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چکید ه

د ر پژوهشی با عنوان»مفهوم شناسی کلمه هنر د ر متون اوستایی و پهلوی« کلمه هنر د ر متون اوستایی و پهلوی و 

به  ویژه گاثاها، توسط نگارند ه مورد  تحقيق و تأمل قرار گرفته است. د ر اد امه آن پژوهش و از این رو که هنر نسبتی 

ذاتی با زیبایی د ر فرهنگ اسالمی- ایرانی د ارد ، مقاله پيش رو، د و اصطالح زیبا و زیبایی را مورد  بحث و تحقيق 

قرار می د هد . بر بنياد  رویکرد  ریشه شناسی لغات)اتيمولوژی( یا علم مطالعه تاریخی واژه ها و نيز بررسی تحول 

شکل و مفهوم واژه ها، این مقاله قصد  د رک مفهوم زیبایی د ر متون اوستایی)شامل یسنه ها، یشت ها، وند ید اد ، 

ویسپرد  وخرد ه اوستا و به ویژه گاثاها که بخشی از یسنه ها محسوب می شود ( و نيز پهلوی)به ویژه د ر د ینکرد های 

اول تا د هم، و بند هش( را د ارد  . عالوه بر آن هد ف مقاله، تحقيق کامل د ر باب واژه هایی است که متراد ف مفهوم 

زیبایی و د ربرد ارند ه آن، د ر متون زرتشتی بود ه اند . روش تحقيق تاریخی-تحليلی  با تأکيد  بر تبارشناسی واژه ها 

است و پژوهش نشان می د هد  همچنانکه کلمه هنر بيان مطلق جمع فضائل د ر فرهنگ ایران باستان است و این 

معنا به واسطه هو)د ر ابتد ای هونر( حاصل شد ه است اصطالحات مرتبط با زیبایی)من جمله هوچيهر( نيز نسبتی 

تام با خير و نيکی د ارند . بنابراین زیبایی مساوقتی تمام با خير و خوبی د ر فرهنگ ایرانی د ارد .   

واژه های کلیدی
 زیبا، زیبایی، اوستا، متون پهلوی، اتيمولوژی.
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مقد مه
د ر متون اوستایی و پهلوی از چه کلماتی برای بيان زیبا و زیبایی 
استفاد ه شد ه است؟ این کلمات کد امند  و مهم تر چه تعریف و تبيينی 
از مفهوم زیبایی ارائه می د هند ؟ همچنين مصد اق یا مصاد یقی که د ر 

این متون از زیبایی ارائه می شود  کد امند ؟
متون  باید   نيز  تحقيق  این  کامل  مرجع  و  محور  است  طبيعی 
اوستایی و پهلوی باشد . و البته از ميان متون اوستایی شامل یسنه ها، 
یشت ها، ویسپرد ، وند ید اد  و خرد ه اوستا، بخش بسيار معتبر و مورد  
قبول مطلق جامعه زرتشتی یعنی گاثاها یا گاهان که ۱7 هات از 72 
د یگری  تحقيق  د ر  بود .  خواهد   کامل  توجه  مورد   یسنه هاست،  هات 
بند های  از  بند   د و  د اد ه ام  انجام  هنر  کلمه  ریشه شناسی  باب  د ر  که 

معتبرترین  یعنی  این  و  بود ند   خود   متن  د ر  هنر  واژه  حاوی  گاثاها، 
متن زرتشتی، منبع اصلی مفهوم شناسی بنياد ین هنر است. این روش 
منطقاً د ر باب زیبایی نيز باید  محور قرار گيرد . متون پهلوی نيز که د ر 
تد اوم فرهنگ زبانی ایرانيان پد ید  آمد ند  د ر سطح د وم این پژوهش 
قرار د ارند . اما نکته مهم اینکه صرف مواجهه عریان با متون اوستایی 
و حتی پهلوی، مطلقاً وافی به مقصود  نبود ه و ما را به د رک عميق و 
د قيق مفهوم زیبایی رهنمون نخواهد  بود  مگر اینکه بر بنياد  تحقيقات 
زیباشناسی  مد خل  به  برجسته،  اوستاپژوهان  و  زبان شناسان  ارجمند  

اوستایی ورود  کنيم. 

الف( زیبایی د ر گاثاها
ابتد ا بر بنياد  تحقيقات بسيار د قيق  ابراهيم پورد اود ، به ویژه د ر متن 
گاثاها)که گفتيم معتبرترین بخش یسنه های اوستاست( به واژه زوَش۱ 
نازنين  و  زیبا، خوش آیند   د لربا،  نغز، خوش،  به  ایشان  که  زوشَت2  و 
ترجمه کرد ه اند  مواجه می شویم. پورد اود  با تحليل کلمه َهَزئوَش۳ د ر 
بند  8 هات 28 یسنا که نخستين هات از گاثا ها محسوب می شود  بحث 
د ر باب زوش را آغاز می کند ، به تعبير ایشان این کلمه د ر بند  7 هات 
2۹ و د ر بند  20 از هات 5۱ نيز آمد ه است و به معنای هم کام4 است.

بند  8 هات 28 گاثاها چنين است:
»بهتری خواستارم از تو، ای بهتر، تو ای اهورای با بهتر راستی همکام 
]َهزئوَش[ خواهانم از برای فرشوشتر د لير و از برایم و از برای کسی که 
تو آن را به بخشایی منش نيک، هماره جاود ان«)پورد اود ،۱۳54، 66(.

آورد ه  چنين  را  فوق  بند   مفهوم  ساد ه تری  ترجمه  د ر  د وستخواه 
همه  از  بهتر  ای  همکام)َهَزئوَش(  اََشه  بهترین  با  اهورة  "ای  است: 
آرزومند انه خواستارم که َفَرشوشتره د لير و د یگر یارانم را و آنان را که 
بی گمان بد یشان »منش نيک« جاود انه خواهی بخشيد ، زند گی بهتر 

ارزانی د اری")د وستخواه،۱۳70، ۹(.
این واژه تکرار شد ه: »سخن  د ر بند  7 هات 2۹ گاثاها نيز مجد د  
نيز  و  ....)پورد اود ،۱۳54،    74(  همکام  راستی  با  اهورای  مزد ا  افزونی 
د ر بند  20 هات 5۱)که این نيز از گاثا هاست(: »این بخشایش را به 
ما ارزانی د ارید  شما ای کسانی که همه با یکد یگر همکام هستيد  با 
راستی، با منش نيک با آن پارسایی که چون د ر نماز ستود ه شوید  مزد ا 

از روی د ستور)خویش( یاری بخشد «)همان، 208(.
از  ایشان  توجيه  ابيات شاهنامه، ظاهراً  از  استناد  پورد اود  به یکی 

ترجمه هزئوش به همکام است:
اوی  نام  د اشتی  لب  به  هميشه  اوی        همکام  بود   او  د الرام 

)فرد وسی، ۱۳8۳، ۱574(
اما کلمه َهزئوش یک کلمه مرکب است ابتد ای آن ه َ همان َهَه، 
َهن یا هام است که معنای هم را د ر فارسی د ارد )پورد اود ، ۱۳56، ۱۹( 
بنابراین بخش نخست هزئوَش به معنای هم است پس بخش د وم را 
قرار د اد . یعنی زئوش5،  بررسی  اوستایی مورد  بحث و  باید  د ر متون 

کلمه ای که بارها د ر متون اوستایی تکرار شد ه و به معنای خواست، 
آرزو، کام و ميل است همچون کام مطرح د ر بند  2 هات۳۳ گاثاها:

»کسی که به د روغ پرست بد  کند  چه با گفتار، چه با پند ار، چه با 
د ست ها یا اینکه به پيروش نيکی آموزاند )اینچنين( کسان، کام مزد ا 
اهورا و خواست وی به جای آورند «)پورد اود ، ۱۳54، ۱۱0( که بد ون 
ترد ید  د ر اینجا کام به معنای رضایت و خوشایند ی اهورا است. د ر بند  
5 هات 47 گاثاها نيز خواست الهی معنای د یگر هزئوش است: »و تو 
از این سپند  مينو، ای مزد ا اهورا، به راستی پرست هر آنچه بهتر است 
بهره مند  خواهد   آن  از  د روغ پرست  تو،  بی خواست  آیا  د اد ی.  پيمان 

شد ؟«)همان، ۱72(.
د ئوش7  را  هخامنشی  ُفرس  د ر  اوستایی  زئوش  معاد ل  پورد اود    
د انسته و آن را د وست د اشتن، پسند ید ن و خوش د اشتن معنا نمود ه 
است. از همين خانواد ه پورد اود  به اصطالح د وشارم اشاره می کند  که 
د ر متون پهلوی به معنای آسایش بخش، خوشی د هند ه یا لذت بخش و 

موافق طبع و سليقه است.
این توافق با طبع و سليقه، فصل مشترک مفهوم اصطالح د وشارم 
لذت  مسلمان،  حکمای  فلسفه  به  ویژه  و  فلسفه  د ر  است.  لذت  با 
هرچيزی  مسلمان  حکمای  د ید گاه  از  است.  فوق  مفهوم  د ربرد ارند ه 
که موافق طبع باشد  لذت برانگيز است و هرچه مغایر و متنافر با طبع، 
الم چيزی جز  و  با طبع  تطابق  جز  لذت چيزی  اصوالً  و  نفرت انگيز. 
از آن سو نسبتی است که ميان لذت و زیبایی  با طبع نيست.  تنافر 
این  فلسفی  منظر  از  است.  برقرار  مرتبط  بسيار  مفهوم  د و  به عنوان 
ارتباط چنين تعریف می شود . از د ید گاه فارابی تمامی صناعات انسانی 
به قصد  لذت، منفعت یا زیبایی انجام می  شوند . بنابراین غایت اعمال 
د رک  و  یا کسب  و  منفعت  به  یا رسيد ن  است  لذت  یا کسب  انسان 
اما  والنافع  والجميل  والنافع  اللذیذ  ثلثه:  االنسانی  زیبایی:  »والمقصود  
فی اللذیذ و اما فی الجميل«   )فارابی، بی.تا، ۳۳2( و این د رحالی است 
که گاه منفعت د ر کسب لذت است گاه د ر کسب زیبایی. بر این اساس 
تصرف  شهر ها  د ر  آنها  به وسيله  که  صناعاتی  می  شود   متذکر  فارابی 
سيرت ها  آنها  به وسيله  که  صناعاتی  و  نافع اند   و  سود بخش  می  شوند  
تمييز د اد ه شد ه یا به انجام خيری ترغيب می  شوند  زیبایند « مقصود  
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صناعاتی که به وسيلۀ آن سيرت  ها تميز د اد ه می  شوند  و با آن نيرویی 
بر کاری که خير د انسته شد ه است به د ست می  آید . این زیبایی است 
به آن د ليل که علم و یقين به حق این صناعات را حاصل می  کند  و 
چنين  بنياد   بر  زیباست«)همان(.  المحاله  او  به  یقين  و  معرفت حق 
تحليل و تفصيلی صناعات از منظر فارابی یا نافع اند  یا زیبا: »الصنایع 
کلها اما جميل و اما نافع« یا به عبارت روشن  تر فارابی معتقد  است: 
»مقصود  د ر تمام صناعات، یا زیبایی است یا منفعت«. بنابراین صناعات 
د و د سته اند : یک د سته آنهایی که مقصود  د ر آنها تحصيل زیبایی است 
و د سته د یگر صناعاتی که مقصود  د ر آنها تحصيل منفعت است. آن 
صناعتی که مقصود ش تنها تحصيل زیبایی است، همان چيزی است 
که فلسفه ناميد ه می  شود   »و به طور کلی حکمت خواند ه می  شود  و د ر 
به منفعتی است، چيزی  آنها، رسيد ن  ميان صناعاتی که مقصود  د ر 
نيست که به طور کلی بتوان آن را حکمت خواند ؛ ولی  ای بسا بعضی 
از انواع آن را بر اساس مشابهت با فلسفه به این نام بخوانند  و ازآن رو 
که زیبا، خود  بر د و د سته بود ، یک د سته تنها علم و د سته د یگر علم 
و عمل، صناعت فلسفه نيز به د و د سته تقسيم می  شود «)همان،  ۳۳2(. 
الجرم از مسير »د وشارم« یا لذت می توان راهی به جان و جهان زیبایی 
د ر متون ایرانی یافت، د قيقاً از این رو که د ر تمامی فرهنگ ها نسبتی 

ميان لذت و زیبایی وجود  د ارد .
معنای  به  که  رفته  هود َِم7 سخن  اصطالح  از   8 بند    2۹ هات  د ر 
همچنين  است)پورد اود ،۱۳56،  4۹(.  آمد ه  نغز  و  شيرین  د ل پذیر، 
پورد اود  اصطالح هو8 را د ر شرح بند  22 هات ۳۱ گاثا ها خوب، نيک، 
د ر  مقاله جد اگانه ای  د ر  ترجمه کرد ه است)همان، ۱40(.  زیبا  و  نغز 
به تفصيل  را تشکيل می د هد   باب هو که بخش نخستين هونر)هنر( 

این معنا مورد  بحث قرار گرفته است۹. 

ب( واژه های د یگر زیبایی د ر اوستا
بد ون ترد ید   مهم ترین و نزد یک ترین واژه به مفهوم زیبایی، آنگونه 
که امروزه از زیبایی د رکی د اریم، کلمه سَر۱0 است. به نظر می رسد  این 
واژه بنياد  زیباشناسی د ر اوستا است زیرا کلماتی همچون سرئشَت۱۱ و 
نيز سرُء ۱2به معنای زیبا و همچنين کلمه سَرئگن۱۳ به معنای زن زیبا 
و َسرئَُتنو۱4 به معنای زیبااند ام از ریشه سَر۱5 هستند )بهرامی، ۱۳6۹، 
۱482-۱48۳( جالب است که د ر همين حوزه د و اصطالحی۱6 د اریم 
که به معنای زیبا، خوب، نرم، د لپسند ، خوشکل و نيکو د ر بسياری از 

بند های اوستا به کار رفته است)همان، ۱4۹۱ـ۱4۹2(.
د رباره  کلمه  این   57 یسنای  هشتم  کرد ه  د ر  مثال  عنوان  به 
زرین  زیبای  »شهریار  است:  رفته  به کار  چنين  سروش  ایزد  
چشم«)د وستخواه،۱۳70، 225( و د ر بند  ۹ کرد ه پنجم یشت هشتم 
سریرا صفت تشِتر است: »پس آنگاه تشِتر زیبا و آشتی بخش به سوی 
اینچنين  کند ،  بهره مند   از سالی خوش  را  آنها  تا  آورد   روی  کشورها 
برخورد ار شوند «)همان، ۳۳۱( و  از سالی خوش  ایرانی  سرزمين های 
خوش اند ام،  د وشيزه ای  آنگاه  »پس  وند ید اد :   ۱۹ فرگرد    ۳0 بند   د ر 
نيرومند ، بلند باال، بازشناسند ه، آراسته و برازند ه، کارآمد  و چيره د ست 
و بسيار زیرک با سگانی د ر د و سوی او فرا می رسد ، او روان نيکوکار 
را از فراز البرز کوه و از چنود پل می گذراند  و د ر برابر ایزد ان مينوی 

جای می د هد  بهمن از سریر زرین خوش برمی خيزد  و بانگ برمی آورد : 
به  و  د رآمد ه ای  جاود انه  جهان  بد ین  آسيب  پر  جهان  آن  از  چگونه 
د وازد هم  کرد ه  چهارم  بند   د ر  و  می آیی؟«)همان، 870(  ما  سوی 
برشماریم،  فرخند ه  شوند   فرخند ه تر  آنها  همه  ویسپرد :  »اینچنين 
بهترین  –  زیباترین و  را  آفرید گانی  اند یشيم،  فرخند ه د انيم، فرخند ه 
آفرید گان را - که اهوره مزد ای اشون بيافرید «)همان،  54۹( و د ر بند  
5 یشت اول)هرمزد یشت(: »زرتشت گفت: ای اهوره مزد ای اشون مرا 
پسين  روز  به  و  هرچيز  از  زیباتر  و  بهتر  و  بزرگتر  که  خویش  نام  از 
کارآمد تر و پيروزمند تر و چاره بخش تر است و بهتر بر د شمنی د یوان 
و مرد مان چيره شود  بياگاهان«)همان،  272( و د ر هات پنجم یسنه ها: 
»اید ون ارد یبهشت را می ستایيم آن زیباترین امشاسپند ، آن روشنی، 
آن سراسر نيکی را)همان،۱20( و بند  اول هات اول یسنه ها: »ستایش 
به جا می آورم د اد ار اهوره مزد ای رایومند  فره مند ، بزرگترین و زیباترین 
را«)همان،  برزمند ترین و سپند ترین  و  استوارترین و خرد مند ترین  و 
اهورایی  نيک  آب های  »ای  یسنه ها:   68 هات   ۱0 بند   د ر  و   )۹5
با زوری که  زور،  زیباترین  با  َزور،  بهترین  با  را  اهوره! کسی که شما 
اشونی آن را پالود ه باشد  بستاید  ...«)همان،  254( نيز چنانکه گفتيم 
این کلمه به معنای د لپذیر و لذت بخش نيز آمد ه است من جمله د ر 
آنان  همه  از  آوازت  که  آن  »ای  یشت(:  هفد هم)اشی  یشت   ۱7 بند  
مرا  تو کيستی که  د لپذیرتر می آید   به گوش من  مرا می خوانند ،  که 

می خوانی؟)همان،47۱(.
یشت   ۹ بند   د ر  که  است  سریَنکه۱7  اوستا،  د ر  زیباتر  واژه  نيز 
22)هاد خت نسک( که تمثيل واره بسيار زیبایی د ر باب جهان پس 
از مرگ و سير روان های پاک و ناپاک است، د ر توصيف تجسم اعمال 
به  باد ، د ین وی  این  به کار رفته: »د ر وزش  نيک مرد ان خوب رفتار 
د رخشان،  زیبا،  د وشيزه ای  می شود :  نمایان  او  بر  د وشيزه ای  پيکره 
برآمد ه،  سينه های  با  برزمند   چهره،  خوش  نيرومند ،  بازو،  سپيد  
همچون  پيکرش  و  می نماید   ساله  پانزد ه  که  نژاد ه  و  آزاد ه  نيکوتن، 
بد و  روی  مرد   اَشون  روان  آن گاه  زیباست،  آفرید گان،  زیباترین  همه 
کند  و از وی بپرسد : کيستی ای د وشيزه جوان، ای خوش اند ام ترین 
ای  د هد :  پاسخ  بد و  وی  د ین  آنگاه  من  د ید ه ام؟ پس  که  د وشيزه ای 
جوانمرد  نيک اند یش، نيک گفتار، نيک کرد ار و نيک د ین، من د ین 
توام«)همان،  5۱۱( کلمات د یگری نيز از این ریشه همچون سرَوَت۱8 و 
نيز سَریَن۱۹ به معنایی زیبایی و خوشکلی است)بهرامی، ۱۳6۹،  ۱487(.

بنابراین کلمه سریرا20  مهم ترین و پرکاربرد ترین کلمه اوستایی د ر 
بيان زیبایی است. اما کلمات د یگری نيز وجود  د ارند  همچون: 

است.  آمد ه  خوشکل  و  زیبا  معنای  به  که  خُشوئيثَن2۱  آئيوی   *
»زمينی  است:  به کاررفته  چنين  فوق  کلمه   24 بند   سوم  فرگرد   د ر 
ناشاد کام  نيفشانند ،  بر آن  بذری  و  بماند   زمانی کشت نشد ه  که د یر 
است و برزیگری را آرزو کند  همچون د وشيزه ای خوش اند ام که د یر 
زمانی بی فرزند  ماند ه باشد  و شوهری خوب آرزو کند )د وستخواه،۱۳70 

.)68۱  ،
* خَوئينی22 به معنای زیبا، د رخشان و باشکوه د ر بند  ۱4 فرگرد  
چهارد هم وند ید اد  آمد ه است. این اصطالح به معنای بسترهایی نيکو 

مفهوم شناسی اصطالحات  »زیبا« و »زیبایی« د ر متون اوستایی و پهلوی
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به کار رفته: »او باید  اَشونانه و پرهيزکارانه خانه ای با آغلی به د رازای 
اَشوی  برای  آبی  سگ  رد ای  به  تاوانی  چون  را  نمث  نه  با  ماسه  نه 
مرد ان بسازد ... او باید  اَشونانه و پرهيزکارانه بسترهایی نيکو با زیراند از 
مرد ان  اشوه  به  آبی  رد ای سگ  به  تاوانی  چون  را  بالش  و  رواند از  و 

بد هد «)همان،  822(.
* خَوئينی َسخَت2۳ د ر بند  4 فرگرد  چهارد هم وند ید اد  به معنای 

خوب و آماد ه به کاررفته است)همان،  8۱8(.
* خَوائوئی24 به معنای زیبا و با شکوه، به عنوان مثال د ر بند  ۱02 
بالش هایی  با  زیبا  بستری  خانه ها،  این  از  هریک  »د ر  پنجم:  یشت 

خوشبو بر تختی گسترد ه شد ه است«)همان،  ۳۱6(.
پورد اود   د ید گاه   از  گفتيم  مقال  این  ابتد ای  د ر  که  زوشت25   *

زوشت به معنای زیبا، نازنين و خوش است.
* فِراد ِِرسَر 26که به معنای زیبند ه و زیبا است. د ر اولين بند  فرگرد  
22 و ند ید اد  این واژه چنين به کار رفته: »من اهوره مزد ا د اد ار آفرینش 
نيک، بد ان هنگام که این سرای را ساختم چنان کرد م که چشم اند ازی 
زیبا و د رخشان د اشته باشد «)همان،  885( این واژه د ر بند  2 یشت ۱۳ 
نيز چنين آمد ه: »ای زرتشت از فر و فروغ آنان)فَروشی های اَشونان( 
است که من آسمان را د ر باال نگاه می د ارم تا از فراز، فروغ بيفشاند... 
آسمانی استوار و د ورکرانه که د ر جهان مينوی برافراشته و برپا د اشته 
الیه  فراز سومين  بر  گد اخته  فلزی  که  می نماید   و چنين  است  شد ه 
واژه  این  باز  یشت  همين   8۱ بند   د ر  بد رخشد «)همان،  406(  زمين 
چنين به کاررفته »که روان سپيد  و روشن د رخشانش منثره است و 
پيکرهایی که او می پذیرد  زیباترین و بزرگترین پيکرهای امشاسپند ان 
است«)همان،  422( همچنين د ر بند  68 یشت د هم د ر شرح گرد ونه 
مهر چنين آمد ه: »گرد ونه اش ]مهر[ را اَشی نيک بلند  پایگاه می گرد اند ، 
د ین مزد ا راه او را آماد ه می کند  تا آن فروغ سپيد  مينوی د رخشان، آن 

پاک هوشيار بی سایه، بتواند  آن راه را به خوبی بپماید «)همان،  ۳6۹(.
پيش از این گفتيم پيشوند  هو نيز د ر اوستا بيانگر زیبا و زیبایی 
است به عنوان مثال د ر اصطالح هونر)هنر( و از همين خانواد ه اصطالح 
هَورئَُذ27 به معنای بلند  باال، خوش ساخت، خوش پيکر و زیبا است و نيز 
است)بهرامی،  زیبا  و  زنان خوش پيکر  معنای  به  هوَرئذنکه28 که  کلمه 
۱۳6۹،  ۱60۱( همچون بند  7 کرد ه د وم ویسپرد : »با این َزور و بَرَسم 
خواستار ستایشم اهَونَود  گاه اَشون رد  اَشونی را، خواستار ستایشم زنان 
نيک بخت نژاد ه بُرزمند  را«)د وستخواه،  ۱۳70،  524( و نيز از خانواد ه 
مانند   است  کناره  د ارای  زیبای  معنای چيز  به  هَونَت2۹ که  کلمه  هو، 
پارچه مليله د وزی شد ه یا نازبالش مليله د ار و کناره د ار زیبا. به عنوان 
تخت های  نيک!  اشی  »ای  و ۱0:   ۹ بند های  هفد هم  یشت  د ر  مثال 
آنان که تو یاورشان باشی، خوش ساخت، خوب، گسترد ه و خوش بو، با 
بالش های آراسته و پایه های زرین برپاست. .... زنان گرامی مرد انی که 
تو یاورشان باشی بر تخت های زیبای زرین پایه، بر بالش های آراسته، 
آرميد ه و خود  را با د ست بند ، گوشواره چهارگوشه به نمایش آویزان و 
طوق زرنشان آراسته اند «)همان،  46۹( و همچنين هوِکرت۳0، هوکرپت 
۳۱، هوِکهَرپ۳2 و هوتَشَت ۳ ۳ همگی به معنای خوش ریخت، خوش پيکر، 

اََشی)خواهر  توصيف  د ر  مثال  به عنوان  خوش گونه،  و  خوش ساخت 

چپ  د ست  با  ]اََشی[  »پس  هفد هم:  یشت  بند 22  د ر  امشاسپند ان( 
و د ست راست، با د ست راست و د ست چپ، او را بپسود  و اینچنين 
گفت ای ِسپيتمان تونغز و نيکو آفرید ه ای! ای سپيتمان خوش پای و 
بلند  بازوان، ای به تن فره مند  و به روان جاود انه بهروز«)همان،472( 
و بند ی د یگر)۱0۱( د ر یشت پنجم که د قيقاً زیبایی شناسی معماری 
است: »د ر کرانه هریک از این د ریاچه ها، خانه ای خوش ساخت با یکصد  
پنجره د رخشان و یک هزار ستون خوش تراش برپاست: خانه ای کالن 
پيکر که بر هزار پایه جای د ارد . د ر هریک از این خانه ها، بستری زیبا با 
بالش هایی خوشبو بر تختی گسترد ه است«)همان،  ۳۱6( و نيز زینت و 
زیور که د ر بيان گرد ونه مهر د ر بند های ۱24 و ۱25 یشت د هم مورد  
استفاد ه قرار گرفته است »آنکه گرد انند ه گرد ونه ای است سراسر زیبا و 
برازند ه و زرین و آراسته به گونه گون زیورها. این گرد ونه را چهار تکاور 
مينوی  آبشخور  از  که خوراکشان   – جاود انه  د رخشان  مينوی سپيد  
است- می کشند . سم های پيشين آنان از زر و سم های پسين آنان از 
سيم پوشيد ه است و همه را لگام و مال بند  و یوغی پيوسته به چنگکی 
شکافد ار و خوش ساخت از فلزی گران بها بسته است تا د ر کنار هم 

بایستند «)همان،  ۳8۳(.
زیبایی،  معنای  به  که  است  اوستا  د ر  د یگری  اصطالح  آبوشتی۳4 
د یگر  اصطالح  است.  آمد ه  آراستگی  و  پيراستگی  د لچسبی،  و  نرمی 
مرتبط با زیبایی د ر اوستا کلمه گئون است که د ر اصل به معنای گونه، 
چهارد هم  یشت   50 بند   د ر  اصطالح  همين  اما  است  د ارایی  و  سود  
ایرانی  سرزمين های  »مرد ان  است:  آمد ه  رنگ  زیباترین  معنای  به 
بریان  د یگر  رنگی  یا  سياه  یا  سپيد   رنگ  یک  گوسفند ی  را  او  باید  
کنند «)همان،  44۱( این صفت لباس ببری گون آناهيتا است که به آن 

خواهيم پرد اخت.

ج( مهم ترین مصد اق زیبایی د ر اوستا
یکی از  مهم ترین مصاد یق زیبایی یا د ستکم ارائه چهره ای تجسمی 
اَرد َوی سور آناهيتا ۳5  ناهيد  و به تعبير د قيق تر  یا  از زیبایی، آناهيتا 
مورد   اوستا  آبان یشت  یا  پنجم  یشت  د ر  که  ایرانی  ایزد بانویی  است. 
شرح و توصيف قرار می گيرد . وی که از مشهورترین ایزد بانوان است 
متون  د ر  و  د ارد   عهد ه  به  را  جهان  آب های  تمام  نگهبانی  و  هد ایت 
آن  از  تا  می شود   سپرد ه  او  به  زرتشت  فره  که  است  همو  اوستایی 
از چند  بخش مجزا تشکيل  آناهيتا  اَرد َویسور  حفاظت کند . اصطالح 
شد ه  است، ارد وی۳6  نام یک رود  است که د ر اوستا ذکر شد ه  است. 
سور۳7 جز د وم نام اوست که به معنی قوی، توانا و قاد ر است، فرشته 
آب با گرد ونه خود  که از 4 اسب باران، ابر، تگرگ و باد  تشکيل شد ه 
به نبرد  با د شمنان خود  رفته و آن ها را شکست می د هد . اما د ر لغت 
نوعی  که  آن  اول  جز  زیرا  است  طاهره  و  معصومه  معنای  به  اَناهيتا 
کلمه  است.  نفی  اد ات  از  »اَ«(  جز  می شود )یعنی  محسوب  پيشوند  
به قاعد ه  بنا  "»اَ« نفی  ناپاک.  نيز به معنای چرکين و پليد  و  آهيته 
نون  آنها  مابين  پيوسته،  آهيته  کلمه  به  چون  اوستایی،  زبان  د ستور 
ایران = غيرایرانی، بيگانه(،  انيران)= ان  وقایه فاصله شد ه است مانند  
بنابراین اَناهيته یعنی پاک و بی آالیش«)د هخد ا، ذیل کلمه آناهيتا( د ر 
فرهنگ واژه های اوستایی اَناهيتا بی آالیش، ناآلود ه، پاک، ناپليد ، و ناب 
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معنا شد ه است)بهرامی، ۱۳6۹،  76(.
بر بنياد  آبان یشت، اَِرد ویَسور اَناهيتا زیباترین ایزد بانو محسوب شد ه 
و هم اوست که ایزد ی آب ها)و د قيقاً از همين رو ماه آبان بنام اوست( 
پنجم  یشت  روایت  به  د ارد .  برعهد ه  را  آفرید ه  مزد ا  گياهان  همه  و 
آناهيتا گسترد ه  د امن، د رمان بخش، د یوستيز، اهورایی کيش، فزایند ه 
گله و رمه و د ارایی و کشور، پاک کنند ه تخمه مرد ان و زهد ان زنان از 
برای زایش، آسان کنند ه زایمان زنان و افزایند ه شير د ر تن آنان است. 
لکن آبان یشت صرفاً بيان وظایف و کارکرد های آناهيتا د ر عالم نيست 
بلکه این یشت توصيفی از پيکره او نيز ارائه می د هد  که  مهم ترین و 

عالی ترین بيان زیبایی د ر متون اوستایی است همچون:
آراسته  د ید نی  باشکوه،  زیورهای  به  سپيد ش)که  و  زیبا  بازوان 
آن  اوست   )7 بند   یکم  است)کرد ه  اسبی  کتف  ستبری  به  است( 
بند  ۱5( همچنين  بُرزمند )کرد ه چهارم  باالی  بلند   زورمند  د رخشاِن 
آناهيتا  برای  صفاتی  مجموعه   )64 آبان یشت)بند   شانزد هم  کرد ه  د ر 
ذکر می شود  که د ر د رک زیبایی شناسی زرتشتی اهميت بسيار د ارد  
د ر بند  فوق الذکر، آناهيتا د ر قالب پيکره د وشيزه ای تجسد  می یابد  که 
ساختاری چنين د ارد  »بر پيکر د وشيزه ای زیبا، برومند ، بُرزمند ، کمر 
بر ميان بسته، راست باال، آزاد ه نژاد ، بزرگوار با موزه هایی د رخشان تا 
مچ پا پوشيد ه و به استواری بند های زرین بر خود  بسته«. همين القاب 
زیورهای  به  اضافه شد ن  با  می شود   تکرار  نوزد هم  کرد ه  بند  78  د ر 
بسيار آراسته. د ر کرد ه سی ام بند های ۱26 الی ۱28، عالوه بر صفات 
گوشواره های  د ارند ه  پرچين،  گران بهای  زرین  جامه  د ربرد ارند ه  باال 
نازنين خود ،  با گرد ن بند ی آویخته بر گرد ن  زرین چهارگوشه همراه 
تاجی بر سر گذاشته که آراسته به یکصد  ستاره است، تاج زرین هشت 
گوشه ای که بسان چرخی ساخته شد ه و با نوارهایی زینت و زیور یافته.

د ر بند  ۱2۹ کرد ه فوق ناهيد  جامه ای از سيصد  پوست ببر ماد ه 
پوشيد ه و این بند  البته اضافه می کند  علت این پوشش زیبایی فوق العاد ه 
ببر ماد ه است به ویژه »اگر پوشش به هنگام، آماد ه شود  همچون سيم و 

زر بسيار د رخشان به چشم می آید «)د وستخواه ،۱۳70،  ۳2۱(.

د ( اصطالحات زیبا و زیبایی د ر زبان پهلوی
زبان  است که  پهلوی  زبان  زرتشتی،  د ین  و  فرهنگ  زبان  د ومين 
عمد ه متون تفسيری اوستاست. این عنوان)پهلوی( د ر اصل نام زبان 
زبان  برای  بعد   به  هجری  سوم  قرن  از  و  بود ه  پارت  استان  د ر  رایج 
د ر  رایج  زبان  بازماند ه  واقع  د ر  که  زرد شتی  متن های  د ر  به کاررفته 
روزگار ساسانيان)پارسيگ( بود ، به کار می رفته است. به نظر محققان 
این واژه همان پهلویگ روزگار ساسانی است که به زبان پارتی اطالق 
زبان  برای  فهلوی(  پهلوی)یا  صورت  به  اسالمی  د وره  د ر  و  می شد  

ساسانيان)که  خود شان آن را پارسيگ می ناميد ند ( به کار رفت. 
د ر زبان پهلوی واژه های مختلفی برای زیبا و زیبایی وجود  د ارد  که 
ذیل این کالم به آنها اشاره می شود . بخش مهمی از این واژه ها امروزه 

با اند کی تفاوتی برای بيان زیبا و زیبایی به کار می رود .
نخستين واژه د ر این قلمرو واژه افرنک۳8 است به معنای زیبا، تزیين 
شاعران  توسط  فارسی  زبان  د ر  آن  برد ن  به کار  آرایش شد ه.  و  شد ه 
بزرگ، بيان تد اوم این مفهوم تا د ستکم قرون هفتم و هشتم هجری 

د ر ایران است:
ای از رخ تو تافته زیبایی و افرنک  افروخته از طلعت تو مسند  و اورنگ 
)به نقل از فره وشی،۱۳52الف،  5(                                                         

معنی  و  وزن  »بر  است:  آمد ه  افرنگ چنين  ذیل  قاطع  برهان  د ر 
اورنگ است که تخت پاد شاهان باشد - و به معنی فرو نيکویی و زیبایی 

و حشمت آمد ه است«)تبریزی، ۱۳4۳،   ۱47(.
به  است  آراستک۳۹  واژه  کرد ن  زیبا  و  آراستن  باب  د ر  واژه  د یگر 
معنای زینت شد ه و آراسته، واژه ای که امروزه نيز با تلفظ آراسته به کار 
می رود . از مشتقات د یگر آن، آراستکيه40 به معنای آراستگی و تزیين، 
معنای  به  نيز  آراستار42  و  زینت کرد ن  آراستن،  معنای  به  آراستن4۱ 

آراسته کنند ه است)فره وشی، ۱۳52،  40(.
جالب است بد انيم واژه آراستن د ر صورت آرایيستن به معنای نظم 
با  نسبتی می یابد   زاویه  از همين  و  است  آمد ه  تد بير هم  و  ترتيب  و 
هند سه. ریشه هند سه معرب اند اچک است که به معنای پيمانه هر چيز 
است)همان،  22(. د ر برهان قاطع نيز کلمات اند از به معنای مقياس و 
مقد ار هر چيزی و اند ازه یا که همان اند اچک45 است به معنای »پيمانه 
هرچيز را گویند  و قياس کرد ن و اند ازه گرفتن را نيز گفته اند  و تعریبش 
به هند سه کرد ه اند « و از همين ریشه کلمه اند ام)د ر پهلوی هند ام( به 
معنای »هر کاری است که آراسته، با نظام و با اصول بود  و به معنی 
کلمه  بنابراین  است«)تبریزی،  ۱۳4۳،  ۱6۹(.  آمد ه  هم  زیبایی  و  زیبا 
آراستن نسبت تام و تمام زیبایی با هند سه یا نظم)که  مهم ترین اصل 
به  الزم  می سازد .  آشکار  را  است(  ایرانی  اسالمی  ـ  زیبایی شناسی  د ر 
به معنای  ذکر است د ر د ینکرد  هفتم اصطالحاتی چون ویناریسن46 
باب  د ر  نيز  آراسته  معنای  به  وینارد47   اصطالح  و  نظم  و  آراستگی 

آراستگی ذکر شد ه است)د ینکرد  هفتم،  555(.
آن  تغييریافته  یا شکل  اروس48  کلمه  پهلوی  زبان  د ر  بعد ی  واژه 
و  زیبا  به معنای سفيد ،  اروس  امروزی عروس است.  فارسی  زبان  د ر 
د رخشان آمد ه است و نيز از همين ریشه کلمه اروست4۹ است که معنای 
آن خوب رسته شد ه و خوب رویيد ه شد ه ذکر گرد ید ه است)همان،  44(.

به  واژه  این  امروز،  برازند ه  همان  یا  است  برازیشک50  د یگر  واژه 
معنای مزین، زیبا و د رخشان آمد ه است د ر برهان به زیبند گی معنا 
شد ه: براز به معنی براند ازند گی و زیبایی و نيکویی و آراستگی باشد ، 
از  نيز  برازیشکيه  نمود ن)همان،  6۹(  زیبا  و  خوب  معنای  به  برازید ن 

همين ماد ه به معنای تزیين، زیبایی و د رخشند گی است. 
کلمه د یگر، واژه براه5۱ است که به معنای د رخشند گی، روشنایی 
و  نيکویی  و  نيکو  و  خوبی  و  خوب  معنای  به  »براه  است:  افتخار  و 
آراسته و آراستگی باشد  برازش و برازید ن هم گویند «)همان،  80( از 
همين خانواد ه کلمه برازیاک52 به معنای زیبا و د رخشان است به تعبير 

رود کی:
به حق آن زلف بسان منقار باز   به حق آن روی خوب کز و گرفتی براز 

)به نقل از فره وشيري، 80،۱۳56(
برازیهيتن به معنای د رخشيد ن و تابيد ن و بره5۳ به معنای شکوه و 

د رخشند گی و فروغ د قيقاً از همان ریشه54 هستند  به تعبير عنصری:
کار زرگر برز شود  به براه                  زر برزگر سپا رو کار بخواه)همان(

برهنيتار56  چون  واژه هایی  بره55  ریشه  از  اینکه  جالب  بسيار  نکته 

مفهوم شناسی اصطالحات  »زیبا« و »زیبایی« د ر متون اوستایی و پهلوی
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را د اریم که به معنای خالق و آفرینند ه است. یا اصطالح برینکه57 که 
د قيقاً به معنای آفرینند ه و مقد رکنند ه است. حال نسبت ميان بره58 که 
به معنای د رخشند گی و تابناکی و زیبایی است با برهينتار به معنای 
آفرینند ه نمی تواند  بيانگر این معنا باشد  که خالق د ر خلق خود  زیبا و 
تابناک عمل می کند ؟ می خواهم به یکی از بنياد ی ترین اصول حاکم 
به زیبایی شناسی اسالمی برسم که خلق و زیبایی را متراد ف انگاشته: 
الَِّذي أَْحَسَن ُکلَّ َشْيٍء َخلََقُه - همان کسی که هر چيزی را که آفرید ه 

است نيکو و زیبا آفرید ه5۹.
واژه د یگر برز60 است که به معنای شکوه، بلند ی، بزرگی و احترام 
آمد ه اما د ر برهان قاطع به معنای بلند  باالیی و زیبایی و شکوه قد  و 
با  قامت انسان نيز مورد  توجه قرار گرفته مفهوم بنياد ی کلماتی که 
بزرگی است.  و  ترفيع  و  باالبلند ی، شکوه  بُرز ساخته می شود  رفعت، 
همچون بورزوک که به معنای بزرگ، با عظمت، جليل، عالی و با شکوه 

است)فره وشی، ۱۳52، 85(. 
با عنوان فرخ د ر زبان فارسی به کار  فره6۱ و فرخو62 نيز که امروز 

می رود  به معنای د رخشان، زیبا، خجسته و ميمون آمد ه است.
د رخشند گی  و  افتخار  شکوه،  معنای  به  اصلی،  ریشه  به عنوان  فّر 
است.  کرد ه  معنا  و عظمت  و شکوه  را شوکت  آن  قاطع  برهان  است 
»و به معنی نور هم گفته اند  چه مرد م نورانی را فرمند  و فرهومند6۳  
گویند ، و به معنی برازش و برازند گی و زیبا و زیبایی و زیبند گی نيز 

آمد ه است«)تبریزی، ۱۳4۳،  ۱44۳(.
واژه د یگر هوچيهر64 است د ر باب هو به عنوان پيشوند  قباًل سخن 
گفته ایم، چيهر نيز به معنای چهر و صورت است بنابراین هوچيهر به 
معنای زیبا، خوش قيافه، خوش قد  و قامت و د اری نژاد  خوب است. 
اصطالح هوچيهرک65 نيز به معنای خوش چهره، خوش باال و زیبا آمد ه 
و  خوش چهری  جمال،  خوبروی  زیبایی،  معنای  به  هوچهيره66  است. 

خوش چهرگی از د یگر کلمات زیبایی د ر زبان پهلوی است.
هوکرپ67 نيز به معنای خوش اند ام، زیبا، خوش بد ن، خوش ترکيب و 
خوش قد وباال آمد ه و از همين خانواد ه هوکرت68 به معنای خوش ساخت 
ساخته  خوشایند   و  زیبا  که  د ارد   مصنوعاتی  به  اشاره  زیباساخت  یا 

می شوند )فره وشی،۱۳56،  226(.
بلند باال،  خوب رسته،  معنای  به  هورویيشن6۹  کلمه  همچنين 
خوش اند ام و زیبا است از همين ریشه کلمات هوروست و هوروستک 

نيز د قيقاً به معنای زیبا و خوش قد وقامت است)همان،  2۳2(.
هوتاشيت70 د یگر واژه بيانگر زیبایی د ر زبان پهلوی است به معنای 
خوشکل، زیبا، خوش ساخت، خوش برش، خوش تراش. از همين خانواد ه 

واژه هوتوخش7۱ به معنای صنعتگر و هنرمند  است)همان،  2۳4(.
نخشک72 به معنای خوبرو و زیبا از د یگر واژه های مرتبط با زیبایی 
د ر زبان پهلوی است اصطالح نغز که امروزه به کار می بریم د قيقاً برآمد ه 
از واژه نخشک است. برهان د ر این باب گفته: »نغزک مصغر نغز است 

به معنای خوبک و نيکک«)تبریزی، ۱۳4۳،  2۱5۱(.
پراستک7۳ به معنای پيراسته و مرتب و پرایک به معنای زینت و نيز 

پرایيشن74 به معنای پيرایش و زینت د اد ن از د یگر واژه هایند .
از واژه پروک75 به معنای د رخشان اصطالحاتی ساخته شد  چون 

و  شد ه  زینت  معنای  به  پسيت  نيز  و  زینت  و  آرایش  یعنی  پسين76 
معنا  همين  به  نيز  پسيتک77  شد ه(  آراسته  گوهر  شد ه)با  آرایش 
گوهر  و  کرد ن  منقش  زیباگرد اند ن،  معنای  به  پسيتن  نيز  و  است 

آگين کرد ن)فره وشی،۱۳52، ۳6۹(.
از د یگر واژه های  به معنای منظم و آراسته  اما اصطالح راذناک7۹ 
مرتبط با زیبایی د ر زبان پهلوی است. واژه های مختلفی چون راذناکيه، 
راذنشين، راذنيتن و راذنتيار که همه به معنای نظم د اد ن و همزمان 
آراستن و زیباکرد ن است)همان،  ۳78( نسبت کاماًلً د قيقی ميان زیبایی 
مسأله  د ر  اسالمی  و  یونانی  حکمت  شاه بيت  که  هند سه(  نظم)یا  و 
زیبایی است برقرار می سازد  همچنين اگر معاد ل کلمه معماری را رز 
یا رژ بد انيم و مهراز را معمار، آنگاه باید  ریشه آن را د ر همين َرذ د ر 
ابتد ای واژه راذناک جست وجو کنيم که د قيقاً به معنای نظم د اد ن است 
و معماری د قيقاً هنر سامان بخشيد ن و نظم د اد ن به فضا است. گرچه 
رفته)همان،  ۳85(  به کار  معمار  معنای  به  پهلوی  زبان  د ر  راز80  کلمه 
اما راینيهتين که به معنای نظم وترتيب د اد ن است، د ر بخش د یگر از 
فرهنگ پهلوی ریشه اصلی راز است یعنی می توان نسبتی ميان راز با 

راد  8۱یافت)همان،  ۳85(.
واژه د یگر تن بهر82 است تن د قيقاً به معنای اند ام است اما د ر کنار 
بهر که به معنای زیبایی است روی هم رفته معنای خوش اند ام یا اند ام 

زیبا را بيان می کند )همان،  426(.
کلمه د یگر وه پتمان8۳ است که به معنای به پيمان، د ارای اند ازه و 

تناسب خوب و متناسب است)همان،  46۳(.
آماد ه کرد ن  و  منظم کرد ن  پيراستن،  معنای  به  ویراستک84  کلمه 
معنای  به  ویراستن85  و  پهلوی  زبان  د ر  زیبایی  واژه های  د یگر  از 
کامل گرد اند ن،  منظم کرد ن،  مرتب کرد ن،  پيراستن،  زیبانمود ن، 
ساختن، مرمت کرد ن و اصالح کرد ن ویرایيش86 به معنای زیبا گرد اند ن 
از همين ریشه است)همان،  47۳(. پيراستن صورت د یگر آراستن است 
که برهان آن را چنين معنا نمود ه: »پيراستن، کم کرد ن چيزی باشد  
از  زیاد تی  شاخ های  برید ن  همچو  خوش آیند گی  و  زیبایی  به واسطه 

د رخت و موی زیاد تی از بد ن«)تبریزی،۱۳4۳،  4۳7(.
زبان  د ر  زیبایی  د یگر  واژه  متناسب  و  زیبا  معنای  به  خوپسار87 
پهلوی است. بخش اول آن یعنی خوب88 د قيقاً به معنای زیبا، صحيح، 

خوب ساخته شد ه و د رست است)فره وشی،۱۳52،  488(.
است  زیبایی  و  شاد ی  خوشی،  معنای  به  که  خوشيه8۹  نهایت  و 
آمد ه  زیبا  و  لطيف  مطبوع  شاد   خوش،  معنای  به  آن۹0  بنياد   و 

است)همان،  4۹5(.

ه( زیبا و زیبایی د ر متون پهلوی
مفهوم  که  متونی  جمله  از  کنيم  نظر  پهلوی  متون  به  اگر  حال 
زیبایی را د ر متن خود  به کار برد ه بند هش است. بند هش به عنوان یک 
متن پهلوی بيانگر مراحل آفرینش هستی است. د ر این متن آنگاه که 
از آفرینش آسمان سخن می رود  از کلمه خوبسار به عنوان صفتی برای 
بيان آسمان استفاد ه می شود  یعنی آسمانی که زیبا، موزون و متناسب 
است: »نخست آسمان را آفرید  روشن، آشکارا، بسيار د ور و خایه د یسه 
و از خماهن که الماس نر است، سر او به روشنی بيکران پيوست. او 
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آفرید گان را همه د ر د رون آسمان بيافرید ، د ژگونه بارویی که آن را هر 
افزاری که برای نبرد  بایسته است، د ر ميان نهاد ه شد ه باشد ، یا بمانند  
خانه ای که هرچيز د ر آن بماند . بن پایه آسمان را آنچند  پهنا است که 
آن را د رازا است، او را آنچند  د رازا است که او را باالست، او را آنچند  
اند ازه، متناسب« ]کلمه به کاررفته  برابر،  او را ژرفا است  باالست که 
د ر متن اصلی بند هش د ر اینجا خوبسار است که  بهار آن را زیبا و 

متناسب ترجمه کرد ه است[)بند هش،40 و ۱64(. 
و بسيار جالب است بد انيم خد اوند  د ر قرآن کریم د ر باب آفرینش 
هفت آسمان، همچون بند هش به استواری و زینت و زیبایی آن اشاره 

می کند :
َماِء َوِهَي د َُخاٌن َفَقاَل لََها َولِْلَْرِض ائِْتَيا َطْوًعا أَْو  »ثُمَّ اْسَتَوی إِلَی السَّ
َکْرًها َقالََتا أَتَْيَنا َطائِِعيَن* َفَقَضاُهنَّ َسْبَع َسَماَواٍت فِي یَْوَمْيِن َوأَْوَحی فِي 
ُّنَْيا بَِمَصابِيَح َوِحْفًظا َذلَِک تَْقد ِیُر الَْعِزیِز  َماَء الد  ُکلِّ َسَماٍء أَْمَرَها َوَزیَّنَّا السَّ
الَْعلِيِم - سپس آهنگ ]آفرینش[ آسمان کرد  و آن بخاری بود  پس به 
بيایيد  آن د و گفتند  فرمان پذیر  یا ناخواه  آن و به زمين فرمود  خواه 
آمد یم، پس آنها را ]به صورت[ هفت آسمان د ر د و هنگام مقرر د اشت 
و د ر هر آسمانی کار ]مربوط به[ آن را وحی فرمود  و آسمان ]این[ 
د نيا را به چراغ ها آذین کرد یم و ]آن را نيک[ نگاه د اشتيم این است 

اند ازه  گيری آن نيرومند  د انا۹۱«.
شاهد مثال د یگر از متون پهلوی کتاب د ینکرد  است. د ر بند  ۱۳2 
کتاب د ینکرد  سوم فضایل اخالقی شهریار با عنوان هنرهای اخالقی 
د رخشيد ه  نيک،  کار  یا  کرفه  بند   این  د ر  می گيرد .  قرار  توجه  مورد  
نيِک  کار  این  اینکه  جالب  اما  است،  اخالقی  فضایل  یا  هنرها  از 
د رخشيد ه، تراد ف معنوی با زیبایی د ارد  و این همان شاه بيت اند یشه 
»کارآیند ی  است:  خير  و  زیبایی  مساوقت  باب  د ر  مسلمان  حکمای 
بمانند  چشمگان  شهریار  اخالقی[  ]فضایل  نهاد ی  هنرهای  زیبایی  و 

بر د شت های زرگون فرو  بر گوارایی  از کوهسارهاست که  برامد ه  آب 
اینجا۹2)به زیبایی( است[ چونان آتشی  می ریزد  ]اصصالح زیبایی د ر 
فروغ  د رخشش  چونان  می د رخشد   د ورد ست ها  از  رقص  به  که  است 

ایزد ی«)د ینکرد  سوم،  7۱(.
همچنين د ر بند های 46 و 47 بخش سوم د ینکرد  هفتم زیبایی با 

اصطالح هوچيهر صفت زرتشت است: 
به  آمد نش  از  پيش  که  پيد است  این  د یگر   »یگی  47ـ46 
همپرسگی، پيد ا شد  بر او اند یشه ای فراختر از همۀ جهان، برتر از هر 
چيز گيتی و نيروی هوش که با آن همه چيز تشخيص د اد ه می شد  
و نيروی حافظه د ریابند ه همه چيز و خرد  توانا برگزید ن هر چيز، و 
نيز آن کيان فّره بسيار پرهيز و آن هيربد  فّرة خواستار پرهيزگاری و 
با کوششی د ر حد  توان. و نيز با آن برتری نيرومند ی و چابکی د اشت 
پيشه  چهار  این  او  سرشت  د ر  و  د اشت.  نيرو  و  زیبایی  او  تن  نيز  و 
ارتشتاری)= سپاهيگری( و  و  بود  که است: آسرونی)= موبد ی(  کامل 
واستریوشی)=کشاورزی( و هوتخشی)= پيشه  وری( و برترین د وستی را 
با ایزد ان و نيکان و سخت تر د شمنی را با د یوان و بد ان د اشت«)د ینکرد  

هفتم،  227-226(.
نيز د ر کتاب د ینکرد  هفتم و د ر بند  20 باب پيش از باب نخست، 
را فراخ می کند ، می باالید ، رشد   به هنگام آفرینش جهان آن  اورمزد  
می د هد  و می آراید  به نيروی تعاد ل و تناسب: »و به وسيله آن فراخ 
کرد ، بباالیند  و رشد  د اد  جهان را و بياراست به نيروی پيمان)تعاد ل( 
آفرینش را بی مرگ، بی پيری، بی تباهی، و بد ون فرسود گی و فراخ و پر 
از د رخشند گی«)همان،  20۱( د ر این فراز نسبت ميان آراستن، تعاد ل 
و د رخشند گی که هر سه مفاهيم بنياد ی زیبایی د ر فرهنگ اسالمی 

ایرانی هستند  بسيار قابل تأمل است.

نتیجه
نتيجه نهایی اینکه کلمات به کاررفته  د ر معنا و مفهوم زیبایی، د ر 
زبان و بيان متون اوستایی و پهلوی)یا فارسی ميانه( کلماتی متعد د  با 

گستره معنایی وسيع اند  اما:
نخست: همچنانکه کلمه هنر بيان مطلق جمع فضائل د ر فرهنگ 
هونر( حاصل  ابتد ای  هو)د ر  به واسطه  معنا  این  و  است  باستان  ایران 
شد ه است اصطالحات مرتبط با زیبایی)من جمله هوچيهر( نيز نسبتی 
تام با خير و نيکی د ارند . بنابراین زیبایی مساوقتی تمام با خير و خوبی 
د ر فرهنگ ایرانی د ارد . این معنا د ر حکمت اسالمی بسيار ظهور د ارد  

به ویژه د ر آرای فارابی۹۳. 
د وم: د ر حوزه زبان پارسی ساسانی یا همان پهلوی د امنه اصطالحات 
زیبا و زیبایی گسترش می یابد  و اصطالحات جد ید تری وضع می شود .

ميان  نسبتی  اسالمی،  فرهنگ  و  یونانی  حکمت  همچون  سوم: 
زیبایی و هند سه د ر فرهنگ اوستایی و پهلوی وجود  د ارد . د ر برخی 
ساختار  اهورا  د ید یم  د ینکرد ،  و  بند هش  نيز  و  اوستایی  فرازهای  از 

متناسب، منظم و متعاد ل عالم را زیبا خواند ه است.
چهارم: کلمه زیبا به همين شکل و فرم د ر متون اوستایی و پهلوی 

وجود  ند ارد  بلکه از سد ه های سوم و چهارم ظاهر شد ه و ریشه ای چون 
زیب د ارد  که همان زیور و زینت است. برهان قاطع ریشه زیبا را زیب 
د انسته و زیب را زینت و نيکویی و آرایش معنا نمود ه و زیبا)»زیب« 
نيکو و خوب  به معنی  بر وزن د یبا  را  + »ا«)فاعلی و صفت مشبهه( 
که نقيض زشت و بد  است بيان کرد ه است. محمد  معين نيز از برای 
عماره  از  بيتی  زیب چنين  ذیل  پاورقی  د ر  تبریزی،  کالم  این  اثبات 

مروزی)شاعر قرن چهارم و متوفی ۳۹5 هجری( آورد ه است:
ند ارد  بر آن زلف مشک بوی            ند ارد  بر آن روی الله زیب۹4

بسيار  آن  امروزی  معنای  به  زیبا  کلمه  نيز  فرد وسی  شاهنامه  د ر 
به کاررفته است همچون:

پسر خود  گرامی بود  شاه را            به ویژه که زیبا بود  گاه را۹5
پنجم: برای د رک معنا و مفهوم زیبا و زیبایی د ر فرهنگ ایرانی، لحاظ 
کرد ن گستره وسيع کلماتی که د ر این مقاله مورد  احصا قرار گرفت، 
پژوهش  و  تحقيق  امر  واژگانی وسيع گرچه  د ایرة  این  د ارد .  ضرورت 
را صعب می کند  اما متضلع بود ن مفهوم زیبایی د ر فرهنگ ایرانی و 

اهميت گسترد ه آن، ضرورت این معنا را ایجاب می نماید .

مفهوم شناسی اصطالحات  »زیبا« و »زیبایی« د ر متون اوستایی و پهلوی
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نشریه هنرهای زیبا - هنرهای تجسمی    دوره 25، شماره  2، تابستان ۱۳۹۹

پی نوشت ها
1. Zush
2. Zusta
3. ha-zaosha

که  خواهش  و  آرزو  معنای  به    kama کام کلمه  است  ذکر  به  الزم   .4
کامه  یا  کام  همان  امروز  فارسی  د ر  و  می شود   تلفظ  کامک  پهلوی  د ر 
است. رک.  قرار گرفته  استفاد ه  مورد   بند  ۱0 هات 28  د ر  خواند ه می شود  

یاد د اشت های گاثاها، پورد اود ، صص 24.
5. Zaosha                           6. Daush
7. Hudema                         8. Hu

کتاب  د ر  پهلوی،  و  اوستایی  متون  د ر  هنر  مفهوم شناسی  مقاله  رک.   .۹
فلسفه هنر اسالمی،حسن بلخاری قهی نشر انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ 

د وم، ۱۳۹۱.
10. Sra                               11. Sresta
12. Srao                             13. Sraogena
14. Sraotanu                      15. Sra
16. Srira و Sir                     17. Srayanh
18. Srayata                        19. Srayan
20. Srira                             21. aiwi-xsoiqna
22. Xvaini                          23. Xvainisaxta
24. Xvaeui                         25. Zust
26. Fraderesra                    27. Huraoa
28. Horaoanh                     29. Hvanta
30. hu-kereta                     31. Hukerepta
32. Hukehrap                     33. Hutasta
34. Abusti                          35. ardwisarā Anāhitā
36. Arədvī                          37. Sūrā
38. AFrank                         39. Arastak
40. Arastakih                     41. Arastan
42. Arastar                         43. Arayistn
44. Andacak                       45. Handacak
46. Winarisn                      47. Winard
48. Arus                             49. Arust
50. Barazisk                      51. Brah
52. Braziyak                      53. Breh
54. Borah                           55. Breh or Brah
56. Brehenitar                   57. Brinkar
58. Brah

5۹. سجد ه: 7
60. Burz
61. Farrah                          62. Farraxv
63. Farrahomand               64. Hucihr
65. Hucihrak                     66. Hucihrih
67. Hukarp                        68. Hukart

69. Huroyisn                        70. Hutasit
71. Hutoxs                           72. Naxsak
73. Perastak                         74. Perayisn
75. Perok                             76. Pesisn
77. Pesitak                           78. Pesitan
79. Radhenak                       80. Raz
81. Rad                                 82. Tanbahr
83. Vehpatman                      84. Virastak
85. Virastan                          86. Virayish
87. Xupsar                            88. Xup
89. Xrasih                             90. Xras

۹۱. فصلت: ۱2-۱۱، ۹
92. Rased

۹۳. د ر کتاب د ر باب زیبایی، زیبایی شناسی د ر حکمت اسالمی و فلسفه 
غربی( این معنا مورد  بحث قرار گرفته است. رک. کتاب مذکور از نگارند ه، نشر 

د انشگاه تهران، چاپ سوم، ۱۳۹8.
۹4. رک. برهان قاطع، به اهتمام محمد  معين، صص  ۱050.

۹5. رک. شاهنامه فرد وسی، صص 6۳.
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he word “hunar”)art) in Avesta and Pahlavi’s 
texts, especially in Gathas which are the 

most reliable part of Avesta, has been explained 
in an article called “concept of word hunar )art) 
in Avesta and Pahlavi’s texts”. The Gathas are 
17 Avestan hymns which is believed have been 
composed by Zarathusthra )Zoroaster).  Whereas 
art has a relation in essence with beauty in Iranian-
Islamic culture, I decided to study both words and 
concepts of beauty and beautiful in those texts, 
too. On etymological and ablaut retrospection 
in form, I tried to study the concept of beauty in 
Avesta and Palavi’s texts. I also consider all the 
words which contain beauty or its concept in their 
forms or meaning in Zoroastrian texts. It is a theory 
which says there is a relation in essence between 
art and beauty with geometry and regularity, in 
Avesta and Pahlavi’s texts and in continuance, in 
Iranian- Islamic culture. In this article I tried to 
collect all the words that have beauty and beautiful 
meaning in Avesta and Pahlavi’s texts. Some 
are as below: ha-zaosha, sra, sraogena, abusti, 
afrank,brazyak, brah, Farrah, Sra, Sresta, Srao, 
Sraogena, Sraotanu, Srayanh, Srayata, Srayan, 
Srira, aiwi-xsoiqna, Xvaini, Xvainisaxta, Xvaeui, 
Zusta, Fraderesra, Huraoa, Horaoanh, Hutasta, 
Abusti, Ardwisarā, AFrank, Arastak, Arastakih, 
Arastar, Arayistn, Andacak, Handacak, Winarisn, 
Winard, Arus, Arust, Barazisk. At the end of this 
study I conclude that beauty in Iranian culture 
includes a wide variety of words which root in a 
religious culture. So in Iranian culture, the terms 
art and beauty defined within religious culture for 
example, Islamic culture. One of the most important 
issues in Iranian Islamic aesthetics is geometry and 

order. In Greek wisdom the relation between order, 
beauty and geometry is very clear, especially in 
Pythagorean votes, Plato and Aristotle. The word 
cosmos, which means order, actually expresses 
beauty. Islamic culture, after being introduced to 
Greek culture through the translation movement, 
became familiar with the relation between beauty, 
order and geometry. But two crucial factors were 
effective in accepting the relationship between 
geometry and beauty, at first Quran and at second, 
Iranian culture. The Qur’anic verses stated the 
relation between beauty and geometry: “Indeed, 
We have created all things according to a measure 
)AL-QAMAR: 49)” and “Who perfected everything 
He created”)AL-SAJDA: 7). This article explains 
the relation between geometry and beauty in pre-
Islamic Iranian culture. Therefore, it can be said two 
Factors are involved in the relationship between 
beauty and geometry: Islamic culture and Iranian 
pre-Islamic culture, not necessarily Greek culture. 
Another point to note is the word geometry which 
is originally Persian, not Arabic word. The root of 
this word )geometry or in Arabic language hindesa) 
is in Pahlavi language, Hindachek )measure), 
which has been discussed in this article. Another 
important point in this article is those words are 
in the Pahlavi language and express the concept of 
beauty. This clearifies that the concept of beauty 
has spread throughout the history of its life.
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