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متون  با آن تطبیق فردوسی وشاهنامة در « سخن»معنایی واژة  گوناگونی

 ة زردشتیفارسی میان

 اقدمندا اخوان

 چکیده

ترین و ماندگارترین آثار حماسی ایران و جهان است فردوسی یکی از مهمشاهنامة 

ها و ارائة تصویر مناسب با موضوع آرایش صحنهنتیجة تنها  آن این ارزش و اعتبار و

بلکه گزینش کلمات و ترکیبات به کار رفته در جمالت ، و صور حسی خیال نیست

سزایی بازی ادبی جهان نقش به در ماندگاری این اثر به عنوان یکی از شاهکارهای

ه فردوسی خود تا چه میزان بر این گزینش ک شپرس از اینرو طرح اینکرده است. 

 هداشتو معنایی  اه او چه جایگاهگو کالم در دید« سخن»واژگان آگاه بوده و اساساً 

 سبب نیست. بی

فردوسی مورد شاهنامة را در « سخن»جستار در نظر دارد تا معنای واژة این 

« سخن»رسد که فردوسی در معناهای مختلفی از واژة . به نظر میبررسی قرار دهد

اند و این خود نشان قابل درکشاهنامه استفاده کرده است که این معناها از متن 
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نزد فردوسی دارد. اما این پرسش مطرح است « سخن»ایگاه کالم و از اهمیت و ج

مطابقت دارند یا پهلوی که آیا برخی از این معناها با مفاهیم همین واژه در متون 

به بررسی شاهنامه در « سخن»به همین منظور عالوه بر بررسی معنای  خیر.

میانة زردشتی نیز معناهای در نظر گرفته شده برای این واژه در متون فارسی 

ة اندیشدر « سخن»از سوی دیگر به سبب اهمیتی که کالم و . پرداخته خواهد شد

فردوسی دارد ردپای این اهمیت در اندیشة ایران باستان نیز مورد بررسی قرار 

خواهد گرفت. این مقاله برای رسیدن به اهداف خود از روش توصیفی و تحلیل 

معناهای ، شناسیمعنیرویکرد ارد تا با تالش دتطبیقی بهره خواهد برد و 

و متون پهلوی در نظر گرفته شده شاهنامه در « سخن»که برای واژة  گوناگونی

 مورد بررسی قرار دهد. 

 .معناشناسی ؛متون پهلوی ؛فردوسیشاهنامة سخن؛ فردوسی؛  :کلید واژگان

 

 مقدمه. ۱

به  ژرف یتا نیرو و قدرت کاربری آن قادر استبافت گزینش ساختاری و معنایی کالم و 

اطی ابزار ارتب بسیار فراتر از یکای که نقشی به گونههمان سخن و کالم روزانه ببخشد 

ز نیگاهی  ،شودزنندة سرنوشت و تقدیر میرقم . سخن و کالم گاهیداشته باشدصِرف 

گذارد ها میکالم یک پیامبر یا رهبر دینی یا سیاسی چنان تأثیر ژرفی بر زندگی ما انسان

 شود. منجر دگرگونی های عظیم فکری، مذهبی، اجتماعی و سیاسی تواند به میکه 

کالم خداست و این  ،دهد و معجزة جاوید آخرین پیامبرنخستین پیامبر از اسماء خبر می

ی نشان دادن تقدس کلمه و کالم. کالم غذای روح است و روح خود شاید رمزی باشد برا

ای است. عالوه بر غذایی جز سخن ندارد. سخن بالقوه دارای امکانات نامحدود و پیچیده

ها سخن را ارجمند و پرارزش آن که علت نهایی آفرینش انسان سخن است. همة انسان

 ( ۲۹-۲۷: ۱۳۸۰) ساکی،  .شمارندمی

معنا و حقیقتی است که در نفس یا دل آدمی جای دارد کالم ناسی نیز شدر قلمرو انسان

ای از داللت )عبارت، اشارت، نوشتار و ...( آن را اظهار و قائم به نفس است و تکلم به گونه
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کند و تفکر ما در قالب سخن نمود پیدا می ةنتیج  (۹۵-۹۲: ۱۳۸۳سازد. )پژوهنده، می

سخن خود عامل ایجاد شود. از کالم و سخن نوع نگرش ما به جهان پیرامون مشخص می

پذیر نیست. با سخن است که و امکان دادن به معنا است. دریافت جهان بی سخن امکان

ال اط و انتقشود. در واقع سخن نه وسیلة ارتبپذیر میتصور هر حقیقت در هستی امکان

افکار که عین وجود آن افکار است. سخن نه ظرف انتقال معنی که خود مظروف معنی 

 .(۷۳۴-۷۳۳: ۱۳۷۰دباشی، ) است. بی سخن امکان تفکر و معنی نیست

از مسایل بنیادی و مهم در یونان باستان همبستگی میان اندیشه و سخن است.  یکی

دو مرتبه  ای( به دو ساحت ۲۶۳، بند ۱۴۵۲ /۳( ) ستی)سوف ییدر رسالة سوفسطا نافالطو

که  ییوگوتفاوت که گفت نیامرند، با ا کیفکر و سخن هر دو »از زبان اشاره کرده است: 

 رونیصدا از راه دهان ب لةیکه بوس ی. فکر هنگاممینامیفکر م کندیبا خود م صدایروح ب

( Plato, 1952: 3/ 1346) تتوس یرسالة ثنا درهمچنین  «شودیسخن خوانده م دیآیم

 : دیگویم نیچنتفکر افالطون از زبان سقراط در مورد  ۱۹۰ -۱۸۹در بندهای 

 یبه کنه آن پ خواهدیکه م یدربارة امر کندیاست که روح با خود م ییگووتفکر گفت»

 دهدیو خود پاسخ م پرسدیجز آن که از خود م کندینم یببرد... روح در حال تفکر کار

 ایوجو آهسته جست نی. پس از آن که در اکندیرد م ای ردیپذیآن پاسخ را نم دو باز خو

 یاو باق یبرا یدیترد گریو د رفتیرسد و آن را پذ یاجهیرفت و به نت شیبه سرعت پ

سخن گفتن است و  یرو پنداشتن نوع نی. از امینامیپندار او م ای یداور جهینماند آن نت

که  یبلکه سخن شودیگفته م یگریصدا به د یاریکه به  ینه سخن یپندار سخن است ول

 ....« دیگویبه خود م یروح در حال خاموش

های در الیه، این معانی معانی واژگان واحدهای پویا هستند نه ایستا دانیمهمانطور که می

ستخوش د یکسان نیست وها کنند، پس رابطة تفکر با واژهتر تغییر میتر یا بنیادیدرونی

زاده، ا گلآق) و از واژه به تفکر واژهفرآیندی پویاست از تفکر به  این رابطه غییر خواهد شد.ت

رابطة زبان و تفکر از طریق معناشناسی معتقد است که  (۱۹۶۲ویگوتسکی )  .(۶۰: ۱۳۸۲

 توان از دو جهت نشان داد: را می
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 شودمیبنیاد: معنایی که از اجتماع به ذهن متبادر  -رویکرد اجتماع 

 ( ۶۱: همان به نقل ازرویکرد فرد بنیاد: معنی یا معنای فردی) 

نیز صادق است و همانطور که در این مقاله « سخن»این موضوع در مورد خود واژة  

بلکه حتی در یک در ادوار مختلف نه فقط معناهای متفاوتی  برای این واژه خواهیم دید

 شود. در نظر گرفته میدورة زمانی 

توان ارتباط سخن و کلمه را با تاریخ نادیده گرفت زیرا هر کلمه ست که نمیطبیعی ا

ای مستقیم و متداخل واقع رابطهشود. در د مییدر بستر متن تول و محصول تاریخ است

عالوه ، گیردما از هستی در سخن جای می قالب درکبین سخن و مورد سخن وجود دارد. 

دهد خود نیز محصول  مادیت و موجودیت بر اینکه آن کسی که به سخن هویت می

تاریخی و بومی آن است. بنابراین بار معنایی هر کلمه در گرو تاریخ و متن وجودی آن 

است و هویتی متناسخ و توأمان سخن و مورد سخن را به هم آمیخته و از یکدیگر قابل 

( از اینروست که فردوسی و کالم او ۷۲۸ -۷۲۶: ۱۳۷۰تفکیک کرده است. )دباشی، 

 «نسخ»منحصر به فرد است زیرا زاییدة تاریخ، جامعه، فرهنگ و اندیشة اوست و این که 

عالوه بر فردوسی و تفکر و اندیشة او به تاریخ ای است که و کالم در دیدگاه او چیست نکته

 و جامعه نیز وابسته است. 

 رسد کهگرچه به نظر می مطالعه استز دیدگاه فردوسی مورد در اینجا معنای واژة سخن ا

با ا ر اما ارتباط آنبررسی شود فرد بنیاد باشد و معنی واژه نزد فردوسی مطالعه رویکرد 

تحت تأثیر جامعه و شرایط حاکم بر آن است  گاهی توان نادیده گرفت زیرانمینیز اجتماع 

وی از سیابد. یی متفاوت از معنای اصلی خود میای تحول معنایی پیدا کرده و معناکه واژه

ای که بین انگیزه، کالم و سخن وجود دارد حایز اهمیت است. فرآیند انتقال از رابطهدیگر 

رآیند شود. تفکر در فتر از آن است که معمواًل تصور میاندیشه به گفتار به مراتب پیچیده

است  ایشود. زبان وسیلهار کامل میکند و در گفتگیری از مراحل مختلفی عبور میشکل

جهان  به سبب پرباریباشد  برای اندیشیدن و هنگامی که ابزاری برای شاعر و نویسنده
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ی فردوس تری برای انتقال هر آنچه در ذهن دارد نیاز است.به زبان غنیاندیشه و تخیل او 

او حاصل تفکر، اندیشه و خرد ایران باستان را در  ،ای پربارشاعری است با تخیل و اندیشه

اثر خود جای داده است از اینروست که انتخاب و گزینش واژگان در اثر او حایز اهمیت 

ر برد گویی در نظبهره می« سخن». فردوسی برای مفاهیم متفاوت و گوناگونی از واژة است

 مفهوم اولیة خود است. او کالم دارای قدرتی مافوق 
 

 روش و رویکرد پژوهش-۱-۱

ا در ر« سخن»این پژوهش با روش توصیفی و تحلیل تطبیقی در نظر دارد تا معنای واژة 

کار رفته مورد بررسی قرار دهد و ارتباطات احتمالی بین معناهای بهفردوسی شاهنامة 

های این پژوهش به روش دادهو متون پهلوی را مطالعه کند. شاهنامه برای این واژه در 

 ای گردآوری خواهند شد. کتابخانه

شناسی است و موضوع مورد بحث این رویکرد تغییر رویکرد پژوهشی در این مطالعه معنی

ها معطوف است و نتایج آن هاست. توجه اصلی این رویکرد به تحول معنایی واژهمعنی واژه

 ( ۳۱و  ۲۰: ۱۳۹۳د. )نک: گیررشن، کنعمدتًا سازوکار تحول معنایی را مشخص می

و معنای آن مورد شاهنامه در « سخن»الزم به ذکر است که در این پژوهش تنها واژة 

دان، خنگوی، ساز جمله سخن یترکیبات به دلیل گستردگی موضوعگیرد و بررسی قرار می

 شدبررسی نخواهند جوی و غیره چین، سخنگستر، سخنخواره، سخنسنج، سخنسخن

 . ( توجه شده استsaxwanو در متون پهلوی نیز تنها به واژة سخن )=

 

 های پژوهشها و پرسشفرضیه-۱-2

فردوسی دارای معنایی فراتر از کالم و  شاهنامةدر « سخن»شود که واژة چنین فرض می

گفتار باشد که برخی از این معانی با مفهوم و معناهای رایج در اندیشة ایران باستان 

 اند. مرتبط
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چه معانی شاهنامه واژة سخن در ها پاسخ دهد: این پژوهش سعی دارد تا به این پرسش

در متون پهلوی « سخن»و  شاهنامه در « سخن»دارد؟ آیا شباهتی از لحاظ معنی بین 

جایگاه کالم در اندیشة او  دیدگاه فردوسی نسبت به کالم و سخن چیست؟ وجود دارد؟

 کجاست و این جایگاه تا چه میزان متأثر از اندیشة ایران باستان است؟
 

 پیشینة پژوهش-۱-3

همراه با مفهوم این شاهنامه ابیاتی از « سخن»ذیل واژة  شاهنامههای در برخی از فرهنگ

 واژه در آن بیت مورد نظر آمده است که از این قرارند: 

 . تهران: نشر آران. فرهنگ لغات و ترکیبات شاهنامه(. ۱۳۷۵شامبیاتی، داریوش )  -

 . تهران: نشر و پژوهش فرزان روز. نامه شاهنامهواژه( ۱۳۷۹اتابکی، پرویز ) -

 . کرمانشاه: انتشارات کرمانشاه. نامة شاهنامهفرهنگ(. ۱۳۸۲امیریان، صمد ) -

 ( )رک به فهرست منابع( ۱۳۹۰رواقی، علی ) -

 (Wolff, 1965 به فهرست منابع )رکشاهنامه فرهنگ واژگان  -

 د: انپرداخته شاهنامهواژة سخن در معانی مرتبط با همچنین دو مقاله نیز به موضوع 

)برای « فردوسیشاهنامة تعبیرپذیری واژة سخن در (. »۱۳۹۲وجدانی، فریده ) -

این پژوهش سعی دارد با نگاهی متکی به خود اطالعات بیشتر رک به فهرست منابع( 

 تعابیر مربوط به واژة سخن را در آن بیابد.  شاهنامه

برای اطالعات « ) فردوسی شاهنامةتأملی بر سخن در (. »۱۳۹۵عقدایی، تورج ) -

ت که ارزش و مفهوم سخن در این پژوهش تالش بر اینسبیشتر رک به فهرست منابع( 

 نزد فردوسی بررسی شود. 

تا  هشدتفاوت پژوهش حاضر با مطالعات پیشین در این است که در بررسی حاضر تالش 

شود با توجه به اندیشة ایران میدریافت شاهنامه واژة سخن در  ازمعناهای متفاوتی که 

اند مورد بررسی قرار گیرد و سیر تحول معنایی واژه تجلی یافتهپهلوی باستان که در متون 

 . شودبررسی 
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حاضر از مطالعات پیشینی که در این زمینه صورت گرفته بسیار بهره  جستاربدیهی است 

 برده است. 
 

 بیان مسئله-۱-4

کنیم و همین موجب نوآوری در خالل هر گفتار و یا نوشتار ما زبان را بازآفرینی می

توان چنین شمرد: تغییر زبان به شود را میهایی که باعث این امر میود. غالبًا انگیزهشمی

رای ای خاص بقصد برقراری ارتباط بهتر، شرایط کلی حاکم بر تغییرات زبانی و انگیزه

 نوآوری. 

ممکن است واژه را در معنایی غیر از معنای متداول آن به کار گاهی هنگام سخن گفتن 

 شباهتبه کمک بافت زبانی منظور را درک خواهد کرد. گاهی به سبب بریم اما مخاطب 

و گاهی نیز مناسبات ساختاری ناشی از پیوند میان دو  قابل فهم استمفهومی این ارتباط 

 ( ۸۰ -۶۹: ۱۳۸۳: بختیاری، . )نکشودعنا میمفهوم موجب به کارگیری و فهم م

ترین توان اتخاذ کرد یکی ردیابی قدیمیبرای دریافت صحیح معنای کلمه دو روش را می

های لغوی آن مترتب بوده است و ترین صور معنایی که بر یک کلمه و یا ریشهو ابتدایی

 گیری کلمه در محدوده و حوزة بالواسطه در یک متن تاریخیدیگری جایگزینی و جای

داند و روش واحد. روش اول کلمه را ذاتًا و ماهوی واجد و ضابط معنایی قائم  به ذات می

د. داندوم بار معنوی کلمه را منوط و مشروط به جایگزینی وجودی آن در متن و تاریخ می

المقدور از هر دو روش در این جستار تالش خواهد شد حتی( ۷۲۴ـ ۷۲۳: ۱۳۷۰)دباشی، 

شناسی این واژه،  مفاهیمی که از بر اینست که ضمن بررسی ریشهسعی استفاده شود. 

 اند مورد مطالعه قرار گیرد وقابل فهمشاهنامه در متون پهلوی و نیز در « سخن»واژة 

چنانچه ارتباطی میان این معناها دریافت شد فرضیة تأثیرپذیری فردوسی از مفاهیم و نیز 

  زبان و واژگان متون پهلوی مطرح گردد.

ترین و ماندگارترین آثار حماسی نه تنها در ایران توان یکی از مهمفردوسی را می اهنامةش

ها و ارائة تصویر مناسب بلکه در جهان دانست. فردوسی در اثر خود نه تنها از آرایش صحنه
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رسد گزینش کلمات و با موضوع و صور حسی خیال بهره برده است بلکه به نظر می

اجزای جمالت نیز در ماندگاری اثر او به عنوان یکی از شاهکارهای ادبی ترکیبات استادانة 

از معدود آثار ادبی است که  شاهنامهکه . عالوه بر ایناندسزایی را بازی کردهجهان نقش به

در میان اقشار و طبقات مختلف جامعه شهرت و مقبولیت دارد و این خود عاملی است 

دگاری این اثر. اما اینکه فردوسی خود چقدر بر این افزوده برعوامل دیگر در جهت مان

 شاهنامهموضوع و گزینش کلمات آگاه بوده پرسشی است که پاسخ آن را تنها در خود 

دیدگاه فردوسی موضوعی که این مقاله بدان خواهد پرداخت اینست که توان جست. می

در چه « سخن»و  نسبت به کالم و سخن چیست و جایگاه کالم در اندیشة او کجاست

اند به کار رفته و آیا این معانی متأثر از زبان فارسی میانة زردشتی شاهنامهمعناهایی در 

    سراید: چنین می شاهنامهاو خود در آغاز  .یا خیر

(۲۳/ ص ۱: بنیاد نهادن کتاب  ج۱۹۶۰فردوسی، )  
 

بینیم او به اهمیت کالم )=سخن(  و نقش آن واقف از اینرو همانطور که در قطعة باال می

که جایگاه  داین مقاله در نظر دار داند.ای از جانب خدا میو سخن نیک را هدیه بوده است

 تبیین کند. شاهنامهکالم از دیدگاه فردوسی را بنا به خود 
 

 

 

 خ مهانبه نزد سخن سنج فرّ ز نیکو سخن به چه اندر جهان

 نبی کی بدی نزد ما رهنمای  یاگر نامدی این سخن از خدا

 تو گفتی که با من بیک پوست بود         بشهرم یکی مهربان دوست بود

 به نیکی گراید همی پای تو             مرا گفت خوب آمد این رای تو

 به پیش تو آرم مگر نغنوی پهلوی          ةنبشته من این نام

         سخن گفتن پهلوانیت هست      گشاده زبان و جوانیت هست
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 بحث و بررسی-2

 شناسی سخن واژه-2-۱

است. در  هم معنی با کالم، قول، گفتار، نطق و صحبت suxan ،suxun ،saxunسخن 

: ۱۳۴۲)برهان قاطع، ، سَُخن، سَخُن و سَخَن برای آن آمده استنبرهان قاطع  صورت سُخُ

به معنی گفتن، اعالم اوستایی  -sąhاز ریشة  -saxᵛarبه صورت اسمی  اوستادر  (۱۱۰۷

 -sanhریشة  .(Bartholomae, 1961: 1569, 1578)آمده است کردن و آگاهی دادن 

گیرند می فرض «سخن گفتن، اعالن کردن، آگاه کردن» -kens*مشتق از هندواروپایی را 

فارسی در است.  اعالم کردن، بیان کردن و گفتن -Ɵanh آن فارسی باستانکه صورت 

نیز در متون  ’MRYآمده که صورت هزوارش آن )سخن، گفتار(  saxᵛan به صورت میانه

( گرچه عالوه بر این معنای شهادت )یکی از Nyberg, 2003: II/ 174به کار رفته )

طرفین در دادگاه( گواهی و اظهار نیز برای این واژه در نظر گرفته شده است )نک: 

Perikhanian, 1980: 386 )ترفانی و پارتی:  فارسی میانة درsxwn (saxwan« ) ،کالم

 -saṃjāو سکایی: « سخن» -sɣwnwو  -swɣnو  -sxwnو   swxnwو سغدی « سخن

بنونیست نشان داده  .(۱۷۰۴ -۱۷۰۳: ۱۳۹۳دوست، )حسن آمده است «سند و مدرک»

است بر اثر تخصیص معنا، « سخن گفتن»هایی که معنای اصلی آن ها و اسمکه ریشه

 «ستایش»و « وحی و تقدیر الهی»، «حکم»معانی حقوقی و دینی خاص از جمله بعضی 

 (.Benveniste, 1973: 609- 610) اندگرفته

  wāxšواژة در متون مانوی و پهلوی در گوی بار معنایی واژة مرکب سخناز سویی دیگر 

به این معنی است که او گوهری  رود این واژه در مورد کسی به کارمستتر است و زمانیکه 

است  به معنی گفتن و گفتار -Av. vakو  -wak*گرچه این واژه از ریشة  مینوی دارد.

در معنی  wāxšرود بلکه واژة در دورة میانه به کار نمی« گفتن»و « سخن»اما به معنای 

 wāxšواژة  .تن کالم ایزدی در اوستروح است. روحی کمال یافته که نشان بزرگی آن کاش



 1400، پاییز و زمستان دوم شماره دوم، سال های باستانینامه فرهنگ و زبانپژوهش 282

 

نمود یافته است « جان و سخن»معنا و مفهوم آن در دو واژة  نمانده و باقیدر فارسی دری 

  .(۸-۶: ۱۳۹۵)اردستانی، 

یگر در جای دو کند سخن را به روح تشبیه می« گفتار»نیز زادالمسافرین در ناصر خسرو 

تر تر و لطیفشریف داند و در آثار گوناگون خود گفتار رارا عطای الهی می« سخن»نطق 

 (۱۲: به نقل از همان. )دانداز نوشته می
 

 اهمیت سخن در اندیشة ایران باستان-2-2

بر این کالم در نظر گرفته  ۱کالم مقدس دارای اهمیت است و ایزدی موکلاوستا در 

ای بر گیرندمیشود. برای دعاهای اصلی اوستایی نیرو و قدرت مافوق بشری در نظر می

است که آفرینش آن بر هر آفرینش دیگر  ۲وئیریواصلی دین زردشتی اهونهنمونه دعای 

دومین دعای مهم آیین مزدیسنایی است که کاربرد آئینی  ۳وهوتقدم داشته است. اشم

شود است که برای از بین بردن دیوان خوانده می ۴هاتامدارد، سومین دعای اصلی ینگهه

حتی برای منثره )=کالم مقدس( جهان مرتبط است. پایان با حوادث  ۵و دعای ائیرماایشیو

همانند تمامی ( ۳۸۱ -۳۷۱: ۱۳۸۶شود. )آموزگار، در نظر گرفته مینیز نقش شفابخشی 

پاک نیز مخالف و دشمنی دارد که همان سخن سخن مفاهیم مربوط به اساطیر ایرانی 

 ( ۵۵: ۱۳۶۹بندهش، )جادویی است. 

کتاب  ) «در کالم عمل وجود دارد»و  «است ۶در تفکر کالم» :مدهآ دینکرد ششم در 

ذکر شده است.  ۷«بحر دین، کالم مقدس»در همان متن (  ۵۱: ۲۱۳۹، دینکرد ششم

                                                           
۱ .māraspand  مزداست.آور اهورهبه معنای سخن و افسون مقدس است و پیام  
۲ .ahuna.vairyu  قرار  2۸جای دارد اما در دوران کهن در ابتدای یسن  27گاهانی که بند سیزدهم یسن  سرود

 (40: 137۶بهار، داشت )
۳  .ovah-məaš (1۶2آید )همان: دومین سرود مقدس زردشتی که در آغاز و پایان تمامی سرودهای اوستایی می  

4 . yeŋhe-hātām 
5 . airyéma išyo 
6 . gōwišn 
7 . dēn zreh mānsar 
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( ۱۱۰همان: است )و هماهنگ وابسته « دین به کلمة مقدس»و یا اینکه آمده ( ۹۷همان: )

موقع است. نتیجه گفتار به موقع، ( به saxwanīh، گفتار )فصاحتنتیجه » :در جای دیگر

گفتن در جای  (saxwan( عاقالنه است. نتیجه کالم عاقالنه، سخن)gōwišnīhکالم )

  (۱۲۵همان: ) «مناسب است. و نتیجه این کار، بخت بلند است

شود در اندیشة ایران باستان صرفاً یک ابزار ارتباطی شمرده نمی« سخن»بنابراین کالم و 

ارتباط تنگاتنگی دارد و سخنی که از اندیشه برخاسته و با کالم مقدس با اندیشه بلکه 

زیرا قادر خواهد بود رخدادهای  یابد و ارزش بسیار داردعجین باشد نیروی مافوق بشری می

 .نیکی را رقم زند
 

 فردوسیشاهنامة در سخن -2-3

، پهلوانی، جنگ، افسانه، تاریخ از جمله گستردگی موضوعاتی که در بردارد علیرغم شاهنامه

سایه آن حکمت، فرهنگ، آیین، دین و اخالق ... اما روحی مشترک بر تمام موضوعات 

از قدرت  ایجلوه و احتماالً یکی از عوامل این موضوع زبان فردوسی است. افکنده است

هزار بیت و مشتمل بر نزدیک به  ۶۰زبان فردوسی سرودن این منظومة بزرگ نزدیک به 

 او( Wolff, 1965 :)نک ری شده استکه در فرهنگ لغت وُلف گردآواست هزار واژه  ۹

که هنوز نه تنها خواص بلکه عوام نیز از زبان رسا و ساده و شیوا و پرشکوه بهره برده است 

 .(۵۵۲ -۵۵۱: ۱۳۵۳)یوسفی، کنند برند و نقاالن آن را روایت میاز آن بهره می

های بسیط، مشتق و مرکب آمده که فردوسی بیش از دو هزار بار از واژة سخن به صورت

وجدانی در  .(۶۳: ۱۳۹۵در معناهای حقیقی و مجازی استفاده کرده است )نک: عقدایی، 

است )نک:  نمودهاستخراج شاهنامه مقالة خود سی و شش تعبیر برای واژة سخن از 

وی از ساند. که برخی از آنان تنها یکبار در آن معنی به کار رفته( ۹۸ -۸۷: ۱۳۹۲وجدانی، 

 ,Wolff :در فرهنگ وولف برای واژة سخن تنها معنای کالم و گفتار آمده )نکدیگر 

نویسان معانی متفاوتی را برای واژة سخن از برخی دیگر از فرهنگ گرچه( 503 :1965

 .ذیل سخن( ۱۳۹۰اند )نک: رواقی، استخراج کردهشاهنامه 



 1400، پاییز و زمستان دوم شماره دوم، سال های باستانینامه فرهنگ و زبانپژوهش 284

 

 همراه با بیت شاهد آن آورده شده است. شاهنامهدر « سخن»در ادامه برخی از معانی 
 

  کالم، گفته، گفتار و حرف 

( ۳۳۱/ ۶ج  ،داستان رستم و شغاد :۱۹۶۷فردوسی، )  
     

 تقدیر و سرنوشت 

 (  ۹۱/ ۱:داستان فریدون، ج ۱۹۶۰)فردوسی،                                                 
 

(     ۱۷۵/ ۱: داستان منوچهر، ج۱۹۶۰)فردوسی،   
 

 (۸۹/ ۲: پادشاهی کیکاووس و رفتن او به مازندران، ج۱۹۶۲)فردوسی،                 
 

 (۱۱۸/ ۹: پادشاهی خسروپرویز، ج۱۹۷۱)فردوسی،                                        

 

  ماجرا، پیشامد، واقعه 

(      ۱۰۴/ ۱: داستان فریدون، ج۱۹۶۰)فردوسی،   
 

(      ۲۴۱/ ۲: داستان سهراب، ج۱۹۶۲)فردوسی،   

     
 

             نگردی کهنبپیچی ازین بد  پشیمانی آید ترا زین سخن 

     شود سست نیرو چو گردد کهن  سخنبرین گونه گردد سراسر 

       سراسر همین است گیتی ز بن سخنز چرخ بلند اندر آمد 

    بباید گذاشتچنان کو گذارد  تواند کسی این سخن بازداشت 

      تا بود چرخ کهنچنین بود  جز از خواست یزدان نباشد سخن 

      پدر زان سخن خود کی آگاه بود چو هنگام برگشتن شاه بود 

     مگر کین سخن بر تو آسان کند  کندکه درمان این کار یزدان 
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(      ۱۹۵/ ۳: داستان سیاوش، ج۱۹۶۴)فردوسی،   
       

(      ۱۶۱/ ۵: داستان دوازده رخ، ج ۱۹۶۷)فردوسی،      
 

  موقعیت سخت و دشوار میدان جنگ 

(    ۴۰/ ۹: پادشاهی خسروپرویز، ج۱۹۷۱)فردوسی،   
 

  رأی و نظر 

(   ۹۸/ ۳: داستان سیاوش، ج۱۹۶۵)فردوسی،   
  

  راهکار، چاره 

(   ۷۱/ ۲: داستان کیقباد، ج۱۹۶۲)فردوسی،   
 

  قصد و نیت 

(   ۱۹۵/ ۳: داستان سیاوش، ج۱۹۶۵)فردوسی،   
 

  عهد و پیمان 

(   ۷۱/ ۲: داستان کیقباد، ج۱۹۶۲)فردوسی،   

        کند ناز وز تو بپوشد سخن  چو دل بر نهی بر سرای کهن 

          بنوّی همی کینه سازد ز بن  گر ایدونک بر او گذشته سخن 

       سواریست اسب افگن و کارکن      ام در سخن که بهرام را دیده

           باید بخوبی بکن برو هرچ  به فرمان و رأی تو کردم سخن

      دو کشور شود زین سخن شادکام   مگر با درود و سالم و پیام 

          کند ناز وز تو بپوشد سخن    چو دل بر نهی بر سرای کهن 

         دو کشور شود زین سخن شادکام   مگر با درود و سالم و پیام  



 1400، پاییز و زمستان دوم شماره دوم، سال های باستانینامه فرهنگ و زبانپژوهش 286

 

گسترده است و عالوه شاهنامه در « سخن»شود تنوع معنایی واژة همانطور که مشاهده می

اند. بر معنای اولیة خود به کرّات در معناهای دیگری به کار رفته که از خود متن قابل فهم

توان با اندیشه و تفکر مرتبط کرد و برخی دیگر با همان سخن را میبرخی از این معناها 

ود از ابداعات خبرخی دیگر رسد مقدس در اساطیر ایرانی نسبت دارند و به نظر می

 در معناهای دیگر استفاده کرده است. « سخن»که بنا به ضرورت از واژة  اندفردوسی
 

 سخن در متون پهلوی-2-4

گیرد. عالوه بر معنای در متون پهلوی مورد بررسی قرار می« سخن»معناهای واژة در ادامه 

اصلی این واژه که همان کالم و گفتار است این واژه در معناهای ذیل در متون پهلوی 

 شود: دیده می
 

 و کالم مقدس دین 

 (mānsar)= مقدسبه آگاهی بیشتر از کالم  کتاب پنجم دینکرداز  ۱۳بند  ۲۴در فصل 

و آئین را  (saxwan)= سخن شود که ها باعث میزیرا بر شمردن متن» سفارش شده :

 ( ۸۸: ۱۳۸۶کتاب پنجم دینکرد، « )عمیقًا و به درستی و بدون تغییر رنگ منتقل کنند

و با معنای کالم مقدس  (abzōnīg saxwan)افزونی سخندو ترکیب  دینکرد هفتم در 

 ( به کار رفته است. ۲۴۲و  ۲۳۲: ۱۳۸۹با معنای دین ) (saxwan rāst)= راستسخن

 (saxwan)=سخن بغ عمدتاً دربارة ذکر نخستین »آمده:  ۱بند  ۳فصل  دینکرد هشتمدر 

است و  (saxwan)=سخن ]مبنای[ تقسیم کالم دین است و نخستین آفریده که آن 

 کتاب هشتم) ......«(saxwan)=نخستین بیان آن، و تدارک آفرینش و بزرگی آن سخن 

 ( ۴۵: ۱۳۹۹، دینکرد 
 

 و رأی نظر 

 چنین آمده:  ۹بند  ۳۳در همان کتاب در فصل 
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مبنی بر دادن ]مال[، سخنی که به نمود آورندة دادن است و سخنی که  (saxwan)= سخنیدربارة »

دهی )=دادن کل مال( است، سخنی که نمودار بهردهی نمودار ]دادن[ نیست، سخنی که نمودار همه

چیز از چیز بر اساس چیستی و کدامی؛ )=دادن بخشی از مال( است، سخن متمایزکنندة وام از احسان، 

ن ]دام[ نر از ]دادن دام[ ماده؛ نمودی که نمودار نر و ماده هر دو است و بیان نمود متمایزکنندة داد

جان؛ سخن نمودار ]دادن[ یک نسل؛ سخن نمودار ]دادن[ یک نوع متمایزکنندة ]دادن مال[ جاندار از بی

در یک نسل؛ سخن نمودار ]دادن[ یک مورد خاص در یک نوع؛ علت مقداری که داده شد چرا ]غیر از آن[ 

 (۱۳۹: ۱۳۹۹، کتاب هشتم دینکرد)  «داده نشد و هر چه در این باره است
 

 گواهی 

که یک متن حقوقی است در چندین جا سخن در معنای مادیان هزار دادستان در متن 

ای خوانده: »برای نمونه آمدهگواهی )اعم از کتبی و یا شفاهی(، اظهار و شهادت آمده است. 

باید[ سخن ]شود( در مورد خواهاندادگاه حاضر میآید )=در برای گفتن میکه 

=(saxwan مبنی بر حضور او[ ارائه دهد و خواهان در مورد[ )( مؤثر )=گواهی کتبی

]مکتوب مبنی[ بر ( saxwan)=ای که برای گفتن نیامده )=حاضر نشده( سخنی خوانده

مادیان ...، )« د(نیامدن ]به عنوان[ سند معتبر بدهد )=گواهی عدم حضور او را امضا کن

به ]دربارة خواهانی که  هم[ ایدخوانده ]ب: »یا در جای دیگر آمده .(۱۲۴ -۱۲۳: ۱۳۹۷

را تنظیم نکرده و هم دربارة گواهی( اظهار و )=( saxwan)=سخنی  لیرفته و [دادگاه

)=گواهی( مبنی بر اینکه به دادگاه ( saxwan)=سخن ]خواهانی[ که ]به دادگاه[ نرفته 

 ( ۱۲۵: همان)« )=ارائه کند( است مدرک بدهدنیامده 

: هماننهانی نام می برد که منظور گواهی نهانی است )( saxwan)=جایی دیگر از سخن 

هرگاه در حضور هماالن )=طرفین دعوا( سخن نگوید )=شهادت »آورد: ( و یا می۱۸۴

دعوا را )=در بین شهادت دادن( وقتی طرف ( saxwan)=ندهد( چنانچه در میان سخن 

 ( ۱۸۵: همان« )ببیند خاموش شود
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 دفاع 

است که منظور از بهترین دفاع های دین دفاع ذکر شده یکی از برتریدینکرد ششم در 

تواند درد و رنج و شکوه خود را بیان کند و که شخص به جای کسی که نمی»اینست 

 ( ۵۵: ۱۳۹۲، ششم دینکرد کتاب) «بگوید (saxwan)= سخن

در معناهای دیگری به غیر در متونی بررسی شود که « سخن»تالش شد تا  بخشدر این 

ا ب در ارتباطبرخی از این مفاهیم اند. به کار رفته -کالم و گفتار-از معنای اصلی خود 

از جمله رأی -اندیشه و برخی دیگر با  از جمله اظهار، شهادت و دفاع اندموضوعات حقوقی

 به معنای دین و کالم مقدس به کار رفته« سخن»و در مواردی نیز اند مرتبط -و نظر

 . است
 

 گیری . نتیجه3

بررسی و با معانی همین واژه شاهنامه در « سخن»در این جستار تالش شد تا معنای واژة 

در  «سخن»در متون فارسی میانة زردشتی مقایسه گردد. مطابق با فرضیة پیشنهادی 

ایی متفاوت از کالم و گفتار به کار رفته که این معانی از طریق به دفعات با معنشاهنامه 

. بنا به مطالعة انجام شده در این مقاله این تنوع معنایی اندبافت متنی قابل درک و فهم

 شامل تقدیر و سرنوشت، ماجرا و موقعیت دشوار، رأی و نظر، راهکار و چاره، قصد و نیت

مورد بررسی قرار و عهد و پیمان است. از سوی دیگر در متون پهلوی که در این مقاله 

اند سخن عالوه بر معنای اصلی خود در مفاهیم دیگری از جمله دین و کالم مقدس، گرفته

 رأی و نظر، شهادت و گواهی دادن و نیز دفاع به کار رفته است. 

در مفاهیم خاصی دست به « سخن»اژة رسد که فردوسی در به کار بردن وبه نظر می

توان آن را در متون پهلوی میپای که رد -به جز مواردی از جمله رأی و نظر-ابتکار زده 

ایران باستان است و برای کالم و  متأثر از «سخن»یافت. گرچه دریافت کلی او از مفهوم 

ای از تفکر و انهگیرد و آن را نشسخن جایگاهی فراتر از یک ابزار ارتباطی در نظر می

. برای نمونه فردوسی برای مفهوم تقدیر داند که با کالم مقدس در ارتباط استاندیشه می
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جة بخت بلند نتی»که آمده دینکرد ششم در  گیرد ورا به کار می« سخن»و سرنوشت واژة 

 .است «کالم عاقالنه

 را« سخن»ردوسی به طور کلی دیدگاه خود در خصوص فتوان گفت گرچه در مجموع می

را در معناهایی « سخن»جای اثر خود واژة مدیون اندیشة ایران باستان است اما در جای

 اند. به کار برده که بعضاً در متون پهلوی با چنین معناهایی دیده نشده
 

 :کتابنامه

 :، صص۱۷شماره  .های علوم شناختیهتاز .«نگاهی به تفکر و زبان» .(۱۳۸۲زاده، فردوس )آقاگل

۵۷- ۶۴. 
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 . ۸۰ -۶۹صص:  ،۱۸۶شماره  دانشگاه عالمه طباطبایی. 

 ابن سینا. :تهران .به کوشش محمد معین .(۱۳۴۲) برهان قاطع

 (. گزارنده مهرداد بهار. تهران: توس. ۱۳۶۹)دادگی بندهش فرنبغ

)پارة نخست و دویم(. ویراستار کتایون مزداپور.  پژوهشی در اساطیر ایران(. ۱۳۷۶بهار، مهرداد )

 تهران: آگاه. 
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Semantic Diversity of “Speech” in Ferdowsi’s Shahnameh and its 

Comparison with Pahlavi Texts  

Neda Akhavan Aghdam 

Abstract 

Ferdowsi’s Shahnameh is one of the most important and everlasting 

epics in Iran and the world which its significance is not only the result 

of managing the scenes and representing the images which are 

appropriate the subjects but also the choice of the words and phrases 

make this epic as a masterpiece in the world, so we could ask these 

questions that how much Ferdowsi was aware in the selection of words 

and what did the “speech” mean in his thoughts. 

 This article tries to find the meaning of the word “speech” in the 

Ferdowsi’s Shahnameh. It seems that it is used in different meanings 

which is understandable from the context. It shows the importance of 

“speech” for Ferdowsi. But it could be asked if there is any similarity 

between the meaning of “speech” in Shahnameh and Pahlavi texts. To 

achieve the result the meaning of “speech” would be studied in both 

Shahnameh and Pahlavi texts. On the other hand, it would be compared 

the importance of “speech” in old Iranian ideology and Shahnameh. 

This study is done with descriptive and analytical method and it tries to 

study the diversity of meaning of the word “speech” in Pahlavi texts 

and Shahnameh with semantic approach.  
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