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 .4-3کارنامۀ اردشیر بابکان

ریشه شناس چه می کند؟ 

ـ

()11

یا پ َ
در َ
َکش َ
د چشم بدید ،اندر یزدان سپاسداریه َهنگارد.
چون دریا  به چشم  بدید ،در حق یزدان (یا ایزدان)

سپاسداری بر زبان آورد.

سیّد احمدرضا قائم مقامی

ُ
َ
د اندر اورمزدَ ...وس سپاس َهنگارد.
ـ	ا

دانشگاه تهران

qaemmaqami@ut.ac.ir

و خطاب به اورمزد بس سپاس گفت.

َ
 .11هنگاردن در زبان پهلوی و تحول معنایی آن
َ
هنگاردن در زبان پهلوی همان است که در فارسی  انگاردن
ً
ّ
فتح اول) میگوییم ،اما در بعضی عبارات کتابها و
(قاعدتا به
رساالت پهلوی معنایی دارد که گویا در فارسی رسمی شاهدی
ّ
از آن به دست نیست .احمد تفضلی یادداشتهایی دارد بهنام
«پهلویات  »3و در ضمن آن یادداشتها از َهنگاردن نیز بحث
کرده و گفتهاست که این فعل گاهی بهمعنی «گفتن» و «بر
ً
زبان آوردن» است و در این معنی غالبا با کلمات سپاس و
همان معنی سپاس) استعمال دارد .چند  شاهد از
آزادی (به
ِ
شواهد او را به خطّ فارسی نقل و سپس ترجمه میکنیم ،تا 
معلوم شود که مقصود چیست.

دو شاهد نیز در آن یادداشت آمده که در آنها فعل هنگاردن با 
سپاس و ستایش و آزادی همراه نیست .یکی را نقل میکنیم.
 .5کارنامۀ اردشیر بابکان

ُ
ُ
َ
ُ
وزشن گو اد َپد پتِتیگ ماندگ َهنگار.
ـ	اد نونِز ب ِ
و اکنون نیز پوزش /بوزش گو و به حالت پشیمانی به
گناه خویش اقرار کن (اقرار کردن را در برابر هنگاردن
آوردیم).

ّ
تفضلی جزء دوم ولنگار  فارسی را نیز همین دانستهاست.
ّ
نویسندۀ حاضر در این باره مردد است و بهتر میداند که آن را 
ّ
با سهلانگار مقایسه کند .با این حال ،تفضلی از چند گویش
از گویشهای مرکزی ایران شواهدی آورده که معلوم میکند 
ّ
تحول معنی این فعل از «انگاردن» به «گفتن» محدود به
پهلوی نبودهاست .بهعالوه ،گفتهاست که معادل سگالیدن
فارسی نیز (سگالیدن همریشه با انگاردن است؛ رک .دنبالۀ بحث)
4
در گویش گبری کرمان و یزدی بهمعنی «پرحرفی» است:

 .1مینوی خرد
ـ

هرسپندان َه َ
[اورمزد] اباگ هامویین یزدان اُد اَ َم َ
نج َمن کرد
ِ
ُ
ُ
خویش خرد سپاس اد آزادیه َهنگارد.
اش از ِ
آن ِ
[اورمزد] با  همه یزدان و امهرسپندان انجمن کرد و
2
خطاب به خرد 1خویش سپاس و آزادی بر زبان آورد.

َ

ـ ـمیمهایِ :بم ِهنگاشت :گفتم؛ ا ِه ِگ ِرن :میگویم.
َ
ـ ـجوشقانی :ان ِگ َرم :میگویم.
ـ ـگبری کرمان :اِسگارتمون :پرحرفی کردن.

 .1خرد در این عبارت و بعضی عبارات پیش از آن و بهطور کلّی در بعضی 
ّ
عقل اول
در عنوان کتاب عقل بشری نیست؛
کتاب مینوی خرد و
عبارات دیگر
ِ
ِ
است یا بهاحتمال گاهی عقل فعّال .بحث در این باره اینجا ضرورت ندارد،
ً
ولی اشاره به آن بیفایده نیست ،چون که غالبا از این معنی غفلت شدهاست.
ُ
عربی در فارسی قدیم متداول بودهاست .به آزادی
 .2آزادی بهمعنای «شکر»
ِ
ّ
ّ
داشتن فارسی و َپد آزادیه داشتن پهلوی یعنی «منت پذیرفتن ،منت داشتن»
ّ
ّ
گویا تحول معنایی آن چنین بودهاست که
(سپاس نیز گاهی بهمعنی منت است).
ّ
فرد آزاد اگر بند های از آن خود را آزاد میکرده ،این منتی بوده که بر آن بنده
ّ
مینهاده و بنده نیز ممنون یا منتپذیر او بودهاست .بعضی  برای آزادی
ّ
بهمعنای منت و شکر اشتقاق دیگری متصوّر شد هاند .این تصوّر بیاساس

	است .کاربرد سپاس و مشتقّات آن با حرف اضافۀ از شواهدی در فارسی 
میانه دارد ،مانند همین شاهد.
 .3در عبارت  مشابهی از همان متن آمدهاست« :آفرین کرد و ستایشن و سپاس
و آزادیه گفت».
	.4از این معنای فعل انگاردن در متون فارسی نواحی خراسان و ماوراءالنهر
چیزی به نظر نویسندۀ حاضر نرسیدهاست .شاید در آینده جستوجو در 
پیکرهها شواهدی از آن به دست دهد.
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یماقم مئاق اضردمحا دّیس

او را آفرین و ستایش کنند و سپاس گویند.

( ؟دنک یم هچ سانش هشیریرر

ُ
َ
نگاریند.
ـ	اش آفرین
و ستایشن کنِیند و سپاس ه ِ
ِ

3

یماقم مئاق اضردمحا دّیس

( ؟دنک یم هچ سانش هشیریرر

پژوهشهایی 
درباب تحقیق

ُ

میتوان این عبارات را با عبارت «اِشنوهر اِزواردن» در متون
مانوی به زبان فارسی میانه قیاس کرد ،به همین معنای شکر
گزاردن .توضیح این گفته آن است که اِزواردن معنی فهم 
کردن و تفسیر کردن دارد و بنابراین میان معنای آن و معنای
ُ
فکر پیوستگی است (هزوارش و ازوارش مشتق از همین فعل
است ،یعنی چیزی که نیاز به تفسیر دارد) .توضیح الزم دیگر این
است که ( Dankتشکر ،سپاسگزاری) در آلمانی اسمی است
مشتق از ( denkenاندیشیدن ،فکر) .به عبارت دیگرDank ،
نوعی بیان ما فی الضمیر یا نوعی عطف ّ
توجه ذهنی به فرد
دیگر یا شناختن حق و دانستن قدر اوست.
بازگردیم به فعلی که در اوستا کاربرد دارد و در سطور قبل
اشارهای به آن شد .عبارتی مکرر  در  یسنهای اوستا  در 
ستایش ایزدان آمدهاست که آغاز آن چنین است:

ـ ـیزدی :سگرتوون :پرحرفی کردن.
ّ
که سعی کنیم علت ّ
تحول معنایی این کلمه را دریابیم،
پیش از آن

خوب است نظر بعضی محقّقان دیگر را نیز نقل کنیم.
هنریک ساموئل نیبرگ ،دانشمند سوئدی ،در  کتاب
درسنامۀ پهلوی خود ،در ذیل این لغت ،آن را در جایی که با 
کلمات سپاس و سپاسداری همراه است به «به فعل درآوردن»
و بر روی هم به «شکر گزاردن» معنی کردهاست؛ ضمن آنکه
«تصوّر کردن» و «شمردن» را هم البته در معانی این لغت
آوردهاست .از شرحی که در جای دیگر از کتاب خود ،در ذیل
فعل کردن ،2آورده معلوم میشود که هنگاردن را مشتق از یک
َ
پیشوند هن و فعل کردن) که این
فعل کردن میشمرده (یعنی از
کردن معنایی دیگر داشته و این معنی به نظر او «تعیین کردن»،
«نهادن»« ،بنیان نهادن و ساختن»« ،اعالن و تصریح کردن»
و مانند اینهاست .این معنی را او از تعابیری مانند «زمان
و استعمال کردن با 
کردن» (تعیین وقت)« ،زن کردن» (ازدواج)
ِ
کلماتی مانند خانه و شهرستان استنباط کردهاست .ولی واقع
آن است که کردن در این عبارات معنایی جز معنای اصلی 
خود ندارد .با این حال ،نیبرگ ،بهپیروی از آنتونیو پالیارو ،به
ّ
خوبی توجه داده که َهنگاردن پهلوی با فعلی در اوستا 
نکتۀ
همریشه است که برای ستایش و شکرگزاری یا معانی 
نزدیک به آن به کار میرود .نیبرگ خود آن را به چیزی معنی 
میکند که میتوان به فارسی چنین تعبیرش کرد :وقف ایزدان
کردن .کریستیان بارتولومه این فعل را با  کردن همریشه دانسته
بوده و گمان برده که مقصود به فعل درآوردن و اجرای آیینها 
و ادای عبادتها و گزاردن و به جا آوردن نیایشهاست .به
این فعل باز خواهیم گشت.
پیش از این دانشمندان ،دانشمند مشهور ،والتر برونو
هنینگ ،در  نقدی که سالها قبل بر تحریر ّ
 اول درسنامۀ
ِ
نیبرگ نوشتهّ ،
توجه دادهاست که َهنگاردن همراه با کلمات
آزادی و سپاس در مینوی خرد و ارداویرافنامه و کارنامۀ
اردشیر بابکان بهمعنای «سپاس گزاردن» ( )dankenاست و
برابر است با «سپاس و آزادی گفتن» در جای دیگر از کتاب
ارداویرافنامه (رک .شواهد آغاز مقاله) .بهعالوه ،گفتهاست که
ُ
برای فهم نسبت میان معنای شکر (به آلمانی )Dank :و افعالی 
که معنای اندیشیدن و فکر کردن دارند  (به آلمانی،)denken :

…nivaēdayemi hankārayemi

ً
ّ
فعل اول با کلمۀ نوید 
لفظا یعنی «نوید میدهم و انگارم».
در  فارسی  همریشه است ،بهمعنی  «اعالم میکنم ،خبر
میدهم ،دعوت میکنم» ،5و چون در کتاب وید هم همین
فعل ( )ni-vid-در فراخواندن ایزدان به مراسم عبادت به کار 
رفته ،پس سابقۀ هندیوایرانی دارد .فعل دوم را بارتولومه،
چنانکه گذشت ،به «به جا آوردن» معنی کردهاست .بعضی 
محققّان بعدی ،از جمله ژان کلنز ،بر این معنی اشکال
کردهاند و گفتهاند این فعل ارتباطی با کردن بهمعنی «به فعل
درآوردن» و «ادا کردن» ندارد و با هنگاردن پهلوی و انگاردن
پهلوی اوستا 
فارسی همریشه است و این فعل در ترجمۀ
ِ
نیز به همان هنگاردن نقل شدهاست .کلنز این فعل را در آثار 
قدیمتر خود به «ستودن» ترجمه کرده است .با این حال ،در 
ِ
سالهای بعد از این نظر خود اعراض کرده و به نظر بارتولومه
بازگشته و گفتهاست که بهتر است این فعل را فعل جعلی 
بدانیم از اسم  ،*hankāra-برابر با  saṁskāra-در ویدی،
بهمعنی «نظم و ترتیب دادن ،نظم و ترتیب دادنی بکمال».
با این حال ،مسلّم نیست که او در این بازگشت به نظر
6
بارتولومه بر صواب باشد .اگر رأی پیشین او پذیرفتهشود،
 .5نوید و خرام فارسی را به یاد میآورد.
ً
ّ

ّ

	.6حتی اگر رأی اول او مطلقا غلط باشد نیز باز باید توجه داشت که فعل kar-

بهمعنی اندیشیدن و ستودن شواهد دیگری در اوستا دارد.
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منابع

َ
شواهد هنگاردن در کتابهای پهلوی در معنایی که در این
دربارۀ
نوشته از آن بحث شد ،رک.

- HENNING, W. B. (1935). “Compte rendu de H. S. Nyberg, Hilfsbuch des Pehlevi,” Göttinger Gelehrten Anzeiger, pp. 10.
- NYBERG, H. S. (1974). A Manual of Pahlavi, vol. II,
Wiesbaden, pp. 95, 114.
- TAFAZZOLI, A. (1990). “Pahlavica III”, Acta Orientalia
51, pp. 54-56.

ً

« .7تقریبا» چون ریشۀ  kar-بهمعنای «اندیشیدن» و معانی مشابه در اصل kari-
بوده و ریشۀ  kar-بهمعنای «کردن» همان .kar-

صورت اِسکاردن و سکاردن نیز باید در پهلوی فرض کرد .این را از
 .8یک
ِ
تحول پیشوند   uz-یا   us-در فارسی میانۀ مانوی باید دریافت (مانند  ispurr
ّ
در تحوالت
و سپری فارسی) و
بهمعنی «پر» و همریشه با آن؛ قس uspurrīg .پهلوی
ِ
خوشههای آغاز کلمات در فارسی و پهلوی اهمیّت دارد ،ولی بحث دربارۀ آن
جای دیگری میخواهد.

دربارۀ کلمات و عبارات اوستایی رک.
ـ ـپورداود ،ابراهیم ( ،)1380یسـنا ،تهران ،اسـاطیر (افست) ،ج ،1
ص .115
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این فعل مشتقی است از ریشۀ  ،kar-که با ریشۀ
ً
ً
ک
بهمعنی  «کردن» تقریبا همآواست ،یعنی  تقریبا مشتر ِ
لفظی است 7.معنی این ریشه را میتوان از معادل آن در 
سنسکریت ویدی دریافت .در  آن زبان kar- ،بهمعنی 
ِ
اندیشیدن و در ذهن داشتن و ستودن و تحسین کردن به کار 
ً
رفتهاست .از اینجا  ظاهرا میتوان نظیری دیگر برای
ّ
با تحول معنایی مشابه .به عبارت
هنگاردن پهلوی یافت،
دیگر ،معنای فعل هنگاردن از اندیشیدن و تصوّر کردن و
مانند آن ،به کیفیتی که در سطور قبل سعی شد بهاختصار 
توضیح داد هشود ،به ستودن و شکر گزاردن و سپاس داشتن
و حمد و سپاس کسی را (خدا یا بنده) بر زبان راندن ّ
تحول
یافته و آنگاه این معنی اخیر در بعضی گویشها به یک
که مطلق سخن گفتن باشد ،توسّ ع یافتهاست.
معنای کلّیتر،
ِ
یک احتمال دیگر یا بهتر البته این است که این دو معنی 
حاصل دو ّ
تحول معنایی جداگانه باشد ،یعنی اندیشیدن از
ّ
یک طرف به تشکر کردن ّ
تحول یافتهباشد  (مانند   denkenو
ا حدّ
 )dankenو از طرف دیگر به سخن گفتن ،ت ی مانند نطق
عربی که هر دو معنی را در خود دارد؛ یکی نطق درون،
دیگری نطق برون.
نگار و نگاشتن فارسی نیز به احتمال قوی از همین ریشه
است .نگاشتن تصویر کردن و صورت کردن است .به
عبارت دیگر ،صورت ذهنی را تبدیل به صورت عینی کردن
است (با  ّ
تصور  و تصویر عربی قیاس شود) .سگالیدن نیز ،که
ُ
اصل آن در پهلوی اسکاردن است 8،از همین ریشه است با 
پیشوندی دیگر.
ّ
یک فعل دیگر که ممکن است این تحوالت معنایی را 
روشنتر کند  شمردن است .شمردن ،جز شماره کردن و
محاسبه کردن ،بهمعنی انگاشتن نیز هست و این معنی از
قضا قدیمتر است .معادل این فعل در سنسکریت smar-
است ،بهمعنی اندیشیدن و به یاد آوردن و در دل داشتن .در 
kar-

( ؟دنک یم هچ سانش هشیریرر

اوستا این فعل و مشتقّات آن را هم برای بیان معنای فکر
کردن و مراقبه کردن و به خاطر سپردن به کار بردهاند ،هم 
برای بر زبان آوردن اوراد و ادعیه و هم بحث و فحص دینی،
و این معانی به کتابهای پهلوی نیز راه یافتهاست.
ً
قیاس با این چند  فعل فارسی  و غیرفارسی  ظاهرا
ّ
میتواند تحول معنایی هنگاردن پهلوی را روشن کند و ما را 
در به دست آوردن اشتقاق درست آن از بین دو ریشۀ همآوا 
ً
با این حال ،این مقایسات
(یا  تقریبا همآوا) یاری رساند.
ِ
معنایی ممکن است همیشه هم به کار نیاید و گاهی فریبنده
ً
نیز باشد؛ مثال ممکن است از خود بپرسیم که اگر نگار از
ریشۀ  kar-بهمعنی اندیشیدن و تصوّر کردن است ،آیا ممکن
است پیکر نیز ،که بهمعنای صورت و تصویر و نقش است
و در کتیبههای هخامنشیان بهصورت  patikara-آمده ،از
همین ریشه باشد؟ گویا چنین نیست و  pratikṛti-در زبان
ً
سنسکریت (بهمعنی تقلید و مجازا تصویری که از روی چیز دیگر
لفظی آن است ،از ریشۀ
نقش شده) که معادل نزدیک آوایی و
ِ
 karبهمعنای به فعل درآوردن است ،نه بهمعنای فکر کردن.اگر بپرسند که چرا ممکن نیست این کلمۀ سنسکریت مشتق
ایی
از  kar-بهمعنای «اندیشیدن» باشد ،پاسخ در همان همآو ِ
«تقریبی» است kṛti- :اسم معنا یا حاصل مصدری است از
فعل  kar-بهمعنای «کردن» ،اما اسم معنا از فعل ( kar-در واقع
 )kariبهمعنای «اندیشیدن»  kīrti-است .در شمارههای بعد ممکن است بتوان چنین مسائلی را دقیقتر بیان کرد.

پژوهشهایی 
درباب تحقیق
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پژوهشهایی 
درباب تحقیق

Königsinschriften, Wiesbaden, pp. 231-232.

- BARTHOLOMAE, Ch. (1904). Altiranisches Wörterbuch, Stuttgart, cols. 447, 1142-1144.
- KELLENS, J. (1984). Le verbe avestique, Wiesbaden, pp.
144, 147-148.
- --------------- (2006). Études avestiques et mazdéennes,
vol. 1: Le Ratauuō vīspe mazišta (Yasna 1.1 à 7.23, avec
Visprad 1 et 2), Paris, p. 11.

دربارۀ کلمات آلمانی که در اینجا مورد بحث بودند ،رک .به
فرهنگ کلوگه (چاپی که در اختیار نویسنده است چاپ هفدهم است):

- KLUGE, F. (1957). Etymologisches Wörterbuch der
deutschen Sprache, Berlin, p. 121.

دربارۀ انگاشتن و نگاشتن فارسی مطالب فرهنگ ریشهشناختی
زبان فارسی بهطور  کلّی  درستتر است از مطالب فرهنگ
ّ
 منبع اول نیز اشکاالتی هست
(در جزئیات
ریشهشناسی افعال ایرانی
ِ
منقول از فرهنگهای دیگر ،که اصالح آنها اینجا ضرورت نداشت):
ـ ـحسندوسـت ،محمّ ـد ( .)1394فرهنـگ ریشهشـناختی زبان
فارسی .تهران :فرهنگستان زبان و ادب فارسی ،ذیل لغت.

دربارۀ کلمات سنسکریت که بهاشاره از آنها یاد شد ،رک.

- MAYRHOFER, M. (1986-1996). Etymologisches Wörterbcuh des Altindoarischen, vol. 1, pp. 310-311, vol. 2,
pp. 780-781.

دربارۀ پیکر رک .به فرهنگ رودیگر اشمیت که بهترین فرهنگ
زبان فارسی باستان است:

- CHEUNG, J. (2007). Etymological Dictionary of the Iranian Verb, Leiden, p. 236.

- SCHMITT, R. (2014). Wörterbuch der altpersischen
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