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 پژوهشی-مقاله علمی

 

  «نخست»، «گستاخ»بررسی تحواّلت معنایی دو واژة 

 )از دورة میانه تا پارسی نو(

 قشقایی ایفهمریم ط
 

 چکیده

و توجه به این عدم شناخت  که ،داشتهزبان پارسی از گذشته تا به امروز تحوالتی 

سبب درک نادرستی از متون نظم و نثر  تواندمیبسا ، نحوی و واژگانی، چه تحوالت

 درک صحیح از مانعهایی که شناخت ناقص آنها دو نمونه از واژه .ودهای پیشین شسده

و  «گستاخ» دو واژة شود.آنها در متون قدیم شده است، در این مقاله بررسی می

 تا شدهبررسی اند در این مقاله دری به کار رفتهارسیپمیانه و ارسیپکه در  «نخست»

معانی آنها در متون نشان داده شود که و ها مشخص شود این واژهتحوالت معنایی 

ها این واژه. ابتدا فاوت داردمیانه تارسیپجدید کم و بیش با معانی آنها در متون ارسیپ

از  میانهشواهدی از متونِ پارسیذکر سپس با  و ردهشناختی بررسی کریشهرا از نظر 

 ةشاهنامهمچون  نوپارسی، و متون کارنامة اردشیر بابکانو  دینکرد، مینوی خردجمله 

                                                           
 ایران. های باستانی دانشگاه تهران، تهران،دانشجوی دکترای زبانm_tayefeghashghaei@yahoo.com  

 1401/ 10/ 22  تاریخ پذیرش:      1401/ 6/ 14تاریخ دریافت: 

https://doi.org/10.22034/aclr.2023.701185
mailto:m_tayefeghashghaei@yahoo.com//


 1401 بهار و تابستان، ، سال سوم شماره اولهای باستانیفرهنگ و زباننامه پژوهش 104

 

برای این دو  نامة دهخدالغتهای جدید، چون فرهنگ در که ایمعانی ذکرو فردوسی 

از گذشته تا  «گستاخ» واژة خواهد شد. بررسیآمده است، تحول معنایی آنها واژه 

های اخیر شاعران و که در سده مفهومیو  کنون دچار تحوالت معنایی شده است

ِی از حاالتِ روحاند حاصل واکنشی بیرونی نویسندگان و گویشوران از آن بهره جسته

ر آن در درک بهت و سیر تحوالت دانستن معانیِ مختلف درونیِ شخص است، در نتیجه

 که هرچند معنای دهدمینشان  «نخست» بررسِی واژة همچنین متون راهگشاست.

بر  «سپس» اما در مواردی معنای شته استدر این واژه وجود دا «آغاز» و «ابتدا»

 .غالب است «بتداا»معنای 

 امهشاهن ؛اردشیر بابکان ؛دینکرد ؛تحول معنایی ؛نخست ؛گستاخ :گانکلید واژ

 .فردوسی
 

 مقدمه-۱

هایی به کار رفته که بعضاً مورد نو، واژهارسیپارسی دورة میانه و پدر متون زبان پارسی، اعم از 

های لغات کمتر مورد اشاره قرار گرفته اند. این تحوالت در فرهنگتحواّلت معنایی قرار گرفته

توجهی به تحّوالت معنایی ها هم توجهی نشده است. این بیبه معانی قدیم واژه حتی واست 

ها در شود که این واژهها مسلمًا باعث درک ناقص و نادرستی از متونی مینِی قدیم واژهاو مع

ها الت معنایی آنکه نادیده گرفته شدن تحوّ ها دو نمونه از این نوع واژه .رفته استآنها به کار 

است. در بررسی این دو واژه « نخست»و « گستاخ»های شود، واژهگاه باعث درک نادرست می

با توجه به شواهدی  را و سیر تحوالت آنهاشناسی ریشه از لحاظ تاریخی، سعی خواهیم کرد

وزیدگیهای و بابکان  اردشیرکارنامة و  مینوی خردو  دینکردکه از متون دورة میانه چون 

 فردوسی ذکر شده مورد بررسی قرار دهیم.   شاهنامةو متون جدید چون زادسپرم 
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 پیشینة پژوهش-۱-۱

محمد  شناختیفرهنگ ریشههایی همچون شناختِی این دو واژه که در فرهنگبه جز ریشه

تاکنون پژوهش مستقلی یداهلل منصوری آمده است،  فرهنگ زبان پهلویدوست و یا حسن

، فتح اهلل مجتبایی ضمن «تنخس»ة دربارة واژ صورت نگرفته است. «گستاخ»ة دربارة واژ

اند که در ادامة هی دادتوضیحات 1«های دیگر دربارة ابیاتی از شاهنامچند نکته» ای با عنوانمقاله

 شده است. مقاله به آن نیز ارجاع داده
 

 هاگردآوری دادهروش -۲-۱

ابتدا  ها استفاده شده است.ای و جستجو در منابع و تحلیل دادهاین مقاله از روش کتابخانهدر 

کریستین بارتلمه،   هایشناسی با توجه به منابعی چون فرهنگاز نظر ریشه« گستاخ»واژة 

 بررسی شده است سپس و یداهلل منصوری دوستپاول هرن، هانس رایخلت و محمد حسن

متداول است و کاربرد دارد بیان شده و بعد  ارسیپزبان از معنای گستاخ در  که امروزه تعریفی

، و شواهدی کانباباردشیر  ةکارنامو  دینکردهایی از متون دورة میانه چون از آن به ذکر مثال

واژة نخست نیز به همین ترتیب مورد بررسی قرار  ایم.پرداخته و برخی متون دیگرشاهنامه از 

  گرفته است.
 

 بحث و بررسی -۲

 گستاخ-۲-۱

 vistākaاز « گستاخ»اند. از نظر هرن واژة در نظر گرفته شناسیریشهمحققان برای این واژه دو 

=  staxraاز صفت اوستایی  vistāka(. Horn,1893:205به معنی جسور و شجاع است )

ساخته شده است.  viد ن= شجاع، با پیشو staxtaیا  (Reichelt,1911:269سخت، محکم، )

                                                           
قال و مقال و سپس در کتاب  1362، آبان و آذر 9، سال 9و  8های ، شمارهآیندهاین مقاله نخستین بار در مجلة .  1

ستارها - عالمی ستاد مجتباییمجموعة ج ستفاده کرده  -و گفتارهای ا سیده، که نگارنده از کتاب نامبرده ا به چاپ ر
 است.
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افزاید. گاهی گیرد میهایی که در کنارشان قرار میبار معنایی متفاوتی به واژه viپیشوند 

« شدت»= قانون ضد دیو. گاهی معنای  vidēwdādمثل  دهد؛می «ضد» و «مخالف» معنای

بستر)فراوانی(،  vistar گداختن)شدت(، vitāxtan رساند؛ مانند:را می« تأکید» و «فراوانی»یا 

vitaštan کید(. در واژة أگذشتن )ت vistāxta  را افزوده است.  «شدت»نیز مفهوم 

دارای »دانسته است به معنی  مشتق باستانیایران višta-ahvāرا از  « گستاخ»هوبشمان 

)مفهوم ضد را  vi = بستن، با پیشوند hāyاز ریشة  štaاز  Višta«. ای رهاانگیزه یا روحیه

انگیختن،  hav2= انگیزه، از ریشة  ahvā، و پسوند «آزاد و رها»افزوده است( در معنای 

(Reichelt,1911:276) (.4429، ش:1395دوست، است )حسن  

ل نظر هرن بیشتر قاب مکنزی،مایرهوفر و نظر دانشمندانی چون بارتلمه و توافق با توجه به 

قبول است و واژه به معنای سخت و استوار است و بر حسب مورد به معنی دشوار و آسان

 هلویفرهنگ پناپذیر و استوار است. مکنزی در نشدنی، و هم به معنی شخص گستاخ و تغییر

، (Mackenzie,1971:92)آورده  (confident) مطمئن آن را به معنی ،wistāxذیل  خود

که با گسترش معنی با استواری و تغییرناپذیری نوعی همانندی معنایی دارند. رایخلت ذیل 

stāhya  محکم، استوار، نوشته از ریشه =stā  یا همان(stā(h)) (Reichelt,1911:269.) 

آورده و از همین ریشه گرفته است  «استواری و ثبات»را به معنی  stāhyaبارتلمه نیز صفت 

(Bartholomae,1961:1606 در .)صورت ه مایرهوفر نیز ب فرهنگ سنسکریتstaḥm  آمده

 (.Mayrhofer,1996:III/509است )

نیز تلفظ شده است، از دورة باستان به میانه « بستاخ»و « اُستاخ» های که به صورت« گستاخ»

ارسی میانة مانوی به صورت پتحواّلتی از نظر معنایی به خود گرفته است. به طور مثال در 

wistāhīh  آمده است« گرمیپشت»و « اعتماد»به معنی (Boyce,1977:97 همچنین از .)

های متفاوتی پیدا کرده است؛ در پارتی های مختلف، صورتنظر تلفظ با توجه به گویش

wistāfدر کردی  ؛= جسور، گستاخ bistachدر ارمنی  ؛پروا و شجاع=گستاخ، بیvstah  =

 (.4429، ش:1395دوست، )حسن مطمئن، معتمد و شجاع مورد استفاده بوده است
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رفته و تا هایی که در باال گفته شد به کار میکه از دورة میانه به بعد به صورت« گستاخ»واژة 

)شواهد در ادامه  ، هم کاربرد داشته«مورد اعتماد و مطمئن»هـ . در معنی  6و 5حدود قرن 

معتمد، با اعتماد به »، امروزه با تحدید معنایی روبرو شده است یعنی معانِی ذکر شده است(

برد کار «شرمجسور و بی»شود، و تنها در معنای دیگر از آن برداشت نمی «نفس و استوار و رها

فرهنگ از قول « گستاخ»ذیل واژة  نامة دهخدالغت و فرهنگ معین در به طور مثال: دارد.

، ذیل «پردهپروا و متهوّر و بیادب و دلیر و تند، بیبی»معانیِ   تنها، لغاتلاغیاث و  برهان قاطع

لیر د»، «گستاخ آمدن»، ذیل «حیا بودنشرم بودن و وقیح بودن و بیبی»، «گستاخ بودن»

در دیوان حزین الهیجی، شاعر قرن  .ه شده استنوشت« پروا آمدنجسور آمدن و بی آمدن و

که  ( در همین معانی 296: 1378، حزین الهیجی) با ردیف گستاخ را غزلی.، دوازدهم هـ . ق

ای نگاه تو پی غارت دلها گستاخ / غمزة شوخ تو با »م: نیکبا این مطلع مشاهده میذکر شد 

ر، جسو»در معنای « گستاخ»همچنین صائب در دیوان خود به وفور از «. مؤمن و ترسا گستاخ

بعد عمری از لب لعل تو بوسی خواسته است / اینقدر »له استفاده کرده است، از جم« ادببی

های مختلف تارنماتیب در به همین تر . (15: 1336، صائب) «از صائبِ گستاخ، رنجیدن چرا؟

علت »یا « روش هوشمندانه برای برخورد با افراد گستاخ 10»مشاورة خانواده عناوینی چون 

 بینیم.و... را می« ادب بودن کودکان امروزی چیستگستاخ و بی

رود که در درک معنا و پیش از آنکه به معانی مختلِف این واژه در متون بپردازیم گمان می

ای را مورد توجه قرار داد و آن این است که به نظر مفهوم این واژه و سیر تحوّل آن باید نکته

درونی، که در شخص رسد این واژه یک بازتاب و حالت بیرونی دارد و یک واکنش و حالت می

است، در واقع یعنی آن شخص از نظر روانی  «گستاخ»یم کسی یگوایجاد شده است. وقتی می

و درونی به حالت اطمینان قلبیِ کامل در مورد خود و آنچه در ذهن دارد رسیده است که این 

کند می دهد که هر واکنش و رفتاری را که گماناطمینان خاطِر درونی به او این اجازه را می

و منظورمان این باشد که او  «گستاخ»درست است نشان دهد. این که ما به کسی بگوئیم 

داشتن است، که است، در واقع همان واکنش بیرونیِ این حالت اطمینان «جسور»یا  «ادببی»

حالت مطمئن »که نشأت گرفته از  «ادبجسور و بی»های اخیر تنها همین مفهوم در سده
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است مورد استفاده قرار گرفته است. به طور مثال، وقتی کسی در دفاع  «روانی وضعیتِ بودنِ 

زند این صدای بلند بازتاب حالت درونیِ اوست از خودش با صدای بلند با طرف مقابل حرف می

خاطر دربارة خود رسیده است که با قاطعیت ادبی، چرا که او به حالتی از اطمیناننه نشانة بی

کند. مثالی کم و استوار به این شیوه )صدای بلند( از حق خود دفاع میو بدون ترس و مح

تر این است که امروزه بسیار دیده شده که افراد به خاطر اطمینانی که از حق و حقوق ملموس

ند. کنهای اجتماعی دربارة موضوعات مختلف اظهار نظر و نقد و تحلیل میخود دارند در شبکه

 شد اما امروزه دفاع از حق است. ادبی و گستاخی محسوب میبیاین امر تا چند سال پیش 

های درونی و ای که در باال دربارة درک معنای این واژه با توجه به حالتحال با توجه به نکته

، و 1دینکردهای بیرونی گفته شد، شواهدی از یکی از مهمترین متون گذشتة ایران، واکنش

)که همان   «گستاخ»واژة شدة فراموش و  معانیِ اصلی و متون دیگر برای شاهنامه همچنین

 گردد. حالت درونی که در شخص ایجاد شده( ذکر می
 

  «اعتماد کردن یا مطمئن بودن»در معنای -۲-۱-۱

 مینوی خرد:

Ud pad har kas pad-iš wistāx būdan awestwārīh weh (Danāk-u Mainyō-I 

Khrad ,1913:1.71) 

 (، استواری بهتر است.آدمی/ شخصو برای اعتماد داشتن هر کس به او )به 

 :کارنامة اردشیر بابکان

Zad šud ān kas kē pas az imrōz pad hēč zan pad gēhān wistāxv ud 

abēgumān bawēd. 

ود گمان بو بی گستاخکشته شود )مرده باد( آن کس که پس از امروز به هیچ زن به گیهان 

 (.90-91: 1397،کارنامه اردشیر پاپکان)

                                                           
وده های گوناگون ببزرگترین اثر پهلوی است که امروزه در دست داریم. این اثر شامل ُنه کتاب در زمینه دینکرد.  1

که متأسفانه دو کتاب نخست به همراه آغاز کتاب سوم از میان رفته است. موضوع و محتوای این اثر شامل مسائل 
 ست. اوستانسک  21مذهبی، اندرزی، روایت زندگی زردشت و شرحی از 
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 :28بند، دینکرد ششم

u-šān ēn-iz āōn dāšt kū harw kas tan ī xwēš ustōfrīt be kunišn ud ō yazadān 

abespārišn ud ān frāz wistāx bawišn kū hagriz tis awiš nē rasēd ī awiš 

madan rāy zyān.   

پنداشتند که: هر کس باید استوفرید )=نذر( از تن خویش )=شخصاً( ایشان این را نیز اینگونه می

باشد که هرگز چیزی  مطمئنبه ایزدان بسپارد و از آن فراز )=پس از آن(  <خود را>بکند و 

 (.159-60: 1394،دینکرد ششمبدو نرسد که از رسیدن آن زیان باشد )

 : 29بند ،دینکرد ششم

u-šān ēn-iz āōn dāšt kū gilag-ōbār ud wīdwar ud pad kirbag tuxšāg ud 

wistāx bawišn ud spas az mēnōgān xwāhišn. 

پنداشتند که باید گِله اوبار )=متحمل(، شکیبا و به ثواب کردن ایشان این را نیز اینگونه می

 (.160:همانبود و از مینویان سپاس خواست)= انتظار پاداش کار ثواب داشت() مطمئنکوشا و 

 :دینکردهای دیگر از ای از مثالخالصه 

 :44بند

… kē yazadān andar xwēštan āōn wistāx ud abē-bīm kunēd kū… 

 ( 162:همانبیم سازد که...)و بی مطمئن... کسی که ایزدان را نسبت به خویشتن آنگونه 

 :128بند

…Ud ōy-iz ī abēr nigarīdār ud dānāg mard wistāx nē bawišn… 

 (.177:همانباشد که... ) مطمئن... و حتی آن مرد بسیار دقیق و دانا نباید 

 :142بند

Ud pad xwēš dārēnd ud wistāx hēnd… 

 (.179:همانباشند که... ) مطمئن... و آنها را از آن خویش شمارند و 
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 اعتماد»و  «اعتماد»و  «ترمطمئن»در همین معنی و معانی دینکردششم های دیگر در مثال

(، 11(،پ)65(، پ)7(، ث)51(، پ)16(، ب)14-2،ب)247، 152، 59در بندهای  «به نفس

 ج(، نیز آمده است.38(، ث)12پ)

 

 دینکردچهارمشواهدی از 

Ka-šān abāz-iz ō bahr ī hangāmīh dād, pad wēš wistāxēnīdārīh abāz 

uzmūd. 

M4,426,10 اند و این امر با باید بدهند، دادهای را که در زمان ... که آنها باز بهره و فایده

 (.49، 1393 :دینکرد چهارمزیاد آزموده شده است ) اطمینان

ستاخ در معانیِ  شاهنامةدر  سی، لفظ گ شتن یا اعتماد کر»فردو صمم و » ،«دناعتماد دا م

شدن»، «مطمئن بودن شدن تکیه کردن»، «آرام یافتن و مطمئن  سته  ست. «و دلب  آمده ا

شرم ها نیز آمده است، معانی مختلفی همچون بینامهالبته واژة گستاخ همان طور که در لغت

بیند چرا که با رجوع به و جســـور دارد که نگارنده نیازی به ذکر شـــواهدی برای آنها نمی

توان دست یافت، و نیز امروزه در زبان کاربرد فراوان دارد. های لغت به این شواهد میفرهنگ

 ها ذکر نشده است.گوییم که در فرهنگمعانی و شواهدی سخن می ما از

 :فردوسی شاهنامةذکر شواهد از   

 :«اعتماد کردن»در معنای  

 با این جهان                    گستاخمباش ایچ 

 

 که او راز خویش از تو دارد نهان

 (4048، بیت289 /8، 1379)فردوسی،      

است. این بیت مربوط به داستان پادشاهی کسری  «اعتماد کردن»در اینجا به معنی  «گستاخ»

موبد  هادر آن ی کهنوشیروان و سؤال کردن موبد از کسری است. با توجّه به معنی و مفهوم ابیات

در  ،دهدای میهای خردمندانهکند و کسری نوشیروان پاسخهای مختلفی از کسری میسؤال

 «واند بگرایدتچیست؟ و چه کسی به نیکی یزدان می کار پرستش به»پرسد که موبد می بیتی

مرد »وید: گکسری می .(بپرسید کار پرستش به چیست / به نیکی یزدان گراینده کیست؟)
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اندیشی که بداند خدا هست و یکی است و در همه کار او را سپاس گوید و اینکه باید باریک

ه بیتِ رسد ب. سپس می«باشد از گزندنیکی کند تا پاسخ خوب از یزدان دریافت کند و ایمن 

کند یعنی به جهان اعتماد مکن چون جهان رازهایش را از تو پنهان می»گوید که می موردِ نظر

در  «گستاخ»برای واژة  شاهدیبه عنوان  نامة دهخدالغت. این بیت در «با تو روراست نیست

 ذکر شده است. «پرواو بی متهوّر»معنی 

داستان پادشاهی شیرویه، که از زبان باربد، نوازندة مخصوص خسروپرویز گفته بیتی دیگر از 

شده است. وقتی باربد به دلیل وضعیتی که خسرو پرویز در آن قرار گرفته، از شدّت ناراحتی 

گوید آن همه عظمت و جالل و دستگاهی که داشتی کجا رفت، به این دهد و میناله سر می

 رسد:بیت می

 باشی به دهر              اخگستمبادا که 

 

 زهرکه زهرش فزون آمد از پای

 (402، بیت9/279 :)همان                     

  است. معنای بیت 1«بودندلبسته»و  «اعتماد کردن»در این بیت به معنای  «گستاخ»واژة 

زیرا زهر  ،یا دلبستة روزگار نشوی مراقب باش که به روزگار اعتماد نکنی»شود که اینگونه می

 .«یا آسیب او بیشتر از پادزهر یا درمانش است

 همچنین در ادامة همین ابیات از زبان باربد آمده:

 هر آنکس که او کار خسرو شنود                    

 

 بود گستاخبه گیتی نبایدش 

 (406)همانجا، بیت                              

ه است. یعنی هر کس ک «اعتماد و تکیه کردن»در این بیت نیز به معنای  «گستاخ بود»که 

لغتر . این بیت د«اعتماد کند»داستان و سرنوشت خسرو پرویز را بشنود نباید به این روزگار 

 «بودن و جسارت ورزیدن جسور»در معنای  «گستاخ بودن»بعنوان شاهدی ذیل  نامةدهخدا

 .  آمده است

                                                           
 (1903/ 2: 1390 ،رواقی: نک).  1
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سال بود، در جنگ میان بهرام و پرموده، وقتی مثالی دیگر از  شاهی هرمز دوازده  ستان پاد دا

شــوند و گیرد و بهرام و لشــکریان ســه روز منتظر بیرون آمدن او میپرموده در دژ پناه می

خواهد در امان شاه ایران دربیاید نویسد و از او میای به پرموده میشود، بهرام نامهخبری نمی

 گوید:در جواب به او می ، پرمودهسته دارد با خود بیاوردو هرچه گنج و خوا

 ر               ـگشتی به گیتی مگ اخـگستتو 

 به پیروزی اندر تو کَشّی)تکبر( مکن    

 ـر             ـنـدانـد کـسی راز گــردان سپه

 ز مـهتر نه خوبست کردن فسوس                

 د                          ـآزمـایســت چـــرخ بلنـدروغ

 رـه بـد بـکه رنج نخستینت آم

 کهنی ـو نوی، هست گیتـر تـاگ

 ه ما نیـز چهـرـنه هـرگـز نمایـد ب

 مرا هم سپه بود هم پیل و کوس

 اندر مبنـد گستاخیتو دل را به 

 (1132تا  1128، بیت 382 /9: )همان     

 «دناعتماد کر»در بیت اول به معنی  «گستاخ»با توجّه به ابیات بعدی کامالً واضح است که 

کند و اش اعتماد میایهای لحظهها و پیروزیآمده است. آدمی معمواًل به روزگار و خوشی

اش را برای ما ها دائمی است. در حالی که روزگار رازهای نهفتهبرد که این کامیابیگمان می

« نگستاخ گشت»، این بیت را بعنوان شاهدی ذیل فرهنگ شاهنامهرواقی در  کند.آشکار نمی

در بیت آخر  «گستاخی» آورده است.« بینی پیدا کردنمغرور شدن و خود بزرگ»در معنای 

رسد همین معنی را بدهد. یعنی روزگار دروغگوست و به او اعتماد مکن. )شاید نیز به نظر می

معنی بدهد، یعنی: روزگار  «با خاطرجمعی»و یا   «بیهوده یا به راحتی»نجا هم گستاخ در ای

 دروغگوست، بیهوده یا به آسانی و اطمینان خاطر به او دل مبند(  

خواهد به فرمان ایزد داستان جنگ بزرگ کیخسرو با افراسیاب، زمانی که کیخسرو می در

رود که هیچ کس زان پس ببه جای نامعلومی  تاتخت و تاج شاهی را رها کرده و  ،گوش کند

کند، رو به او را نبیند. در آن هنگام که سفارشِ مردمان و پردگیاِن خود را به لهراسب می

 گوید:و می کردههمراهان و یارانش 

 که او بتّری دارد اندر نهان با این جهان                       گستاخمباشید 
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 (2970، بیت5/410)همان،                    

ــتاخ»واژة  ــت. به این جهان اعتماد و تکیه  «اعتماد کردن»در این بیت نیز به معنی  «گس اس

 مکنید، زیرا که او هر لحظه اتفاقات بدتر از آنچه برایتان رخ داده در چنته دارد.
 

 

 

 

 «استوار گردانیدن»و  «ی و اندیشهأدر ر ۱مصمم بودن»در معنای -۲-۱-۲

ز هومان گریزان بشد پهلوان                  

 بدادند گردنکشان جای خویش              

 

 شکست اندر آمد به رزم گوان

  با رای خویش گستاخنبودند 

 (1346و  1345، بیت 4/95)همان، 

ورانیان بین ت که سختی رود است، جنگاین بیت مربوط به داستان فرود سیاووش، جنگ کاسه

 یسه،و ی و نظر هومان، برادر پیرانأبا ربرای شکست ایرانیان و ایرانیان درگرفته است. تورانیان 

گیرند به قلب سپاه ایران حمله کنند. چون فریبرز، پسر کیکاوس تاب مقاومت در تصمیم می

تاخ در گس شوند.میدهد و دیگر پهلوانان نیز پراکنده بیند، فرار را بر قرار ترجیح میخود نمی

نبودن در اندیشه و تصمیمی است که گرفته بودند.  «مطمئن»و  «مصمم»این بیت به معنِی 

 .«ی خویش یک جهت و صادق نبودندرأبا »توان گفت همچنین می

خواهد سِر پیران ویسه را خواهی خوِن سیاوش میدر داستان سیاوش، زمانی که گیو به کین

کند که او در حق ما خوبی کرده و او را ببخش و آزاد کن، گیو ببرد، فرنگیس وساطت می

ام که وقتی به او دست یابم زمین را از خونش سرخ کنم، در این گوید من سوگند خوردهمی

 گوید:حال کیخسرو می

 بدو گفت کیخسرو ای شیرفش               

 کن                گستاخکنونش به سوگند 

 بر زمین          چو از خنجرت خون چکد 

 زبان را ز سوگند یزدان مکش

 به خنجر ورا گوش سوراخ کن

 هم از مهر یاد آیدت هم ز کین

                                                           
 (همانجا :نک. رواقی).1
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 (3387و  3386، بیت 222 /3)همان،        

ست که با  «ستوار و مطمئن کردنا»در اینجا به معنی  «گستاخ» ست. در قدیم رسم بوده ا ا

تاخ گس»ذیل  فرهنگ شاهنامهرواقی در کتاب  علیکردند. خون پیمان و سوگند را استوار می

 «ترس و هراس را از کســـی دور کردن»این بیت را به عنوان شـــاهدی برای معنی ، «کردن

 (1903/ 2: 1390ی )رواق استضبط کرده
 

 

 ۱«، مأنوس شدنآرامش یافتن»در معنای -۲-۱-3

سپاهیان در مرزهای ایران به گر، وقتی پس از مرگ یزدگرد داستان پادشاهی یزدگرد بزه در

شود، بزرگان ایران شخص خردمندی به نام جوانوی پردازند و ایران دچار آشوب میغارت می

امان یابند و به یارِی آنها به ایران بشتابند.  سپاهیانفرستند تا شاید از غارتِ نزد منذر می را

 :کندین روایت می، فردوسی چنرسدوقتی جوانوی به درگاهِ بهرام و نزد منذر می

       بپـرسیـد بسیـار و بنـواختـش     

 شد زو بپرسید شاه           گستاخچو 

 

 شـت بنشاختـی برِ تخـوبـبخ

 کز ایران چرا رنجه گشتی به راه

 (465و  464، بیت 290/ 7، 1379)فردوسی، 

 از شرایطی است که شخص «آرام یافتن و مطمئن شدن»نیز به معنای  «گستاخ» در این بیت

ر شود و دزده میبیند از برز و باالی او شگفتدر آن است. زیرا وقتی جوانوی، بهرامشاه را می

نشاند، و از او به خوبی پذیرایی کند. پس بهرام او را مییک لحظه همه چیز را فراموش می

رار دارد احساس آرامش و از شرایطی که در آن ق «آیدبه خود می»کند تا وقتی که جوانوی می

 پرسد... .کند، سپس شاه از او میو اطمینان می
 

                                                           
ستاخ کردن»یکی از معانی که ذیل  نیز در فرهنگ معین (علی رواقی، همانجا :نک). 1 ست « گ شده ا شته  رام »نو

ویس و رامین نوشته شده است: برون آرند ماران را ز سوراخ /  منظومة زشاهدی ااست، و « نوس کردنأکردن و م
 بافسون و کنندش رام و گستاخ.
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 ۱«پرزور و قوی»در معنای  -۲-۱-4

 2را گستاخ چه مایه دلیران پذیره فرستاد شمّاخ را           

 (957، بیت140 /5)همان، 

 است.« پرزور و قوی»به معنای  در اینجا« گستاخ»بیت فوق از داستان دوازده رخ است، و 

 میان یکی مرز سوراخ شد شد          گستاخچو بسیار گشت آب 

 (526، بیت335 /7)همان، 

به معنای پرزور است. در واقع « گستاخ»در این بیت که از داستان پادشاهی بهرام گور است، 

 های اخالقیویژگیمحابایی و متهوّریست که از این پرزوری نشأت گرفته از همان حالت بی

 تر است.مناسب« پرزور و قوی»رود، امّا برای آب یا سیل همان صفتِ به شمار می انسان
 

 «رودربایستی بودنپرده و بیبی»در معنای -۲-۱-5

ه شیرازی نقل شد داستان کوتاهی دربارة شیخ ابوالحسن بکران ،هجویری المحجوبکشفدر 

گاه شیخ را در هیچ گویند کهالقول میمتفق درآمده بودندروزی زنانی که به همسری او . است

در آمده بود  در این میان دختر وزیر که به همسری اواند، خلوت به حکم اسباب شهوت ندیده

نگاهی  آمد خانه ب که بهشداد. های مختلف دستور طبخ خوراک گوید: یک روز شیخ به منمی

بگرفت و به آستین خود اندرکشید. از سینة وی تا ناف آنگاه دست من »د، من کرها و به طعام

ت: هاست. بپرسیدمش. گفپانزده عقده افتاده بود. گفت: ای دختر وزیر، بپرس که این چه عقده

این همه لَهب و شدّت صبر است که گره بسته است از چنین روی و این چنین طعام صبر 

 «وی با من این بوده است هایگستاخیام. این بگفت و برخاست. بیشترین کرده

  (369 -368 :1387)هجویری،
 

                                                           
 (همانجا :نک علی رواقی). 1

آمده، ولی دقیقاً مشخص نشده است که کدامیک « گستاخ»این بیت به عنوان شاهدی ذیل  نامة دهخدالغتدر . 2
 از معانیِ ذکر شده مدّنظر نویسنده بوده است.



 1401 بهار و تابستان، ، سال سوم شماره اولهای باستانیفرهنگ و زباننامه پژوهش 116

 

 نخست-۲-۲

)صفت عالی( به معنی بیشترین، جلوترین است  naxvištaکه در ایرانی باستان « نخست»واژة 

 ارسیپساز درست شده است. در صفت عالی ištaو پسوند  «نخست، آغاز»به معنی  -naxvaاز 

یعنی  noxwīrو  «أآغاز، اصل و منش»یعنی  noxمیانة ترفانی  = نخست، و درnaxustمیانه 

/ 3،  1398؛ منصوری،5038ش:، ، جلد چهارم1395 دوست،)حسن «انسان نخستین، آدم»

 وزیدگیهای زادسپرمو  شهرایران هایشهرستان دو متن دورة میانه،در زیر شواهدی از (. 856

 شود:آورده می

Šahrētān Zarang naxust gizistag Frāsyāg ī Tūr kard… 

( 38،ش 33 :1388،شهرستانهای ایرانشهر ) .  

 کرد)ساخت( ... . انی ملعونافراسیابِ تور نخستشهرستان زرنگ را 

Ka … mihr abāz ō gyāg ī naxustēn mad rōz ud šab hāwand-paymān 

handranāy ud nisārīg paymānīg bawēd  

( 28ش ، 34، فصل245: 1385وزیدگیهای زادسپرم،  ).  

 و به اندازة ا به یک اندازه،دراز درآید، روز و شب  نخستینهنگامیکه مهر )خورشید( به جای 

 زمان آغازین باشد.

هایی است که امروزه برای کاربران زبان کاربرد صفت عالی ندارد و تنها به از واژه «نخست»

های لغت اوّلین ندارد. در فرهنگ. هرچند این واژه یک معنا شودبرده میبه کار  «ابتدا»معنای 

چند  نامة دهخدالغتاست. در « اوّل»و« ابتدا»شود: معنایی که برای آن در نظر گرفته می

 معنی دیگر نیز به همراه شواهدی از متون ادبی ذکر شده است که عبارتند از:

 :درآغاز؛ بار اول( 1

)بوشکور،  نخست درشتی نمایددرستی  درشت است پاسخ ولیکن درست                      

 (288، بیت98، 1370مدبری، 

  پیشین؛ یا قدیم:( 2
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)فردوسی، گذشته سخنها همه بازجست                                نخست پژوهندة روزگار

 (129، بیت21/  1، 1379

 از قبل: از آغاز؛( 3

)بوشکور،  نخستمر او را همان پیشه بود از  همی در به در خشک نان بازجست                

 (330، بیت 100، 1370مدبری،

 اولین:( 4

)فردوسی، نگهبان جانست زو دان سپاس  آفرینش خرد را شناس                         نخست

 (27، بیت 12/ 1، 1379

 «.صادر اّول»یعنی اوّلین چیزی که خلق شده، یا به اصطالح 

آمده است که همة این معانی به نحوی با  نامهلغتهای متعدد دیگری در شاهدها و مثال

)ابتدا، اّول( مرتبط است اّما ظرافت دیگری در معنای این واژه هست که به ندرت  تعریف اولیّه

 به آن توجه شده است. 

 next معادل است نوشتهمجتبایی در مقالة خود  فتح اهللهمانطور که  «نخست»یکی از معانیِ 

 1 است. «سپس»در انگلیسی، یعنی 

کند که بالفاصله پس از امر داللت بر امری می «نخستین»و  «نخست»گاهی  شاهنامهدر »

آلمانی(، و در این کاربرد معنایی  nachstانگلیسی، و  nextدهد )عیناً مانند دیگری روی می

 (.123 :1396)مجتبایی،«گیردبه خود می «پس از آن»یا  «سپس»شبیه به 

 فردوسی  شاهنامةشواهدی از 

 روان را سوی روشنی ره کنم بدان را ز بد دست کوته کنم                 .1

                                                           
ستجو در معانی مختلف واژة  . 1 ست»نگارنده پس از ج ستاد  شاهنامهدر  «نخ و متون کهن دیگر،  نظر خود را با ا

ارجمند، آقای دکتر فتح اهلل مجتبایی، در میان گذاشتتت و خواهان ااهار نظر ایشتتان شتتد، جناب دکتر فرمودند در 
چاپ  «شتتاهنامهچند نکتة دیگر دربارة ابیاتی از »عالمی نیز تحت عنوان  قال و مقالای که در کتاب ضتتمن مقاله

ست، مطالبی د شتر این مقوله نوشتهشده ا صحّت یاددا ستاد دکتر مجتبایی، از  شمند ا ی هااند. با خواندن نکات ارز
  تر شده، تصمیم به چاپ آنها گرفته شد.مطمئن خود
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 آلت جنگ را دست برد                  نخست   

                                                           

 در نام جستن به گُردان سپرد

 (8و  7، بیت 1/39، 1379)فردوسی،         

 (.nextسپس)، در بیت دوم به معنای: نخست

 برون آورید از شبستان اوی                           .2

                      نخست بفرمود شستن سرانشان   

  

 موی و خورشیدرویبتان سیه

 روانشان از آن تیرگیها بشست

 (312و  311، بیت 69: جا)همان               

هنگامی که فریدون کاخ ضحاک را به تصرّف خود درآورد، زنان حرمسرای ضحاک را بیرون 

 آنها را غسل سپسزیبارویان را از حرمسرای ضحاک بیرون آورند و »آورد و دستور داد تا: 

 «سپس»در اینجا  «نخست». یعنی واژة «ها پاک کرددهند و بدین ترتیب روانشان را از تیرگی

 شود.ترجمه می

ی اند، در حالدرنظر گرفته« در آغاز»یا « اول»را معموالً در این ابیات به معنای « نخست»کلمة 

پس »یا « سپس»یا « پس»های بعد از آن کلمة که اگر این معانی درست باشد باید در بیت

 هبیاید تا نشان دهد در ابتدا فالن کار را انجام داده و پس از آن دست ب« دگر، دیگر»یا « آنگاه

 کار دیگری زده است، در حالیکه الزاماً این گونه نیست.

 پس آگاهی آمد ز فّرخ پسر                   .3

 کنان شد سر و تن بشست             نیایش   

                                                                    

 به مادر که فرزند شد تاجور

 نخست به پیش جهاندار آمد

 (17و  16، بیت 1/80)همان،                  

وقتی خبر پادشاه شدن فریدون به مادرش، فرانک، رسید، او برای شکرگزاری از خداوند، 

 توان گفت ابتدا بهبه درگاه خداوند آمد. یعنی نمی سپسرفت و غسل کرد و کنان نیایش

 درگاه ایزد آمد و سپس غسل کرد.

 به دشت آوریدندش از خیمه خوار                .4

 اد                ـدش زبان برگشـو از دور دیـچ   

                نخست در آمدـم انـز تور و ز سل   

 ارـرگشته کـبرهنه سر و پای و ب

 ادـکرد ییـان همـاکـن نیـز کی

 دل و دیده از شرم شاهان بشست
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 (429تا  427، بیت35 /2)همان،                                                                                         

لم از تور و س سپسوقتی نوذر را از دور دید شروع کرد به سخن گفتن از دشمنی نیاکانش، 

 ی کرد.یسخن گفت و هرچه توانست در حق شاهان پیشین )فریدون و منوچهر( بدگو

  آن کوش چون بگذریبه گیتی در  .5

                                         نخستم ـراب رانـون رزم سهـکن   

 

 ریـود بـر خـی بـام نیکــرانجـس

  از آن کین که او با پدر چون بجست 

          (14و  13، بیت170 /2)همان،                

هراب س چگونگی دشمنی سپس ،کنمداستان جنگ رستم و سهراب را نقل می )ابتدا(اکنون

 .رابا پدرش 

 ابا رستم گُرد و دستان به هم                    .6

                      نخستاز افراسیاب اندر آمد    

                                                                        

 گفت کاووس هر بیش و کمهمی

 دیده بشست دو رخ را به خون دو

 (81و  80، بیت13 /4)همان،                  

ریزد )زیرا به گوید و اشک میاز افراسیاب می سپسگوید و کاووس شاه از هر دری سخن می

 افتد و بالهایی که بر سرش آوردند(.یاد کشتن سیاوش می

 چو سرو سهی گوژ گردد به باغ                  .7

 کند برگ پژمرده و بیخ سست                    

  

 چراغبدو بر شود تیره روشن

 نخستسرش سوی پستی گراید 

                                                                                  (7و  6، بیت 86 /5)همان،                      

 افتد.سرش به سمت پایین می سپساش سست، و شود و ریشهبرگش پژمرده می

 چو هر دو برابر فرود آمدند                          . 8

    د                      ـی بیاراستنـی رزمگاهـیک   

                        نخستبکردند یک تیرباران    

                                                                      

 دـن زدنـر نای روییـر پیل بـاب

 خواستتندنبردان همییالن هم

 تـاران درسـرگ بهـان تگـبس

 (473و  472، بیت97 /6)همان،               

تیرباران  سپس)ابتدا( میدان جنگ را آماده کردند و پهلوانان برای خود حریف خواستند  

 کردند دقیقاً همانند بارش بهاری.
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 چو بشنید بوذرجمهر این سخن                       . 9

           ر و تن بشست               ـز زندان بیامد س   

                                                             

 دلش پر شد از رنج و درد کهن

 نخستبه پیش جهانداور آمد 

 (3606و  3605، بیت8/263)همان،          

 رود.کند و سپس به درگاه ایزد میتر ذکر شد، ابتدا غسل میشبیه این بیت پیش

اینکه مرا ستودی و در  سپسگوید: کند، میآفرین را ستایش میبعد از اینکه ایزد جهان

 ات مرا دعا کردی.نامه
  

 گیری نتیجه-3

واژة گستاخ از گذشته تا به امروز تحول معنایی داشته است و هنگام مطالعة متون قدیم، نباید 

دانستن گذشتة واژگان به درک بهتر  ، چرا کهمعنای امروزی این واژه در نظر گرفته شودتنها 

، های اخیردر سده« ادبجسور و بی»معنای  کاربرد نهمچنی رساند.متون کهن یاری می

ای از اطمینان قلبی دربارة موضوعی را به درجه اوکه  بازتابِ بیرونیِ حالتِ درونیِ شخص است

 توجهخاطر در رفتارِ بیرونِی شخص  آن حالتِ اطمینانِ  هاینشانهتنها به  و مارسانده است 

در پِی آن اطمینان خاطرِ  شدهد که مغزبه او اجازة رفتاری را می وضعیتی روانی که داریم،

که ی بدون در نظر گرفتن حالت اطمینان خاطرمفهوم این واژه  امّا  .درونی صادر کرده است

جسور و »در گذر زمان معادل  گرفته شده، آنپیشین « اعتماد و اطمینانِ»از همان معنای 

  شده است.  «ادببی

ا ی« دوم» واژگانی چون، قرار گرفت بررسی و مورد آمده بودواژة نخست  هادر آنی که ابیاتدر 

است، این نکته بیانگر این نیامده  های بعدیبه دنبال آن و در بیت« دگر و دیگر»یا « سپس»

 زدان پاک    ـبد و نیک بیند ز ی. 10

 ر ـداوند مهـرین بر خـد آفـکن   

 آنکه کردی ستایش مرا                                                   نخست   

 وزو دارد اندر جهان بیم و باک

 رـکزین گونه بر پای دارد سپه

 راـایش مـودی نیـه نمـبه نام

 (3307تا  3305، بیت206 /9)همان،        
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  «نخست»واژة  شاهنامهدر . نیست« ابتدا و در آغاز»ها در معنای در آن بیت« نخست»است که 

 نایای که از . نتیجه«سپس»، و دیگری «اولین»و  «اول»یکی  دو معنی دارد «نخستین»و 

 «آغاز»اگرچه همیشه معنی « نخست»واژة  در متون کهن توان گرفت این است کهشواهد می

 است.غالب « ابتدا»بر معنیِ « سپس»را در خود نهفته دارد، در مواردی هم معنای « ابتدا»یا 
 

 هکتابنام

 .اهلل صاحبکارتصحیح ذبیح .دیوان حزین الهیجی .(1378) محمد علی بن ابیطالبحزین الهیجی، 

 نشر سایه. :تهران .اولچاپ 

فرهنگستان  :تهران. چاپ دوم .فرهنگ ریشه شناختی زبان فارسی  .(1395) دوست، محمدحسن

 زبان و ادب فارسی.

 ، لغتنامة دهخدا .(1373) اکبردهخدا، علی

 زیر نظر سعید .مریم رضایی . ترجمةآذرفرنبغ پسر فرخزاد، آذرباد پسر امید .(1393 ) دینکرد چهارم

 انتشارات علمی. :چاپ اول تهران .عریان

 :تهران .چاپ سوم .ة مهشید میرفخراییمترجآذرباد ایمیدان )=پسر امید(.  (.1394) دینکرد ششم

 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

 مؤسسة تألیف، ترجمه و نشر آثار هنری. :تهران .چاپ اول .فرهنگ شاهنامه  (.1390) رواقی، علی

تهران،  .چاپ اول .تورج دریایی آوانویسی و ترجمه و یادداشت از (.1388)شهرستانهای ایرانشهر 

 انتشارات توس.

ه و شرح احوال به با مقدم ،کلیّات صائب تبریزی .(1336 ) محمدعلی، صائب تبریزی اصفهانی

 کتابخانة خیّام.: تهران .چاپ دوم .امیری فیروزکوهی قلم

 .به کوشش سعید حمیدیان .)براساس چاپ مسکو( شاهنامة فردوسی (.1379) فردوسی، ابوالقاسم

 نشر قطره. :تهران .چاپ پنجم

 انتشارات دانشگاه تهران. :تهران .چاپ هفتم وشی.(. بهرام فره1397) بابکانکارنامة اردشیر 

 به کوشش. و مقال عالمی قال . «چند نکتة دیگر دربارة ابیاتی از شاهنامه(. »1396)اهلل فتحجتبایی، م

 .127 -113 :صص انتشارات سخن. :تهران .چاپ نخست. دژیمهران افشاری، شهریار شاهین

 چاپ اول. تهران نشر پانوس. ،شاعران بی دیوانشرح احوال و اشعار (. 1370) مدبری، محمود
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 .فارسیفرهنگ  (.1379) معین، محمد

رکز چاپ و انتشارات دانشگاه شهید م: تهران .چاپ اول .فرهنگ زبان پهلوی (.1398 ) منصوری، یداهلل

 بهشتی.

، مقدمه و تصحیح محمود المحجوبکشف(. 1387) هجویری، ابوالحسن علی بن عثمان هجویری

 عابدی، چاپ چهارم، تهران انتشارات سروش.

 

Bartholomae, Ch. (1961). AltiranischesWörterbuch. Berlin: W. De Gruyter. 

Boyce, M. (1977). A Word-list of Manichaean Middle Persian and Parthian, 

Acta Iranica 9a, Leiden: Brill.  

Danāk-u Mainyō-I Khrad (Pahlavi,Pazand, and Sanskrit texts). (1913). ed. 

Ervad Tehmuras Dinshah Anklesaria. Bombay: Parsee Panchayet Funds. 

Horn, P. (1893). Neupersischen Etymologie. Strassburg: Verlag von Karl J. 

Trubner. 

Mackenzie, D.N. (1971). Pahlavi Dictionary. London: Oxford University 

Press. 

Mayrhofer, M. (1996). Eytymologisches Wörterbuch des Altindoarischen. III. 

Heidelberg: Carl Winter Universitätsverlag. 
Reichelt, H. (1911). Avesta Reader (Texts, Notes, Glossary and Index). 

Strassburg: Verlag von Karl J. Trubner (1968. Berlin: Photomechanischer 

Nachdruck Walter de Gruyter & co.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 123« ....  نخست»، «گستاخ»بررسی تحواّلت معنایی دو واژه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investigating the semantic changes of two words Gustāx, Naxust 

(fron the Middle Ages to New Persian) 
Maryam Tayefeghashghaei 

 

Abstract 

The Persian language has undergone changes from the past to the 

present day, and the lack of recognition and attention to these 

developments, syntactic and lexical, can cause a wrong understanding 

of the prose and verse texts of the previous centuries. Two examples of 

words whose incomplete knowledge has prevented their correct 

understanding in old texts, is examined in this article. We have 

examined these two words, "Gustāx" and "Naxust", which are used in 

both Middle Persian and Dari Persian, to show that these words have 

undergone semantic changes, and their meanings in modern Persian 

texts are more or less different from their meanings in Middle Persian 

texts. First, it is examined these words from an etymological point of 

view, and then with evidence from Middle Persian texts, such as Menōg 

Khard, Dēnkard, and Ardēshir Babakan's Karname, and New Persian 

texts, such as Ferdowsi's Shahnameh, and mentioning the meanings and 

evidences found in new cultures, such as Dehkhoda's dictionary. It has 

been mentioned, we have stated their semantic evolution and we have 

                                                           
 PhD Candidate in Old Iranian Languages, Tehran University. Tehran. Iran. . 

m_tayefeghashghaei@yahoo.com 

mailto:m_tayefeghashghaei@yahoo.com//


 1401 بهار و تابستان، ، سال سوم شماره اولهای باستانیفرهنگ و زباننامه پژوهش 124

 

shown that the word "Gustāx" has undergone semantic evolutions from 

the past until now, and the meaning that poets, writers and speakers 

have used in recent centuries is the result of an external reaction from 

the states of a person's inner spirit, as a result, knowing the different 

meanings and the course of its evolution is a way to better understand 

the texts. Also, the examination of the word "Naxust" has shown that 

although the meaning of "beginning" and "beginning" existed in this 

word, but in some cases the meaning of "then" prevails over the 

meaning of "beginning". 
 

Keywords: Gustāx; Naxust; semantic transformation; Dēnkard; 

Ardēshir Babakan's Karname; Ferdowsi's Shahnameh. 


