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  4-1: پهلويات
  )استاديار دانشگاه تهران( مقامي سيد احمدرضا قائم

 و عبارت  بارة چند لغت مقالة حاضر مشتمل است بر چهار يادداشت مستقل در: چكيده
در متون پهلوي برآمده » فراوان«يادداشت اول به جستجوي اشتقاق لفظ فارسي . پهلوي

 ةلأبه فارسي ميانة مانوي در بارة مسست است؛ يادداشت دوم ترجمه و شرح عبارتي ا
شناخت در مانويت و تصحيح آراء گذشتگان در باب آن؛ يادداشت سوم بحثي است در 

و جستجوي علت تحول معناي ) saxwan: پهلوي(» سخن«بارة معاني مختلف لفظ فارسي 
لغت ؛ و يادداشت چهارم بحث كوتاهي است در بارة شاهنامهدر » كار«به » كالم«آن از 

در فارسي و عربي و بيان اين احتمال كه اين لغت مستقيماً از فارسي ميانه وارد » قهرمان«
  .واسطة زبان آرامي به آن زبان راه يافته است عربي نشده، بلكه به

  .شناسي مانوي  فراوان، سخن، راز، قهرمان، معرفت:ها كليدواژه
  

اند، ممكن است يا  اهم آمدهتفاريق در سر درس پهلوي فر اين چند يادداشت كه به 
موضـوع يكي از . آيند  باشند يا در تكميل آراء گذشـتگان به كـار  اي تازه ن يافتهمتضم

هاي پهلوي،  ها متني مانـوي اسـت و موضوع چهار يادداشت ديگر لغات متن  يادداشت
  1.ها هم خواهد كشيد ولي بحث ناگزير به بيرون از اين متن
                                                  

  .هاي دوست عزيزم، پژمان فيروزبخش، هستم در اين نوشته هم مثل گذشته مديون راهنمايي) 1  
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1 .fragān  
 اندرزي آمده كه سه جملة آن چنين )79-78: 1913آسانا  جاماسپ( ي پهلويها متندر 
 :است

ān sūd nē pad sūd abāyēd dāštan kē pas az ān ziyān ī was bawēd, ud ān 

rāmišn nē pad rāmišn abāyēd dāštan kē pas az ān andōh fragān bawēd, 

ān xwašīh nē pad xwašīh abāyēd dāštan kē pas az ān taxlīh ī garān 

bawēd .  

 آن سود را نبايد سود دانستن كه پس از آن زيانِ بسيار باشد، و آن رامش :ترجمه
باشد؛ آن خوشي را نبايد  فراوان را نبايد رامش دانستن كه پس از آن اندوه
  . خوشي دانستن كه پس از آن تلخي گران باشد

اصل . اند و مانند آن ترجمه كرده»  شالودهاساس، بنياد،«ها  نامه  را در واژهfragānكلمة 
 هم garān و wasمعنا هم همين است؛ ولي چنانكه از ترجمة ما پيـداست و كلمات 

ترجمة آن در اين . است» فراوان«كنند، اين اسم اصـل كلمة فارسي  آن را تأيـيد مي
وت دوم مص. و مانند آن با نحو و سياق عبارت سازگار نيست» بنياد، اساس«جمله به 

 و بعداً به w به gتبديل . كلمه در فارسي، بر اثر تجانس يا همگوني، تغيير كرده است
v رو«نظير كلمات ( هم گرچه شواهد بسياري ندارد، گاهي اتفاق افتادهمرواريد«و » م «

و ترديدي كه ) gugārdanاز » گواردن« و āgām  ازāwām و gugāyاز » گواه«و 
به » اساس«تحول معناي لغت ظاهراً از . اهراً وجهي ندارداند، ظ بعضي در آن كرده

اتفاق افتاده است » بسيار«و از آنجا به » درست و حسابي«و » تمام و كمال«، »اساساً«
 ظاهراً اسمي است كه fragānبه عبارت ديگر، ).  در زبان آلمانيgründlichقس مثالً (

 است، شايد بر اثر حذف حرف عربي در فارسي به قيد و صفت بدل شده» ةزياد«مثل 
 pad.اضافة 

  fragān از ريشة kan- است، ولي كدام kan- ؟ به نظر ماkan- »محققان به .»كندن 
كه » داشتن  دوست« -kanگذشته از (اند  هاي ايراني قائل شده  در زبان-kanسه ريشة 

» ندننهادن، وضع كردن، افگ«، »پر كردن«، »كندن«در معاني ) بيرون از بحث ماست
گذشته از آنكه . )233-229: 2007: توان در كتاب چئونگ يافت؛ چئونگ خالصة مطالب را مي(
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: LMYTWNدر پهلوي، هزوارشِ (» رمايه«و » وضع«شدن به دو معناي متفاوت   قائل
abgandanگرفتن پيشوندها بعيد  نظر  براي ريشة واحد بدون در ) ، از همين ريشه است

 -kanريشة ) آيد آن چنان كه از فهرست چئونگ برمي(ايراني هاي  است، در همة زبان
رسد كه معاني  به عبارت ديگر، به نظر مي. دارد» كندن«بدون پيشوندها فقط معناي 

همه حاصل اضافه شدن » بنيان نهادن«و » وضع كردن«، »پر كردن«مختلفي چون 
و » ويران كردن «پيشوندهاي مختلف به اين ريشه است، چنانكه ترديد نيست كه معاني

بنابراين، ظاهراً . اند هم حاصل اضافه شدن پيشوندهاي ديگر به اين ريشه» دفن كردن«
را ذيل يك ريشه آورد و » دفن كردن«و » بنيان نهادن«و » پر كردن«، »كندن«بايد معاني 

 اثر اضافه شدن پيشوند دررا هم از همان ريشه استنباط كرد، » افگندن«حتي معناي 
apa- .ريشة مستقلي از » افگندن«ر غير اين صورت، بايد براي دkan-» قائل شد، » كندن

  .هاي ايراني ندارد ولي اين ريشه نظيري در بيرون از زبان

2.ēn darān īm az abar nibišt   
 در متون مانوي تركستان M 9 Iدر متني مانوي كه آندرئاس و هنينگ آن را به شمارة 

 هاي مانوي متن چاپ و ترجمه و بويس در كتاب )299- 297: 1933آندرئاس و هنينگ (
 تجديد چاپ و شرح كرده است، عبارتي آمده كه مانند ad با نشانة )89-88: 1975بويس (

 ولي با آنكه عقايد 1.است» شناخت«ساير اجزاي متن، در بارة تلقي ماني از مسألة 
نگ از عهدة فهم مانوي در اين باب روشن است، عجيب است كه دانشمندي چون هني

   :درست متن برنيامده است
ba mābiz hād kas kē gōwād kū ka dānišn ba pad ēn darān, īm az abar 

nibišt, anē ō mardōhmān madan nē šāyēd pas harw kēš ēn darān drist 

pad dānišn ud hāwand ud ēwgānag sazēd būdan. 

 ēg abar ēn xīr passox ēd kūm andar ēn nibēg pad was gyāg +frāy-

dānišnīh ud +kamb-dānišnīh ī gyān az āmēzišn-īš pad ristagīgīh 

wahānag nimūd. 

                                                  
دهد كه متن از خود ماني  گويد كه سبك پيچيدة اين متن نشان مي بويس در يادداشتي در همان جا مي) 1  
 .نوشته است  ميانه نثري بالنسبه استوار مياگر نظر او درست باشد، ماني در فارسي. است
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  :كنند  عبارت را چنين ترجمه مي)298: همان(آندرئاس و هنينگ 
ها يا  باب(» درها«چون دانش جز از طريق اين «: اما مبادا كه كسي ايراد كند

بايد » درها«تواند رسيد، پس اين  تم، به مردمان نمي، كه من در باال نوش)فصول
پس . »لحاظ دانش و مانند آن ــ درست و يكسان باشد  براي هر كيشي ــ به

من در اين نوشته در بسياري مواضع نشان «: پاسخ من در اين باره چنين است
آميزشي است كه جان ) ميزان(دليلِ ) آدمي(ام كه زيادت و كمي دانش جان  داده

  .»شود بدان دچار مي ...اسطة و هب
نويسند كه ترجمة اين جملة اخير به سبب وجود  مؤلفان در پاورقي همان صفحه مي

با   به هر حالaz āmēzišnگويند كه   محل ترديد است؛ نيز ميristagīgīhكلمة مبهم 
wahānag1975بويس (بويس هم در توضيحات خود .  مرتبط است نه با مطالب قبلي :

  .آورد مشابه ترجمة آندرئاس و هنينگ اي مي پذيرد و ترجمه ين را مي هم)89
واسطة يك كلمة شاذ   اما فقط اين نيست كه معناي جملة پاياني عبارت مذكور به  

اوالً بايد معناي : محل ترديد باشد؛ ترجمة آندرئاس و هنينگ مشكالت ديگري هم دارد
darānگوييم كه به  م گفت و اجماالً ميتفصيل از آن سخن خواهي  را دريافت كه به
گويد كه من در سطور قبل در اين باره  نويسندة متن مي(است » حواس ظاهر«معناي 
 dānišn در بين دو كلمة ud؛ ثانياً )ام، ولي متن در دو جا افتادگي چندسطري دارد نوشته

 بر خالف نظر wahānag بدون ترديد خطاي كاتب و زايد است؛ ثالثاً hāwand و
؛ āmēzišn است و نه kamb-dānišnīh و frāy-dānišnīhندرئاس و هنينگ مضاف به آ

 .š- و ضمير سوم شخص مفرد kēندارد، بلكه مركب است از » كيش« معناي kēš و رابعاً
  :توان عبارت را چنين ترجمه كرد با اين توضيحات مي

)  ظاهريعني حواس(» دران«و اما مبادا كسي بگويد كه چون دانش جز از اين 
تواند رسيد، پس همة كساني كه اين  كه من در سطور قبل نوشتم به مردمان نمي

، بايد كه در )يعني حواس ظاهرشان درست كار كند(آنها درست باشد ) درانِ(
اما پاسخ من در قبال اين مسأله آن . مساوي و يكسان باشند) يا شناخت(دانش 

، و نمودم كه علت زيادت و است كه در اين نوشته در بسياري مواضع نوشتم
  . است1با تن) جان(آميزشِ آن ) يعني در مرتبة شناخت آن(كمي دانشِ جان 

                                                  
  1 (ristagīgīh) ًاست» حيات«كه » جان«احتماالً استعاره از تن است در برابر ) مرگ: ظاهرا.  



  57  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مقاله    1هاي ايراني  ها و گويش زبان  
 4- 1: پهلويات  

دانش و شناخت وابسته به سالمت حواس ظاهر نيست؛ : معناي عبارت روشن است
كمي و زيادي آن ناشي از آميختن جان با تن و جدا شدن آن از تن است و اين 

اند نه راهنما به شناخت و فرورفتن  ني؛ حواس راهزنمضموني است شايع در ادب عرفا
  .در جهان جسم دور شدن از معرفت است

را باز » حواس ظاهر« و وجه ترجمة آن به darānاما اكنون الزم است كه معناي   
حواس ظاهر است؛ از » در«الاقل در سه متن مانوي تصريح شده كه مقصود از . نماييم

 و )42-41: 1975بويس ( طبع و شرح كرده h نشانة جمله يكي در متني كه بويس با
 آندرئاس و هنينگ و در متون مانوي تركستان در جلد دوم M 2 Iمساوي است با متن 

در ذيلِ » روح خراسان«از زبان » ...پنج درِ چشم و گوش و «آن آفات هر يك از 
harrōbišn ī panzān darān طبع و  بيان شده، و ديگري در متني سغدي كه هنينگ
   و همين عنوان را به سغدي دارد)38-37: 1936هنينگ (ترجمه و شرح كرده است 

)pnc δβrty' 'nwyj'mndy( چشم و » پنج درِ« و در ضمن آن گوينده از خطاياي اين
هاي مانوي هم تشبيه  بيرون از متن. يك عذر و استغفار طلبيده است يك... گوش و 

: 1348؛ مدرس رضوي 86بيت ( سير العبادسنايي در . دنظاير بسيار دار» در«حواس ظاهر به 
 از پنج )2683- 2682، ابيات 157، ص ديقهحسنايي، ( حديقه و در )252 و شرح آن در ص 186

 و مؤلف )»پنج در«ذيل : 1377دهخدا : قس(حواس سخن گفته » خانة پنج در«در حواس و 
 .را به كار برده است» پنج درخانة « منظوم هم همين تعبير نامة مذهب روشنايياسماعيلي

، مجموعة مصنفاتسهروردي، (  العشقة في حقيقشيخ اشراق هر يك از حواس ظاهر را در 
: قس( حي بن يقظانناميده و در اين كار گويا از ابن سينا در » دروازه «)280- 278، ص 3ج 

راه » كوي «خوانده و» ها كوي« تأثير پذيرفته كه حواس را بر طريق رمز )507: 1387كربن 
» دربي«ها در شهرهاي قديم  و گذار است و ظاهراً به اين هم بايد توجه كرد كه كوي

خوانده » كوي«و » در«اند،  ادراك محسوسات» واسطة«حواس از آن جهت كه . اند داشته
،  مصنفاتةمجموعسهروردي، ( ة  الغربية  الغربة  قصشبيه اين معنا را شيخ اشراق در. اند شده
ي دماغ سخن »ها جوي«يا » انهار« آورده است، آنجا كه به اشاره از )287، ص 2ج 
 آنجا كه حس مشترك را به حوضي )87، ص 3، ج همان( هياكل النّورگويد و هم در  مي

  معلوم نيست كه منشأ اين رمز .كند كه سر پنج جوي حواس ظاهر در آن است تشبيه مي
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در مكاتب فكري هند، از جمله در مكتب . هاي مانويان، غربي است يا شرقي در نوشته
اند و قواي باطن را  خوانده» درها«را ) bāhyendriya(سانكهيه، قوا يا حواس بيروني 

هاي يونانيان ــ نه فقط   از طرف ديگر، در نوشته)373، 317: 1967زيمر : قس(» ها دربان«
 .بخوانند )θύρα( »در«هاي فالسفة ايشان ــ هم رايج است كه حواس را احياناً  نوشته

اند و ارسطو و بعضي فالسفة ديگر از   ناميده)πύλη(» دروازه«فيثاغوريان چشم را 
ليدل و اسكات : اجماالً قس(اند  تعبير كرده) πόροί(» مجراها«يا » گُدارها«حواس مكرراً به 

ناميده » مجراها«حواس را اول بار ظاهراً هراكليتوس . )1553، 1450-1451، 811: 1940
هاي قديم هندي هم  و با اين حال، اين تشبيه در نوشته) 429: 1962گاتري : قس(است 

يي كه »منفذها«اند با  ؛ در اين فقره سر را به جامي تشبيه كرده9، 8، دهم، اتهروه ودا: قس(نظيري دارد 
 در باري منشأ اين رمز. )553: 1925كيث : نك. اند ور ــ يعني حواس ــ در آنها ساكن هفت ديده

تمثيالت مانوي هرچه باشد، ترديد نيست كه با توجه به تلقي مانويان از مسألة شناخت 
  1.و نحو و سياق جمالت، عبارت مورد بحث را بايد چنانكه گفتيم ترجمه و تفسير كرد

3 .saxwan )سخن( 

آمده است كه در دين پنج چيز را برتر از )  در طبع شاكد23شمارة  (دينكرد ششمدر 
  : اند زها دانستهديگر چي

راستي، رادي، كسب فضايل و دوري از رذايل، كار و كوشش، دفاع و وكالت؛ و در   
  :گويد وصف آخرين مي

jādag-gōwīh ēd pahlom kē awē kas rāy saxwan gōwēd ī a-gōwānd, uš 

must ud gilag ī xwēš guftan nē tuwān. 

كه سخنگو نيست و دفاع و وكالت آن بهتر است كه از كسي دفاع كنند 
  . تواند مظالم خود را بر زبان آورد نمي

 در طبع شاكد كه در آن 132قس شمارة (» كردن  دفاع«يعني » گفتن  سخن«در اينجا 
  )3/3 (زند ويسپرد، چنانكه مثالً در )62/12: روايت پهلويسهوي رخ داده است؛ 

                                                  
 . ده سال پيش از اين، با استادش، دكتر بابك عاليخاني، است بخشي از اين يادداشت حاصل مباحثة نويسنده،) 1  
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saxwan-gōw  بهjādag-gōw در داستان معروف .)301: 1949دابار ( تفسير شده است 
 هم به احتمال بسيار در جايي كه گوشورون به )84ص ( روايت پهلويگرشاسپ در 

 همين دفاع در محكمه saxwanخيزد، مقصود از لفظ  دفاع از روان گرشاسپ برمي
 و هم (saxwanتوان به آنها افزود،  شمار، كه البته مي گذشته از اين شواهد اندك. است

passox (و بعضي » شهادت«و » دعواي حقوقي« حقوقي معموالً معناي هاي در متن
 دفتري است كه سخنان دو طرف دعوي saxwan-nāmagمعاني نزديك به اينها دارد و 

  .)380- 379: 1977: پريخانيان: اجماالً نك(شده است  در آن ضبط مي
 ريشة ، در)419: 1973بنونيست (، چنانكه بنونيست توجه داده saxwanاين معناي لفظ   
  در فارسي باستان هم شاهدي دارد؛ آنجا كه داريوش در كتيبة نقش رستم خود1آن
)DNb 21-24(بگويد«گويد سخني كه مردي عليه ديگري   مي «)θātiy( مرا متقاعد 

 فارسي باستان، كه -θah اين ريشة. كند، مگر آنكه بعضي مراحل قانوني را طي كند نمي
 هندواروپايي -k̑ems* ة ودايي است، به يك ريش-śaṁs و اوستايي -sąhبرابر با 

- 1986: مايرهفر: اجماالً نك(اند  دانان گفته گردد كه معنايش آن چنان كه هندواروپايي برمي
هاي مشتق از آن  است و اسم» سخن رسمي گفتن«و » كردن  اعالن «)2/599-600: 2001

از اينجاست كه . ي استاش مقام و مرجعي عال در اصل معناي سخني دارند كه گوينده
كه معناي رايج ريشة آن است، معناي » ستايش و حمد«، جز معناي  ودا در-śaṁsaمثالً 

است » تعليم«، كه معادل اوستايي آن است، -sə̄nghaهم دارد و معناي » )دادگاه(حكم «
-385: 1973(در واقع بنونيست . رود  كار مي مزدا به اهوره» كالم«و مخصوصاً در مورد 

است بر اثر » گفتن  سخن«هايي كه معناي اصليشان  ها و اسم  نشان داده كه ريشه)431
  وحي و تقدير«، »حكم«تخصيص معنا، بعضي معاني حقوقي و ديني خاص، از جمله 

                                                  
  1 (sāxvan-رابر با  اوستايي ظاهراً بśāsuṣ- سنسكريت و بنابراين از ريشة sāh-) سنسكريت:śās-  ( است

تعليم كردن، حكم كردن، «معناي ريشة اخير . 3/36، 2/314: 1991-1988پيرار   ؛ كلنز و 337: 1975هوفمان (
نقل ( كويپر است و به نظر» گفتن سخن « هندواروپايي كه معناي اصلي آن هم ظاهراً -k̑eHs*است از » دادن آگاهي 

 پهلوي را محققان از saxwanبا اين حال، ).  فارسي باستان هم از آن است-θah) 2/633: 2001-1986مايرهفر : از
اند، مگر آنكه مانند بعضي  در اين صورت، گويا ترديد نيست كه اين دو ريشه به هم آميخته. دانند  مي-sąhريشة 

ارجاعات به كتاب بنونيست در . غت مجزا بدانيم و اين بعيد است را دو لاوستا در -sāxvan و -saxvanمحققان 
  .اينجا به نسخة انگليسي آن است كه در دسترس ما بوده است
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 در يوناني dikéاز آن جمله است كلمة معروف . اند ، گرفته»ستايش«و » داوري«، »الهي
نشان دادن از «است و اشتقاقاً معناي » قانون قبيله«ش ا كه معناي اصلي» عدالت«به معناي 

 در اوستايي و ودايي كه از جمله در -diśو  -disهم ريشه با (دارد » طريق كالم و حكم
هاي آن در   در التيني كه از بازماندهdicereشود و  استفاده مي» وحي و تعليم الهي«معناي 

 در التيني است به معناي fasز اين كلمات  ديگر ا1).است) ديكته (dictéeفرانسة امروز 
 fate/fatum :قس ( است»سخن گفتن«كه آن هم مشتق از فعلي به معناي » حكم الهي«
  ).كه معناي اصلي آن هم سخن است» تقدير، سرنوشت«

هاي پهلوي عالوه بر معناي   در نوشتهsaxwanشود كه چرا  پس از اينجا معلوم مي  
در . اما اين معناي ديني نياز به شواهدي دارد.  ديني هم داردمعمولِ آن، معناي حقوقي و

گويد كه زرتشت به نيروي ايمان   مي)242، 68: 1389  راشد محصل:؛ قس70/4( دينكرد هفتم
، يعني وحي و كالم دين، قادر به درمان اسب )rāst saxwan(» سخن راست«به آن 

، در بيان )89- 88: 1386  تفضلي آموزگار و:؛ قس13/24( دينكرد پنجمدر . گشتاسپ شد
به كار رفته ) كالم دين (mānsar تقريباً مترادفsaxwan برتري انتقال شفاهي دين، 

 و -sə̄ngha به پهلوي است كه در ضمن آنها اوستاهاي  ها ترجمه تر از اين مهم. است
sə̄ŋha- به saxwanكم و  نقل شده و گفتيم كه يك معناي اين لفظ اوستايي تعليم و ح

   2.مزداست كالمِ اهوره
 saxwanاما يك لفظ ديگر پهلوي هم هست كه به يك معنا تقريباً در حوزة معنايي   

واسطة    از آن جهت كه سرّ پوشيدة الهي است كه بهrāz.  استrāzگيرد و آن  قرار مي
: دينكرد هفتم: قس مثالً(توان دست يافت  الهام يا چشم جان يا خرد ايزدي به آن مي

 به معنايي كه گفتيم ارتباطي دارد و saxwanبا ) ، و شواهد متعدد ديگر5/10؛ 4/84
ت ، مؤلف، در حقيقت در بيان عل بندهشدر آغاز. حتي ممكن است با آن همراه بيايد

گويد كه پيش از روزگار تازيان معارفي در ايرانشهر بود كه از ياد  تأليف كتاب خود، مي
                                                  

دارند و ظاهراً معناي اصلي آن » سخن گفتن«عربي هم در عبري و اوگاريتي معناي » وحي«هاي  ريشه هم) 1  
  ).429: 2002زاميت (بوده است » سخن گفتن«ريشه هم 

دارد و » مجموعة متون مانوي«و گاه معناي » وعظ« در متون ايراني مانوي، كه گاه معناي saxwanدر بارة ) 2  
  .گوييم از اين جهت متأثر از اصطالحات اصلي مانوي به زبان آرامي است، در اينجا چيزي نمي
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اين . آورد ف بود با وجود كوشش بسيار به دست نميرفت و هر كه خواستار آن معار
خواند و چند سطر  مي» سخنان ژرف«و » رازهاي گذشته و آينده«معارف را مؤلف 

) kardag(سخن و سنت و پرستش و كارهاي نيك «بعدتر آنها را به بياني ديگر 
كه شاكد  چنان، »رازهاي گذشته و آينده«مقصود از . نامد مي» راز و فرهنگ«و » دينان نيك

 حدس زده، رازهاي آغاز خلقت و رازهاي جهان ديگر است و )1، يادداشت 206: 1969(
  1: مدعي است در كتاب خود آورده استبندهشاين همان چيزي است كه مؤلف 

 az madan ī tāzīgān ō ērānšahr, rawāgēnīd-ī-šān duš-dēnīh duš-

xwāhīh-ī az kayān hu-dēnīh ud az dēn-burdārān āzarmīgīh ānāft-rāzān 

< ī > būd bawēd, saxwanān … zufr … az ayādagīh ud dānišn ī pādram 

uzīd. 

پس از آمدن تازيان به ايرانشهر و روا كردن ايشان بدديني و بدخواهي را ــ كه 
ديني و از اهل دين آزرم ببرد ــ رازهاي گذشته و آينده و  از شاهان خوب

  .از خاطر و علم مردمان بيرون شد. .. ژرف...  سخنانِ

گيرند؟  به يك معنا تقريباً در يك حوزة معنايي قرار مي» سخن«و » راز«اما چرا گفتيم 
 2.آيد  اوستايي مي-rāzanاند، از   دريافته)منابع: نك(اهللا مجتبايي  ، همچنانكه دكتر فتح»راز«

rāzan/r-  اوستايي برابر است باrājan- و معناي آن )446: 2001-1986فر مايره: نك( ودايي 
 بسيار -śaṁsaو پيداست كه معناي آن به » نماز و نيايش«است و هم » حكم«هم 

در ؛ بارز استفروردين يشت  157در معناي نيايش مخصوصاً در بند (نزديك است 
   به كار رفته، يعني همان فعلي كه-barشده و با فعل ) ستايش (-staomaآنجا عطف به 

                                                  
اشكال را ناخوانده ايم و دو كلمة محل  تبعيت كرده) 206: 1995(ما در اينجا در كليات از شاكد ) 1  

نه او .  در اين جمله معنايي ندارد و ضبط نسخه را تغيير داده استrāzān ، گفته است كه)2005(پاكزاد . ايم گذاشته
نامد، يعني   ميēn frahang ud rāzتر نويسنده همين معنا را  اند كه چند سطر پايين و نه مرحوم بهار توجه نكرده

  .ر چند سطر قبل آمدراز كه د» اين«معارف و » اين«
ي فارسي »رها«و » رستن«يا با » جاي خلوت« اوستايي به معناي -razahمحققان غربي معموالً آن را با ) 2  

در تفسير فقرة ) 134: 1390شوارتس (مارتين شوارتس . اعتبار است كلّي بي اين هر دو رأي به. اند مرتبط دانسته
 هم -rāzaدهد كه شايد بتوان اين كلمه را مفعولي جمع از  تمال مي احrāzə̄ng در بيان معناي گاهان از 34/12

 برخي از .ولي اين حدس هم درست نيست.  در پهلوي استrāzدانست و به نظر او اين كلمة مفروضِ اخير اصل 
  ).245: 2009توماس (چنان در اشتقاق آن مرددند  محققان نيز هم
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كلنز ). 113-2/112: 1991هومباخ : نك rāz burdan. : در پهلوي هم استعمال داردمعموالً
 جديد اوستايدر 1.مزداست اهوره» حكم« قديم اوستايگفته كه مقصود از اين لفظ در 

 -vacahو ) خطابه (-vyāxnaخاصيت كالمي آن مخصوصاً از ارتباط آن با الفاظي چون 
و ) كيش (-t̰kaēšaري آن از ارتباطش با الفاظ شود و خاصيت دستو مشخص مي) گفتار(

dāta-) 1/14 :1991- 1988؛ كلنز و پيرار 282-280: 1974كلنز () قانون( .rāzan- حكم پادشاه 
و حكم پادشاه ) در سنسكريت هم ريشه است» شاه« به معناي -rājanاين كلمه با (است 

معنا وارد متون يهودي و مسيحي اهالن پنهان بماند و به اين هر دو  جهان كه بايد از نا
اند  تفصيل در بارة آن بحث كرده   و اين چيزي است كه دكتر مجتبايي به2هم شده است

  .و ورود در آن در اينجا وجهي ندارد
همچون (گاه » سخن«شاهنامه در . شاهنامهتوان گذري كرد به  اكنون از اينجا مي  

   3:داردمعناي تقدير و راز زمانه و كار زمانه ) »راز«

ــرد فريــدون فرزانــه شــد ســالخورد ــدر آورد گَ ــار ان ــاغ به ــه ب ب
شود سست نيرو چو گردد كهـن برين گونه گردد سراسـر سـخن

  )286-285 هاي دفتر اول، فريدون، بيت(

همين باشـد و نـو نگـردد كهـن چنين رفت از آغاز يكسر سـخن

  )1265دفتر اول، منوچهر، بيت (

سراسر هم اين است گيتي به بن سخن]؟ [زچرخ برين اندر آري

  )575دفتر اول، منوچهر، بيت (

                                                  
  . به معناي كالم شخص ستايشگر است50/6 به اين معناست، ولي در 34/12در يسن ) 1  
معناي اول از . هم استعمال شده است» عشاي رباني«و » نماد، رمز، تمثيل«راز در متون مسيحي به معناي ) 2  

: 1959بنونيست : نك(راه ترجمه به متون سغدي مسيحي و متون مانوي به زبان پهلوي اشكاني هم راه يافته است 
اطالق آن بر عشاي . خود را هم حفظ كرده است» نيايش«ز در متون مسيحي معناي شايد بتوان گفت كه را). 285

عالوه عشاي رباني  تن و گوشت مسيح است و به» رمز«رباني از آن جهت است كه به قول ترتوليان، نان و شراب 
  .493، 483 :2000جانسن : ؛ در اين باره نك»ها ها و نيايش ستايش«اي مركب از  اي است غيرخوني؛ فديه فديه
: 1390رواقي ( آمده است فرهنگ شاهنامهبعضي شواهد مفيد هم در . شواهد از طبع خالقي مطلق است) 3  

2 /1455.(  
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  :يا نزديك به آن است» راز«مترادف » سخن«در اين ابيات معناي 
ــوي    هـا، بجـوي اين سـخندرستبه پرده ــكارا بگـ ــيش ردان آشـ ــه پـ بـ

  )1242دفتر اول، منوچهر، بيت (

بپوشـد سـخنكند راز و بر تـو        چو دل برنهـي بـر سـراي كهـن

  )408دفتر دوم، كيكاوس، بيت (

تحول . هم به كار رفته است» كار، ماجرا، واقعه«كراراً در معناي » سخن «شاهنامهاما در 
معناي سخن از معناي اصلي آن به معناي اخير، با توجه به آنچه تا كنون گفتيم، ظاهراً 

 گشت روزگار و راز چنين است كه سخن در معناي وحي و كالم الهي معناي تقدير و
گرفته » كار«و از آنجا معناي مطلقِ )  در سطور گذشتهfateمعناي : قس(و كار زمانه 

  .كند اين معنا را مسلم مي» سخن«و » راز« توجه به نزديكي دو كلمة 1.است

 قهرمان. 4

 ، به)1389مقامي  قائم: نك( مجلة دانشكدة ادبياتدر يادداشتي از نويسندة اين سطور در 
عربي احتمالي » قهرمان« پهلوي به kār-framānبع مكنزي، در باب چگونگي تبديل ت 

 اثر حذف به قرينه، در بدل شده و hr به frدر آنجا آمده است كه . آورده شده است
نيز . بيرون آمده است» قهرمان« تخفيف يافته و از آن kār-framānجزئي از كلمة 

 اما آن نوشته 2.ني مختلفي به خود گرفته استاختصار گفته شده كه چرا قهرمان معا به
يكي آنكه اين كلمه به .  نقد داشت و بعضي مطالب در آن ناگفته مانده استةجنب

: 1987شاكد (، وارد آرامي هم شده است »حاكم، فرمانده«، در معناي ’qhrmnaصورت 
                                                  

 در -saxᵛanاند كه  گفته) 2/35: 1991 ؛ هومباخ2/601: 2001-1986مايرهفر : نقل از( هوفمان و نارتن) 1  
حتي اگر اين رأي درست باشد، بعيد است كه اين معنا . تاس» كار« ودايي و به معناي -śakman معادل 4/29يسن 

  .فارسي باقي مانده باشد» سخن« پهلوي و saxwanدر 
عربي دخيل از فارسي » قهرمان«اند  در كتابي كه اخيراً چاپ شده، نويسنده گفته است با وجود آنكه گفته) 2  

رمان به پهلوان و مانند آن هم با ترديد و است، نشاني از اين لغت در پهلوي نيست و در بارة تحول معناي قه
آمده و » بزغاله«دودلي سخن گفته است و احتمال غريبي داده كه جزء اول كلمه از يك لغت عيالمي به معناي 

در جايي كه ). 33-27: 1390مزداپور (» بان بزغاله«شود   است و در نتيجه معناي كل كلمه مي-pānaجزء دوم همان 
  .مشخص شده، چنين ترديد و دودلي و احتماالت غريبي روا نيستها پيش  مطلبي دهه
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ست  پهلوي اشكاني اkār-hramān*گويد كه اين كلمة آرامي مخفف  شاكد مي. )260
. اند  آغازين وارد آرامي و سرياني شدهhr هم با framadār و framānتوجه شود كه (

 اين رأي با آنچه در آن يادداشت در بارة تحول آوايي كلمه آمده 1).196: 1935تلگدي : نك
 منظور بعضي نحويان  حال اگر چنين باشد ــ با آنكه بنا به قول ابن. بسيار نزديك است
اند كه قهرمان فارسي   گفته)»قهرم«، ذيل لسان العرب: نك(بويه و ابن برّي و لغويان چون سي

است ــ گويا بتوان حدس زد كه قهرمان دخيل از آرامي است و نه مستقيماً از فارسي يا 
به هر حال اين لغت خيلي زود، يعني از صدر ). در عربي ساخته شده» ة قهرمان«(پهلوي 

  .)245، 141: 1353منجد :  شواهد مذكور در:نك(اسالم، وارد عربي شده است 
همان » كارفرمان«نكتة ديگري كه نيازمند تصحيح است اين است كه معناي اصلي   

تر  اين را هم از صورت قديم. »اند آن كه فرمانِ كار را به او داده«است و نه » كارفرما«
*framānā-kāra-آرامي دورة توان فهميد و هم از معناي اين كلمه، مخصوصاً در  مي 

  .هخامنشي و آرامي دورة ميانه

  منابع
  .، تهرانكتاب پنجم دينكرد، 1386آموزگار، ژاله و تفضلي، احمد، 

  .ق1408، بيروت، 11، به كوشش علي شيري، ج العرب لسانابن منظور، 
  .، تهرانبندهش، 1369بهار، مهرداد، 
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  . ج، تهران2، فرهنگ شاهنامه، 1390رواقي، علي، 

  .1382، به كوشش مريم حسيني، تهران،  الحقيقهة حديق، ابوالمجد مجدود بن آدم، سنايي
يد حسين نصر و س) 2 ج(، به كوشش هانري كربن  مجموعة مصنفات شيخ اشراقالدين يحيي، ، شهابسهروردي

  .1380، تهران،)3 ج(
  .، ترجمة فاطمه جدلي، تهرانبررسي چند تعبير عرفاني در گاهان زرتشت، 1390، مارتين، شوارتس

                                                  
وارد آرامي )  آغازينfrيعني با  (’prmnkrتر به صورت  اگر توجه شود كه اين لغت در يك دورة قديم) 1  

، آن گاه اين )265: 1930؛ شدر 257: 1987گرينفيلد : از ميان منابع متعدد، نك(شده )  الفيل هاي جزيرة پاپيروس(
مخصوصاً در ارمني، » هر« به frتبديل . شود  دار از پهلوي اشكاني وارد آرامي شده تقويت ميhrأي كه صورت ر

اي شايع است و بعضي از اين نواحي حوزة رواج زبان پهلوي اشكاني  هاي مركز ايران و آذربايجان پديده لهجه
  .ده محتاج جستجوي جداگانه استاند، ولي اينكه اين تحول دقيقاً در چه مناطقي اتفاق افتا بوده
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