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دساتير :يك ريشهشناسي پيشنهادي
مليحه كرباسيان ـ دانشگاه بُن ،جمهوري فدرال آلمان
اشاره

از هنگام انتشار كتاب دساتير در  1818ميالدي تا كنون ،مح ّققان چندي به درونمايه و فحواي اين كتاب
توجه نشان دادهاند .گفتار پيشرو ،ميكوشد كه با
پرداختهاند و به فراخور مجال خويش به زبان
ّ
خاص آن نيز ّ
بهرهگيري از نظريّات موجود دربارة زبان ساختگي اين كتاب ،دربارة عنوان آن ،پيشنهاد تازهاي مطرح كند ،و با
استناد به برخي وجوه كمتر بررسي شدة اين اثر ،معني آنرا نيز دريابد و نشان دهد كه چرا واژة «دساتير» را به معناي
«روش گذر از يك دورة زندگي» يا «به پايان رساندن يك دورة زندگي» ميتوان دانست .اين گفتار ،بخشي است
از دستامد پروژة تصحيح و تحقيق كتابهاي دساتير و جام كيخسرو كه با حمايت بنياد پژوهشهاي آلمان )Deutsche
) Forschungsgemeinschaftدر سالهاي  2011تا  2014ميالدي در مؤسسة مطالعات شرقي و آسيايي دانشگاه
فردريش ـ ويلهلم شهر بُن به انجام رسيد.
درآمد

رسنداج» نام داشت و پيروان آن ،خود را «سپاسيان»
« َف َ

آيين آذركيواني ،آييني التقاطي است كه در هند

يا «يزدانيان» ميناميدند 2.بعدها پژوهشگران اروپايي

دوران اكبر گوركاني شكل گرفت و پيرواني در هند و

اين گروه را بهخاطر نام بنيانگذار آن آذركيواني

ايران يافت 1.مؤسس اين فرقه آذركيوان نام داشت كه

خواندند .دساتير مشهورترين و مهمترين كتاب فرقة

بنابر اندك منابع موجود ،زرتشتي فرهيختهاي بود كه با

آذركيواني است كه پس از آشنايي مح ّققان اروپايي با

تعداد كمي از پيروانش در دوران صفوي از شيراز به

توجه بسياري را برانگيخت.
اين آيين ،زبان
ّ
خاص آن ّ

هند كوچيده و در پتنه ساكن گشت.
آييني كه آذركيوان خود را مجدّ د آن ميدانست

بحث بر سر كهن يا ساختگي بودن اين زبان مدّ تها
نقل مجلس مح ّققان شرقشناس و زبانشناسان بود تا
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اينكه همه در ساختگي بودن آن متّفقالقول گرديدند.
براساس پژوهشهاي برخي مح ّققان ،و از جمله دكتر
فتحاهلل مجتبايي ،واژگان اين زبان ملغمهاي از زبانهاي
ايراني كهن ،هندي ،سنسكريت در درجة نخست و
اندكي واژگان عربي و تركي است 3.هرچند كه خود
آذركيوانيان ا ّدعا دارند كه اين زبان كهن ايران و فارسي
سره است .يكي از نكاتي كه براي پژوهشگران معاصر
پرسشبرانگيز است ،نام كتاب و معناي آن است.
در كارگاه آذركيوانپژوهي كه سال  2014ميالدي
با حضور مح ّققاني از ايران و آلمان و ژاپن و سوئيس
در مؤسسة مطالعات شرقي و آسيايي دانشگاه بُن برپا
گرديد ،پژوهشگران حاضر نسبت به وجود نامي با
ِ
دستوري عربي براي اثري كه مدّ عي است از
شكل
تعجب كرده
هيچ واژة عربي استفاده نكرده است ابراز ّ
و بر سر ريشه و معناي آن وارد بحث شدند .آنان
نيز همچون ديگر پژوهشگران جديد اين نام را جمع
مكسر عربي دانستند.
ّ

دارد:
رضا قليخان هدايت در فرهنگ انجمن آراي
ناصري ذيل واژة «دساتير» مينويسد كه اين واژه
در اصل «داساتير» است به معناي «دهندة روشني»؛
و در اثبات سخن خود ،واژة «باساتير» را مطرح
ميكند بهمعناي «نور قديم» .او «تير» را به معناي
«نور» ميداند و «باس» را به «قديم» ترجمه ميكند،
زيرا كه واژة باستان در فارسي بهمعناي كهن
است.

7

از ميان متأخران ،ابوالقاسم پرتو در مقالة خود

دربارة ريشة «دساتير» دو رويكرد وجود دارد:
نخست ،رويكردي است كه ُمدي در مقالة خود

دربارة آذركيوان ،پيرو آن است .او در اين مقاله،
«دساتير» را «كتاب استادان» ترجمه ميكند .يعني اين
مكسر عربي از كلمة فارسي « َدستور» به
واژه را جمع ّ

معناي «روحاني و فرزانه» ميداند.

● آيين آذركيواني ،آييني التقاطي است كه در
هند دوران اكبر گوركاني شكل گرفت و پيرواني
در هند و ايران يافت .مؤسس اين فرقه آذركيوان
نام داشت كه بنابر اندك منابع موجود ،زرتشتي
فرهيختهاي بوده كه با تعداد كمي از پيروانش در
دوران صفوي از شيراز به هند كوچيده و در پتنه
ساكن گشته است.

4

از قول موبد رشيد شهمردان در كتاب فرزانگان
زرتشتي 8مينويسد كه اين واژه تصحيف واژة
«وستاتير» است .او مينويسد «وستا» مخ ّفف
«اوستا» و «تير» بهمعناي «درخت» است .بنابراين،
«وستاتير» بهمعناي درختي است كه از اوستا روييده
است.
به اين ترتيب ،با چهار پيشنهاد مواجهايم:
9

رويكرد دوم كه آنتوني تروير 5و در اين اواخر
دانيل شفيلد در مقالة خود از آن پيروي ميكنند،

دساتير

6

مكسر
جمع ّ

واژة بسيط

َدستور

دساتير

مكسر
جمع ّ

واژة بسيط

ُدستور

ترجمة واژة «دساتير» به «قوانين آسماني» است؛

مكسر عربي از واژة عربي
يعني آنها اين واژه را جمع ّ

« ُدستور» به معناي «قاعده» ميدانند.

بجز دو نظريّة باال ،دو ديدگاه ضعيفتر نيز وجود

دساتير

مفرد

دساتير

مفرد

واژة مر ّكب

واژة مر ّكب

داسا  +تير
وستا  +تير
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دو مورد نخست ،گرچه منطقيتر به نظر ميرسند،

بخش نخست «وستا» است كه به گفتة شهمردان شكل

ا ّما هر دو يك مشكل عمده دارند؛ و آن اينكه هر دو،

مخ ّفف «اوستا» است .حذف الف آغازين در واژگاني كه

مكسر هستند .در سرتاسر كتاب دساتير ،چه در
جمع ّ

از فارسي كهن به فارسي نو رسيدهاند سابقه دارد؛ مانند

بخش واژگان برساخته و چه در بخش ترجمه ،هيچگاه
مكسر برنميخوريم .عالمت جمع در زبان
به جمع
ّ
دساتيري «ام» و «ان» است ،گهگاه و به ندرت از «ها»

واژة پهلوي «امرداد» كه در فارسي نو به «مرداد» تبديل
شده و يا «اناهيد» كه امروزه «ناهيد» خوانده ميشود.
جزء دوم واژة «تير» است كه شهمردان آنرا «درخت» يا

نيز استفاده شده است .در ترجمة فارسي نيز نشانة

«درختچه» معنا ميكند .اين معنا نيز در متون پهلوي و

جمع «ها» و «ان» است و چند بار هم به «ات» عربي

اوستايي يافت نگرديد .ضمن آنكه نبايد اين نكته را نيز

مكسر جمع
برميخوريم ،ا ّما هيچگاه واژگان بهصورت ّ

از نظر دور داشت كه نويسنده  /نويسندگان دساتير

11

بسته نشدهاند 10.اگر نظريّة تروير يا شفيلد را بپذيريم،

مدّ عي بودند كه دستكم بخشهايي از كتاب كهنتر از

مكسر عربي ،عنوان كتاب خواهد بود
تنها مورد جمع ّ

اوستا است؛ زيرا آباد نخستين پيامبر آذركيواني 1000

كه هم با ّ
كل متن منافات دارد و هم با اصرار نويسنده
 /نويسندگان آن به فارسي نگاري.
نظريّة هدايت ،واژه را دو جزئي ميداند :بخش

سال پيش از زرتشت ميزيسته است .بنابراين ،كتاب
دساتير نميتواند ريشه در اوستا داشته باشد يا بهعبارتي
از آن روييده باشد.

نخست «داسا» ،اين واژه از ريشة  dāبهمعناي «دادن و

همانگونه كه پيشتر گفته شد ،بيشتر واژگان دساتير

آفريدن» گرفته شده به همراه واژة «تير» كه نويسنده آنرا

بر پاية دو زبان فارسي و سنسكريت ساخته شده است.

«نور» معنا ميكند .واژة دوم نه در ميان واژگان اوستايي

چهار پيشنهاد باال همه بر مبناي واژهسازيهاي فارسي

ديده ميشود و نه پهلوي.

هستند .حال اگر فارسي كهن و نو را كنار بگذاريم و به

ابوالقاسم پرتو واژه را مر ّكب از دو جزء ميداند:

● آييني كه آذركيوان خود را مجدّ د آن
رسنداج» نام داشت و پيروان آن،
ميدانست « َف َ
خود را «سپاسيان» يا «يزدانيان» ميناميدند.
بعدها پژوهشگران اروپايي اين گروه را بهخاطر
نام بنيانگذار آن آذركيواني خواندند .دساتير
مشهورترين و مهمترين كتاب فرقة آذركيواني
است كه پس از آشنايي مح ّققان اروپايي با اين
توجه بسياري را برانگيخت.
آيين ،زبان
ّ
خاص آن ّ
بحث بر سر كهن يا ساختگي بودن اين زبان مدّ تها
نقل مجلس مح ّققان شرقشناس و زبانشناسان
بود تا اينكه همه در ساختگي بودن آن متّفقالقول

سراغ سنسكريت برويم ،آيا ميتوانيم به معنايي دست
يابيم كه با متن و مفاهيم آذركيواني نيز هماهنگي داشته
باشد؟
نام «دساتير» چهار بار در خود كتاب دساتير ذكر
شده است :بار نخست در بند  153كتاب مهآباد ،بار
دوم در بند  24كتاب جيافرام ،بار سوم در بند 12
كتاب زرتشت ،و بار چهارم در بند  59همان كتاب.
در كتاب مهآباد يك بند پيش از ذكر نام «دساتير»
واژة ديگري آمده كه براي معنا و ريشهشناسي واژة
«دساتير» مفيد فايده است .اين كلمه« ،دساميز» بهمعناي
«دانا يا موبد» است .با قياس دو واژه ميتوانيم به اين
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نتيجه برسيم كه جزء نخست هر دو كلمه بايد يكي
باشد .از اينرو با واژگاني مر ّكب روبرو هستيم .يعني
«دسا  +تير» از يكسو و «دسا  +ميز» از سوي ديگر.
در زبان سنسكريت واژة  daśaكلمهاي است كه
رسانندة معناي «يك دورة زندگي» است 12.در اينجا
حرف  śكه در حقيقت نوعي»ش«محسوب ميشود به
»س«تبديل گشته است كه در واژگان دساتيري سابقه
دارد .براي نمونه ،واژة »كاش «براي »كس «بهكار رفته و
»تپاشيد«از كلمة  tapásسنسكريت بهمعناي «رياضت»
اقتباس گرديده است .در ضمن ،واژة «دساتير» در بند
 153كتاب مهاباد از نسخة كتابخانة بريتانيا« 13دشاتير»
ضبط گرديده است 14كه شايد نشاندهندة منشأ اصلي
اين واژه باشد .آذركيوانيان نيز همچون هندوها بر اين
باور بودند كه روان فرد گناهكار پس از مرگ دوباره به
اين جهان باز خواهد گشت و اين چرخه آنقدر ادامه
مييابد تا شايستگي رستن از چرخة باززايي را بيابد.
هر بار تولّد يك دوره از زندگي را تشكيل خواهد داد.
توجه به چنين واژهاي پربيراه نمينمايد.
از اينرو ّ
ا ّما جزء دوم واژه يعني  tīrنيز در زبان سنسكريت
قابل بازيابي است tirá .از ريشة  TRĪستاك فعلي به
معناي «به پايان رسيدن» است 15.پس ميتوان چنين
پنداشت كه واژة «دساتير» بهمعناي «روش گذر از يك
دورة زندگي» يا «به پايان رساندن يك دورة زندگي»
است .به اين ترتيب ،كسي كه به دستورات دساتير عمل
كند ميتواند دورة حيات خود را بهخوبي طي كرده و
دوباره درگير چرخة بازگشت نگردد.
كلمة دومي كه در اينجا ياريگر ما خواهد بود ،واژه
«دساميز» بهمعناي «موبد و دانا» است .بخش نخست
اين واژه نيز همانند كلمة دساتير  daśaبهمعناي «يك
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● در كارگاه آذركيوانپژوهي كه سال 2014
ميالدي با حضور مح ّققاني از ايران و آلمان و ژاپن
و سوئيس در مؤسسة مطالعات شرقي و آسيايي
دانشگاه بُن برپا گرديد ،پژوهشگران حاضر نسبت
ِ
دستوري عربي براي اثري
به وجود نامي با شكل
كه مدّ عي است از هيچ واژة عربي استفاده نكرده
تعجب كرده و بر سر ريشه و معناي آن
است ابراز ّ
وارد بحث شدند.
دورة زندگي» است .ا ّما بخش دوم واژه يعني

mīz

چگونه قابل توضيح است؟ اگر حرف آخر يعني «ز»
را از واژه برداريم و تنها «مي» را درنظر بگيريم به
فعلي در زبان سنسكريت دست مييابيم كه افادة معناي
«فهميدن» ميكند 16.فعل  mīهمراه با حرف «ز» كه در
زبان دساتيري اسم ميسازد ،ميتواند نشانگر مفهوم
توجه
«دانش زيستن در يك دورة زندگي» باشد .با ّ
به نكات باال ،واژة «دساميز» بهسادگي در يك متن
آذركيواني به «دانا و موبد» ترجمه ميگردد ،يعني كسي
كه با اين روش آشنا است و سخنانش راهنماي مردم
خواهد بود.
وجود حرف «ز» در انتهاي كلمة «دساميز» به دو
صورت قابل توضيح است:
نخست ،حرفي كه در زبان دساتيري براي
ساخت اسم بهكار ميرود ،هر چند كه كاربرد آن
چندان زياد نيست .براي نمونه ،واژة دساتيري
«هديز» را ميتوان مثال زد كه از كلمة سنسكريت
 ha-táبهمعناي پست و ملعون و از ريشة فعل

ha

در معناي «كشتن و ويران كردن» گرفته شده است.
«هديز» در زبان دساتيري بهمعناي «بدكار و گناهكار»
است 17.نويسنده  /نويسندگان دساتير با استفاده از
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قاعدة تبديل  taبه  dدر زبانهاي ايراني كلمه را به

(فرسنداج و آباديان)( 58 ،يزدانيان).

 hadتغيير داده ،سپس با افزودن «ز» به آن ،واژه را

 .3نك :مجتبايي 1374ش ،ص .250

به اسم دساتيري مبدّ ل كرده است.

4. Modi 1932,p.19.

دوم ،حرفي اضافه كه به واژة اصلي افزوده شده

نيز نك :پورداود (1355ش ،صص  )30-31كه بدون اشاره

تا از واژة منشاء خود تفكيك شود .براي نمونه

به معناي واژة «دساتير» آنرا «جمع منتهي الجموع واژة فارسي

ميتوان واژة دساتيري «توالرو» به معناي ترازو را

دستور» ميداند.

مثال زد كه از واژة سنسكريت  tulãبهمعناي ترازو

5. Troyer 1818, p. 159.

گرفته شده 18و حروف «رو» به آن افزوده گشته

6. Sheffield 2014,p.162.

است.

 .7هدايت  1288ق ،صص .377-378

به اين ترتيب با آنچه گفته شد ميتوان پنداشت

 .8نك :شهمردان  1330ش ،ص  .703البتّه او در نوشتة خود

كه «دساتير» نه يك واژة فارسي است و نه واژهاي

دربارة اين واژه توضيحي نميدهد و تنها مينويسد كه مهدي

عربي ،بلكه ملغمهاي است از واژگان سنسكريت كه

فروح بن شخسان در نامة خود به پادوسبان گاوباره« ،وستاتير»

به سبك دساتيري با هم تركيب شده و نام كتاب ديني

را كه بايد همان «دساتير» باشد در كنار «اوستا» ذكر ميكند.

آذركيوانيان را شكل داده است.

 .9پرتو 1371ش ،ص .45
 .10در اين باره در كتابي كه دربارة دساتير نوشتهام و متن

يادداشتها

انگليسي آن به زودي منتشر خواهد شد ،به تفصيل بحث

 .1براي پژوهشهاي موجود در اين باره نك :پورداود 1355

كردهام.

ش ،صص 17-51؛ شهمردان 1330ش ،صص ،140-208

 .11در گفتار ديگري به اين پرسش خواهم پرداخت كه آيا

688-705؛ معين  1336ش ،صص 25-42؛ مجتبايي 1374ش،

دساتير نوشتة يك نفر است يا دستامد كار چند نويسنده.

صص 247-259؛ پرتو 1371ش ،صص 44-51؛
;Modi 1932, pp. 1-85; Corbin 1971, pp. 354-360
;Corbin 1989, pp. 183-187; Shepherd 1984, pp. 85-178

12. Macdonell 1893, p. 473.

 .13كه كهنترين نسخة تاكنون يافت شده از اين اثر است.
 .14دساتير آسماني نسخة شمارة  ،245برگ  18آ.

Sheffield 2014, pp. 161-183.

15. Macdonell 1893,p. 111; Williams 1872,p. 449.

 .2براي نمونه نك :دساتير آسماني 1818م ،صص 56،41

16. Macdonell 1893,p. 818.

● ميتوان پنداشت كه «دساتير» نه يك واژه
فارسي است و نه واژهاي عربي ،بلكه ملغمهاي
است از واژگان سنسكريت كه به سبك دساتيري
با هم تركيب شده و نام كتاب ديني آذركيوانيان
را شكل داده است.

17. Macdonell 1893,p. 374.
18. Macdonell 1893, p. 110.
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