آبي :ماهي و کوسه ] ـ؟[ و ستور و گوسپند و
دد و سگ و مـرغ در آب بـاشد؛ سـوراخـي:
ســمور و مــوش و ديگــر ســوراخزيــان و
] ـسوراخ[ ُر وان؛ پرنده :همه مرغان؛ ددان :دد
است که دستآموز نيست؛ دامان :هرچه بـه
رمه و چرا داشته شود ) .همان ٬ص(١٢٥

نامه فرهنگستان ١/ ٦
(¡)βδe
¦ ne
سغدي ¦
ِ

و...

١٨٩

¦(¡) βδ¦ e ne

در سغدي و

¦ e we
¦ nag

در پهلوي را

ببينيم اين واژه با آيينه و آيين و
آذين
ِ

فارسي چه نسبتي دارد.

آيينه آن چيزي است که صورت در آن منعکس
ميشود .به گمان من ٬آيين نيز ميتواند به تعبيري با

نامه فرهنگستان ١/ ٦

١٩٠

واژه

(¡)βδe
¦ ne
سغدي ¦
ِ

و...
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آيينه  ٬از نظر مفهوم ٬هماهنگي داشته باشد .يـعني

ضــح اـک را
ـکــنم زنــده
آيـين
ّ
ِ
مشک سارا کنم خاـک را
به مي
ِ
) همان ٬ص(٢٠٠

آيــين مســلک و مــذهب و شــيوهاي است کـه
ويژگيهاي گروهي از افراد در آن مشاهده و بـا آن
مشخّص ميشود .از سوي ديگر ٬آذين نيز با

آيـين

ربط دارد .آذين آن تزيينات و آرايشهايي است که
شکل خاصي بـه
شخص يا شيء يا مکاني ٬با آن٬
ِ

خود ميگيرد که از اشخاص يا اشياء يا مکـانهاي

ديگر متمايز ميگردد .به عبارت ديگر ٬آذين آن چيز
يا چيزهايي است که ظاهر است و با چشم ديـده

آيين ) = ـسنّت ٬آيين ٬آيينه(
بين مـن
ـکه زنـده بـبيند جـهان ِ
آيـين مـن
ز تخم تو گُ ردي بـر
ِ
ِ
)چاپ خالقي مطلق ٬ج ٬١ص(٢٧٠

حال آنکه ٬در اين بيت از سعدي ٬آيـين به مـعناي
»آذين« و »زيور« آمده است:

بـهر لشکـر بـود
خزايـن ُپـر از ِ
بــهر آيـين و زيـور بـود
نــه از
ِ
)ـکلّ يات ٬ص(٢٦٧

ميشود ٬اما آيـين مـجموعه رفـتارها و خـصايص
معنوي است که با چشم ديده نميشود و آنچه از
آن پديدار مـيشود جـلوههاي آن است .در تأيـيد
قرابت دو مفهوم آيين و آذين  ٬تعريف برهان قاطع )به
ِ
تــصحيح مــحمد مـعين( را از هـر دو واژه گـواه
ميآورم:
آيين  ٬بر وزن پايين ٬به معني زيب و زينت و
آرايش و رسم و عادت و طـرز و روش را
نيز ميگويند.
آذين  ٬بر وزن و معني آيين است کـه زيب و
آرايش و رسم و قاعده و قانون باشد.

در فرهنگ ُولف ٬ذيل آيين چنين آمده است:

ـ

رابــطه ذهـني و عـيني دو واژه آيـين و

آذيـن

منحصر به زبان فارسي نيست .در چند زبان ديگر
هندـوـاروپايي نيز اين پـيوند را مـيتوان مشـاهده
ـکرد:
در زبان انگليسي ٬آيين برابر

custom

است که٬

در اصل ٬انگليسي ميانه و برگرفته از واژه فرانسوي
التـيني
ـکــهن  costumeاست ٬کـه خـود از واژه
ِ
ِ
 consu¦ etuآمـــده و از consuetus
 consu¦ etuـ¦ do ٬
¦ din
مشــــتق شــده است ٬کــه صــفت مــفعولي از
 consuescereـ ٬بــه مــعناي »عــادت کـردن« است.
costume

نــيز ٬در انگــليسي ٬افـزون بـر مـعناي

آيـين  ٬تـرتيب ٬طـرز ٬شـيوه ٬رسـم ٬عـادت٬
قانون )( Ã Wolf 1965, p.60

رسوم مطابق با زمـان و مکـان« )در ايـن
»عادات و
ِ

با نگاهي گـذرا بـه ابـيات شـاهنامه فـردوسي نـيز٬

معني »پوشش شخصي« و نيز »مـجموعه کـاملي از

ميتوان نمونههاي بسياري از موارد کاربرد اين دو
واژه را يافت:
آيين ) = ـآذين( :

بــفرمود آيـين کـران تـا کـران
شهر سگسار و مازندران
همه ِ
)چاپ خاور ٬ص(١٩٨

آيين ) = ـروش ٬رسم(

معني ٬امروز ديگر کاربرد ندارد و مـتروک است(٬
پوشاـک« را دارد.

)(Webster 1976

اي ن واژه ٬در زبـان فـران س ه کــه ن٬
ـ

ـ

ــ

وـ ٬ـدر ـزبــان ـفــرانسـه ـامـروز٬
)1968

ـ

custume

ـ costume

ـاست

 (Langenscheidtـ .در آلماني امروز نيز ٬واژه

Kostu« m

فقط در معناي اخير ٬يعني »پـوشاـک« يـا

»پوشاـکي که براي موقعيت يا مردماني خاص است«

تحقيقات ايرانشناسي

و نيز »مجموعه کاملي از پوشاـک ٬مثالً کت و دامن« به
ـکار ميرود.

نتيجه آنکه رسم و سنت )=ـآيين( ٬در فارسي٬
با جشن و آذين بسـتن ربـط دارد و ٬در زبـانهاي
ديگر ٬با شيوه لباس پوشيدن و ظاهر شدن.
نمونههاي يادشده همراه

خواه اين ديـدهشدن مادي و ظـاهري بـاشد ٬مـانند
معنوي باشد ٬مانند شيوه و سبک و مسلکي که فرد
يا افراد با آن هويت مييابند.
آغـازي قـصيدهاي از
اينک گفتار را بـا بـخش
ِ

پـهلوي ٬کـه در

سوزني سمرقندي ٬سخنسراي پارسيگوي خـطه

آمده است ٬با دو

ماوراءالنهر ٬به پايان ميبريم ٬باشد تا آيين گفتارمان

brahm

abde¦ n

واژه

تـصويري کـه در آيـينه مـنعکس مـيشود ٬خـواه

)(Wahrig 1981

باز ميگرديم بـه واژه

نامه فرهنگستان ١/ ٦
(¡)βδe
¦ ne
سغدي ¦
ِ

و...

١٩١

به سخن شاعر سرزمين سغد آذين شود.

معناي »پوشاـک« و »رسم و عادت«.
ايــن مشــابهتهاي مــعنايي مــا را در ايـن
نتيجهـگيري تقويت ميکند که واژههاي بررسيشده
همه به نوعي ربط مفهومي داشتهاند ٬به طوري که
بـاستان
فـرضي ايـرانـي
صـورت
مفهوم
ِ
ِ
ِ
»ديده شده بر آن« مفهوم اصلي بـوده است .حـال

abidaina

ـ ـتُرک من مهر و وفا سيرت و آيين نکند
تا که بر برگ گـل از غـاليه آذيـن نکـندـ ـ
آيـين وفـا ر اـست امـيد
ــانـدر آن آذيـن
ِ
اي ن ميدي اـگـر آذيـن کـند آيـين نکـند٤
ُ
ذيل آذين (.ـ ـ
) لغتنامه دهخداِ ٬
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