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چكید ه 
مقالة حاضر به بررسی واژة ایرانی کهن āzāta، سیر تحول معنایی آن د ر گذر زمان از ایرانی باستان به ایرانی میانة غربی، 
و تا زمان رواج فارسی نو می پرد ازد  و با ارائة شواهد  مربوطه از د ورة باستان )اوستا( و میانة )پارتی و فارسی میانه( زبان های 
ایرانی، تحول و گس��ترش معنایی این واژه را بررس��ی می کند . د ر این بررس��ی نشان د اد ه ش��د ه که مفهوم آزاد  به معنای 
»رها و غیرمقید « که د ر بیشتر اوقات بر د یگر مفاهیم این واژه سایه افکند ه و به تعابیر ناد رستی از منشأ āzādān )گروه 
نجبا( د ر د ورة ساسانی انجامید ه، د ر حقیقت تحولی ثانویه د ر عرصة معناشناختی آن است و ریشة این گسترش معنایی د ر 
یک س��نت کهن ایرانی نهفته اس��ت، سنتی که طی آن ممکن بود  بنا به د الیل و تحت شرایطی، افراد  وابسته )بند گان( به 

عضویت خاند ان مخد وم خود  د رآیند .
واژگان کلید ی: آزاد ، بند ه، فارسی میانه، اشرافیت ساسانی، تحول و گسترش معناشناختی.

 
“āzād” and “āzādān”; Origin and Evolution from Old Iranian 
to Middle Iranian

Pedram Jam2

Abstract
This study takes under close scrutiny the Old Iranian word āzāta, and traces back 

its evolution from the old period of Iranian languages through Middle-Western Iranian 
and up to the advent of New Persian. By producing and analyzing relevant sources from 
old (Avestan) and middle (Parthian and Middle Persian) Iranian languages, it aims to 
reconstruct the semantic evolution and expansion of this word. This study claims that 
āzād, meaning “free” and “unrestricted” – the meanings which usually overshadow 
other senses of the word, and lead to misinterpretations regarding āzādān’s (a group 
of Parthian and Persian nobility) origins in the Sassanid era – is in fact a secondary 
semantic development which has its roots in an old Iranian tradition according to which 
bandagān (clients), for certain reasons and under certain circumstances, were allowed 
to be integrated into their overlords family.
Keywords: āzād, bandag, Middle Persian, The Sasanian nobility, semantic evolution and 

expansion.
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مقد مه
د ر متون پهلوی و پارتی برای واژة āzād د و معنا به خوبی ش��ناخته ش��د ه است: 1. نجیب و اصیل؛ 
2. آزاد  و رها.3 صورت جمع این واژه، āzādān، به گروه مش��خصی از نجبای ُخرد  جامعة ساس��انی 
)و پارتی( اطالق می ش��د ه اس��ت،4 اما به رغم کاربرد  واژة āzād به معنای »رها« د ر متون پهلوی و 
اس��تفاد ه از آن د ر افعال مرکبی همچون āzād kardan به معن��ای »آزاد  نمود ن )برد ه(«، صورت 
جم��ع آن، برخالف تص��ّور، برای اطالق به »افراد  آزاد  )د ر مقابل برد گان(« به کار نمی رفت. صورت 
ایرانی باستان این واژه که تنها د ر صفت مؤنث اوستایی āzātā به جای ماند ه است، مفهومی متفاوت 
د ارد . د ر آن جا āzātā مفاهیمی همچون »اصیل، نجیب و نژاد ه«5 و »پاکد امن و پاکزاد « د ارد . صفت 
اوس��تایی، خود  از ریش��ة zan به مفهوم »زاد ن« پد ید  آمد ه و د ر اصل به معنای »زاد ه شد ه د ر د رون 

3. پژوهشگران این واژه را به معانی زیر به کار برد ه اند :
فارسی میانه ـ فارسی میانة زرتشتی:

1. noble, 2. free :David Neil MacKenzie, A Concise Pahlavi Dictionary, London: Oxford University Press, 
1971, p.15; 

1. noble, nobleman, nobility, designation of the large class of lower Sass. nobility 2. set free from 
servitude, manumitted: Henrik Samuel Nyberg, A Manual of Pahlavi, vol. II, Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 
1974, p. 41;

1. آزاد ، رها 2. شریف: بهرام فره وشی، فرهنگ زبان پهلوی )تهران: انتشارات د انشگاه تهران، 1381(، ص80.
متون مانوی:

noble; free: Mary Boyce, A Word-list of Manichaean Middle Persian and Parthian, Téhéran-Liège: 
Bibliotheque Pahlavi, 1977, p. 21; Walter Henning, “Das Verbum des Mittelpersischen der Turfanfragmente”, 
ZII 9, 1933, p. 203 (frei).

کتیبه ها:
noble: Philippe Gignoux, Glossaire des Inscriptions Pehlevies et Parthes, Corpus Inscriptionum 

Iranicarum, Supplementary Series, Vol. I, London: Lund Humphries, 1972, p. 15, 19.

پارتی ـ متون مانوی:
frei: Friedrich Carl Andreas & Walter Henning, Mitteliranische Manichaica aus Chinesisch-Turkestan, III, 

SPAW XXVII, Berlin: Akademie der Wissenschaften in Kommission bei W. de Gruyter u. Co., 1934, p. 892;
noble: Antoine Ghilain, Essai sur la langue Parthe, Louvain: Institut orientaliste & Publications 

universitaires, 1939, p. 87.

کتیبه ها:
 noble: Gignoux, idem, p. 48; Boyce, ibid.

4. به طور س��نتی āzādān را بر اس��اس ترتیب ذکر شد نش��ان د ر کتیبه های ساسانی سد ة س��وم میالد ی، کوچک تریِن طبقات 
 wuzurgān و āzādān  چهارگانة اشراف ساسانی، پس از سه گروه شهریاران، ویسپوهران و بزرگان د انسته اند ، اما این ترتیب د ر مورد
همواره یکس��ان نیس��ت )کتیبة پایکولی، نک بعد (. د ر مورد  تقس��یم اشرافیت ساس��انی به طبقات چهارگانه نیز پیش از این ترد ید  ابراز 

شد ه است، نک:
Hans Heinrich Schaeder, “Ein Parthischer Titel im Sogdischen”, BSOS, 8 (1936), p. 744 & no. 1 
5. vide Christian Bartholomae, Altiranisches Wörterbuch (Berlin: Walter de Gruyter & Co., 1961), col. 

343.
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خاند ان، عضو د ود مان« اس��ت. این که چگونه چنین معانی متنوعی از یک ریشة واحد  پد ید ار شد ه اند  
و چگونه یک لفظ واحد  به چنین گس��تره ای از معانی توس��عه یافته، تفاسیر و تعابیر متنوعی را سبب 

شد ه است.
د ست کم از زمان نولد که6 مفهوم »شریف و اصیل« برای اصطالحی که د ر د ورة ساسانی جهت 
اطالق بر این گروه اجتماعی به کار می رفت بازشناخته شد ه، اما د ر اغلب موارد ، مفهوم »آزاد  و رها« 
بر تفس��یر مفهوم āzādān )به عنوان یک گروه اجتماعی( سایه افکن بود ه،7 و با تعابیر اجتماعی نیز 
همراه ش��د ه است. کریستن س��ن بر این باور بود  که āzād د ر اصل عنوانی بود ه که فاتحین آریایی 
د ر براب��ر بومی��ان مغلوب برای خود  به کار می برد ه اند . ب��ه این صورت که برخی از فاتحین با بومیان 
د رآمیختند  و این آمیختگی س��بب شد  گروهی از خانواد ه های آریایی آزاد  به طبقة روستاییان وابسته 
و شهرنش��ینان پایین مرتبه تنّزل بیابند ، اما از میان خانواد ه هایی که بالنس��به خالص ماند ند ، برخی به 
حلقة کوچک »ویسپوهران« ارتقا یافتند ، و برخی د یگر که جمع نسبتاً انبوه تری را تشکیل می د اد ند ، 
تحت عنوان āzādān طبقة نجبای کوچک تری را تشکیل د اد ند  و کارگزاران د ستگاه اد اری نواحی 
گوناگون شد ند .8 طبیعت ساد ه انگارانة این نظریه و د شواری برقراری ارتباط میان معانی گوناگون واژة 
āzād، پریخانیان را به رد  نظریة کریستن س��ن و طرح نظر د یگری واد اش��ت9. پیش از او عموماً واژة 

6. Theodor Nöldeke, Geschichte der Perser und Araber zur Zeit der Sasaniden (Leyden: E. J. Brill, 
1879), p. 235, no. 2.

7. اغل��ب مفه��وم »آزاد ، رها« را مفهوم بنیاد ین این اصطالح، و مفهوم »نجیب، متعلق به یک گروه اش��رافی« توس��عه ای از آن 
پند اشته اند . برای مثال د ر آثار زیر:

M. L. Chaumont, “Āzād, i. In ancient Iran”, EIr, Vol. III (London: Routledge & Kegan Paul, 1989), p. 
169.

A. Tafazzoli, “Bozorgān”, EIr, vol. IV (Costa Mesa, California: Mazda, 1990), p. 427.
G. A. Košelenko, “Les Cavaliers Parthes, aspects de la structure sociale de la Parthie”, Dialogues 

d’Histoire Ancienne, Vol. 6, No. 1 (1980), p. 194.
G. A. Koshelenko & V. N. Pilipko, “Parthia”, in History of Civilizations of Central Asia, vol. II The 

development of sedentary and nomadic civilizations: 700 B.C. to A.D. 250 (Paris: Unesco, 1994), p. 144.

نولد که )ibid, idem( که گوشزد  می کند  د ر این بافت )د ر متن طبری: » بنواالحرار«(، اصطالح āzād را باید  به مفهوم »نجیب« 
)adlich( د ر نظر آورد ، »رها« را مفهوم واقعی )eigentlichen Sinn( اصطالح āzād می د اند .

8. Arthur Emanuel Christensen, L’Iran sous les Sassanides (Copenhagen: Levin & Munksgaard, P. 
Geuthner, 1936), p. 106; Arthur Emanuel Christensen, L’empire des Sassanides. Le peuple, l’état, la cour, 
(København: Bianco Lunos Bogtrykkeri, 1907), p. 44-45. Now see also: Iris Colditz, Zur Sozialterminologie 
der iranischen Manichäer: eine semantische Analyse im Vergleich zu den nichtmanichäischen iranischen 
Quellen (Wiesbaden: Harrassowitz, 2000), p. 56-58.

9. Anahit Perikhanian, “Note sur le lexique Iranien et Arménien”, Revue des Etudes Arméniennes, n.s.V 
(1968), p. 9-16.
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āzād را، با د ر نظر گرفتن جمیع مفاهیم، از zan√ )= زاد ن( می د انس��تند ،10 اما او با بررس��ی وام واژة 
azat و واژة azatutʽiwn د ر ارمنی کهن و مقایس��ة آن ها با واژه های پارتی/ فارس��ی میانة āzād و 
āzādīh/āzādīft، آن د س��ته از واژه ها را که به معنای »ره��ا کرد ن« بود ند ، از )zā)y√ به معنای 
»ترک کرد ن، جد ا شد ن« د انست.11 به عبارتی، وی د ر واژة āzād د و واژة هم آوا از د و ریشة متفاوت 
را تش��خیص د اد  و برای واژة āzād به معنای »رها«، ریش��ة متفاوتی پیشنهاد  کرد . نظر پریخانیان 
مورد  پذیرش نیبرگ نیز قرار گرفت.12 اما بعد ها د ُبلوا ناد رس��تی این نظر پریخانیان را که هیچ ملت 
کهنی »به نظر نمی رس��د  ارتباطی مابین د و مفهوم »آزاد « و »نجیب و اشرافی« برقرار نمود ه باشد « 
با نش��ان د اد ن موارد  اطالق یک واژه برای ه��ر د و مفهوم مورد  بحث و امکان پذیر بود ن تحول یک 
مفهوم به مفهوم د یگر، آشکار ساخت.13 د ُبلوا همچنین به توضیح چگونگی āzāta تلقی شد ن برد ه 
پرد اخت. او به عنوان مقد مه اظهار د اش��ت »از مفهوم اولیة āzāta ]زاد ه ش��د ه د ر یک خاند ان، عضو 
د ود مان[ د ر د ورة ایرانی باستان د و مفهوم اختصاصی تحول یافته است: āzāta به معنای )زاد ه شد ه 
د ر( یک خاند ان اش��رافی... و هر شخص )زاد ه ش��د ه د ر( یک خاند ان و یک عضو تمام و کمال یک 
گروه همخون، د ر مقابل برد ه که د ر خارج از نظام خاند انی قرار د اشت«.14 د ر اد امه با این استد الل که 
»تولد  د ر د رون یک خاند ان، فرد  آزاد  را از برد ه متمایز می نمود  و تولد  د ر یک خاند ان مش��خص و یا 
تعد اد ی از خاند ان های مشخص، اشراف را از مابقی جمعیت آزاد  مجزا می کرد ،« āzāta تلقی شد ن 
برد ه را »تنها به یک مفهوم گس��ترش یافته« متصور د انس��ت، از آن جهت که به زعم او، »آزاد ی به 
وی )= برد ه( اجازه می د اد  وضعیت آن هایی را که از زمان تولد  آزاد  بود ه اند  به خود  بگیرد .«15 تحقیق 

10. Wolfgang Lentz, “Die nordiranischen Elemente in der neupersischen Literatursprache bei Firdosi”, 
ZII, 4 1926, p. 280, 309; Harold Walter Bailey, “Iranian Studies”, BSOS VI, 4, 1932, p. 953-954; Henning, 
1933, p. 203; Émile Benveniste, “Éléments Perses en Araméen d’Égypte”, Journal Asiatique, CCXLII, 1954, 
p. 298-99; Ghilain, p. 87.

11. Perikhanian, “Note sur le lexique Iranien et Arménien”, p. 9-16.

پریخانیان د ر بررسی خود  د ر مورد  ریشة ایرانی zā، با تعبیر اصطالح ارمنی کهن azatutʽiwn به »میراث، ماترک«، توانست به 
مفه��وم کهن اصطالح ارمنی نزد یک ش��ود  و خطای مترجمین متون کهن را د ر برگرد اند ن ای��ن واژه به »رهایی، آزاد ی« یاد آور گرد د  
)ibid, p. 15( اما مقایس��ة ناموجه واژه های اوس��تایی raēxnah )ارث( )از rik√ »ترک کرد ن«( و پهلوی hišt )میراث، ماترک( )از 
 zā(y) موجب ش��د  وی این د و واژه را از ریشة ایرانی کهن ،āzādīh رها کرد ن«( با این واژه و معاد ل فارس��ی میانة آن، یعنی« √hṛz

)اند اختن( بد اند .
12. Nyberg, A Manual of Pahlavi, Vol. II, p. 41-42.
13. François de Blois, ““Freemen” and “Nobles” in Iranian and Semitic Languages”, JRAS (1985), p. 

5-7. Now see also: Colditz, idem, p. 53f.
14. idem, p. 7.
15. idem, ibid.
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د ُبلوا نقطة پایانی بر نظریة پریخانیان16 گذاش��ت، با این حال، تفس��یر وی از علّت گس��ترش مفهوم 
āzāta به »آزاد « )د ر مقابل برد ه( به د لیل »تغییر د ر وضعیت حقوقی برد ه به سبب اکتساب وضعیت 
حقوقی افراد  غیر برد ه« با اش��کال روبه رو اس��ت. تحول واژه ای همچون  � āzād که کاماًل قابلیت 
تحول به گستره ای از مفاهیم مرتبط با نظام اشرافی را د اشت � به مفهومی که بر »برد ة رها شد ه از 
قید  برد گی« قابل اطالق باشد ، طبیعی نیست. توضیح بهتر این تحول معنایی و د یگر تحوالت این 
واژه، نیازمند  بررسی تمام مفاهیم آن و بازسازی سیر تحوالت معنایی واژه از کهن ترین زمان تا د ورة 

آغازین رواج فارسی نو است.17
د ر این مقاله به این پرس��ش مهم پاس��خ د اد ه خواهد  شد  که چرا و چگونه واژه ای که د ر اصل 
به معنای »عضو د ود مان/خاند ان« بود  برای اطالق به گروهی از اش��راف ُخرد  ایران کهن به کار 
 »āzād kardan« رفت و این که چرا یک اصطالح با چنین معنای تحول یافته ای، د ر فعل مرّکِب
برای عمل »رها کرد ِن برد ه از قید  برد گی« اس��تفاد ه ش��د  د ر حالی که تا د وران متأخر زبان های 
ایران��ی میانه، صورت جم��ع »āzād« )یعنی āzādān( هیچ گاه د ر برابر واژه های کهن متناظر با 
مفهوم »برد گان« )مثاًل anšahrīgān یا bandagān( به کار نمی رفت. د ر بخش نخس��ت این 
 »āzād« مقاله، ش��واهد  کهن بررسی خواهند  شد .18 د ر بخش د وم، س��یر تحول معانی اصطالح

بازسازی خواهد  شد .

16. پریخانی��ان بعد ه��ا از این نظر عد ول کرد  و د ر واژه نامة برگرد ان ماد یان هزار د اد س��تان واژة āzād را د ر د و معنای »اصیل و 
نجیب« و »آزاد  )د ر مقابل برد ه(« از zan√ د انست:

Anahit Perikhanian, The Book of Thousand Judgements, A Sasanian Law-book, with Introduction, 
translation and Translation of the Pahlavi Text, notes, Glossary and Indexes, Tr. by Nina Garsoïan, Costa 
Mesa, California: Mazda Publishers, 1997, p. 342.

او تنها د ر اصطالح āzādīh )مثاًل د ر MHDA37, 16-17( که آن را »ارث، میراث پد ری« معنا کرد ، ریش��ة س��ابق الذکر، یعنی 
zā(y)√ را بازیافت.

17. ایریس کلد یتس د ر فصلی )ص 53�107( از رسالة »د ربارة اصطالح شناسی مانویان ایران: یک تحلیل معناشناختی با مقایسة 
منابع ایرانی غیرمانوی« به واژة فارسی میانه/ پارتی āzād می پرد ازد  و سیر تحول معنایی آن را بررسی می کند . د ر بخش شواهد ، به 
برخی موارد  اصلی اختالف با آن رس��اله اش��اره شد ه است. بخش د وم و سوم این مقاله مسیری به کل متفاوت از کلد یتس می پیماید  و 

نتایج د یگری به د ست می د هد . مشخصات کامل کتاب شناسی این اثر چنین است:
Iris Colditz, Zur Sozialterminologie der iranischen Manichäer: eine semantische Analyse im Vergleich 

zu den nichtmanichäischen iranischen Quellen (Wiesbaden: Harrassowitz, 2000).

18. اصطالحات āzādmard/āzādmardān و āzādag/āzādagān نیز شامل این عنوان شد ه اند . قصد  آن نیست که تمامی 
شواهد  نقل شود . شواهد  مربوط به متون فارسی میانه به خصوص فراوان است و تنها به نمونه هایی بسند ه خواهد  شد  که برای بازتاباند ن 

تحوالت معنایی ضروری باشد .
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شواهد 
الف( ایرانی باستان

اوستا: صورت باستانی واژة آزاد ، د ر فرم مؤنث ā-zātā )صفت مؤنث از āzāta( د ر یشت ها )ارد یشت، 
آبان یشت، گوش یشت و فرورد ین یشت( و هاد خت نسک به جای ماند ه است. د ر مورد  زیر از ارد یشت، 
زرتشت از ایزد بانو اشی می خواهد  هوُتس را، که همانند  گشتاسپ از خاند ان نوذر بود ، به د ین مزد یسنا 
د رآورد .19 صف��ت āzātā، به همراه صفت va<Uhim )نیک(، بر هوُتس، زن کی گشتاس��پ، اطالق 
ش��د ه، که به معنای »اصیل، نجیب و نژاد ه« و نیز »پاکد امن و پاکزاد « است. به عبارتی این واژه بر 

انتساب وی به خاند انی واالتبار اشاره د اشته و از مفاهیم اخالقی نیز عاری نبود ه است:
46; Aat him jaIDIIat aUUat AIIapTem dazdI mE aSIC va<UhI berezaITI 

ya{a azem hAcaII?N? va<Uhim AzAT=m hUTaOs=m aNUmaT/? daENaIIAI 

aNuxT/? daENaIIAI aNUUarCT/? daENaIIAI yA mE daEN=m mAzdaIIasNim 

zrasca dAt apIca aOTAt yA mE varezANAI va<Uhim dAt frasasTim;20

46. آن گاه از او خواس��ت: مرا آن آیفت د ه ای اش��ی نیِک بلند باال، که من هوُتس نیِک آزاد ه را به 
اند یش��ید ِن مطابق د ین، س��خن گفتِن مطابق د ین، عمل نمود ِن مطابق د ین بد ارم و او د ین مزد یسنای 

مرا د ل د هد  و د ریابد ، ]و[ او به جامعة من شهرت نیک د هد .
اط��الق همین صفت ب��ر ایزد ان، تحول معنایی آن را د ر هر د و جهت به خوبی نش��ان می د هد . 
ایزد بانو اناهیتا )آبان یش��ت، بند 64( و اش��ی )فرورد ین یش��ت، بند  107(، هر د و با این واژه توصیف 

شد ه اند .21
 د ر آبان یشت، ایزد بانو اناهیتا این گونه توصیف شد ه است:

64; Upa;Tacat aredUUi sura aNAhITa kaINiNo kehrpa sriraIIW 

aCamaIIW hUraODaIIW UskAt yAsTaIIW erezUUaI{IIo raEUUat;cI{rem 

AzATaIIW NIzenga aO{ra paITI;CmUxTa zaraNIIo;UrUUixSNa 

bAmIIa;22

19. نظیر همین بند  د ر گوش یش��ت )بند  26( نیز که مطالب آن از ارد یش��ت و آبان یشت برگرفته شد ه است، د ید ه می شود . با این 
تفاوت که د ر آن جا زرتشت از گوش ایزد  یا همان drUUAspA چنین خواسته ای د ارد .

20. Karl Friedrich Geldner, Avesta, Sacred Books of the Parsis, vol. II (Stuttgart: W. Kohlhammer, 1886-
1896), p. 237.

21. بنابراین کاربرد  این صفت به زنان اشرافی � آن گونه که هرتسفلد  بیان کرد ه � محد ود  نبود ه است:
Ernst Herzfeld, “Zarathustra Teil III, Der awestische Vištāspa”, AMI I, 1929-30, p. 183-4, no. 2.
22. Geldner, vol. II, p. 91.
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64. ارد ویس��ور اناهیتا، به صورت د وش��یزة زیبای نیرومند ِ خوبروی کمربه میان بس��تة راست باالی 
واالتباِر آزاد ه، با کفش های پوشید ه تا قوزک پا، سفت شد ه با بند های زرین د رخشان، روان شد .

توصیفاتی مشابه آن چه برای اناهیتا ذکر شد ، برای ایزد بانو اشی نیز آمد ه است.23 جنبة تأکید  بر 
تب��ار و خاند ان د ر صفت āzātā را می توان د ر همراه��ی آن با صفِت raEvat;cI{rem )= د ارای 

تبار ثروتمند /باشکوه( مشاهد ه کرد .  
وصف āzātā ش��امل د ئنا )daēnā( نیز شد ه اس��ت. د ر فرگرد  د وم هاد خت  نسک، د ئنا که به 

منزلة تجسمی از اعمال مرد  نیک کرد ار به پذیرة روان وی آمد ه، این گونه توصیف شد ه است:
9;2; a>hW dIm vATaIIW frerenTa saDaII?ITI yA haUUa* daENa kaINiNo 

kehrpa sriraIIW xCoI{NIIW aUrUCa-bAzUUo amaIIW hUraODaIIW UzarCTaIIW*24 

berezaITIIW eredUUafCNIIW sraOTaNUUo AzATaIIW raEUUas;ci{raIIW pancadasaIIW 

raODaECUUa kehrpa aUUaUUaTo sraIIW ya{a dAm=N sraECTAIC;25

2. 9. د ر وزش این باد ، د ئنای او پد ید ار می شود ؛ به پیکِر د ختِر زیباِیِ د رخشان سپید بازوِی نیرومند ِ 
خوبروِیِ راست  قامت بلند باالِی برجسته پستاِن شایسته تِنِ آزاد ة واالتباِرِ پانزد ه ساله به ظاهر، با چنان پیکر 

زیبایی چون زیباترین آفرید گان.26
صفت āzāta د ر نوش��ته های باقی ماند ة فارس��ی باس��تان به ما نرس��ید ه اس��ت. د ر مقابل، واژة 

23. تأکید  بر تبار ایزد بانو اشی را باید  با این حقیقت که اهورامزد ا پد ر )ارد یشت، بند  2 و 16( و سپند ارمذ ماد ر )بند  16(، و سروش و رشن 
و مهر براد ر او )بند  16( و وی خواهر امشاسپند ان )بند  2( د انسته شد ه  است، مقایسه کرد . همچنین توجه شود  که »اشی« ایزد  پاد اش و سهم، و 
بخشند ة سهم و نصیب و ثروت و د ارایی است و مفاهیم اخیر، پیوند  نزد یکی با مفهوم »بخشند ه و کریم« و »مالد ار و توانمند « د ارند  که اصطالح 
āzād نیز د ر پاره ای از متون فارسی میانه د ر بر د ارد ؛ برای این موضوع نک مطالب بعد ی. برای کاربرد  صفت »āzād« برای ایزد بانو اشی د ر 

متون پهلوی نک: محمد تقی راشد  محصل، د ینکرد  هفتم، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1389، ص 85، 257.
24. تصحیح مطابق بارتلمه )Bartholomae, col. 410(؛ نک همچنین مهش��ید  میرفخرایی، هاد خت نسک )تهران: پژوهشگاه 

علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1386(، ص 59.
25. Martin Haug & Edward William West, The Book of Arda Viraf (Bombay and London: Government 

Central Book Depot & Messers. Trübner and Co., 1872), p. 284; 45 میرفخرایی، ص.
26. مقایسه کنید  با میرفخرایی، ص 63.

ماهیت اخالقی صفت āzādag از طریق مقایس��ة آن با فرگرد  س��وم هاد خت  نس��ک بهتر نمایان می ش��ود . اگرچه آن بخش از فرگرد  
سوم که مربوط به توصیف زنی بود ه که به پذیرة روان شخص بد کار می آمد ه، د ر این فرگرد  حذف شد ه است، اما از طریق مقایسة فصل 17 
ارد اویراف نامه که به همین ماجرا مربوط است بهتر می توان به ماهیت اخالقی صفت āzādag پی برد . د ر آن جا تجسم اعمال شخص بد کرد ار 
به صورت »زن روسپی برهنه، پوسید ه، آلود ه« نمایاند ه شد ه که روان شخص بد کار هرگز »زشتر، ریمن تر و بد بوتر« از آن ند ید ه است )فیلیپ 
ژینیو، ارد اویراف نامه، ترجمه و تحقیق ژاله آموزگار، تهران: انتشارات معین � انجمن ایرانشناسی فرانسه، 1372، ص 61(. بند هشن نیز وی را زن 

»سهمگیِن زشت پیکر که گستاخی د ر نهان د ارد « (sahmgēn ī duš-kirb kē-š tar-menišnīh nihuft estēd) معرفی کرد ه است، نک:
Fazl-Allah Pakzad, Bundahišn Zoroastrische Kosmogonie und Kosmologie, Band I, kritische Edition 

(Tehran: Centre for the Great Islamic Encyclopaedia, 2005), p. 348.
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āmāta د ر کتیبة د اریوش د ر بیس��تون )DB1.3( د ر بافت معنایی ای به کار رفته که ممکن اس��ت 
معنای »اشرافی، نجیب زاد ه« د اشته باشد .27 د اریوش می گوید  از زمان های کهن، نسل پد ران او شاه 

و āmātā )جمع( بود ه اند .28
گویا واژة āzād د ر فارس��ی میانه د خیل  از گویش های ش��مالی )ماد ی یا پارتی؟( اس��ت.29 واژة 
āzātā د ر متون ایرانی باستان و د ر تمام نمونه های باقی ماند ة آن بر صفاتی اشاره د ارد  که می توان 
د ر آن ها نوعی از اخالقیات و مرام را بازشناخت که ویژة یک گروه مشخص اجتماعی د انسته می شد . 
این ویژگی د ر ارد یشت و گوش یشت )د ر ارتباط با »هوتس«( آشکارتر است. انعکاس همان د ید گاه 

را د ر ارتباط با ایزد ان و »د ئنا« نیز می توان د ید .
کاربرد  صفت āzāta به عنوان اس��م خاص )فرورد ین یش��ت، بند  108( نیز تحول مفهوم اولیه را 

به مفهومی انتزاعی د ر اوستا تأیید  می کند .30

27. د ر تحریر بابلی کتیبة بیستون، āmātā )فاعلی جمع( به DUMU.DÙ (mār banī) برگرد اند ه شد ه است؛ نک:
Elizabeth N. Von Voigtlander, The Bisitun Inscription of Darius the Great: Babylonian Version (London: 

Lund Humphries, 1978), p. 11, 54; Colditz, Zur Sozialterminologie der iranischen Manichäer, p. 55.
28. vide Roland G. Kent, Old Persian, Grammar Text Lexicon (New Haven, Conn.: American Oriental 

Society, 1953), p. 117, 119, 201; Pierre Lecoq, Les inscriptions de la Perse achéménide (Paris: Gallimard, 
1997), p. 187-188; Rüdiger Schmitt, Die altpersischen Inschriften der Achaimeniden: Editio minor mit 
deutscher Übersetzung (Wiesbaden: Reichert Verlag, 2009), p. 37.

29. کلیة افعال مشتق از این ریشة ایرانی از صورت شمالی آن، یعنی zan√ گرفته شد ه اند ، نک Lentz, p. 280. گویا د ر زمانی 
 ،√dan ،کهن این صورت ش��مالی به همراه مش��تقات و ترکیبات خود  به کل جای معاد ل جنوبی را گرفته است. صورت گویش  جنوبی

شاید  د ر نام شخص های Addadda و Rimadadda به جای ماند ه باشد ، نک:
 Manfred Mayrhofer, Onomastica Persepolitana, Das Altiranische Namengut der Persepolis-Täfelchen 

(Wien: Österreichische Akad. der Wissenschaften, 1973), p. 121, 226; Jan Tavernier, Iranica in the 
Achaemenid Period (ca. 550-330 B.C.): Lexicon of Old Iranian Proper Names and Loanwords, Attested in 
Non-Iranian Texts (Leuven; Paris; Dudley, MA: Peeters Publishers, 2007), p. 511.

zt šbq د ر زبان آرامی با ترکیب فارس��ی باس��تان -āzātam hrd* برابر باش��د  )نک: یاد د اشت 92( آن گاه زمان   ʾچنان چه ترکیب
اقتباس این ریش��ه د ر گویش های جنوبی باید  د س��ت کم تا د ورة رواج فارسی باس��تان عقب برد ه شود . د ر مورد  واژة āmātā د ر کتیبة 

د اریوش د ر بیستون و قرائت آن به صورت ādāta، معاد ل )فرضی( āzāta د ر فارسی باستان، نک:
Herzfeld, “Zarathustra Teil III, Der awestische Vištāspa”, p. 184, no. 2 

و د ر مورد  نامحتمل بود ن آن قرائت نک:
Roland G. Kent, Old Persian, Grammar Text Lexicon (New Haven, Conn.: American Oriental Society, 

1953), p. 119; Wilhelm Brandenstein & Manfred Mayrhofer, Handbuch des Altpersischen (Wiesbaden: O. 
Harrassowitz, 1964), p. 102

āzāta .30 پسر karsna از جمله کسانی است که فروهرشان ستود ه شد ه است، نک: Bartholomae, col. 343 ذیل -2āzāta و
Ferdinand Justi, Iranisches Namenbuch (Marburg: N. G. Elwert, 1895), p. 54.

“āzād” نام زن ش��هر بن باذان )Justi, ibid( بود ، و یکی از د و خواهر/ همس��ر شاهنش��اه ارشک مذکور د ر قبالة یونانی شمارة 1 
اورامان، بند  Ἀζάτης ،5 نام د اشت:

Ellis H. Minns, “Parchments from Parthian Period from Avroman in Kurdistan”, The Journal of Hellenic 
Studies, 35, 1915, p. 22-65, 28, 29, 31, 43. 

همچنین مقایس��ه شود  با »آزاد ه« āzādag، نام »کنیزک چنگ نواز رومی«! که منذر برای بهرام گور خرید ه بود . نام هایی مرکب 
Justi, p. 53 :نیز به کّرات د ر میان نام های ایران کهن د ید ه می شوند ؛ نک āzāta/āzād از جزء
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ب( ایرانی میانة غربی
1. پارتی: ش��واهد  مس��تقیم از این واژه د ر زبان پارتی د ر برگرد ان های پارتی کتیبه های اوائل 
د ورة ساسانی )کتیبة شاهپور د ر حاجی آباد ، سطر ʾzʾtn :6؛ شاهپور د ر تنگ براق، سطر ʾzʾtn :4؛ 
کتیبة نرس��ه د ر پایکول��ی، س��طور ʾzʾt]n[ :38 ،34 ،27 ،17 ،15 ،3(، د ر متون پارتی مانوی و 
آن د س��ته از متون پهلوی که اصل پارتی د ارند  )د رخت آس��وری و یاد گار زریران( به جای ماند ه 

است.31 
د ر د رخ��ت آس��وری، بز د ر مناظره ب��ا نخل به کفش چرمین که از چ��رم وی برای آزاد ان 
)ʾcʾtʾn/āzādān( ساخته می شد ه می بالد ، د ر جایی به بافته ای که آزاد ان )ʾcʾtʾnˈ/āzādān( و 
بزرگان بر د وش د ارند  فخر می کند ، و د ر جای د یگر به خورد نی هایی که از وی تهیه می شد ه و 
شهریار و کوهیار و آزاد  )ʾcʾt/āzād( از آن می خورد ند ، می نازد 32. د ر یاد گار زریران آمد ه که هیچ 
ʾyl W ʾ( حاضر نش��د  برای کین خواهی زریر، پس��ر گشتاسب،  cʾt /ēr ud āzād( » ایر و آزاد«
به نبرد  با س��پاه ارجاس��ب بشتابد ، جز بستور، کود ک هفت سالة زریر33. هم نشینی واژة āzād با 
اصطالح ēr 34 )ایرانی( د ر عبارت »ēr ud āzād« که به یک زمینة حماس��ی تعلق د ارد  راه را 
برای گسترش معنایی بیشتر اصطالح āzād د ر اشاره به »سپاه ایرانی« و »ایرانی« به مفهوم 

31. برای کتیبه های پارتی اوایل ساسانی نک به اد امة مقاله.
32. یحیی ماهیار نوابی، د رخت آس��وریگ، متن پهلوی، آوانوش��ت، ترجمة فارسی، فهرس��ت واژه ها و یاد د اشتها )تهران: سازمان 

انتشارات فروهر، 1363(، ص 8-48، 3-62، 7-66؛ 
Jamaspji Dastur Minocheherji Jamasp-Asana, Pahlavi Texts, 2 vols. (Bombay: Fort Printing Press, 

1897-1913), p. 111, 112, 113.
33. یحیی ماهیار نوابی، یاد گار زریران، متن پهلوی با ترجمه فارسی و آوانویس التین و سنجش آن با شاهنامه )تهران: اساطیر، 

1374Jamasp-Asana, Pahlavi Texts, p. 11(، ص 67؛

34. کلد یتس، تا حد ی به پیروی از هرتسفلد ،  ēr ud āzādرا »زیرد ستان و نجبا/der Untergebenen und der Edlen« معنا کرد ه 
و ēr را به لحاظ معنایی د ر مقابل āzād قرار د اد ه است. هرتسفلد  ēr ud āzād را »عوام و نجبا/ common and lord« معنا کرد ه بود ؛ نک: 
 Colditz, Zur Sozialterminologie der iranischen Manichäer, p. 73; Ernst Herzfeld, Altpersische Inschriften

 (Berlin: Dietrich Reimer, 1938), p. 331.

اما واژة ēr که به صورت مفرد  )بند  79( و جمع )بند های 32، 33، 77، 78، 79، 88، 111( د ر یاد گار زریران به کار رفته، بی ترد ید  د ر همه 
جا قوم نام است با همة معانی ضمنی آن، و نباید  آن را با واژة هم آوایēr (Av. aδairi ˂)  »زیر، پایین، فرود ست« اشتباه کرد . قس: ماهیار نوابی، 

یاد گار زریران، ص 53، 67، 70، 75 و 97 یاد د اشت 114، 115؛ مهرد اد  بهار، پژوهشی د ر اساطیر ایران )تهران: آگه، 1375(، ص 270؛
Wilhem Geiger, “Das Yātkār-i Zarīrān und sein Verhältnis zum Šāh-nāme”, Sitzungsberichte der 

philosophisch-philologischen und historischen Classe der k. b. Akademie der Wissenschaften zu München, 
2/1, (1890), p. 52, 62, 65, 69; Émile Benveniste, “Le Mémorial de Zarēr, poème pehlevi mazdéen”, Journal 
Asiatique, CCXX (1932), p. 262, 263, 283, 289; Nyberg, A Manual of Pahlavi, vol. II, p. 71.    
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ع��ام، باز ک��رد .35 کاربرد  اخیر د ر عین حال یاد آور نقش کلید ی گروه āzādān د ر س��پاه کهن 
ایرانی اس��ت. د ر د ورة پارتی گروه āzādān هستة مرکزی سپاه را تشکیل می د اد ند . این مورد  
د ر توصیفات نویس��ند گان کالسیک )یوس��ف فالویوس و ترگوس پمپیوس )نقل شد ه توسط 
یوس��تینوس(( از س��پاه پارتی، د ر اشاره به بخش زبد ة س��واره نظام پارتی )د ر پس اصطالحات 

یونانی و التین ἐλεύθεροι و liberi(36، تأیید  می شود  .
این واژه به صورت وام واژه د ر ارمنی کهن د اخل ش��د ه اس��ت )پارتی  āzāt ← ارمنی کهن 
azat(.37 وام گیری اصطالحات مرتبط با نظام اجتماعی، س��اختار اجتماعی مشابه را د ر ارمنستان 
azatk )جم��ع azat( بر نجبای زمیند ار  که��ن تصویر می کند . د ر نظام اش��رافیت د وگانة ارمنی،̒ 
کوچک، د ر مقابل نجبای بزرگ یا ناخارارها )’naxarark( اطالق می ش��د . ایشان مستقیمًا تابع 
شاهان و شهزاد گان بود ند  و د ر عین حال، گروه سواران تحت خد مت فرمانروایان خود  را تشکیل 

می د اد ند .38

35. »آزاد « به مفهوم عام »ایرانی«، د ر متون حماسی فارسی موارد  فراوان د ارد :
ز  رومی  و  توری و آزاد مرد  )فرد وسی، شاهنامه، ج 6، ص 224( بگیتی مرا نیست کس هم نبرد    

ار اید ونک ترکیم ار آزاد ه ایم )همان، ج 8، ص 379( ز ماد ر  همه  مرگ را زاد ه ای�م   
همین زمینة حماسی موجب گسترش مفهوم »آزاد « به د الور و پهلوان د ر متون حماسی نیز شد ه است. 

تعبیر شعرا و نویسند گان عرب از اصطالحات »احرار« و »بنو احرار« نیز ناظر بر نقش اساسی گروه āzādān د ر زمینه های نظامی 
اس��ت. قول ابن فقیه همد انی اگرچه تعبیری ناد رس��ت از مفهوم »احرار« را د ر بر د ارد ، اما با ویژگی ذکر شد ه بی ارتباط نیست: »و کانت 
ون و َیس��تخد مون و ال ُیستخد مون.« )ابی عبد اهلل احمد  بن محمد   ون و ال ُیس��بَّ العرب تد عوهم األحرار و بنی األحرار، ألنهم کانوا َیس��بّ
بن اس��حاق ابن الفقیه الهمذانی، کتاب البلد ان، تحقیق یوس��ف الهاد ی، بیروت: عالم الکتب، 1996، ص 607( ]و عرب ایشان ]ایرانیان[ 
را آزاد ان )احرار( و فرزند ان احرار )بنی احرار( می خواند ند ، چرا که ایش��ان اس��یر می گرفتند  اما اسیر نمی شد ند ، و به خد مت می گرفتند  اما 

به خد مت گرفته نمی شد ند .[
36. این مسأله از د یرباز بازشناخته شد ه است؛ نک Nöldeke, p. 235, no. 2 و نیز د ر تحقیقات جد ید تر: 

Anahit Perikhanian, “Iranian Society and Law”, The Cambridge History of Iran, Vol. 3(2), (Cambridge: 
Cambridge University Press, 1983), p. 632. 

M. Shaki, “Class System, iii. In the Parthian and Sasanian Periods”, EIr., Vol. 5 (Costa Mesa, California: 
Mazda, 1992), p. 653.

37. vide Heinrich Hübschmann, Armenische Grammatik (Leipzig: Von Breitkopf & Härtel, 1897), p. 91-92.
38. vide C. Toumanoff, “Āzād, ii. Armenian azat”, EIr., Vol. III, (London: Routledge & Kegan Paul, 1989), 

p. 170.

 .)Chaumont, p. 170 نامید ه می شد ند  )نک azatagund، azatazawr  تش��کیل می ش��د azat واحد هایی که از نجبای طبقة
هر د وی این ها وام واژه از زبان های ایرانی هس��تند  و ش��اهد ی بر این که د ر ایران نیز احتمااًل واحد  های متشکل از āzādān با نام های 
 )OIr. kāra = مرد م، سپاه(ʾʾztkʾr / ʾztqʾr (OIr. āzāta-kāra*˃) خواند ه می شد ند . اصطالح سغد ی *āzād-zōr و *āzād-gund

ترکیب مشابهی را نشان می د هد .
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د ر سرود ة مروارید  نیز که عناصر آشکاری از زبان، فرهنگ و زمانة پارتیان د ارد ، اصطالح سریانی 
bar ḥērē آش��کارا با واژة ایرانی āzād برابر اس��ت.39 شاهزاد ه که د ر جست وجوی مروارید  به مصر 
سفر کرد ه د ر آن جا با جوانی روبه رو می شود  که او را »فرزند ی از تبار خویش، آزاد زاد ه ای از شرق«40 

توصیف کرد ه است.
2. متون مانوی )پارتی(: د ر سرود ه ای ابجد ی به زبان پارتی، اصطالح āzād به مفهوم »شریف«، 

د ر وصف کتابی )pōstag( که به مانویان ارزانی شد ه، به کار رفته است: 
āfrīd im rōž pad rōžān kaδ baγpuhr ō zamīg ōsaxt. pad im rōž frēštagān 

anjaman _ āfrīd bawāh yahm yāwēdān pidar wuzurg kē frašud ō amā)h( _ 

gyānēn āzād pōstag nawāg dād ō amā)h( …
س��تود ه باد  این روز از روزها که بغپور به زمین فرود  آمد . د ر این روز انجمن فرس��تاد گان � 
س��تود ه باد  تا جاود ان پد ِر بزرگ که به س��وی ما فرستاد ه شد  � کتاِب روحانِی شریِف نو را به ما 

د اد ...41

39. وید نگرن به د رستی این نکته را متذکر شد ه است، نک:
Geo Widengren, “Der Iranische Hintergrund der Gnosis”, Zeitschrift für Religions- und Geistesgeschichte, 

4/2 (1952), p. 108.

اصطالح عربی »بنواحرار« اگرچه س��اختی مش��ابه با اصطالح س��ریانِی یاد شد ه د ارد ، اما س��اختاری رایج د ر زبان عربی به شمار 
می آید  و اگرچه مفهوم لفظ سریانی یاد شد ه شاید  با تعبیری که فرهنگ نگاران پهلوی برای واژة āzād )نک یاد اشت 62( ارائه کرد ه اند  

بی ارتباط نباشد ، اما اصطالح عربی اخیر را نمی توان با آن مربوط د انست.
40. wa-l-bar gens(y), bar ḥērē, menn mad(n)ḥā (G. Hoffmann, “Zwei Hymnen der Thomasakten”, 

Zeitschrift fur die neutestamentliche Wissenschaft, 4, 1903, p. 275).

41. آن چه د ر میان خط فاصله آمد ه، جمله ای است معترضه. برای برگرد ان جملة پایانی نک:
Mary Boyce, A Reader in Manichaean Middle Persian and Parthian, texts with notes, Acta Iranica 9, 

Téhéran-Liège: Bibliotheque Pahlavi, 1975, p. 118, no. bl 1

آند رئاس جملة پایانی را به نحو متفاوتی خواند ه، و برگرد ان متفاوتی ارائه کرد ه است:
“An diesem Tage, der Versammlung der Gesandten _ Gesegnet sei auf ewig der große Vater, der zu uns 

gesand ward _ gab uns der freien Seelen neues Buch (?)” (Andreas & Henning, Mitteliranische Manichaica 
aus Chinesisch-Turkestan, III, p. 39-40)
 schriftlicher Form niedergelegten Grundlagen der /را به مفهوم »مبانی مکتوب د ین مانوی pōstag کلد یت��س ابتد ا
 gyānēn نوا( می خواند  و( niwāg را nawāg گرفته، اما احتمال د یگری را هم مطرح کرد ه است: واژة »manichäischen Religion
 das spirituelle (und) edle Buch را به د و صورت متفاوت معنا می کند : »کتاب روحانی )و( نجیب نواها  āzād pustag niwāg
 .  (Colditz, ibid, p. 86-87( »das edle Melodienbuch der Seelen/ی��ا »نغمه نام��ة نجی��ب جان ه��ا »/ der Melodien
زوند رمان )apud Colditz, ibid, p. 87( بر این باور اس��ت که د ر این جا āzād-pustag به صورت مرّکب به کار رفته اس��ت. او آن را 
هم معنا با »آزاد نامه، سند  آزاد ی برد ه« می د اند  و جملة gyānīn āzād-pustag nawāg dād ō āmāh را »او آزاد نامة نو جان ها را به 

ما د اد  / gab er uns die neue Freilassungsurkunde der Seelen« معنا می کند .
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اطالق āzād به عنوان صفتی برای شیء42 و به مفهوم »شریف« موجب توسعة بیشتر کاربرد  و 
مفهوم آن ش��د  و راه را برای اطالق آن به مفهومی همچون »بهترین د ر میان همگنان/ بهترین د ر 

 āzād pōstag 42. مورد  د یگری که د ر فصول سیزد هم و چهارد هم شکند  ُگمانیگ وزار آمد ه، قرینة چند ان روشنی برای اصطالح
)کتاب شریف( به د ست نمی د هد . فصل سیزد ه د ر معرفی کتاب مقد س یهود یان چنین آغاز شد ه است:

1. diT aBar aNbasAnI i naxustIn niBV 2. yaS AZAt FAnvNd. (Hoshang Dastur Jamaspji Jamasp-Asana & 
Edward William West. Shikand-Gumanik Vijar, The Pazand-Sanskrit Text together with a fragment of the 
Pahlavi, Bombay: Government Central Book Depot, 1887, p. 126; et vide Jean-Pierre de Menasce, Une 
apologétique mazdéenne du IXe siècle, Škand-gumānik vičār la solution décisive des doutes, Fribourg en 
Suisse: Librairie de l’Université, 1945, p. 182).

»13. 1. د ر مورد  تناقض و سخن غلط کتاب نخستین 2. که آن را āzād می خوانند .«
 niwē yaš āžāt xvānend (M.Per.: nibēg ī-š āzād  همین اصطالح د ر بند  80 فصل چهارد ه نیز آمد ه است. گویا عبارت پازند
xwānēnd( )کتابی که āzād خوانند (، به تورات اش��اره د ارد . د ومناش )idem, ibid( بر آن اس��ت که اصطالح پازند ، قرائت ناد رستی 

 AWAT را āžāt  واژة پازند )ibid, idem( باش��د . فرای تصحیح د ومناش را ناممکن می د اند . نویس��نر )قانون( ōraitāk یا tōrāt از واژة
خواند ه، اما معنایی برای واژة اخیر نش��ناخته، بنابراین آن را به AHAT تصحیح کرد ه اس��ت. او بر این فرض اس��ت که واژة اخیر از ریشة 
فارس��ی باس��تاِن ah به معنای »پرتاب کرد ن«، متراد ف با ریشة عبری »تورات« باشد . نویسنر می پند ارد  که یهود یان واژة یاد شد ه را به 
عنوان معاد ل ایرانی »تورات« به کار برد ه اند . اما واژة یاد شد ه، د ر متن پازند  ویراستة جاماسپ آسانا و وست که مورد  استفاد ة نویسنر نیز 

بود ه، آشکارا āžāt خواند ه می شود  و نه awat؛ بنابراین فرضیة نویسنر نامحتمل است:
apud Jacob Neusner, “A Zoroastrian Critique of Judaism: Škand Gumanik Vičar, Chapters Thirteen and 

Fourteen: A New Translation and Exposition”, JAOS, Vol. 83. No. 3, 1963, p. 263-4, n. 3

وست د ر ترجمة شکند  گمانیک وزار آن را »مقد س/ holy« معنا کرد ه؛ اما چنین معنایی برای اصطالح āzād شناخته شد ه نیست:
Edward William West, Pahlavi Texts, Part III, SBE Vol. XXIV, Oxford: The Clarendon Press, 1885, p. 208

پریخانیان جملة nibēg ī-š āzād xwānēnd را »متنی که آن ها )= یهود ان( انتقال یافته از طریق نقل/س��نت توصیف می کنند « 
ترجم��ه ک��رد ه و آن را د ر تأیید  نظر خود  مبنی بر ناهم ریش��ه بود ن واژة āzādīh د ر عباراتی نظی��ر pad āzādīh ud xwēšīh با واژه 

āzād د ر د یگر معانی اش می د اند :
Perikhanian, The Book of Thousand Judgements, p. 342.

این ک��ه د ر این ج��ا نیز اصطالح nibēg ī āzād توصیفی از نام کتاب مقد س یهود  از زبان ایش��ان و برابر با اصطالحاتی همچون 
»کتاب ش��ریف« و یا »مصحف ش��ریف« باشد ، چند ان منطقی به نظر نمی رسد . پاسخ این مسأله را شاید  بتوان با مقایسة ترجمة کهن 
اصط��الح »بیت العتی��ق« )کعب��ه( به »خانة آزاد « )عتیق= آزاد ؛ از َعَتَق: آزاد  کرد ( یافت. س��ورة حج آی��ة 29: »پس بگذارند  کار بیرون 
آمد ن خویش از احرام به موی س��ترد ن و ناخن باز کرد ن و تمام به جای آرند  پیمانهای خویش که کرد ه باش��ند  اند ر باب حج ازگوسفند  
کش��تن و جز از آن و بگرد ند  به گرد  آن خانة د یرینه آزاد .« و آیة 33 همان س��وره: »مر ش��ما راست د ر آن اند ر چهارپایان سود مند یها از 
د ّر و نس��ل و صوف و برنشس��تن تا گاهی نام برد ه، باز وقت کش��تن آن به سوی آن خانة د یرینة آزاد  کعبه یعنی به زمین حرم.« )نک: 
برگرد انی کهن از قرآن کریم، به کوش��ش علی رواقی، تهران: فرهنگس��تان زبان و اد ب فارسی، 1383، ص 284. کلماتی که زیر آن ها 
خط کشید ه شد ه است، تفسیر ترجمه به شمار می آیند . این کلمات د ر نسخة د ستنویس با رنگ شنگرفی، و د ر نسخة چاپی با قلم ریزتر 
َوُفوا ِبلَبیِت الَعتیِق: و طواف کنند  به گرد  آن خانه بزرگوار، و گفته اند  عتیق د یرینه  از متن چاپ شد ه اند (. و نیز نک تفسیر سورآباد ی: »َولَیطَّ
َة، و گفته اند  عتیق ای ُمعَتق ِمن اید ی اجلبابرة )ابوبکر عتیق نیش��ابوری، تفس��یر سورآباد ی، به  ی بَِبکَّ بود  چنانکه گفت انَّ اوََّل بَیِت ُوِضَع لِلّناس لَلَّ
تصحیح سعید ی سیرجانی، ج سوم، تهران: فرهنگ نشر نو، 1381، ص 1602«؛ د ر تفسیر ُثَّ َمِحلُّها ایل الَبیِت الَعتیِق: پس کشتن گاه آن 
به خانه ش��ُکهمند  باید  د اش��ت )همان، ص 1604(. بنابراین، شاید  nibēg ī āzād هم د ر این جا برابر با »عهد  عتیق« باشد  و نیز منظور 

از naxustīn niwē (Phl: naxustēn nibēg) اشاره به آن د ر برابر »عهد  جد ید « د اشته باشد .
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زمرة خود « برای اشیا و موجود ات گوناگون باز کرد .43 
3. فارسـی میانه: واژة āzād/āzādān را می توان د ر کتیبه های پهلوی س��د ة س��وم )حاجی آباد ، 
تنگ براق، پایکولی( و چهارم میالد ی )مشکین ش��هر »با فرم āzād-mard«(، متون فارسی میانة 

زرتشتی و متون فارسی میانة مانوی یافت.
کتیبه هـا: د ر کتیبه ه��ای پهلوی āzādān مش��خصًا گروهی از نجبای د ورة ساس��انی را 
 ،)ʾzʾtn/āzādān( آزاد ان ،)تش��کیل می د اد ند . د ر کتیبه های حاجی آباد  )سطر 6( )و تنگ براق
پس از ش��هریاران )šahryārān(، ویس��پوهران )wispuhrān( و بزرگان )wuzurgān( د ر 
زمرة اش��راف ساس��انی که ناظر بر تیراند ازی شاهپور بود ه اند ، ذکر شد ه اند .44 د ر کتیبة نرسه د ر 
پایکولی، āzādān پس از ویس��پوهران و بزرگان )فارس��ی میانه: س��طور2 و 3؛ پارتی: سطر 
3( د ر زمرة کس��انی هس��تند  که ظاهراً نرس��ی ِش��کوه د ارد  بی اطالع او و ایش��ان، تاج بر سر 
بهرام سکان ش��اه نهاد ه شد ه اس��ت. د ر جای د یگر )فارسی میانه: سطر āzād )ʾcʾt( )7 پس از 
ویسپوهران و بزرگان و کد خد ایان و پیش از پارسیان و پهلوان، ذکر شد ه  است )نک همچنین 
سطر 8 فارسی میانه و سطر 7 پارتی(. د ر یک جای د یگر بعد  از ویسپوهران و بزرگان و پیش 
از کد خد ایان و شهربان و آمارگر و ناظر اموال؟ )hyrdʾl( و د یگر پارسیان و پهلوان ذکر شد ه اند  
)فارس��ی میانه: سطر 16؛ پارتی: س��طر 15(. د ر جای د یگر، آزاد ان پس از هرگبد  و شهریاران 
و ویس��پوهران و بزرگان و پیش از کد خد ایان و د یگران � که بزرگ ترین و نیک ترین هس��تند  
� یاد  ش��د ه اند  )فارس��ی میانه: سطر 30؛ پارتی: س��طر 27(. د ر د و جا آزاد ان پس از شهریاران، 
ویس��پوهران، بزرگان و پیش از پارسیان و پهلوان )فارسی میانه: سطور 37 و 38؛ پارتی سطور 
34 و 35( و د ر جایی هم پس از شهریاران، ویسپوهران، بزرگان و پیش از کد خد ایان و پارسیان 
و پهلوان ذکر ش��د ه اند  )پارتی: سطر 38(.45 سلسله مراتب جامعة اشرافی د ورة آغازین ساسانی 
بنا بر تصویری که کتیبة نرسی به د ست می د هد ، چنین است: 1. شهریاران 2. ویسپوهران 3. 

43. د ر فارس��ی نو »آزاد  س��رو«، »آزاد  ماهی« و »سوس��ن آزاد « نمونه هایی از این کاربرد  هستند . به جهت فراموش شد ن معنای 
یاد  شد ه، فرهنگ نویساِن فارسی »آزاد « را د ر ترکیبات ذکر شد ه به مفهوم »مجرد ، رها«، تعبیر کرد ه اند  و برای آن تعابیر عجیبی ارائه 

نمود ه اند ؛ نک محمد حسین بن خلف تبریزی، برهان قاطع )تهران: امیرکبیر، 1376(، ج1، ص 35، ذیل »آزاد ه«.
44. Nyberg, 1964, p. 123; D. N. MacKenzie, “Shapur’s Shooting”, BSOAS, Vol. 41, No. 3, 1978, p. 500, 506-7; 

Gropp in Walther Hinz, Altiranische Funde und Forschungen, Berlin: Walter de Gruyter & Co., 1969, p. 235.

45. برای کتیبة پایکولی نک:
Helmut Humbach & Prods Oktor Skjærvø, The Sassanian Inscription of Paikuli, Part 3.1 (Wiesbaden: 

Dr. Ludwig Reichert Verlag, 1983).
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بزرگان 4. آزاد ان 5. کد خد ایان.46
 sag-āzād آزاد اِن پارسی( و( pārs-āzād ، د ر کتیبة ش��اهپور سکان شاه د ر تخت جمش��ید
)آزاد اِن س��کایی( ش��اهپور سکان شاه را پس از د ید ار او با شاهنشاه ش��اهپور )309 � 379 م( د ر 
س��فر بازگشت به سکستان همراهی می کنند . شاهپور سکان ش��اه، بهرام پسر نهوهرمزد  اند رزبد  
سیس��تان، نرس��ی مغ از خاند ان وراز، وین پس��ر ریومهر شهرب زرنج، و نرس��ِی د بیر را د ر زمرة 
pārs-āzād و sag-āzād یاد  کرد ه اس��ت.47 ترکیبی همچون sag-āzād نش��ان می د هد  که 
اطالق لفظ āzād محد ود  به مرد م و ناحیة خاص نبود ه اس��ت و گروه های اشراف مرد مان د یگر 

را هم āzād می نامید ه اند .
د ر کتیبة مشکین ش��هر )س��طر 10(، آزاد مرد  )āzād-mard /ʾzʾty GBRA( پس از شهریار و 
بزرگ ذکر ش��د ه اس��ت. از زبان بانی د ژ آرزو شد ه، شهریار، بزرگ و آزاد مرد ی که بد ان راه آید ، د ژ را 

پسند د  و و ایزد ان را ستایش کند  و اگر نپسند د ، د ژی بهتر بنا کند .48
متون فارسـی میانة زرتشـتی: د ر این متون نیز مانند  کتیبه های پهلوی، āzād/āzādān گروهی 
مش��خص از نجبا را تشکیل می د هند . بنا بر کارنامة ارد ش��یر بابکان، āzādān د ر پیشگاه شاهنشاه 
ارد ش��یر و د ر معیت موبد ان موبد  و ارتشتاران س��االر و ب��زرگان، به نظارة بازِی چ��وگان نوباوگان و 
ویس��پوهران )شاه زاد گان( نشس��ته اند  و د ر جای د یگر āzādagān به همراه سپاهبد ان و بزرگان و 
واس��پوهرگان، ارد ش��یر را د ر نخچیر همراهی می کنند .49 نمونة زیر از بند هشن نشان می د هد  چگونه 
این اصطالح )د ر این جا به ُفرم āzādmard( می توانست صرفًا به منزلة یک گروه اجتماعی، بد ون 

توجه به وجوه اخالقی، نگریسته شود :
12.6- 7 war ī Frazdān pad Sagestān. gōwēnd kū āzād mard-ē)w( ahlaw kē 

46. cf. Ernst Herzfeld, Paikuli, vol. 1 (Berlin: Dietrich Reimer/Ernst Vohsen, 1924), p. 129.
47. u-š Warahrān ī Naxw-Ohrmazd sagestān andarzbed (7) ud Narsē ī mog ī Warāzān ud Wēn 

ī Rēw-Mihrān ī zrang šahrab ud Narsē ī dibīr (8) ud abārīg pārs-āzād ud sag-āzād ud zrangagān 
ud frēstag ī az pāygōs ud sālār abāg (9) būd hēnd vide Michael Back, Die sassanidischen 
Staatsinschriften, Acta Iranica 18 (Tehéran: Bibliothèque Pahlavi & Leiden: Diffusion E. J. Brill, 
1978), p. 493-494. 

48. Henrik Samuel Nyberg, “The Pahlavi Inscription at Mishkīn”, BSOAS, Vol. 33, No. 1 (1970), p. 146, 
153; Gropp, ibid, p. 149, 152; Richard Nelson Frye & Prods Oktor Skjærvø, “The Middle Persian Inscription 
from Meshkinshahr”, Bulletin of the Asia Institute 10 (1996), p. 54.

معنایی که فرای و شروو د ر این جا برای āzād-mard ارائه کرد ه اند ، یعنی »freeman«، د رست نیست.
49. Eduljee Kersaspjee Antia, Kârnâmak-i Artakhshîr Pâpakân (Bombay: Fort Printing Press, 1900), p. 59

بهرام فره وشی، کارنامة ارد شیر بابکان، متن پهلوی آوانویسی ترجمه فارسی و واژه نامه )تهران: انتشارات د انشگاه تهران، 1378(، 
ص 129-128.
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tis-ē)w( andar awiš abganēd padīrēd ka nē ahlaw abāz ō bērōn abganēd.50

12. 6-7 د ریاچة فرزد ان د ر سیستان است. گویند  که آزاد مرد ی پارسا که چیزی د ر آن افگند  بپذیرد ، 
اگر پارسا نباشد  به بیرون می اند ازد .

از این جا معلوم است که āzādmard می توانست پارسا )ahlaw( باشد  یا نباشد  و گروه اجتماعی 
الزامًا مقارنه ای با صفت اخالقی )د ر این جا: پارسایی( ند ارد .

همچنی��ن با وج��ود  تحوالت معنایی āzāta د ر گذر از د ورة باس��تان به د ورة میانه، مفاهیم 
آش��نای آن د ر اوس��تا یعنی »اصیل، نجیب و نژاد ه« و »پاکد امن و پاکزاد « به عنوان بخشی از 
مفاهیم اصلی این واژه د ر فارسی میانة زرتشتی )و نیز د ر فارسی د ری( حفظ شد ه است. مفهوم 
اخیر به ویژه د ر ش��کل د یگری از همین واژه یعنی āzādag د ر متون پهلوی )فارس��ی: آزاد ه( 
خود  را آش��کار می کند .51 د ر د اد ستان د ینی، سیاوش، شاهزاد ة کیانی با این وصف توصیف شد ه 

است:
ān ī āzādag čiyōn Syāwaxš52

آزاد ه همچون سیاوش.
و نیز د ر جملة زیر:

Pašōtan xwadāyīh pad kang-diz, ānōh mānēd pad kang-diz ī bāmīg ī-š 
pad xwarrah kard āzādag Syāwaxš ī bāmīg ī Kayōsān xwānīhēd53 

فرمانروایی پشوتن د ر کنگ د ز ]است[؛ آن جا د ر کنگ د ِز روشن بماند  که آن را سیاوش آزاد ة تابناک 
فرزند  کاوس به مد د  فّره ساخت.

د ر این جا صفت āzādag هر د و مفهوم مورد  اش��اره را د ر بر د ارد ، ولی جنبة اخالقی آن بارزتر است. 
سیاوش از خاند ان کیانی )و بنابراین اصیل و نژاد ه( بود ، اما او به ویژه صفات اخالقی ممتازی را که نظام 

50. Pakzad, p. 164; et vide Behramgore Tahmuras Anklesaria, Zand-Ākāsīh, Iranian or Greater 
Bundahišn, transliteration and translation in English (Bombay, 1956), p. 114.

انکلساریا idem, p. 115( āzād-mard) را »free-born« ترجمه کرد ه که د رست نیست.
51. موارد  زیر از خسرو قباد ان و رید گ را نیز نمی توان بی ارتباط با وجه اخالقی صفت āzātā د انست. رید گ د ر پاسخ به پرسش خسرو 

د ر مورد  خوش بوی ترین گل ها، بوی »خیری زرد « و »سمن زرد « را همچون بوی »زن آزاد « که »روسپی« نیست، توصیف می کند : 
75. hērīg ī zard bōy ēdōn čiyōn zan ī āzād ka nē rōspīg. (Jamasp-Asana, Pahlavi Texts, p. 33)
78. ud saman ī zard bōy ēdōn čiyōn bōy ī zan ī āzād ka nē rōspīg. (idem, p. 34 et vide);

سعید  عریان، متن های پهلوی، ترجمه، آوانوشت، تهران: سازمان میراث فرهنگی کشور، 1382، ص 59، 204.
52. Dd. 36,36 / Tahmuras Dinshaji Anklesaria, Datistan-i Dinik, Part I, Pursishn I-XL (Bombay), p. 84.
53. Dd. 89 / Peshotan Kavashaw Anklesaria, A Critical Edition of the Unedited Portion of the Dādestān-ī 

Dīnīk (University of London, 1958), p. 173.



32 /  تاريخ ايران

اخالقی اشرافیت کهن ایرانی برای افراد  برخاسته از آن جامعه متصور بود ، تمام و کمال د ر خود  د اشت.54
به واس��طة اطالق بر گروه اش��راف، تحول مهمی د ر مفهوم āzād به وجود  آمد  و آن، گسترش 
معنایی د ر ارتباط با مفاهیمی بود  که به نحوی با خلقیات جامعة اشرافی مربوط می شد . تحول معنایی 
آن به مفهوم »کریم و سخاوتمند « د ر متون فارسی میانة زرتشتی، مهم ترین گسترش معنایی را د ر 
این جهت نشان می د هد . د ر زند ِ بند ی از هاد خت نسک که پیش از این آورد ه شد ، واژة āzādag به 

rād )کریم و بخشند ه(55 تعبیر شد ه است: 
… ud āzād ]kū rād[ rāyōmand tōhmag ]kū-š tōhmag az yazadān[…

... و آزاد ه ]یعنی راد [، رایمند  تخمه ]یعنی از تخمة ایزد ان[...56
تحول اخیر د ر متون پهلوی، به خصوص د ینکرد ، موارد  و نمونه های بس��یار د ارد . بند  زیر از د ینکرد  س��وم به 
مسألة حفظ تن از طریق راد ی )بخشند گی( می پرد ازد . سه گروه از اشخاص، »راد «  توصیف شد ه اند . گروهی که 

به جهت عالقه به همنوع این کار را می کنند ، »راد ِ آزاد ه« نام د ارند :
ud rād hēnd ēn-iz 3 ēwēnag: ud ēk-ē awēšān ī ahlāyīh dōšāramīg, u-šān 

nām dēnīg rād; ud ēk-ē awēšān kē pad ham-gōhrīh dōšāram dādār, u-šān 

nām āzādag rād; ud ēk-ē awēšān ī abām dōšāram rāy dādār, u-šān nām 

wāzārgān*)Ms. wʾcyrkʾn( rād. bērōn ēn 3 ēwēnag ī dādār bawēnd, ī-šān nām 

wattar pen.57

و راد  )بخشند ه( نیز به سه آیین باشد : یکی ایشان که د وستد ار پارسایی اند ، ایشان راد ِ د ینی نام د ارند ؛ 
و یکی ایش��ان که به جهت عالقه به همنوع، بخش��ند ه )dādār( هس��تند ، ایشان راد ِ آزاد ه نام د ارند ؛ و 

54. سیاوش د ر شاهنامه نیز با صفت »آزاد /آزاد ه« توصیف شد ه است:
میان د ر  سیاوش آزاد ه  بود   )فرد وسی، ج سوم، ص 12( بهر کنج  د ر سیصد  استاد ه  بود     

چنو راد  و آزاد  و خامش نبود   )فرد وسی، ج سوم، ص 240( بگیتی کسی چون سیاوش نبود     
پاکیزه د امنی و سربلند ی پس از آزمون های پرمخاطرة زند گی، سیاوش را ارزانی چنین وصفی گرد انید ه بود . این نکته د ر شاهنامه صورت 

آشکاری یافته است. د یگر صفات سیاوش همچون »پاک«، »پاک زاد ه«، »پاکیزه تخم«، روشنایی بیشتری بر مفهوم »آزاد ه« می افکنند :
د ر مورد  آزمود ن شاه کیکاوس سیاوش را:

ب�ه�ر ک�ار ج��ز پ�اک زاد ه نب�ود  )ج سوم، ص 13( چنین هفت سالش همی  آزمود     
نه د ود  و نه آتش نه گرد  و نه خاک )ج سوم، ص 36( چو پیش پد ر شد  سیاوش پاک    

که پاکیزه تخم�ی و روش�ن روان بد و گفت ش�اه ای د لیر ج�وان    
ب�زای�د  ش��ود  د ر جه�ان پ�اد ش�ا )ج سوم، ص 37( چن�ان�ی ک�ه از م�اد ر پ�ارس�ا    

55. cf. Bartholomae, Col. 343

56. میرفخرایی، ص 114، 115 و 132
57. Mark J. Dresden, Dēnkard, A Pahlavi Text, Facsimile Edition of the Manuscript B of the K. R. Cama 

Oriental Institute Bombay (Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1966), p. 238
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یکی ایش��ان که به جهت عالقه به وام، بخش��ند ه هستند ، ایشان راد ِ بازرگان نام د ارند . بیرون از این سه 
نوع که بخشند ه باشند ، نام ایشان بخیِل بد  است.

تحول��ی د ر همان جه��ت، منجر به ظهور مفهوم »مالد ار و توانمند « برای آن اصطالح ش��د . د ر 
 āzādmard ، سطور زیر از د ینکرد  ششم، که گویا به مسألة رستگاری د ر شرایط گوناگون می پرد ازد

معاد لی برای »متمول و بسیارمال«، د ر مقابل »د رویش و کم بضاعت« آمد ه است:
310. … čē agar mard tis az kāmag ōwōn kū abēr āzād-mard 

ud wuzurg-xwāstag, ēg ka ēn abāg kunēd kū rād ud was-yazišn, 
pādēxšāy, tuwān xwāstag ī was dāštan. ud agar tis kē kāmag ōwōn 
kū abēr driyōš ud xwār-xwardīg ud xwār-wastarg ud andak-uzēn 
bawēm, ēg ka ēn abāg kunēd kū kē nē ōwōn nē ʾwkynyt’ )āwēnēd?( 
ud tar nē menēd, ēg pad ān ham tis ahlaw bawēd.58 

310. ... چه اگر خواست مرد  این گونه باشد  که بسیار آزاد مرد  و بسیارمال ]باشم[، آن گاه اگر با خود  
عهد  کند  که بخشند ه و بسیار ستایند ه باشم، مجاز است، قاد ر به د اشتن مال بسیار باشد . و اگر خواست 
کس��ی این گونه باش��د  که بسیار د رویش و کم خوراک و کم بستر و کم خرج باشم، آن گاه اگر با خود  عهد  

کند  که کسی را که آن گونه نیست نکوهش نکند )؟( و تحقیر ننماید ، آن گاه بد ان سبب رستگار شود .
د ر بن��د  د یگری از د ینکرد  شش��م د ر مورد  انواع پتیاره صحبت ش��د ه، د ر اینجا آزاد مرد ان با واژة 

»توانگر« توصیف شد ه اند  و د ر مقابل د رویشان کم بضاعت ذکر شد ه اند :
146. u-šān ēn-iz ōwōn dāšt kū petyārag 4 ast, 2 āzād-mardān 

tuwānīgān, ud 2 driyōšān kam-tuwān-xīrān.59   
146. ایش��ان این را نیز این گونه بیان د اش��تند  که پتیاره چهار اس��ت، د و تا مربوط به آزاد مرد ان و 

توانمند ان و د و تا مربوط به د رویشان و تهی د ستان.
و د ر اند رز بهزاد  فرخ پیروز »مرد م آزاد « د ر مقابل »مرد م د رویش« ذکر شد ه است:

29. ham meh ud ham keh, ud ham xwadāy ud ham bandag, driyōš 
mardōm ud āzād mardōm, frōdtar-iz mard pad ōy mān āyēd.60

58. Dresden, p. 427; vide Shaul Shaked, The Wisdom of the Sasanian Sages (Dēnkard VI) (Boulder, 
Colorado: Westview Press, 1979), p. 122.

59. Dresden, p. 394; vide Shaked, p. 58
60. Jamasp-Asana, Pahlavi Texts, p. 77 et vide A. Tafazzoli, “Andarz i Wehzād Farrox Pērōz Containing a 

Pahlavi Poem in Praise of Wisdom”, Studia Iranica, 1/2 (1972), p. 214–215 et;243 ،87 عریان، ص
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ه��م مه و هم که و هم خد اون��د  )صاحب( و هم بند ه، ]هم[ مرد م د رویش و ]هم[ مرد م آزاد ، و مرد  
فروپایه تر نیز به آن خانه آیند .

سیر تحوالت معنایی از ایرانی باستان تا فارسی د ری
صفِت āzāta/ā )صفت مفعولی گذشته از فعِل ā-zan 61 که خود  مرّکب از zan√ )= زاد ن(   .1
و پیش��وند ِ -ā اس��ت( د ر اصل و به لحاظ لغوی به معنای »زاد ه شد ه )د ر د رون خاند ان62(« و 
توس��عًا به معنای »عضو خاند ان« است. پیشوند  -ā جهت فعل را متوجه گویند ة آن می کند ، 
به نحوی که برای یک ش��خص معّین، āzāta بر فرد  »زاد ه شد ه« )zāta( د ر خاند ان همان 
ش��خص د اللت د ارد .63 به عبارتی این واژه بر آن د س��ته از افراد  خاند ان اطالق می ش��د  که 
د ر خط جانش��ینی )منش��عب از اعضای ذکور خاند ان( قرار می گرفتند .از منظر یک فرد ، تمام 
اف��راد  عض��و خاند ان وی āzāta قلمد اد   می ش��د ند  و بد ین اعتبار د ر براب��ر افراد  خاند ان های 
د یگ��ر ق��رار می گرفتند .64 این مفهوم اصل��ی اگرچه ظاهراً د ر نمونه ه��ای باقی ماند ه از د ورة 
میانه د ید ه نمی ش��ود ، اما چنان که وام واژة azat د ر ارمنی کهن65 و bar ḥērē د ر سریانی � 
که گرته برد اری از اصطالح āzād ایرانی اس��ت � نش��ان می د هد ، د ر د ورة میانه نیز به رغم 
گسترش معنایی و د ر کنار سایر مفاهیم برخاسته، به جای ماند ه بود .66 ساخت و مفهوم اولیة 
 )ā-zna >( āsna : را می توان با فرم د یگری از همین واژه د ر اوس��تا مقایس��ه کرد āzāta

که صفت برای 1. فرزند  و 2. خرد  و اند یشه بود ه است. د ر مورد  فرزند  به معنای »اصیل« و 

61. Johnny Cheung, Etymological Dictionary of the Iranian Verb (Leiden: Brill, 2007), p. 464-466.

62. د ر این جا منظور از »خاند ان«، خانواد ة گسترد ه است و نه الزاماً � آن گونه که بیلی بیان می کند  � »خانواد ة گسترد ة اشرافی«. نک:
Bailey, “Iranian Studies:, p. 117. هم چنین قس با: Herzfeld, Altpersische Inschriften, p. 56.

 )Bartholomae, col. 320 نک( )ādehīg :پهلوی( ā-dahyav را می توان با واژة اوس��تایی ā-zāta 63. س��اخت و مفهوم واژة
 Av. uz-dahyav/ Phl. uzdehīg (idem, col. به مفهوم »کس��ی که به این مرد م/ س��رزمین تعلق د ارد ، اهلی، بومی« د ر برابر واژة

(412 »کسی که به مرد م/ سرزمین د یگری تعلق د ارد ، بیگانه« مقایسه کرد .

64. مقایسه کنید  با سنسکریت ā-jāta (˂ā-√ jan) به معنای »زاد ه شد ه«:
Monier Monier-Williams, A Sanskrit-English Dictionary, Oxford: The Clarendon Press, 1960, p. 132.

āzāta همچنین س��اخت و د ر عین حال مفهوم مش��ابهی با اصطالح التینی ad-gnatus) adgnatus: صفت مفعولی گذشته از 

فعل agnascor(، به معنای »زاد ه شد ه د ر د اخل gens« د ارد ؛ همگی از ریشة هند  و اروپایی ĝenh1√*= زاد ن.

65.  برای وام واژة azat در ارمنی کهن به معنای »عضو خاندان« و »آزاد و رها« نک:
 Perikhanian, “Note sur le lexique Iranien et Arménien”, p. 13-16.
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»شریف«، و د ر مورد  خرد  به معنای »د رونی« و »ذاتی«.67
از آن جا که مالک انتس��اب به د ود مان، پیوند  خونی میان افراد  )د ر خط افراد  ذکور( بود  که این   .2
نیز تنها به واسطة پیوند های زناشویی »معتبر و قانونی« حاصل می شد  ، اصطالح āzāta  مفهوم 
اجتماعی )و به تبع آن اخالقی( مهمی را به همراه آورد : āzāta بر شخصی که نتیجة )زاد ة( پیوند  
زناشویی قانونی بود  نیز د اللت می کرد  و د ر این مفهوم، افراد  مورد  اشاره د ر مقابل اشخاصی قرار 
می گرفتند  که نتیجة پیوند  زناش��ویی قانونی نبود ند  و فی المثل فرزند  مرد ی غیر از شوهر قانونی 
زن د انسته می شد ند ؛ یا آن که فرزند  مرد  خانه نبود ند ، مثاًل از شوهر سابق زن به د نیا آمد ه بود ند  
و بنابراین، فرزند  »اصیل« به شمار نمی آمد ند . واژة ایرانی باستان *anya-zāta )قابل قیاس با  
anyá-jāta د ر سنس��کریت به معنای فرزند  خانواد ه/خاند ان د یگر؛ فرزند  حرامزاد ه و نامش��روع؛ 

د ارای منشأ متفاوت68( می توانست عنوانی برای این گروه از افراد  و د ر برابر ā-zāta باشد .69
از آن جا که د ر مفهوم باس��تانِی āzāta )زاد ه ش��د ه د ر د ود مان/عضو د ود مان(، منظر و زاویة د ید    .3
هر فرد  عاملی اساسی د ر تعیین مفهوم و موارد  اطالق آن واژه بود ، این اصطالح به یک مفهوم 

66. دو نمونة زیر از ویس و رامین نش��ان می دهد که ظاهراً این واژه این مفهوم را تا دورة فارس��ی نو حفظ کرده اس��ت. در مورد 
نخس��ت، ویرو پس از به قتل رس��یدن پدرش، قارن، در جریان نبرد با موبدش��اه، نزدیکان خود را به جهت قصور در نبرد چنین مورد 

عتاب قرار می دهد:
بگفت آزادگانش   را   به  تندی     که  از  جنگاوران  زشتست کندی   
شما را شرم باد  از کردة  خویش     وزین  کشته یالن افتاده در  پیش   
نبینید این همه یاران و خویشان     که دشمن شاد گشت از مرِگ ایشان   
ز  قارن تان  نیفزاید  همی  کین     که  ریِش پیر  او گشتست خونین    

)اسعد گرگانی، ویس و رامین، ص 65(
در نمونه ای دیگر، ویس آذین را فرامی خواند و نامه های خود را جهت رساندن به رامین به او می سپارد:

پس آنگه خواند آذین را بِر خویش     بدو گفت ای به من شایسته چون خویش   
اگ�ر ب��ودی ت�و تا ام�روز چ�اک�ر     ازی�ن پ��س ب�اش��ی آزاده ب��رادر  )همان، ص 282(   

68. vide Monier-Williams, p. 45.

69. cf. Georg Morgenstierne, “Feminine Nouns in –a in Western Iranian Dialects”, in A Locust’s Leg, 
studies in honour of S. H. Taqizadeh (London: Percy Lund, Humphries & Co., 1962), p. 208, n. 3.

صورت ایرانی را مقایس��ه کنید  با واژه های anazā د ر گویش آش��تیانی، به معنای »فرزند ی که زن از ش��وهر د یگر د ارد « )محمد  
مقد م، گویش های وفس و آش��تیان و تفرش، ایران کود ه، ش��مارة 11، ص anezā ،)127 د ر گویش طالقان به معنای »بچه ای که از 
ناماد ری و از پد ر د یگر باشد « )کامران فالحی و فریبرز صاد قیان، د رآمد ی بر گویش و فرهنگ طالقان، تهران: شرکت سهامی انتشار، 
ص 82(، nezād د ر گوی��ش د لیجان به معنای »نافرزند ی« )محمد  حسن د وس��ت، فرهنِگ تطبیقی � موضوعِی زبان ها و گویش های 
ایرانِی نو، ج 1، تهران: فرهنگس��تان زبان و اد ب فارس��ی، ص 548( و nezā د ر گویش خوانساری به معنای »فرزند  همسر« )مرتضی 

اشرفی خوانساری، گویش خوانساری، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1382، ص 340(.
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»خ��اص« هم تحول یافت: از د ید  خاند ان های اش��رافی. د ر معنای ع��ام آن، این واژه همچنان 
می توانس��ت توسط هر فرد  عاد ی اجتماع برای اطالق به »د یگر اعضای همان خاند ان« به کار 
رود ؛ اما معنای خاِص āzāta، نتیجة کاربرد  آن از سوی اعضای خاند ان های اشرافی بود . اعضای 
این خاند ان ها، افراد  خاند ان خود  را با فخر و مباهات āzād می نامید ند  که این کاربرد ، راه را برای 
معن��ای خاص این واژه باز کرد . به این ترتیب، مفهوم »عضو خاند ان«، به مفهوم خاِص »عضو 
خاند ان برجس��ته« و »عضو نجب��ا« تحول پید ا کرد .70 د ر این مفه��وم، āzāta/āzād د ر مقابل 
واژه هایی نظیر ramag )تود ة مرد م، عوام( و ērīgān mardōmān )مرد مان فرود س��ت( قرار 
 āzādān ،گرفت.71 به این ترتیب، د ر س��اخت د وگانة جامعة کهن ایرانی، مرّکب از نجبا و عوام

د ر مفهوم کلی مشخص کنند ة »طبقات نجبا« د ر مقابل »طبقات عوام« بود .72
تحول معنایی واژة OIr. vis-puθra >( wispuhr( د ر اصل به معنای »پس��ِر خانه/خاند ان«، 
به معانی محد ود تر »پس��ِر خاند ان های مهم اش��رافی« و »عضو خاند ان سلطنتی« مورد ی مشابه به 
شمار می رود .73 این تحول معنایی، ویژگی مهم جوامع کهن ایرانی را آشکار می کند : اهمیت اصالت 
خانواد گی و اش��رافیت خاند انی.74 تحول واژة āzād به مفهوم خاص آن، مفهوم عام آن را به حاشیه 

70. چنین گسترش معنایی را می توان د ر واژه های اطالق شد ه بر طبقة نجبا د ر د یگر فرهنگ ها یافت:  OHG.Edel>) Adel »تبار، نسل«( 
د ر میان ژرمن ها؛ Infanzones )فرزند ان( د ر آراگون؛  O.Sp. Fidalgo “fijo dalgo”>) Hidalgo »پسر َکسی«( د ر کاستیل. 

71. این مفهوم همچون صفت برای گونه های گیاهی و جانوری د ر فارس��ی نو به کار رفته اس��ت؛ مثاًل آزاد سرو، آزاد ماهی. قیاس 
کنید  با شاه ماهی، شاه بلوط، شاه اسپرغم. برای کاربرد  احتمالی مشابه د ر فارسی باستان نک:

Jan Tavernier, p. 458, 459 ذیل *Ādātiš و *Āzātiš »غلة بسیار خوب، گند م«.
72. cf Geo Widengren, Der Feudalismus im alten Iran (Köln und Opladen: Westdeutscher Verlag, 

1969), p. 113, 123f.

73. برای تحوالت معنایی واژة اخیر نک: Schaeder, p. 743. تحول معنایی مش��ابهی را می توان د ر اصطالح عربی � فارس��ی 
»اهل بیت« یافت. 

74. چنین جامعه ای به برقراری پیوند  زناشویی مابین اعضای د ود مان نیز تأکید  د اشت. اهمیت انسجام و نزد یکی اعضای د ود مان 
را می توان د ر اصطالح فارس��ی »نژاد ه« >OIr. ni-zātaka )از zan√ و پیش��وند  -ni( که با واژة āzāta معنای نزد یکی د ارد  و د ر اصل 
ب��ه معنای »زاد ه ش��د ه د ر د رون خانه و یا خاند ان« بود ، مش��اهد ه کرد . مالحظه کنی��د  واژة nizǝntǝm )مفعولی( را که فرهنگ اویم، 
  Hans Reichelt, “Der Frahang i oīm”,نک nizand; ī ān ī pad xānag zāyēdفصل 26، د ر توضیح آن چنین آورد ه اس��ت: ؛
WZKM 14 (1900), p. 211. واژة ni-zāta چه به لحاظ ریشه و ساخت و چه به لحاظ تحول معنایی، با واژة التین ingenuus به 

معنای »بومی، طبیعی؛ اصیل و نجیب؛ آزاد زاد ه« قابل مقایسه است. و مقایسه کنید  با واژة سنسکریت ni-ja به معنای »بومی، د رونی« 
)Monier-Williams, p. 547(. تأکید  بر اصل و نسب را د ر القاب ستایش آمیزی که برای خطاب قرار د اد ن د ریافت کنند ة نامه به کار 

می رفته و د ر رسالة کوچک پهلوی آیین نامه نویسی نقل شد ه نیز می توان د ید :
10. āzādag pad tōhmag ud āfrīn pad hunar ud … (Jamasp-Asana, Pahlavi Texts, p.134) 
34. ō kē āzād-tom pad gōhr, burzišnīg-tom pad nām ud ōstīgāntom pad frārōnī … (idem. p. 138)
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راند  و د ست کم د ر اد بیات مکتوب که عمد تًا انعکاس د هند ة زاویة د ید  طبقات ممتاز جامعه بود ، تا حد  
زیاد ی جای معنای عام را گرفت.75

د ر جامعة کهن ایرانی ش��بکه ای از روابط و پیوند های هم س��طح و ناهم س��طح وجود  د اشت که   .4
موقعیت نس��بی هر فرد  و گروه، وابس��ته به پیوند های او د ر این س��اختار اجتماعی بود . د ر این جا 
تمایز د یگری نیز مطرح شد : افراد  خاند ان های نجبا د ر مقابل وابستگانشان؛ یا āzād/āzāta د ر 

76.bandag/bandaka برابِر
تحول معنایی āzāta به مفهوم »اصیل، نجیب و نژاد ه«، »پاکزاد  و پاک سرشت« و »پاکد امن و   .5
پارس��ا« نتیجة د رآمیختن مفاهیم تحول مرحلة د وم و سوم است. د اللت بر این مفاهیم د ر اوستا 
کهن بود ن مراحل تکامل معنایی واژه را نشان می د هد . د ر د ورة میانه، صورت āzādag به ویژه 

این مفهوم را د ر بر د اشت.77
مرحل��ة بع��د ی تحول معنایی، ب��ا گرایش به ایجاد  تمای��ز د ر میان گروه ه��ا و طبقات گوناگون   .6
اش��راف به وجود  آمد . افراد  و گروه های برجس��ته تر اش��راف ترجیح می د اد ند  خود  را به صفاتی 
)همچ��ون šahryār، wispuhr، wuzurg( بنامن��د  که آن ها را از د یگ��ر نجبا متمایز کند . د ر 
نتیجه، کاربرد  āzād د ر آن د س��ته از متون کهن که بافت معنایی تمایز میان گروه های نجبا را 
ضروری می س��اخت محد ود  به نجبای ُخرد  بود ؛ اما مفهوم عمومی )به معنای عام اش��رافی( آن 
نیز همچنان د ر کنار این معنای ویژه به کار می رفت )مثاًل د ر کتیبة ش��اهپور سکانش��اه(. به این 
ترتیب، āzādān به گروه هایی از »نجبای ُخرد « د ورة اش��کانی/ ساسانی78 )اگر نه پیش از آن( 

75. تحّولی مشابه د ر اصطالح wispuhr روی د اد ه است. د ر حالی که معنای خاص آن، یعنی »فرزند  خانة اشرافی/ سلطنتی«، حتی د ر 
کهن ترین ازمنه معنای عام آن را به حاشیه راند ه است، آثار معنای عام آن )فرزند  خانه( را هنوز د ر برخی از زبان ها و گویش های ایرانی می توان 
 visite ابراهیم آباد ی(، و( fesida ،)سگزآباد ی( vesita و ،)wispuhr >( )به معنای گوسفند شناس؛ خبره و کارد ان( b/pispōr یافت: د ر کرد ی

)تاکستانی و وفسی( همگی به معنای »عّمه« )< wisduxt( کاربرد  عام آن را با اند کی تحول معنایی نشان می د هد . نک:
W. B. Henning, “The Survival of an Ancient Term”, in Indo-Iranica Mélanges Présentés à Georg Morgenstierne 

à l’occasion de son Soixante-Dixième Anniversaire (Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1964), p. 95-97.

76. از آن جا که ممکن بود  فرد  یا گروه د ر پیوند های ناهم سطح د وسویه ای نسبت به افراد  و گروه های د یگر قرار بگیرد ، اطالق لفظ 
bandag ماهیتی نس��بی و نامتعّین د اش��ت. به عبارت د یگر، شخص یا گروهی از نجبا که جمعی از مرد مان را وابستة )bandag( خود  

د اشت، ممکن بود  به نحو مشابه وابسته به شخص یا گروه اشرافی بزرگ تری باشد . د ر نظام حکومت باستانی ایران، حتی برجسته ترین 
اشراف بند ة شاهنشاه محسوب می شد ند .

77. صفت »آزاد ه« د ر فارس��ی نو به خصوص همین مفهوم را د ر خود  د ارد ؛ برای نمونه نک: خلف تبریزی، برهان قاطع، ج1، ص 
35، ذیل »آزاد ه«. 

78. برای توصیفی از گروه āzādān به عنوان مقامات د رباری و اد اری د ورة ساس��انی و برابر انگاش��تن گروهی از بلند پایگان نام 
.Gropp, p. 156-7 برد ه شد ه د ر کتیبة شاهپور د ر کعبة زرتشت با این گروه از اشراف نک
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اطالق شد .79
تح��والت معنایی بعد ی ای��ن اصطالح به مفاهیمی همچون »بخش��ند ه و کریم«80 و »مالد ار و   .7
توانگر«،81 را باید  توسعة معنایی āzāta از معنای خاص آن )بند  3( د انست.82 این صفات همگی 
انعکاسی از وضعیت، آد اب، رسوم و مرام اشرافیت کهن ایرانی و هنجارهای مورد  پذیرش آن ها 
بود . از آن جا که āzādān )نجبا( د ر هیبت سواران زره پوش و سنگین اسلحه، هستة اصلی سپاه 

79. هر چهار واژة اطالق ش��د ه بر نجبا د ر کتیبه های فارس��ی میانه، اصطالحات مرسوم برای نامید ن طبقات اشرافی د ورة پارتی 
هس��تند  و د ر گویش های ش��مالی زبان های ایرانی ریشه د ارند . ساختار اشرافیت ساس��انی را نیز باید  اد امة همان ساختار د ورة پارتی به 

شمار آورد ، اما رواج این اصطالحات د ر گویش جنوبی احتمااًل به پیش از زمان فرمانروایی پارتیان بازمی گرد د .
 اصطالح šahryārān (<-OIr. xšaθra.dāra) ظاهراً منشأ پارتی د ارد  )قیاس کنید  Av. xšaθra د ر مقابل OP. xšaça( اما صورت 
 σατράπης د ر کتیبة بیستون( که از طریق شکل یونانی آن یعنی xsaça.pāvan- د ر مقابل شکل جنوبی آن( xšaθra.pāvan-

شناخته شد ه است، ویژگی گویشی شمالی را د ر د ورة پیش از پارتیان آشکار می نماید . د ر مورد  wispuhrān، اگرچه اصطالح آرامی 
”sing. br bytʾ( “bny bytʾ) چیزی د ر مورد  برابر د قیق ایرانی رایج د ر گویش د ربار هخامنشی )?*-OP. wiθ.puça( آشکار نمی کند  

اما سابقة رواج آن مفهوم را تا سد ة پنجم پیش از میالد  به عقب بازمی برد . اصطالح “bny bytʾ” د ر د اد خواستی که جامعة یهود یان 
الفانتین )407 ق.م( خطاب به باگواس، والی یهود یه، نگاشته بود ، برای اشاره به »پسران خانة سلطنتی/پسران شاه« به کار رفته است. 
 wuzurgān(  مشاهد ه می شود )کاربرد ی بس کهن تر از زمان پارتیان د ر گویش پارسی )گویش جنوبی wuzurgān د ر مورد  اصطالح
<-OP. vazraka با »z ماد ی« نک Kent, p. 9, 33 و نیز Lentz, p. 284(؛ و د ر مورد  اصطالح āzādān باید  یاد آور شد  که احتمال 

رواج واژة -āzāta د ر فارسی باستان، گذشته از شاهد  آرامی zt šbqʾ )نک یاد د اشت 92(، به واسطة کاربرد  واژة -zana )و نیز ترکیبات 
-vispa.zana و -paru.zana( نیز که د امنة کاربرد  واژه ها و ترکیبات مشتق از ریشة شمالی zan را نشان می د هد ، تقویت می شود .

80. به همین جهت طبری لقب »جهرازاد « )= چهرآزاد ( را )د ر مورد  د ارای اکبر، و نه آن طور که هرتسفلد  )همان جا( اظهار د اشته، 
همای د ختر/همسر بهمن اسفند یار( به »کریم الطبع« تعبیر کرد ه است. )طبری، سری اول مجلد  ثانی، ص 692 : »وکان ُینبَّه بجهرازاد  
یعني کریم الطبع«(. آزاد  و آزاد ه به مفهوم »کریم و بخش��ند ه« د ر فارس��ی نو نیز نمونه های فراوان د ارد . نک »حکایت ممسک و فرزند  

ناخلف« از باب د وم بوستان سعد ی:
خلف  ب�رد   صاحب�د لی هوشی�ار ی�کی رفت و د ین�ار از او ص�د  ه�زار  
چ�و آزاد گان د ست از او برگرفت نه چون ممسکان د ست بر زر گرفت  

م�سافر به مهمان س�رای ان�د رش ز د روی�ش خ�ال�ی ن�ب���ود ی د رش  
81. د ر مورد  ارتباط و وابستگی میان مفاهیم »توانگری« و »نجابت و اصالت اشرافی« د ر جامعة کهن ایرانی نک:

Košelenko, “Les Cavaliers Parthes, aspects de la structure sociale de la Parthie”, p. 190. 
Pierre Briant, From Cyrus to Alexander, a history of the Persian Empire, Trans. by P. T. Daniels (Indiana: 
Winona Lake, 2002), p. 331. 

82. این مفهوم به طور گس��ترد ه د ر فارس��ی د ری د ر واژه های »آزاد ه« و »آزاد مرد « د ید ه می شود . ناصرخسرو د ر توصیف ابوالفتح 
علی ابن احمد ، وزیر ملک اهواز که د ر سفر بازگشت و د ر زمان توقف ناصرخسرو د ر بصره او را � که بر اثر رنج سفر »عاجز و برهنه« 
بود  � بنواخت و د ین او را از جهت کرای شتر اد ا نمود ، نوشته است: »مرد ی اهل بود  و فضل د اشت از شعر و اد ب، و هم َکَرمی تمام« 
و د ر جای د یگر چنین آورد ه: »و چون بخواس��تم رفت ما را به اِنعام و اِکرام به راِه د ریا گس��یل کرد ، چنانکه د ر کرامت و فراغ به پارس 
رس��ید یم، از برکاِت آن آزاد مرد « )س��فرنامه ناصرخسرو قباد یانی مروزی، به کوش��ش د کتر محمد  د بیرسیاقی، تهران: زّوار، 1370، ص 

157(. د ر میان فرهنگ های پهلوی، تنها د ر فرهنگ چند زبانة آبراهامیان به این مفهوم واژة āzād اشاره شد ه است. نک:
R. Abrahamyan, Pekhleviĭsko-persidsko-armiano-russko-angliĭskiĭ slovar (Erevan: Mitk, 1965), p. 63.
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ایرانی را تشکیل می د اد ند ، āzād با aswār )سوار( نیز هم پوشی معنایی نسبی پید ا کرد .83
***

پرس��ش این اس��ت که، واژة āzād چگونه به مفهوِم »آزاد ش��د ه«84 )د ر اطالق به برد ة س��ابق( 
تحول یافته اس��ت؟ آیا می توان این مفهوم را د ر بافتی منطقی و مرتبط با تحوالت معنایی ذکرشد ه 

قرار د اد ؟
د ُبلوا، چنان که د ر مقد مه یاد  ش��د ، علّت گس��ترش مفهوم āzāta ب��ه »آزاد « )د ر مقابل برد ه( را 
»تغییر د ر وضعیت برد ه به س��بب به د س��ت آورد ن وضعیت افراد ی که از زم��ان تولد  آزاد  بود ه اند « 
د انس��ته اس��ت. او جامعة ایرانی را به د و گروه مجزا تقسیم می کند : 1. افراد  آزاد  )غیربرد ه( که د اخل 
»نظام خاند انی«85 بود ه اند ؛ و 2. برد گان که بیرون از این نظام خاند انی قرار د اشته اند . بنا به نظر د ُبلوا 
»کسب وضعیتی مشابه افراد  د اخل نظام خاند انی برای برد ه« سبب شد  که اصطالح āzād، د ر یک 
مفهوم گسترش یافته، به برد ة رهاشد ه از قید  برد گی اطالق شود .86 اما برای چنین ساخت د وگانه ای 
که بنا بر آن، جامعه به د و بخش د ارای نظام خاند انی و بد ون آن تقس��یم ش��د ه باشد ، شاهد ی وجود  
ند ارد . د ر حقیقت، فرض د ُبلوا مستلزم آن است که لفظ āzād پیشاپیش به یک وضعیت حقوقی عام 
اطالق ش��د ه باشد . اما چنان که شواهد  نشان می د هد ، آثار این تحول را تنها می توان د ر متون متأخر 
د ورة میانه )متون مانوی( د ید ، و تقابل آزاد ان � برد گان، به آن مفهوم که امروزه د رک می ش��ود ، به 
خصوص با رواج فارس��ی نو روی د اد ه اس��ت. این تحول معنایی د ر پی د گرگونی های اجتماعی پس 
از س��قوط د ولت ساس��انی روی نمود ؛ زمانی که āzādān به عنوان یک گروه اجتماعی مشخص از 
صحنة اجتماعی ایران ناپد ید  شد ند . تنها د ر این مرحله بود  که اصطالح āzādān به مفهومی جد ید  

و برابر با »آزاد زاد گان« و »افراد  غیربرد ه« و معاد ل مفهوم کنونی آن د ر فارسی نو به کار رفت.87
د ر واقع، تحول واژه ای همچون � āzād که حتی د ر کهن ترین ش��واهد  به جای ماند ه )اوس��تا( 

83. واژة āzā )کرد ی( )< OIr. Āzāta( به معنای »د لیر«، تحول معنایی د ر همان مسیر را نشان می د هد . برای این واژه نک:
Paul Horn, Grundriss der Neupersischen Etymologie (Straßburg: Karl J. Trübner, 1893), p. 6.

84. به تمایز میان د و مفهوم »آزاد شد ه« و »آزاد زاد ه« د ر این مقاله توجه شود .
85. clan system

86. نظر د ُبلوا را می توان بیان د یگری از نظر بنونیس��ت د انس��ت. بنونیست )Benveniste, 1969, vol. I, p. 327( علت تحول 
اصطالح āzāta به مفهوم »آزاد /libre« را د ر این می د اند  که »همواره تولد  د ر اد امة نسل ها تضمین کنند ة وضعیت شخص آزاد « بود ه 

است. یک واژة معمول برای نامید ن افراد  بشری به طور عموم، اصطالح mardōm بود .
87. ذکر نشد ن اصطالح āzād د ر فصل د وازد هم فرهنگ پهلوی که به »مرد مان بلند پایه« )abarīgān mardōmān( اختصاص 
د ارد ، احتمااًل د ر اثر تحول معنای این واژه د ر س��د ه های نخس��ت هجری اس��ت. فرهنگ پهلوی نش��انه های آشکاری برای تألیف د ر 

زمان های نسبتًا جد ید تر د ارد .
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کاماًل قابلیت تحول به گس��تره ای از مفاهیم مرتبط با نظام اش��رافی د اشت � به معنایی که به »برد ة 
رها ش��د ه از قید  برد گی« قابل اطالق باش��د ، طبیعی نیست.88 به عالوه، د ُبلوا ویژگی پیچید ة جوامع 
کهن ایرانی از حیث مناس��بات و پیوند های میان افراد  و انواع اش��کال وابستگی د ر پیوستار اجتماعی 

را ناد ید ه می گیرد .  
ش��واهد  بی شبهه از مفهوم »آزاد ش��د ه« )برد ه( برای واژة āzād مربوط به د ورة میانة زبان های 
ایرانی و محد ود  به کاربرد  آن د ر فعل مرکِب āzād kardan و اس��م مرکب āzād-hišt است. د ر 
متون پهلوی، āzād kardan اصطالحی معمول برای مفهوم »آزاد  کرد ن برد ه« بود  )اما نک به بعد  
برای مفاهیم د یگر این واژه(.89 سند  آزاد ی برد ه هم āzād-hišt نامید ه می شد 90 و این اسم مرکب، 
وجود  فعل مرکب āzād hištan* د ر فارسی میانه را نشان می د هد . د ست کم یک نمونة بد ون ابهام 
نیز از کاربرد  اصطالح āzādīh به معنای »آزاد ی« )د ر مقابل برد گی( د ر ماد یان هزار د اد س��تان به 
جای ماند ه است.91 با وجود  آن که مورد ی از کاربرد  صورت باستانی این واژه با مفهوم »آزاد  و رها« 
د ر اوستا وجود  ند ارد ، اما محتمل است که فعل مرکب āzād hištan )به معنای »آزاد  کرد ن برد ه«(، 
مس��بوق به سابقه ای کهن د ر فارسی باستان باشد .92 د ر متون پارتی مانوی، فعل āzād kardan با 
 ،)Huyadagmān( مفهومی گسترش یافته تر د ید ه می شود : د ر قطعه ای از سرود ة پارتی هوید گمان
منجی »رهایی از بند « نیروهای تاریکی را با استعمال این فعل به روح گرفتار نوید  می د هد . کاربرد ی 

88. ای��ن ام��ر همان ق��د ر د ور از انتظار بود  ک��ه فی المثل اصط��الح التین��ی ingenuus )= آزاد زاد ه( به ج��ای libertinus یا 
manumissus )= آزاد شد ه( به کار می رفت و یا به معنایی نظیر آن ها تحول می یافت.

89. MHD passim
90. MHDA 31,16-17. cf Maria Macuch, Das sasanidische Rechtsbuch “Mātakdān i hazār dātistān” 

(Teil II) (Wiesbaden: Kommissionsverlag, F. Steiner, 1981), p. 57; et Perikhanian, The Book of Thousand 
Judgements, p. 304, 342. 

91. MHD 106,10. cf Maria Macuch, Rechtskasuistik und Gerichtspraxis zu Beginn des siebenten 
Jahrhunderts in Iran: die Rechtssamlung des Farroḫmard i Wahrāmān (Wiesbaden: Harrassowitz, 1993), 
p. 641; et Perikhanian, The Book of Thousand Judgements, p. 238.

zt šbq د ر پاپیروس شمارة پنج از مجموعه پاپیروس های   ʾ92. بنونیس��ت و گرش��ویچ به طور مستقل اما همزمان اصطالح آرامی
منتش��ر شد ه توس��ط کریلینگ را با مفهوم »آزاد  کرد ن )از بند گی(« برابر د انسته اند . پاپیروس مورد  اشاره، مربوط به آزاد ی برد ه است و 

د ر آن ِمشولَّم بن ذّکور نامی، کنیز )برد ه( خود ، Tpmt و د ختر وی، یهویشما را از برد گی آزاد  می کند :
ʾzt šbqtky bmwty wšbqt lyhyšmʾ šmh brtky zy ylty ly (Emil Gottlieb Heinrich Krealing, The Brooklyn 

Museum Aramaic Papyri, New Documents of the Fifth Century B.C. from the Jewish Colony at Elephantine, 
New Haven: Yale University Press, 1953, p. 180)

تو را د ر زمان مرگ خود  آزاد  کرد م و یهویشما نام، د خترت را، که برای من بزاد ی، آزاد  کرد م. 
zt šbq را با ترکیب مفروض -āzātam hrd* د ر فارس��ی باستان به معنای »آزاد  کرد ن )از برد گی(« و   ʾبنونیس��ت اصطالح آرامی

گرشویچ آن را با ترکیب سغد ی -ʾʾztʾk(w) wʾc برابر می د انند ؛ نک:
Benveniste, 1954, p. 298-299و Ilya Gershevitch, “A Parthian Title in the Hymn of the Soul”, JRAS, No. 

3/4, 1954, p. 126.
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یکس��ان د ر زمینه ای مش��ابه د ر انگد روشنان نیز د ید ه می ش��ود .93 کاربرد  اخیر، آخرین مرحلة تحول 
معنایی واژة āzād را نشان می د هد .

د ُبل��وا این نظ��ر پریخانیان را که مفاهیم »آزاد « و »نجیب و اش��رافی« نمی توانند  ارتباطی با 
یکد یگر د اش��ته باش��ند ، با ارائة موارد  تحول یک مفهوم به مفهوم د یگ��ر د ر زبان های گوناگون، 
نش��ان د اد .94 د الیل و مقد ماتی را که پریخانیان برای رسید ن به نتایج مورد  نظر خود  بهره جسته 
بود ، می توان د ر جهت د یگری برای رس��ید ن به پاس��خ پرسش مطرح شد ه مورد  استفاد ه قرار د اد : 
اصطالح ارمنی کهن azatutʽiwn که پریخانیان برای رس��ید ن به نتیجه ای عکس از آن بهره 
گرفته بود ، د ر متون ارمنی د ر بس��یار جاها به همراه واژة sephakan آمد ه اس��ت. واژة اخیر نیز 
وام واژه ای از زبان های ایرانی و صورت تحول یافتة اصطالح ایرانی wispuhrakān است. پیوند  
معنایی این د و واژه، با د و اصطالح āzādān و wispuhrān که بر طبقاتی از اش��رافیت ایرانی 
اطالق می ش��د ند ، آشکار اس��ت. sephakan د ر متون ارمنی کهن به مفهوم »موروثی، ارثی« و 
wispuhrakān/ به معنای »جانشینی و میراث« بود .95 د ر حقیقت، اصطالح sephakanutʽiwn

 96)wis+puθra> Phl. wispuhr/ Arm. sepuh( »د ر اصل به سهم »پسر خانه sephakan
از مایملک د ود مان و خانواد ه اطالق می ش��د . تحولی مش��ابه، د ر اصط��الح āzād و āzādīh و 
صورت های متناظر ارمنی آن یعنی azat و azatutʽiwn نیز روی د اد ه، و این نکته ای است که 
از د ید  پریخانیان مخفی ماند ه: āzādīh د ر اصل بر س��هم »عضو د ود مان« )āzād( از مایملک 
د ود مان اش��اره د اشته است. س��اخت و مفهوم واژة āzādīh را می توان با اصطالحاتی همچون 
duxtīh )= س��هم د ختر )duxt( از میراث خانواد گی( و pusīh )= س��هم پسر )pus( از میراث 
خانواد گی( مقایسه کرد . این مفهوم از واژة āzādīh که تا کنون به آن توجه نشد ه،97 به شناخت 

93. Huyadagmān VIb 12b: ud tō karān āzād až harw zāwarān (Mary Boyce, The Manichaean Hymn-
Cycles in Parthian, London: Oxford University Press, 1954, p. 98)

Angad Rōšnān VI 45: ud zrēh žafrān ku pad hawēn nxʾb šud ay karān āzād až hō ud až harwēn warmān 
(idem, p. 146)

برای کاربرد  این فعل د ر متون مانوی نک همچنین:
Desmond Durkin-Meisterernst, Dictionary of Manichaean Middle Persian and Parthian (Turnhout: 

Brepols, 2004), p. 84.

94 فرض ریش��ة zā(y) √ نه تنها برای āzād به معنای »رها«، بلکه برای اصطالح āzādīh )مثاًل د ر MHDA37, 16-17( که 
به زعم پریخانیان معنای »ارث، میراث پد ری« د اشته، ناممکن است.

95. Perikhanian, “Note sur le lexique Iranien et Arménien”, p. 20 

Heinrich Hübschmann, “Armeniaca”, ZDMG, 46, p. 326-8 :نک sepuh و wispuhr 96. د ر مورد  ارتباط میان
97. کلد یتس د ر د رستی شواهد  ارمنی ارائه شد ه توسط پریخانیان ترد ید  می کند  و مد عی است که چنین معنایی برای واژة āzādīh د ر منابع 

حقوقی د ورة ساسانی به جای نماند ه است )Colditz, idem, p. 62-63(؛ اما اد عای او د رست نیست. برای این موضوع نک به بعد .  
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معن��ای کهن د و فعل مرّکِب āzādīh dādan و āzād kardan کمک ش��ایانی می کند . )نک 
بع��د ( عد م توجه به تحول معنایی یاد ش��د ه، پریخانی��ان را د ر همان آغاز کار د چار این فرض خطا 

نمود  که برای این مفهوم از واژة āzād و āzādīh ریشة د یگری متصور شود .
چنان که گفته ش��د ، کاربرد  āzāta( āzād( د ر مفهوم »غیربرد ه« و »آزاد ش��د ه« د ر ابتد ا تنها به 
کاربرد  آن د ر افعال مرکب محد ود  بود ه است.98 بنابراین، د لیل تحول معناشناختی واژة āzād را هم 

باید  د ر همین کاربرد  جست وجو کرد .
عل��ت تحول معنای��ی واژة āzād به مفهوم »غیربرد ه« را باید  د ر مناس��بات حاکم میان افراد  و 
گروه ه��ای جوام��ع کهن قبیله ای و پیوند های میان آنها یافت. د ر جوامع قبیله ای، افراد  به واس��طة 
پیوند ی نا هم سطح به نام bandagīh به هم د یگر مربوط می شد ند . عالوه بر آن، یک پیوند  هم سطح 
هم وجود  د اشت که از طریق آن، وابستگان )bandagān(99 د اخل خاند ان مخد وم خود  می شد ند  که 
 bandag/bandaka آن ها بود . پذیرفته شد ن )bandagīh( این، به معنای خاتمه د اد ن به بند گِی

98. این نکته را پیش از این پریخانیان به د رستی خاطرنشان کرد ه است. د ُبلوا نظر پریخانیان را رد  می کند  و برای تأیید  نظر خود  
به جمله ای از جاماسپ نامه اشاره می کند  )idem, p. 12, n. 8(. اما āzādān د ر آن جا نیز، نه به معنای »افراد  آزاد « )غیربرد ه(، بلکه 

به معنای »اشراف و نجیب زاد گان« است )نک یاد د اشت 115(.  
99. کهن ترین مورد  ضبط اصطالح bandaka مربوط به کتیبه های فارس��ی باس��تان است. د اریوش سرد اران خود  را که د ر نبرد  
برای سرکوبی شورشیان به او یاری می رساند ند ، »بند ة خود « )manā bandaka( نامید ه، اما این عنوان را برای پد ر خود ، ویشتاسپ، 
که او نیز د اریوش را د ر فرونشاند ن شورش ها یاری می کرد ، به کار نبرد ه است. مقام ویشتاسپ به عنوان »پد ر خاند ان«، او را به لحاظ 
مناسبات خاند انی، فراد ست مقام پسر قرار می د اد  و این مانع از آن بود  که ویشتاسپ »بند ة« پسر خود  باشد ، اگرچه پسر، »شاه شاهان« 
بود . اصطالح bandaka کاربرد  عام تری نیز د اش��ت و آن، اطالق به تمامی مرد مان تابع شاهنش��اهی هخامنش��ی به نحو یکسان بود  
)مثاًل د ر DB 1.19(. کاربرد  اخیر را باید  گسترش مفهوم اولیه د انست. د ر مفهوم اولیه، bandaka به شخص مشخصی اطالق می شد  
که د ر ارتباط »بند گی« با س��رور خود  قرار د اش��ت. با گس��ترش سیطرة شاه، رابطة میان س��رور و »بند ه«، قیاسًا و مجازاً به رابطة میان 
شاهنش��اه و تمامی اتباع تحت فرمانروایی گس��ترش یافت، چنان که حتی اعضای خاند ان سلطنتی � د ست کم اعضای جوان تر خاند ان 
� نیز bandaka ش��اهان هخامنشی خواند ه ش��د ند . ریشة band )= بستن( د ر واژة bandaka، د ر اصل بر »پیوند «ی مجازی د اللت 
د اشت )چنان که د یگر کلمات رایج د ر فارسی از همان ریشه همچون »وابسته«، »پیوسته« و »بستگان« نیز بر این معنی اشاره د ارند (، 
و bandaka به معنای »به بند  کشید ه شد ه« و یا به زعم بنونیست )idem, p. 357( »اسیر جنگی« و »بند ی« نبود ه است. اطالق این 
 šāhān šāh bandag واژه د ر فارسی میانه )و نیز فارسی نو( بر »برد ه« به سبب گسترش معنایی این واژه است )نک بعد ((. اصطالح
 slave of د ر متون میانه، تد اوم مفهوم رایج د ر د ورة هخامنش��ی را نش��ان می د هد  و برخالف نظر شکی لفظًا به معنای »برد ة شاهنشاه

/the king of kings« نیست. 
M. Shaki, “Citizenship, ii. In the Sasanian Period”, EIr., vol. 5, Costa Mesa, California: Mazda, 1992, 

p. 632.

همچنین نک:
Macuch, “Barda and Bardadārī, ii. Sasanian Period”, EIr. vol. III, London: Routledge & Kegan Paul, 

1989, p. 764.
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ممکن بود  د ر قبال انجام خد متی بزرگ صورت بگیرد ،100 یا به علّت نیاز مخد وم به یافتن جانشین/ 
جانش��ینان باش��د ، و یا د ر اثر عالقه به بس��ط نفوذ خاند ان مخد وم به واس��طة ایجاد  چنین پیوند ی 
روی د هد .101 د ر رابطه ای که به این نحو به وجود  می آمد ، نوعی »خویش��اوند ی ساختگی«102 شکل 
می گرفت که اثرات حقوقی خویش��اوند ی واقعی را به همراه د اش��ت. د ر جوامع قبیله ای این امکان 
وجود  د اشت که حتی اسرای نزاع های قبیله ای، پس از مد ت زمان مشخصی خد مت به مخد وم خود ، 
به نحو مش��ابه به عضویت خاند ان او د رآیند .103 برای نش��ان د اد ن فرایند ی که د ر باال به آن اش��اره 
ش��د ، از افعالی همچون āzād kardan/hištan یا āzādīh dādan اس��تفاد ه می شد . کاربرد  واژة 
āzād ب��ه این مفهوم د ر این د و فعل مرکب، مبن��ای کهن ترین الیة تحول معنایی واژه، از مفهوم 

اولیة »عضو د ود مان« به مفهوم »آزاد « )غیربرد ه( است. 
با بس��ط ساختار نظام های قبیله ای و تحول آن به ساختار سنتی د ولت های ایران کهن، این نوع 
پیوند  به عرصة مناس��بات میان فرمانروایان، حکمرانان محلی و کارگزاران د س��تگاه حکومت ها راه 
یافت و ابزاری مهم برای جذب خاند ان های حکومت گر محلی � که د ر اصل نسبتی با خاند ان شاهی 
ند اشتند  � د ر ساختار شاهی/شاهنشاهی شد . د ر یک کاربرد  تحول یافته از این سنت کهن، طی یک 
فرایند  د ومرحله ای، فرمانروایان محلی تابعیت )bandagīh( خود  را نسبت به شاه/ شاه شاهان ابراز 

100. مثاًل د ر یاد گار زریران گشتاسپ ش��اه پس از کش��ته ش��د ن زریر از ایرانیان می پرس��د  که چه کسی حاضر است کین زریر را 
بخواه��د  ت��ا د ر مقاب��ل، وی همای د خت، د ختر خویش را به همس��ری وی د رآورد  و خان و مان زریر و س��پاهبد ی ای��ران را به او د هد  
)Jamasp-Asana, Pahlavi Texts, p. 10(. ارجاس��پ، ش��اِه هیونان، نیز از هیونان می پرس��د  چه کسی حاضر است با بستور، فرزند  
زریر، بجنگد  و او را بکش��د  تا د ر مقابل، د ختر خود  را به زنی وی بد هد  و او را د ر س��رزمین هیونان بید خش نماید  )idem, p. 13(. د ر 
ش��اهنامه به کّرات ش��اه ایران و حتی توران، به افراد ی که طی نبرد ها و رویارویی ها اقد ام به عملی قهرمانانه می نمود ند ، به نحو مشابه 

امتیازات و پاد اش هایی می د اد ند  که به صورت ضمنی، از همین نوع رابطة کهن حکایت د ارد . 
101. جذب اشخاص د ر خاند ان های د یگر به اشکال گوناگون و با انگیزه های مختلف د ر فرهنگ های کهن شناخته شد ه و مرسوم 
بود . رسم »والء« د ر میان اعراب را می توان د ر این زمره قرار د اد . د ر میان اعراب پیش از اسالم، والء رابطه ای برابر و هم سطح بود  و 
یاری متقابل د و طرف را د ر بر د اشت، اما د ر د ور ه های بعد  چنین نبود  و والء به رابطه ای عمد تًا نابرابر اشاره د اشت که د ر یک سوی آن 
مولی )به عنوان حامی یا ارباب و س��االر( قرار د اش��ت و د ر سوی مقابل، شخصی )آزاد شد ه، وابسته، تحت الحمایه( د ر مرتبه ای پایین تر 

نسبت به مولی خود  قرار می گرفت. برای این موضوع نک:
P. Crone, “Mawlā”, Encyclopaedia of Islam2, vol. 6, p. 874 ff.
102. fictive kinship

103. کروسینسکی د ر توصیف عاد ات قبایل افغان د ر د هه های اولیة سد ة هجد هم می نویسد : »به بیع و شرای اسیر رغبت ند ارند  
و اسیر را با مد ت معهود  خد مت می فرمایند  و آزاد  کرد ن گرفتار را می پسند ند  و بسیار کسان را د ر جنگ گرفتار کرد ند  و برای خود  اوالد  
نمود ند  و به چش��م فرزند ی نگریستند «. ]تاد یوش یان کروسینسکی[، بصیرت نامه، ترجمة عبد الرّزاق د نبلی، نسخة خطی شمارة 2309 
کتابخانة مجلس ش��ورای اسالمی، ص 24. مقایس��ه کنید  با: ]تاد یوش یان کروسینسکی[، س��فرنامة کروسینسکی ، ترجمة عبد الرّزاق 

د نبلی، با مقد مه و تصحیح مریم میراحمد ی )تهران: توس، 1363(، ص 28.
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می کرد ند  که این، د ست کم به لحاظ نظری، به معنای تسلیم د ارایی/ اختیارات/ قد رت آن ها به شاه/ 
شاه شاهان بود . د ر مقابل، شاه/ شاه شاهان با پذیرفتن اسمی آن ها د ر ساخت خانواد گی قد رت، همه 
یا بخشی از د ارایی/ اختیارات/ قد رت سابق آن ها را به ایشان بازمی گرد اند . به این ترتیب، فرمانروایان 
محلی وارد  ش��بکه ای از روابط )شبه(خویش��اوند ی می ش��د ند  که، د ر حقیقت، تقلید ی از روابط پد ر و 
پسر)ان( د ر ساختار حقوقی خانواد ه بود . د ر جایی که محد ود یت ها و د شواری ها مانع از توسعة قلمرو 
با برنش��اند ن اعضای )خونی( خاند ان ش��اهی بود ، شاه/شاهنشاه برای بسط یا برقراری نفوذ خود  د ر 
س��رزمین ها و بر مرد مان، از این فرایند  اس��تفاد ه می کرد .104 برای نش��ان د اد ن این فرایند  اخیر نیز 
از همان افعال ذکرش��د ه، یعنی āzād kardan/hištan یا āzādīh dādan اس��تفاد ه می شد . د ر 
کاربرد  اخیر، »āzādīh«105 از مفهوم اولیة »س��هم و حصة عضو خاند ان )āzād( از میراث خاند ان« 

و »وضعیت کلی یک عضو خاند ان«، به مفهوم »اقطاع« و »تیول« تحول یافت.
با ش��کل گیری نظام سلسله مراتب شاهی، طیف وسیعی از اَش��کاِل پیوند های ناهم سطح میان 
حکومت گ��ران و وابس��تگان به وج��ود  آمد . اگرچه د ر نظ��ام قبیله ای کهن ش��بکه ای از پیوند های 
ناهم س��طح وجود  د اشت، اما فاصلة میان د و کرانة پیوستار اجتماعی106 � از یک سو اشراف قبیله ای 
و از س��وی د یگر وابس��تگان فرود ست و اس��رای جنگ های قبیله ای � بس��یار نزد یک تر از فاصلة 
کرانه ه��ای جامعه د ر نظام سلس��له مراتب ش��اهی ایرانی بود . د ر نظام حکومت ه��ای ایرانی، طیف 
وس��یعی از اش��کال وابس��تگی به ظهور رسید  و ش��کل جد ید ی از فرود ستاِنِ وابس��ته وارد  صحنه 
ش��د ند : برد گان )به مفهوم امروزی آن(. از آن جا که تحول جامعه پد ید ه ای تد ریجی بود  و اَش��کال 
گوناگون وابس��تگی بد ون وجود  خط ممّیز مش��خص د ر پیوستار اجتماعی وجود  د اشت، اطالق لفظ 
bandaka/bandag به عنوان لفظ عام برای تمام وابس��تگان، و bandagīh برای تمام اش��کال 
وابستگی اد امه پید ا کرد . با تحول جامعه و گسترش اشکال وابستگی، واژه های مورد  استفاد ه برای 

104. این نهاد  کهن یکی از راه های ارتقای افراد  د ر سلسله مراتب قد رت و مشارکت آن ها د ر امتیازات آن، از طریق پیوستن 
به خاند ان های حاکم بود . روایت مربوط به فرزند خواند گی ارد شیر جوان توسط تیری، ارگبذ د ارابگرد ، و جانشینی وی پس از مرگ 
تیری از چنین پیوند ی حکایت د ارد . طبری می گوید : »فلام ایت الرد ش���ر سسبع سسننی س���ار به ابوه ایل جوزهر و هو بلَبْیضاء فوقفه 
هل من ذلک جسّل و  بنی ید یه و س����أهل ان یضّمه ایل تری لیکون ربیبا هل و ارجبذا من بعد ه یف موضعه فاجابه ایل ذلک و کتب مبا س����أ
 Nöldeke, صار به ایل تری فقبهل احسن قبول و تبّناه فلّما هلک تری تقّل  ارد شر الامر« طبری، سری 1 مجلد  ثانی، ص 815 و
p. 5 و ترجمة فارسی آن د ر: تئود ور نولد که، تاریخ ایرانیان و عربها د ر زمان ساسانیان، ترجمة عباس زریاب )تهران: پژوهشگاه 

علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1378(، ص 36.
105. تحول معنایی و کاربرد  واژة āzādīh و فعل مرّکب āzadīh dādan د ر مقالة د یگری بررسی خواهد  شد .

106. social continuum
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آن ه��م گس��ترش معنایی یافت. به عبارت د یگ��ر، د ر حالی که لف��ظ bandaka/bandag حتی 
می توانس��ت برای اطالق به افراد  عالی رتبه د ر ارتباط با شاه شاهان )نک یاد د اشت 99( به کار رود ، 
این واژه برای افراد  و گروه های وابسته د ر پایین ترین سطح سلسله مراتب، یعنی برد گان )به مفهوم 
 bandag/bandaka امروزی واژه( هم به کار رفت.107 به عالوه، اصطالحات رایج برای پذیرفتن
ب��ه عضویت خان��د ان نیز هم چنان اد امه یافت. اگرچه د ر وضعیت جد ی��د ، یعنی د ر نظام های د ارای 
سلس��له مراتب وسیع اجتماعی، »برد ه« د یگر به ند رت ممکن بود  به عضویت خاند ان »مالک« خود  
د رآی��د ،108 اما لف��ظ āzād kardan د ر یک کاربرد  تاریخی هم چنان ب��رای عمل »پایان د اد ن به 

بند گی« به کار رفت.
به ای��ن ترتیب، افعالی همچ��ون āzād kardan/hištan و āzādīh dādan از مفهوم اولیة 
»پذیرفتن وابس��تگان ب��ه د رون خاند ان« د ر د و جهت متفاوت تحول معنایی یافتند : از یک س��و به 
»پذیرش وابس��تگان )bandagān( به جرگة اش��راف عالی رتبه« و از س��وی د یگر، به مفهوم »رها 

کرد ن برد ه«.
د و مورد  زیر نمونه های آش��کار کاربرد  فعل āzād kardan به مفهوم نخس��ت هستند . کاربرد  � 
هرچند  محد ود  � آن د ر متن های فارس��ی نو نش��ان می د هد  که این کاربرد  د ر متن های ایرانی میانه 

هم سابقه د اشته است:
� ابوریحان بیرونی د ر بیان س��بب آتش افروختن جش��ن سد ه، به د استان ضحاک و د ستور او به 
بیرون آورد ن مغز د و مرد  و نهاد ن آن بر زخم های برآمد ه بر کتفش می پرد ازد  و از نیک کرد اری وزیر 

او، ارمائیل، می گوید :
»و او را وزی��ری ب��ود  نامش ارمائیل نیک د ل و نیک ک��رد ار از آن د و تن یکی را زند ه یله کرد ی و 
پنهان او را بد ُماوند  فرستاد ی. چون افرید ون او را بگرفت سرزنش کرد . و این ارمائیل گفت توانائی من 
آن بود  که از د و ُکش��ته یکی را برهانید می. و جملة ایش��ان از پِسِ کوه اند . پس با وی اُس��تواران فرستاد  
تا بد عوی او نگرند . او کس��ی را پیش فرس��تاد  و بفرمود  تا هر کسی بر بام خانة خویش آتش افروختند . 
زیراک شب بود  و خواست تا بسیاری ایشان پد ید  آید . پس آن نزد یک فرید ون بموقع افتاد ، و او را ’آزاد  

107. د ر فارس��ی میانه لفظ bandag ضمن حفظ مفهوم کهن خود ، به مفهوم »برد ه« و معاد لی برای لفظ anšahrīg )= برد ه( 
نیز گسترش یافت. د ر ماد یان هزار د اد ستان لفظ bandag همواره به معنای »برد ه« است.

108. اگرچ��ه فرزند خواند گِی برد ه د ر جوامع د ارای نظام طبقاتی و سلس��له مراتب اجتماعی گس��ترد ه )مث��اٌل د ر بین النهرین و روم 
باستان( یکی از راه های آزاد ی برد گان بود  و محتمل است که این نوع آزاد ی برد ه د ر ایران نیز � به رغم فقد ان شواهد  مکتوب � مرسوم 

بود ه باشد ، اما به هر حال این طریق آزاد ی برد ه نمی تواند  تحول معنایی اصطالِح āzād kardan د انسته شود .
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کرد ’ و بر تخت زّرین نشاند  و مسمغان نام کرد  ای ِمه مغان.«109
د ر این ج��ا »آزاد  ک��رد ن« ب��ه همان مفهوم کهن آن به کار رفته اس��ت. نق��ل همین روایت د ر 
آثارالباقیه، مفهوم د رس��ت این اصطالح را به خوبی آش��کار می کند . بخش پایانی د اس��تان این گونه 
َف ازمائیَل و اَْقَطَعه  اس��ت: »... فُس��رَّ به ُسرورا شد ید ا و قصد  د نباوند  بنفس��ه حّتی عاَیَن ذلک ثّم شرَّ
َف« معاد ل »آزاد   اه مصمغان«.110 د ر جملة اخیر، »شرَّ د نباوند َ و أْجلََس��ه علی َسریر من ذهب و َس��مَّ
کرد « د ر روایت فارسی است و مفهوم کهِن »āzād kardan« را انتقال می د هد . فعل »اَْقَطَع« هم 
برابر »āzādīh dādan« پهلوی است و با اطمینان می توان آن ها را برگرد ان د رست روایت اصلی 

پهلوی د انست.111
� روایتی که ابن  بلخی د ر مورد  رس��تم، ش��خصیت حماسی و اساطیری باستان، نقل کرد ه، مورد  
د یگری از کاربرد  فعل »آزاد  کرد ن« به همان مفهوم کهن است. د ر این جا نیز معنای متأخر بر مفهوم 
کهن سایه اند اخته است: کیکاوس د ر سرزمین یمن گرفتار و اسیر شد  و »مد تی بماند  تا رستم د ستان 
لش��کرها جمع کرد  و بیمن رفت و کیکاوس را بقهر از ایش��ان بس��تد « »و چون کیکاوس با مقّر عّز 
خویش رس��ید  رس��تم را د ر مقابلت این خد مت از بند گی آزاد  کرد  و سیس��تان و زابلستان بوی د اد «. 
رستم د ر قبال خد مت شایستة خود  از قید  »بند گی« »آزاد « شد . شرح ابن بلخی د ر مورد  مسألة بند گی 

109. ابوریح��ان محمد  بن احمد  بیرون��ی، التفهیم الوائل صناعه التنجیم، به تصحیح جالل الد ی��ن همایی )تهران: هما، 1386(، 
ص 258.  

110. ابو ریح��ان محمد  بن احم��د  البیرونی الخوارزمی، اآلث��ار و الباقیه عن القرون الخالیه، به تصحی��ح اد وارد  زاخائو )الیپزیگ: 
بروکه��اوس، 1878(، ص 246؛ ابوریح��ان محمد  بن احمد  البیرون��ی، االثارالباقیه عن القرون الخالیه، تحقی��ق و تعلیق پرویز اذکایی 

)تهران: میراث مکتوب، 1380(، ص 282.
َف« را »جزو نزد یکان خود  گرد انید « برگرد اند ه و پرویز اذکائی آن را »بزرگی بخش��ید « ترجمه کرد ه  111. اکبر د اناسرش��ت »ش��رَّ
اس��ت؛ نک: ابوریحان بیرونی، آثارالباقیه، ترجمة اکبر د اناسرش��ت، )تهران: امیرکبیر، 1377(، ص 352؛ ابوریحان بیرونی، آثار باقیه از 
مرد مان گذش��ته، ترجمه و تعلیق پرویز س��پیتمان )اذکائی( )تهران: نشر نی، 1392(، ص 302. اما ترجمة انگلیسی زاخائو د قیق نیست: 

»conferred great honour«؛ نک: 
Muḥammad ibn Aḥmad al-Bīrūnī, The Chronology of Ancient Nations, tr. and ed. by C. Edward Sachau 

(London: William H. Allen & Co., 1879), p. 214.

برگرد ان عربی التفهیم، نش��ان می د هد  که مفهوم کهن فعل »āzādīh dādan« د ر آس��تانة فراموش��ی بود ه و معنای 
متأخر آن، یعنی »رها کرد ن برد ه« بر آن س��ایه افکند ه اس��ت: »حفس����ن موقع ذلک عند  فرید ون و اعتقه و اجلسه عیل رسیر 
ذهب و مّساه مصمغان ای رئیس اجملوس«. روایت ابن فقیه همد انی نیز د ر هماهنگی کامل با روایت آثارالباقیه و تحریر فارسی 
التفهیم اس��ت: »فرّس به رسورًا ش����د ید ًا و میض حنو جبل د نباوند  فوقف علیه فلام تقرر عند  فعل �أرمائیل رشفه و رفع د رجته و 
س����امه املصمغان و �أقطعه مد ینة د نباوند  برس����اتیقها و قراها و عقد  هل اتجًا و �أقعد ه عیل رسیر ذهب« )ابن الفقیه الهمذانی، کتاب 

البلد ان، ص 552(.
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»د ر روزگار ملوک فرس« که به د نبال این روایت آمد ه، تعبیر شخصی وی از روایتی کهن است؛112 
روایتی که به جهت تحوالت نهاد های اجتماعی و تغییر مفاهیم اصطالحات متناظر بر این نهاد ها د ر 

زمان او د یگر به طور د قیق قابل فهم نبود .

نتیجه گیری
چنان که گذش��ت، افع��ال āzād kardan/hištan و āzādīh dādan از مفهوم اولیة »پذیرفتن 
 )bandagān( وابستگان به د رون خاند ان« د ر د و مسیر، تحول معنایی یافتند : 1. پذیرش وابستگان
به جرگة اش��راف عالی رتبه و 2. رها کرد ن برد ه. از آن جا که د ر زمینة معنایی نخس��ت، د اخل شد ن 
bandaka د ر خان��د ان مخد وم و ب��ه عبارتی āzāta/āzād ش��د ن وی، او را از »قید  بند گی« رها 

می کرد ، لفظ »āzādīh« به معنای »رهایی« نیز گسترش یافت.113
با رواج فارس��ی نو، معنای »زاد ه ش��د ه د ر د رون خاند ان« و »عضو خاند ان« د ر حال فراموش��ی 

112. ابن بلخی د ر اد امه چنین آورد ه: »از آنچ عاد ت چنان بود ی د ر روزگار ملوک فارس کی همه سپاه س��االران و س��راهنگان و 
طبقات لشکر را همچون بند گان د رم خرید ه د اشتند ی و همگان را گوشوار بند گی د ر گوشها کرد ه بود ند ی پیر و جوان و ُخرد  و بزرگ و 
چون د ر پیش پاد ش��اه رفتند ی عاد ت چنان بود ی کی هر یکی کمر باالء جامه بس��تند ی و آنرا کمر بند گی خواند ند ی و هیچکس زهره 
ند اش��تی کی بی گوش��وار و کمر بند گی د ر نزد یک پاد شاه رفتی و رسم نبود ی کی د ر مجلس پاد شاه هیچ کس بنشستی البّته نزد  ملک 
د ست د ر کمر زد ه بیستاد ند ی، و چون رستم این خد مت پسند ید ه بکرد  کیکاوس او را آزاد  کرد  و گوشوار و کمر بند گی از گوش و میان 
او د ور گرد انید  و تشریف های نیکو د اد  و نواختها فرمود ، و نسخة آزاد نامه و عهد  کی از بهر رستم نوشت اینست«؛ سپس متن آزاد نامه را 
نقل نمود ه است: »بنام یزد ان د اد ار روزی د هند ه، این آزاد نامه کیکاوس بن کیقباد  فرمود  مر رستم بن د ستان را کی من ترا از بند گی آزاد  
کرد م و مملکت سیستان و زاولستان ترا د اد م بمملکت نگاه د اری و بر تخت نشینی از سیم زراند ود  و والیت کی ترا د اد م مال خویش 
و کالهی زربفت بعوض تاج بر سر د اری چون د ر والیت خود  باشی تا جهانیان بد انند  کی ثمرت خد مت و وفاد اری چگونه شیرین بود  

و حق شناسی ما بند گان را بر چه جملت باشد «
Le Strange & Nicholson, The Fársnáma of Ibnu l-Balkhí, Cambridge: Cambridge University Press, 1921, 

p. 43.

وید نگرن این روایت را د ر چهارچوب سازمان نظامی جنگجویان و حلقة مرد ان جنگجو )Männerbund( د ر ایران باستان تفسیر 
کرد ه، و رابطة رستم با کیکاوس را نمونه ای از رابطة یک جنگجو و شخص شاه د انسته است:

Widengren, Der Feudalismus im alten Iran, p. 21–23.

اگرچه روایت مزبور باید  د ر زمینه ای ش��به فئود الی بررس��ی ش��ود  اما به هر حال آن را نباید  تحت اللفظ تفس��یر کرد . روایت اخیر را 
طبری به صورت خالصه تر نیز نقل کرد ه اس��ت )Widengren, p. 23(. آن را به خصوص می توان با روایتی از گرد یزی مقایس��ه کرد  
که اصل خبر را به بیانی د یگر نقل نمود ه اس��ت: »و کیکاوس والیت سیس��تان و نیمروز و کابل و زابلس��تان و رخود  مر رستم را بد اذ و 
هرچ از هند وس��تان بگیرذ او را باش��ذ و بر این جمله او را منشور بد اذ و عهد  کرد .« )ابوسعید  عبد الحّی بن ضّحاک بن محمود  گرد یزی، 

َزین  االخبار، به اهتمام رحیم رضازاد ه ملک. تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، 1384، ص 74(.
113. بس��تن »کم��ر بند گی« یکی از نش��انه های بند گی بود  و خاتم��ه یافتن آن نیز با »باز کرد ن« این کمر همراه بود . چه بس��ا 

گسترش مفهوم »پذیرفتن د ر خاند ان« به مفهوم »رهایی«، بی تأثیر از این رسم کهن نباشد .
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بود .114 از طرفی با د گرگونی های اجتماعی متعاقب س��قوط ساسانیان، »آزاد ان« به عنوان یک گروه 
اجتماع��ی به تد ریج از میان می رفت.115 د ر آن زمان این امکان پد ید  آمد  که اصطالح »آزاد «، برای 
اطالق به »آزاد زاد ه/ مرد مان غیربرد ه« به کار رود . به این ترتیب، تقابل آزاد ان  � بند گان به مفهومی 
که د ر فارسی نو رایج است، یعنی برد گان د ر برابر غیربرد گان، صورت نهایی خود  را یافت. د ر مراحل 
āzād/ جد ید تر فارس��ی نو، واژه ه��ای »آزاد ه« و »آزاد مرد « تنها برخی از معان��ی ضمنی کهن واژة

āžāta را د ر خ��ود  حفظ کرد ه اند ، و د امنة معنای��ی واژة »آزاد « تقریبًا به تحوالت معنایی متأخر آن، 
یعنی مفهوم »غیربرد ه، رها، مجّرد « محد ود  شد ه است.
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محّمد تقی راشد  محصل، زند  بهمن یسن، تهران: مؤسسة مطالعات و تحقیقات فرهنگی، 1370، ص 5، 55(.
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IV.54 ud āzād ud wuzurg ud dehgān ī nēk az deh ud gyāg ī xwēš pad uzdehīgīh az bun-gyāg ud dūdag ī xwēš 

bē šawēnd )vide idem, p. 100, 138 et (60 ،8 راشد  محصل، زند  بهمن یسن، ص(
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al-Bīrūnī, Muḥammad ibn Aḥmad. The Chronology of Ancient Nations. An English 

version of the Arabic text of the Athâr-ul-bâkiya of Albîrûnî, or «Vestiges of the 
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