
تمثیلی مانوي

در نکوهشِ مویه و زاري به سوگ درگذشتگان

امید بهبهانی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

.است 1)پارتی(هاي پارسی میانه و پهلوي اشکانی  هاي مانوي به زبان گفتارِ حاضر نتیجۀ تأملی بر دو متن، از متن

متن .رسد و زاري، و آزاري است که دراثرِ آن به روحِ مرده می یانه، تمثیلی دربارة گناه مویه متنِ نخست به زبانِ پارسی م

هاي تاریخی قرار  بنديِ متن این متن که در گروه.به زبانِ پارتی، و دربارة رویدادي در یکی از سفرهاي مانی استدوم

هاي واحدي در این دو متنِ متفاوت مطرح  اً شخصیتنوعی با متنِ تمثیلیِ نخستین درارتباط است و ظاهر دارد، به

شناختیِ دو  در این گفتار، ضمنِ بررسیِ زبان.کنند دیگر را کامل می اي یک گونه ها به ترتیب، این متن این به.شوند می

.شود هاي فرهنگیِ آیینِ سوگواري در مانویت نیز پرداخته می متن، به بررسی ریشه

.و زاري، سوگواري آیینی هاي پارسی میانه و پارتی، گناه مویه  ویت، متنتمثیل، مان:ها کلیدواژه

.امکار برده پهلوي اشکانی به تر است، براي زبانِ پارتی را، که کوتاه در این مقاله نامِ.1
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درآمد.1

نهد و  دیگر می هاي پارسی میانه و پارتی را از دیدگاه موضوع، برابرِ یک گفتارحاضر دو متن به زبان.1

.پردازد ها می سپس به بررسی آن

؛ بهبهانی، 1975:183بویس، (نه است به زبانِ پارسی میا M45(dm):متنِ نخست با شناسۀ.2

نیز مطابقت داده )1973:90(1نگارنده آن را با ویرایشِ زوندرمان).1386:217،)ترجمه(تهامی

.رسد و زاري، و آزاري که دراثرِ آن به روحِ مرده می این متن تمثیلی است دربارة گناه مویه .است

مانوي که داماد خود را  2خن را دربارة زنی از گروه نیوشایانِآید، راوي، س که از بافت متن برمی چنان

بیند که تنها فرزند خود را ازدست داده  این زن، مادرِ دامادش را می.کند ازدست داده است، آغاز می

دارد و  روي او هم دست از مویه و شیون برمی ازین.اما باوجود این مصیبت، صبر پیش گرفته است

.طلبد دامادش بخشودگی از گناهان و آرامش می آن، براي جاي به

هر دو متن .به زبانِ پارتی و دربارة رویدادي در یکی از سفرهاي مانی است M77(g):متن دوم .3

:1386،)ترجمه(؛ بهبهانی، تهامی39-1975:38بویس، (منتشر کرد  3مولر.ك.و.را نخستین بار ف

،2009(4وست گیپرتیمتن، نگارنده آخرین ویرایش نویسی و آوانویسیِ این  در حرف).57-58

و برخی اصالحات )39-38؛1975:183(5را که خود برپایۀ نسخۀ ویراستۀ بویس)وبگاه تیتوس

، زنی از گروه 7روایت این متنِ پارتی، خبرا آوسیگ مانی، به.کار گرفته است است، به 6مکنزي

ببین که داراو پور !هان«:کند که ، را خطاب می)تازه درگذشتهداماد (،8نیوشایان، مادرِِ داراو پور

1. W. Sundermann.
برگزیدگان یا خواص، مانویانی بودند که فقط به امور .شد بخش می)شنوندگان(دو گروه برگزیدگان و نیوشایان  جامعۀ مانوي به.2

شد که نیوشایان  ، یعنی صدقاتی تأمین می»روانگان«ها با  پرداختند و زندگیِ مادي آن روحانی و هدایت تودة مردم یا نیوشایان می

.کردند تأمین می

3. F. W. K. Müller
4. Jost Gippert
5. Mary Boyce
6. D. N. MacKenzie

٧ Xēbrā Āwasīg:زوندرمان در .آیدهمان زنی است که تنها پسرش را از دست داده است نیوشازنی که از سنجش دو متن برمی

جنبۀ تحبیبی داشته خبرا آوسیگ احتمال می دهد که ترکیب آوسیگ، لقب  وخبرا یادداشت خود دربارة خاستگاه آرامی نام 

)٢، ١٩٧٣:٩٠(باشد

٨: Dārāwpūhr   و نام عامِ پوردارا،نامی پارتی، ساخته شده از نام خاص  .خبرا آوسیگداماد درگذشتھ، پسر تازه.
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سپس مادرِ فرزندمرده را از جایگاه واالیی که نصیبِ روانِ فرزندش شده است، آگاه»!رستگاري یافت

.بخشد ترتیب او را تسلی می این سازد و به می

جه گرفت که این دو متنِ مانوي، توان نتی ها می با سنجشِ این دو متن و کنارِ هم گذاشتنِ قرینه.4

و زاري به سوگ درگذشتگان، و امید به زندگیِ بهتر  نکوهشِ مویه«موضوعِ مشترکی دارند که همانا 

.است»از مرگ پس

(M45)پارسی میانه :بررسیِ متنِ نخست.2

حرف نویسی:الف

:نوشته صفحۀ روي دست

՚br ՚՚zynd ՚c xybr՚ nywš՚gc՚n.  

1/ wyn’rd hynd . ps h՚nc zn, 

2/ ՙy qnycg ՙy wywg m՚d, hndyšyd 

3/ kw ՙyn zn, kyš yk pws ՚st, ՚wš 

4/ ՙyn hrw wyr՚yšn kyrd, ՚wd mnc yk 

5/ dwxt ՚st. nwn hrw cy ՙyn zn 

6/ qyrd ՚wd wyr՚st, mnc h՚mgwng 

7/ ny՚bg kyrdn. ՚wd ՚wyc zn nwyst 
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8/ h՚mr՚st *wyr՚y՚n1

9/ c՚wn ՚wy *zn 

چند سطرِ متن ازمیان رفته است

:نوشته صفحۀ پشت دست

1/ mn, ky d՚  ՚w nwn ny d՚nystwm

2/ kw, k՚  ՚br pws ՙy ns՚ẖyn

3/ gryym, ՚yg ՙyn ՙy gy՚nyn ՚wznym.

4/ byc ՚c nwn prwn ny gryym, ՚wš

5/ ny ՚wzn՚n. ՚wš ՚st՚r hyštn

6/ ՚wd dwš՚rmyy xw՚st. ghyš

7/ xwd՚wn ՚pryn ՙy ws qyrd, ՚wd ps.

8/ *՚c ՚nwẖ b՚ šwd.

آوانویسی:ب

abar āzend az *xēbrā niyōšāgčān.

.نوشته است ویراستارانِ دست/نشانۀ ستاره روي واژه به مفهومِ بازسازي آن از سوي ویراستار.1
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1/ winārd hēnd. pas hān-iz zan, 

2/ ī kanīzag ī wayōg mād, handēšīd 

3/ ku1 ēn zan, kēš yak pus ast, u-š 

4/ ēn harw wirāyišn kird, ud man-2z yak

5/ duxt ast. nūn harw če3 ēn zan 

6/ kird ud wirāst, man-z hāmgōnag 

7/ niyābag kirdan. ud awē-z zan niwist 

8/hāmrāst wirāyān 

9/ če՚ōn awē zan ...

چند سطرِ متن ازمیان رفته است

1/ man, kē dā ō nūn nē dānist-om

).kwمدخل :1386بویس، (، آوا نویسی شده است  kصورت  ین واژه بهدر ویرایشِ بویس ا.1

2.-c[(i)z] متصل است که در آوانویسی پیش از آن، یک  قید تأکیدi گیپرت این واکۀ .آید ، یعنی، واکۀ میانجی می در آوانوشت

.شناختی ندارد نظر من توجیه زبان کند، به را آسان می ][cz–، که تلفظ قید تأکید متصلِ  iنبود  واکۀ میانجی .میانجی وجود ندارد

.cy)مدخل:1386بویس، (آوانویسی شده است   če/ čē هر دو صورت در ویرایش بویس این واژه به.3
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2/ ku, ka abar pus ī nasāhēn

3/ griyēm, ēg ēn ī gyānēn ōzanēm.

4/ bēz az nūn *parrōn nē griyēm, u-š

5/ nē ōzanān. u-š āstār hištan

6/ ud dōšārmī xwāst. gahē-š

7/ xwadāwan āfrīn ī was kird, ud pas

8/ *az anōh ba šud.

].صورت گرفته است)1973:90(مان نوشت زوندر تقطیعِ سطرها در متنِ باال برپایۀ حرف [

برگردانِ فارسی:ج

در حکایت خبرا، نیوشا زن

)وزاري متنی به زبانِ پارسی میانه در نکوهشِ مویه(

پس آن زن،.1اند ترتیب داده شده.1

مادرِ دختري که عروس بود، اندیشید.2

،)فقط یک پسر دارد(که این زن ، که او را یک پسر است .3

همه را ترتیب داده است ینا.4

.را حفظ کرده است نیست، حذف شده اما زوندرمان آن یدر ویرایشِ بویس این جمله که چندان رسانندة مفهوم .1
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اکنون هرچه این زن و مرا نیز یک دختر است و از هم.5

من نیز همان گونه)2()ترتیب داد(کرد و ویراست .6

زن.شایسته باشد بکنم.7 آن نیز)مادرِ عروس(و

آغازید به همان شیوه ویراستن.8

)مادرِ داماد(چنان چون آن زن .9

ممن که تاکنون ندانست.1

)پسرِ مرده()3(که اگر بر پسرِ نساگین.2

کُشم را می)زنده()4(گاه این جانین گریم، آن.3

پس نگریم و او را درنتیجه ازاین.4

آمرزش گناهان )داماد مرده(نکُشم و  براي او .5

و رحمت طلبید.6

دعاي بسیار کرد و پس)مانی(گاه حضرت  آن.7

جا بشُد از آن.8

M(پهلوي اشکانی :بررسی متن دوم.3 177(

حرف نویسی:الف

:نوشته صفحۀ پشت دست

1/ ՚w xyybr՚  ՚՚wsyg w՚xt kw *z՚n՚m kw d՚r՚w pwhr bwg wynd՚d ՚h՚d, cym

nyš՚n nxšg... dyd.

2/ ՚wd pd hwyn rwc՚n qyrbqr ՚wwd ՚gd. ՚wš՚n rw՚ng՚n prw՚n hw qyrd. ՚wd

՚h՚r jm՚n, kd
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qyrbqr pd ՚frywn wsn՚d hw sr՚wg pdwh՚d, ՚dy՚nyš wxd hry y՚wr nm՚c bwrd.

՚wd z՚dg՚n

pwrs՚d kwm՚n ՚bdys՚ kwt cy wsn՚d nm՚c bwrd. ՚wš wxd w՚xt kwm ՚w yyšwՙ

wxybyẖ

pydr ՚wd xwd՚y nm՚c bwrd, kwm ՚՚g՚dg cym ՚c hw wx՚št, ՚wd pdwhn cy

ՙšm՚ẖ pdwh՚d, hwyc

pdgryft. ՚wd wnwẖ, d՚r՚w gy՚n fryyštg՚n ՚՚w՚st ՚wd prw՚n mn *՚wyyšt՚n՚d, kd

wyr՚št ՙštyd pd šhrd’r’n brhm ‘bdyn.

3/ ’wd kd ’bwrs’m ’wd xybr’ ’’wsyg ‘šnwd, š’d šwd ’wd w’cynd kw hmwd’m

pd tw, xwd’y.

آوانویسی :ب

1/ … ō xēbrā āwasīg wāxt ku *zānām ku dārāw(puhr) bōγ windād* ahād,

čē-m nišān naxšag dīd.

2/ ud pad hawīn rōžān kirbakkar ōδ āγad. u-šān ruwānagān parwān hō

kird. ud āhār
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žamān, kaδ kirbakkar pad āfrīwan wasnāδ hō ? 1 )1(  padwahād*, adyān-iš

wxad hrē

yāwar namāž burd. ud zādagān pursād ku-mān aβdēsā ku-t če wasnāδ

namāž

burd. u-š wxad wāxt ku-m ō yišō wxēbēh pidar ud xwadāy namāž burd,

ku-m āγāδag

čē-m až hō wxāšt, ud padwahan če išmāh padwahād*, haw-iž padγrift ud

winōh,

dārāw(puhr) gyān frēštagān āwāst ud parwān man *awištānād, kaδ wirāšt

ištēd pad

šahrδārān brahm aβδēn.

3/ ud kaδ abursām ud *xēbrā āwasīg išnūd, šud ud pad kirbakkar pāδ kaft

ahēnd ud

).مقالۀ حاضر 1پی نوشت شمارة ←(ش، به جاي آوانوشت نشانۀ پرس.1
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wāžēnd ku hamwadām pad tū, xwadāy.

برگردانِ فارسی:ج

بخشد مانی مادرِ داغدیده را تسلی می

)رویدادي در یکی از سفرهاي مانی(

.»نشانِ عالی دیدم...چه من .افتیکه داراو پور رستگاري  1دانم«:به خبرا آوسیگ گفت که)1

و هنگامِ ناهار، .کردند)خیرات()6(آمد و آنان پیشِ او روانگان)مانی()5(گر هو در این روزها کرف)2

و فرزندانِ .بار نماز برد براي آن جوان استغاثه کرد، پس او خود سه)دعا(گر به آفرین  زمانی که کرفه

خداي سا، پدر و یبه ع«:او خود گفت.خاطر نماز بردي چه دینی پرسیدند که به ما نشان بده که به

و.»خویش نماز بردم، که آرزویی را که از او خواستم و دعایی را که شما خواندید او نیز پذیرفت

(=ببینید که آراسته شده بود به  درحالی.را فرشتگان آوردند و پیشِ من نهادند داراروان!)هان!

 رسامکه  و هنگامی)3.شهریاران)لباس رسمی()8(ِمرسومِ )7(کسوتاَب سیگ و خاین [برا آو

.»ایمان آوردیم به تو خداي«:گر افتادند و گفتند پايِ کرفه را شنیدند، رفتند و به]سخنان

***
محتواي این دو متن باورهاي کهنِ مانویان در برخورد با مرگ عزیزان، و امید به رستگاري ایشان .6

در مضمونِ این تمثیل و سنجشِ آن با با تأمل .دهد در بهشت روشنی، یا ملکوت اعلی را بازتاب می

هنگامِ سوگواري ویژة مانویت نبوده،  و زاري به توان دریافت که  پرهیز از شیون باورهاي زردشتی می

، بخشِ بندهش در.گونۀ یک ارزش، بر این پرهیز تأکید شده است بلکه در آیینِ زردشتی نیز، به

:خوانیم رود، چنین می سخن می»ر و خانۀ کیانشهرهاي نامی از ایرانشه«شانزدهم، که دربارة 

او را پتیاره این شیون و مویه .آفریده شد)سرزمین(بهترین 2هري ششم«

.3ستانند به چنگ و چکامه)سخن او را(یکی خوانَد و دیگران .کردن بیش آمد

1. در ویرایشِ بویس صورتz’n’hالتزامی آمده است شخص و یا سوم ، یعنی دوم شخصِ مفرد.

).7، یادداشت 1369:194بهار، (هرات .2

ابن بطوطه نیز در نواحی .گیرند کار این سنتی دیرین بوده است که در عزاداري سرود و ساز به.چکامه معنی سرود نیز دارد.3

).9همانجا، یادداشت (بختیاري چنین مراسمی را دیده است 
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ل چنین گوید که هريِ خانهاي تنی درگذرد، خانه را  ، زیرا، چون به خانه1ه

،2درازاي ماهی به پرهیز داریم)در(گونه که ما نُه شب را  همان.ند و بشَوندبهِلَ

).1369:134بهار،(».درازاي ماهی)در(ایشان خانه را بهلند و بشوند تا نُه شب 

توان چنین  ست، می اي مذهبی از دین زردشتی که نوشته،بندهشاز این برگردانِ واژه به واژة 

دانسته، سنَت ناپسند شیون و  ها می آن که هرات را از بهترین سرزمینبرداشت کرد که نویسندة 

آن سرزمین پنداشته  3تعبیرِ متن، پتیارة مویه کردنِ افراطیِ مردمانش را تنها دشمن و آفت، یا به

خوانده است و دیگران آنچه  نفر می گونه سوگواريِ آیینی یک آید، در این برمیکه از متن چنان.است

بینیم که نویسنده  در همین متن می.اند کرده خوانده است، همراه با چنگ و سرود، تکرار می میرا او 

البته به .ومان را به اهلِ هرات نسبت داده است کنندة خان ، یعنی ترك»خانه هل«صفت تحقیر آمیزِ 

فردي از افراد از درگذشت  اي کرده است که خود زردشتیان هم تا نُه روز پس این نکته هم اشاره

و زاري براي فرد  هم مویهارداویرافنامه در.اند کرده خانه از انجام دادنِ هرکاري در خانه پرهیز می

از فَرگرد  7تا 1در بندهاي .گران داشته است 4شمار رفته که پادافراهی گناهی بزرگ بهدرگذشته

:این کتاب چنین آمده است 16

)2جا فرازتر رفتم  ذر دست من گرفتند و از آنپس سروشِ اهلو و ایزد آ)1

دوزخ که روانِ ]چون[جایی فراز آمدم، دیدم رودي بزرگ و پرزور تاریک 

توانستند بگذرند،  بودند کسانی که نمی.فروهرانِ بسیار در آن رود بودند

گذشتند  گذشتند و بودند کسانی که به آسانی می که با رنجِ گران می]کسانی[

این کدام رود و این مردم کیستند که این چنین در رنج «:دمو پرسی)3

این رود، آن اشک بسیاري است «:سروشِ اهلو و ایزد آذر گفتند)4»هستند؟

ریزند و شیون و مویه و گریه  که مردمان از پسِ درگذشتگان، از چشم می

)6.شودریزند و به این رود افزوده می آنان خالف قانون اشک می)5.کنند می

1.wis  10همانجا، یادداشت (هل یعنی رهاکنندة خانه  خانه.دارد جا طاهراً معناي خانه در این.به معناي روستا و دهکده.(

هنوز نیز مرسوم است که .کردند وپز و هر کاري در خانه خودداري می ختظاهراً طی نُه شب، از درگذشت فردي از خانه، بقیه از پ.2

اما .نتراشیدنِ ریش، نزد مردان، نیز بازماندة این خودداري از کار است.کنند براي بازماندگانِ مرده، تا چند روز، دیگران غذا تهیه می

).11، یادداشت 1369:194بهار، (اند گشته کردند و تا نُه شب باز نمی مردم در هرات خانه را نیز رها می

).ذیل پتیاره:1373مکنزي ،  (پتیاره :، به معنی بدي، بدبختی؛ دشمن؛ در نجوم-paitiyāra:، اوستاییpetyārag:پهلوي .3

.مجازات:پادافراه یا پادافره.4
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هایی هستند که از پسِ درگذشته شیون و مویۀ  توانند بگذرند، آن ها که نمی آن

این کار [هایی هستند که کمتر  آن]گذرند می[تر ها که آسان اند، و آن بسیار کرده

، شیون و مویه و ]هستید[به جهانیان بگو، شما که در گیتی )7.اند کرده]را

چند ، بدي و سختی به روانِ درگذشتگانِ شما  اینگریه خالف قانون مکنید، چه 

).1382:62ژینیو،(رسد 

را به اهورمزدا  نش آنیرا بزرگ داشته و آفر»شادي«هاي هخامنشیان  نبشته دیگر در سنگ ازسوي

).114-117:ب1375،ابوالقاسمی←(اند  نسبت داده

استانیِ باورهاي مانوي و زردشتی در هایی که در سطرهاي باال آوردم نشانه هایی است از همد نمونه

این را نیز می دانیم که پیروان هردو آیین به حرمت .هنگام سوگواري و زاري به زمینۀ پرهیز از مویه

خوانیم که فرشتگان، روانِ  که در متنِ مانويِ مورد بحث می چنان.اند روانِ درگذشتگان باور داشته

.آرایند وت شهریاران میداراو پور، جوانِ درگذشته، را به کس

گُذاري  از دیرینگیِ یکسانی با ارج)1ها فروشی(داشت روانِ درگذشتگان  در باورهاي زردشتی گرامی 

دانند که در آیینِ زردشت  هاي هند و اروپاییان می را از باورها و سنت به آتش برخوردار است و آن

گواهیِ آثاري  و زاري کردن بر درگذشتگان بهدن یهاي موی اما در آیینِ زردشت بخش.نفوذ کرده است

:1381مزداپور، ←(داشت مردگان حذف شده است  از آیینِ گرامی بندهشوارداویرافنامه چون 

داشت روانِ درگذشتگان اختصاص یافته  هایی که در هردو آیین به بزرگ شرحِ نیایش).380-366

.است، بیرون از حوصلۀ این گفتاراست

توان در برخی  ثارِ تلفیقِ فرهنگ بومیِ بسیار کهنِ آسیاي غربی با فرهنگ آریایی را میهمه، آ بااین

ها آیینِ سوگ  ازآن یکی).51-1387:66مزداپور،←(اند، بازجست  امروز تداوم یافته ها، که تابه آیین

کشیدنِ بارِ  مفهومِ آمدن به این جهان، شهادت به.سیاوش نماد ایزد شهیدشونده است.سیاوش است

اي که تنها سیاوش گرفتارِ آن  افتادن در چرخه.هاي ناشی از آن، و پذیرفتنِ مرگ هستی و رنج

در فنیقیه،  4اَدونیسدر هند،  3رامهالنهرین،  در بین 2دموزينشده، بلکه در روزگارانی بس کهن 

1. fravaši

2.Dumuzi)سومري(،Tammuz/Tammuzi)3، پانوشت 1375:398بهار، (تموذ :قعهد عتی، و امالي آن در )اکّدي.(

.)ذیل رامایانه :1345دایرة المعارف مصاحب، (رامایانه قهرمان حماسۀ هندي .3

4.Adonis: دراساطیر یونان معشوق آفرودیتهAphroditeهمان، ذیل (شد ، خدابانوي عشق که پس از مرگ، نیمی از سال زنده می

).آدونیس
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رگ و باززایی در ن چرخۀ میدر آسیاي صغیر و یونان، هرکدام در ا 1اتیس در  مصر، و اوزیریس

هاي سوگواري و سوگوارانِ ویژة خود را  هریک از ایشان نیز آیین).392-1375:404بهار،(اند  افتاده

ها در بنیاد،  جاست که این اشک و نکته این.اند ها ریخته ها کرده و اشک اند که برایشان شیون داشته

اي کشاورزي بوده است و درواقع،  امعهها خاصِ ج نه براي این شهیدان بوده، بلکه همۀ این آیین

اي که تا در خاك پنهان  و شهید، نماد دانه.ها به باریدن بوده است ها جادویی براي واداشتنِ ابر اشک

.نشود، رویشِ آن ممکن نتواند بود

سره دیو، و  تر را یک تر از خود و خدایانِ باورهاي پیش جا که زردشت باورهاي پیش اما ازآن

هاي هخامنشی، دینِ شادي و زندگی بود،  نوشته گواهیِ سنگ خواند، و مزداپرستی، به ناستودنی

ازآن مانی هم، که بسیاري از آداب و  چندین سده پس.موییدن و زاري بر مردگان نیز نکوهیده شد

هاي دینی خود را به الگوي زردشتی برقرار کرد، جایی براي گریستن بر مردگان در دینِ خود  سنت

.شمار آورد آلود به ننهاد و آن را کرداري گناهباقی 

ها نوشت پی

جاي آوانوشت نشانۀ  خودداري کرده است و گیپرت هم به  sr’wgبویس از آوانویسیِ واژة   .1

.پرسش گذاشته است

معنیِ  مشتق شده، به vi، و پیشوند raz، و اوستایی  rad*ویراستن از ریشۀ ایرانی باستان .2

.دادن و بهبودبخشیدنِ وضعیتی است کردن، ترتیب مفهومِ اصالح جا به ، و در اینکردن مرتب

معنی  نساگین در این ترجمه صفت نسبی فرض شده است که از واژة دريِ زردشتیِ نَسا به.3

(تشکیل شده است)نی–(جسد، و پسوند صفت نسبیِ  )-nē(فارسی  بازمانده از پسوند )نی–.

ابوالقاسمی، (باستانی است )-aina(افتۀ پسوندیۀ غربی است که صورت تحولدر ایرانیِ میان

قرار گرفته تا از  )نی-(و پسوند صفت نسبیِ  نسابینِ واژة  )گ(صامت میانجیِ ).317:الف1375

 دو مصوت برخوردā وiدر متنِ پارسیِ .تر کند جلوگیري و تلفظ را آسان)نی–(ونسا در

میانه، صورتnasāhēn نساگین، به را داریم که در برگردانِ فارسی به قیاسِ شرمگین،  صورت

.ها آمده است غمگین و مانند آن

1.Attis:رد و باز زنده می ه مانند آدونیس هرسال میخداي حاصلخیزي کهمان، ذیل آتیس(شد  م.(
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)نی-(پسوند .تشکیل شده است  )نی–(،اسمِ معنی و پسوند  جانجانین صفت است که از .4

)nē-  در ایرانی میانۀ غربی، و–aina  ه جان است، یعنی آنچه مربوط ب)درایرانی باستان.

گردد، یعنی در تقابل با صفت  به روانِ پسر بازمی)زنده(=دار  صفت جانین یا جان آلاحتما

.جانِ اوست نساگین که صفت جسمِ بی

مفهومِ  ؛ لقبِ مانی به)گر–(واژة مرکب از کرفه به معنی ثواب، کار خیر، و پسوند صفت فاعلیِ .5

.دهندة نیکی، خیر انجام

.شود نذرها و صدقاتی است که نیکی یا خیرِ آن نصیبِ روانِ مرده می»روانگان«.6

بهبهانی، (مفهومِ لباس و درواقع وضعیت ظاهري، یعنی کسوت است  به brahmواژة پهلوي .7

1384:112-95.(

8.aβδēn)رسم؛ مرسوم:(در پارتی.ēwēn)در فارسی میانۀ مانوي):سم؛ مرسومر.

ēwēnag)در فارسی:آیینه.در پهلوي):نوع، آیینه.
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