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  شاهنامهپيشنهادي براي تصحيح ضبط دو واژه در 
 )آوردگاه نر آهو، تُخششِ كارزار( 

1سجاد آيدنلودكتر 
    

  چكيده

 انتقاديِ دكتر خالقي مطلق و همكارانشان نبايد ديگر بـه كـار تـصحيح           -انتشارِ متن علمي  پس از   
يـن چـاپ بـا    هـاي ا    پرداخت و به داليلي، روش درست علمي اين است كه ضبط           شاهنامهكامل  
هـاي   ، نقـدها و نويافتـه  شـاهنامه هـاي   نـويس  هاي آن، چـاپ عكـسيِ دسـت    بدل به نسخه توجه

ها منتـشر   بينانه بررسي و نتيجة اين ارزيابي ديگر و نيز مĤخذ جنبيِ مربوط، باريك شناسان شاهنامه
ملّي ايـران فـراهم   اعمالِ موارد پذيرفته بر اين چاپ، تصحيحِ تقريباً نهاييِ حماسة  شود تا پس از

بنا بـر همـين شـيوه، در مقالـة حاضـر دو ضـبط در ابيـات ايـن مـتن بررسـي و بـه جـاي                     . آيد
محـلّ سـتيزِ   :  نرآهـو آوردگـاه «بـه ترتيـب   » بخششِ كارزار«و  »آوردگاهي پي آهو«هاي  صورت
  .پيشنهاد شده است» در نبرد وشيك سخت: تُخششِ كارزار «و» آهوان نر
  .، تصحيح، آوردگاه نرآهو، تُخششهشاهنام: هاكليدواژه

  درآمد

ها، انتخاب نسخة اساس و ديگر نسخِ پاية كار، مقابلـة             نويس  شناسايي، گردآوري و بررسي دست    
گيـري از    ها در زيرنـويس صـفحات، بهـره         بدل  تر، ذكر نسخه   ها و برگزيدنِ ضبط درست      نويس  دست

ترين اصـول و ضـوابط    برخي از مهم) ي متنها غير از نسخه(تصحيح قياسي و توجه به مĤخذ جانبي      
بار به شـيوة علمـي        انتقاديِ شاهنامة فردوسي است كه مبانيِ نظريِ آن براي نخستين          -تصحيح علمي 

نتيجة عملـيِ اجـراي ايـن        1.و روشمند در مقاالت دكتر جالل خالقي مطلق طرح و بحث شده است            
ـ             ر محمـود اميدسـاالر و دكتـر ابوالفـضل        روش نيز در شاهنامة مصحح ايـشان و دو همكارشـان دكت

  .شود خطيبي ديده مي

                                                 
   aydenloo@gmail.com  پيام نور اروميه دانشگاه  زبان و ادبيات فارسيدانشيار -1
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 به ويژه ويرايش نهايي ايشان كه در دو دفتر چـاپ خواهـد              -با انتشار تصحيح دكتر خالقي مطلق     
 صـورت گرفتـه اسـت،    شاهنامههاي ديگري كه پيش و پس از اين چاپ دربارة متن           و كوشش  -شد

يافتـه   كار تصحيح حماسـة مّلـي ايـران را پايـان     2رده،نگارنده چنان كه در جاهاي ديگر هم تصريح ك       
هـاي چـاپ دكتـر        بـدل   معتقد است كه بايد مـتن و نـسخه        »  بس شاهنامهتصحيحِ  «داند و با اعالمِ      مي

 و منـابع فرعـي ديگـر مبنـاي نقـد و             شـاهنامه هـاي     نويس  برگردان دست  خالقي مطلق در كنار نسخه    
ها بـا تأمـل دقيـق در واژه بـه واژة         پژوهان قرار بگيرد و آن     شناسان و متن   سنجانة شاهنامه  بررسيِ نكته 

هـايي منتـشر      سلسله مقاالت يا رسـاله    / اين تصحيح، نظريات و پيشنهادهاي خويش را در قالب مقاله         
كنند تا پس از ارزيابيِ اين نقد و پيشنهادها و تغييراتي كه در متن دكتر خالقي مطلق صورت خواهـد                    

  . بر اساس اين چاپ فراهم آيدشاهنامهنهايي و نزديك به اصلِ گرفت تصحيحِ تقريباً 
 و لـزوم  شـاهنامه بديهي است كه ديدگاه نگارنده دربـارة پرهيـز از تـصحيح مجـدد مـتنِ كامـلِ                 

كـه بحـث تفـصيلي در        3هاي چاپ دكتر خالقي مطلق موافقان و مخالفاني دارد         پرداختن به نقد ضبط   
 در اين مقاله بنا بر همان شيوة مذكور، ضبط دو واژه در تـصحيح        .باب آن نيازمند گفتاري ديگر است     

دكتر خالقي مطلق بررسي و با توجه بـه نگاشـتة سـاير نـسخ يـا اسـتفاده از روش تـصحيح قياسـي                     
شناسي و همان گونه كه از نـام         به لحاظ روش  . ها پيشنهاد شده است    هاي ديگري به جاي آن     صورت

فقط جنبة پيشنهادي دارد و رد و تأييد آن مـشروط بـه اظهـار نظـر                 مقاله پيداست، مباحث اين گفتار      
  .بين است شناسانِ باريك پژوهان و متن دكتر خالقي مطلق، همكاران ايشان و نيز ساير شاهنامه

  آوردگاه نرآهو. 1

  :بيند در نخستين رويارويي رستم با سهراب، هنگامي كه تهمتن يال و شاخِ پهلوان برنا را مي
  شويمآوردگاهي پي آهو از ايدر به يك سو شويم          به بدو گفت 

  )2/169/640:  الف1386فردوسي، (
و .) ق. ه891( لنـدن   نـويس  هاي چاپ دكتـر خـالقي مطلـق، ضـبط دو دسـت      بدل در ميان نسخه  

 614(اسـت و در سـه نـسخة فلـورانس           » به آوردگه بر پي آهـو     «.) ق. ه 849(انستيتوي خاورشناسي   
فردوسـي،  : رك(آمـده   » به آوردگاهي بي آهـو    «) ق. ه 903(و توپقاپوسراي   ) ق. ه 844 (، پاريس .)ق.ه
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شـود، تـصحيح مـصراع دوم بـر اسـاسِ دو             چنان كه مالحظه مـي    ). 27زيرنويس/2/169:  الف 1386
بـه  «صورت موجود در اين دسـته از نـسخ و بـه شـكل تلفيقـي انجـام گرفتـه اسـت؛ يعنـي وجـه                           

  نـويس   از آن دو دسـت    » بي آهـو  «نس، پاريس و توپقاپوسراي و ضبط       از سه نسخة فلورا   » آوردگاهي
بـه  «شـود    هم ديده مـي   ) احتماالً از سدة هشتم   (در نسخة سعدلو    » پي آهو «. ديگر انتخاب شده است   
  ).153: الف1379فردوسي، (» آوردگه بر پي آهو شويم

پـي  «انگيـزِ  بر  بـه ويـژه تركيـبِ پرسـش       -دكتر خالقي مطلق در توضيح ضبط برگزيدة خويش       
يعنـي  پي آهو شـدن     درست است و    پي آهو   در بيت مورد گفتگوي ما همان       ... «اند    نوشته -»آهو
رسـتم بـه سـهراب گفـت كـه از اينجـا بـه سـويي بـرويم و در                     . »دو تايي بودن، جدا از ديگران     «

هـاي خـرس     و زير بنـات بـر پـاي       «: پي آهو گواه براي   . آوردگاهي دو تايي دور از ديگران باشيم      
بزرگ ستارگان خُردند دوگان دوگان، ايشان را جستن آهوان خوانند زيرا كه هر دوي را از آن بـه                   

شايد آنچـه در    ). هاي خالقي  بجلو؛ نقل از يادداشت    100: بيروني، التفهيم (» تشبيه كردند پي آهوي   

يز كـه آن    هر چ «:  آمده است نيز در اصل با همين معني ارتباط دارد          پي آهو  در معني        برهان قاطع 

» بري و مقـرنس باشـد   پهلو و گچ هم آمده است كه خانة شش    آهوپاي  گويند و به معني     آهوپي  را  
  ).533: 1380خالقي مطلق،(

آيـدنلو،  : رك(همان گونه كه نگارنده در جاي ديگر نيز اشاره كرده، اين توضيح پذيرفتني نيـست    
سي در دو معنا به كار رفته است كه بـا           هاي فار  در متون و فرهنگ   » پي آهو «؛ زيرا تركيب    )67: 1382

كـاربرد  .  توجيـه كـرد  شـاهنامه را در » به آوردگاهي پي آهو شـويم «توان ضبط   ها نمي  هيچ يك از آن   
اسـت كـه شـواهد متعـددي دارد از          ) پاي آهو (نخست و پرتكرارِ اين تركيب همان معناي اصلي آن          

 :جمله
  اكنون فكنـده بينـي از ُتـرك تـا يمـن      

  
   شـه ز لـشكر خـويش       تا جدا گشت  

  

  سـمن پـي آهـوان     يك چند گاه زيـر        
ــي،                      (   )104: 1373دقيق
  نديــد در بـــرِ خـــويش پــي آهـــو  

  )569: 1374ســنايي،                      (
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ــو  ــي آهـ ــهپـ ــشمه انگيختـ   از چـ
  

ــه   ــر نيف ــو ب ــه  چ ــا ناف ــه  ه ــا ريخت   ه
  )928: 1387نظــامي،                      (

             

 و  فرهنگ جهـانگيري  است كه در    » بناي شش ضلعي  «به معناي   » آهوپاي«و  » پي آهو «وجه ديگر   

: 1351انجـو شـيرازي،   : رك( شاهدي از ناصرخسرو و ابوالفرج روني بـراي آن داده شـده      بهار عجم 

» آهوپـا «، ذيل مـادة     1377دهخدا،  : رك( نيز باز آمده است      نامه لغتو در   ) 1/87: 1380؛ بهار،   1/222

  ).، ذيل ماده1382انوري، : و نيز رك» پاآهو«و 

در معنـاي   » پـي آهـو   «انـد،     ابوريحان بيروني نقل كرده    التفهيمدر گواهي كه دكتر خالقي مطلق از        

 هم بـه معنـاي خانـة    برهان قاطع النعش است و در توضيح       هاي زير بنات    به ستاره  اصلي خود و مشبه   

انـد   كه ايشان نوشته  » تايي و جدا  دو«هد و توضيح، معنيِ     ااز هيچ يك از اين دو ش      . شش ضلعي است  

  .معناي روشني ندارد» به آوردگاهي پي آهو شويم«شود و ضبط  استنباط نمي

فقـط يـك بـار در       » پـي آهـو   «هاي فارسي در حـدود جـستجوهاي نگارنـده           در متون و فرهنگ   

    راوان تقليـدي از ايـن ضـبط در         شود كه آن هم به احتمـال فـ          ديده مي  شاهنامهكاربردي تقريباً مشابه

كـه   4منظومة پهلوانيِ بلندي از عصر صفوي به دست ما رسيده         .  و نادرست است   شاهنامهبرخي نسخ   

 در شـاهنامة اسـدي  اسـت و بـا نـام    .) ق. ه1271( كه كتابتش سـال  - آن نويس  ترين دست   در قديمي 

  :وشته شده استن» پي آهو« در مصراع دوم بيت زير -شود كتابخانة ملّي نگهداري مي

  شومپي آهو مگر زان كه ز آهو      همان به ز دنبال آهو شوم                

  ) ب199، برگ شاهنامة اسدي( 

كه محتمالً به تأثير از ضبط بيت داسـتان رسـتم و سـهراب اسـتعمال يـا      » پي آهو شدن«در اينجا  

ي در تصحيح منظومه بـه جـاي آن         نوشته شده است براي نگارنده معناي محصلي ندارد و از اين رو           

  .از نسخة ديگرِ اين متن انتخاب شده است» بي آهو«صورت 

 غيـر از   -شـاهنامه هـاي    هاي ديگر و به تبـع، چـاپ         ضبط تركيب و مصراع مورد بحث در نسخه       

  .شود  در دو جدول زير آورده مي-تصحيح دكتر خالقي مطلق
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  ها نويس دست) الف   

 
  لندن

 .)ق. ه675 (

، قاهره )733(د لنينگرا
، )852(، آكسفورد )796(

 )894(، برلين )891(لندن 

  لندن 
)841( 

  قاهره
)741( 

  ليدن
)840( 

  واتيكان
) 848( 

  حاشيه ظفرنامه
  .) ق. ه807مورخ  (

 )1/244: 1377مستوفي، ( 
به آوردگه 
 هر دو همرو

*       

به آوردگه 
 بر بي آهو

 *     * 

به آوردگه 
 بر چو آهو

  *     

بر آوردگه 
 بر به هامون

   *    

از اين هر دو 
لشكر به 
 بيرون

    *   

وز آوردگه 
 سوي هامون

     *  

  شاهنامههاي  چاپ) ب

 

ژول مول 
فردوسي، (

1373 :
2/396/191( 

بروخيم 
فردوسي، (

ب، 1386
2/467/891( 

دبيرسياقي 
فردوسي، (

1386 :
1/513/1056( 

مسكو  
فردوسي، (

1374 :
2/232/676( 

نوي مي
فردوسي، (

1387  :
67/666( 

جيحوني 
فردوسي، (

1379  :
1/349/

653( 

كزّازي 
كزّازي، (

1381 :
139/
2965( 

قريب 
فردوسي(

د، 1386
1/252/

662( 
از اين هر دو 
لشكر به 
 بيرون شويم

*        

بر آوردگه 
بر بي آهو 
 شويم

 *       

از اين هر دو 
لشكر به يك 
 سو شويم

  *      

به آوردگه 
 دو همرو هر

 شويم
   * *   * 

به 
آوردگاهي 
بي آهو 
 شويم

     * *  
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» بي عيـب و نقـص     «،  »آوردگاهي بي آهو  «را در تركيب    » بي آهو «هاي مذكور، شارحان     در ضبط 
. انـد متفـاوت اسـت    اند اما گاهي گزارشي كه از مصراع دوم بيت با اين وجه به دست داده    معني كرده 

پـي  « متن داستان رستم و سهراب بر اساس تصحيح دكتر خالقي مطلـق   كه در–دكتر رستگار فسايي    
: انـد  نوشته و مصراع را چنين معنا كـرده       » بي عيب «به معناي   » بي آهو « در توضيحات    -اند آورده» آهو
رسـتگار  (» ايـم  ها و مردم بي دفاع حملـه بـرده          رزمگاهي بجوييم تا بر ما عيب نگيرند كه به سراپرده         «

» عيـب و همـوار باشـد       به ميداني برويم كه صاف و بي      «: اند دكتر جويني نوشته  ). 183: 1373فسايي،  
» آوردگـاهي شايـسته  «در معنـاي  » آوردگاهي بـي آهـو  «به نظر دكتر كزّازي،     ). 442: 1380فردوسي،(

نظـري  : رك(معنا شده   » نقص ميدان وسيع و بي   «و در شرحي ديگر     ) 631: 1381كزّازي،  : رك(است  
انـد و    هاي داستان رستم و سهراب يا در اين باره توضيحي نيـاورده            ساير شرح ). 88 :1384و مقيمي،   

  .اند است، معني كرده» به آوردگه هر دو همرو شويم«يا ضبط چاپ مورد استفادة خود را كه 
در تـصحيح  » به آوردگاهي پي آهو شـويم «ها، به نظر نگارنده صورت  ها و انتخاب در بين اين ضبط   

پـذيري نـدارد    در دو نسخه، معناي مشخّص و توجيه» به آوردگه بر پي آهو شويم   «لق و   دكتر خالقي مط  
آوردگـاهي  «. تواند وجـه اصـلي باشـد     و به رغم دشواريِ ظاهري، به دليلِ نادرستيِ معنايي محتمالً نمي          

ي در ساختار مـصراع مفهـوم اسـتوار       » عيب بي«به معناي   » بي آهو «تري است اما      نگاشتة روشن » بي آهو 
اين نكته از اخـتالف نظـرِ گزارنـدگانِ داسـتان     . نيست» آوردگاه«ندارد و صفت چندان مناسبي نيز براي    

رستم و سهراب دربارة معناي درست مصراع هم به خوبي پيداست كه با ايـن كـه جملگـي در معنـاي                      
اي ديگـر    ونـه هر يك آن را بـه گ      » آوردگاهي بي آهو  «ند، در بافت مصراع و تركيبِ       ا  خنس  هم» بي آهو «

گردانـيِ مـصراع     ، تغييـر و سـاده     شـاهنامه هـاي    ها و چاپ    نويس  ها در دست   ساير ضبط . اند توضيح داده 
  .شناسي اعتباري ندارد تر آن است و به حيث متن فردوسي براي دريافت آسان

احتماالً مربوط بـه اواخـر قـرن هفـتم و اوايـل سـدة               (ژوزف بيروت     نويافتة سن   نويس  در دست 
 شـاهنامه هاي مهم  ، ضبط مصراع دومِ بيت و تركيبِ مورد بحث، متفاوت با همة نسخ و چاپ         )هشتم

  :و به عقيدة نگارنده وجه درست و اصلي است
  مـويــشو ــرآهـاه نـآوردگه ـبدو گفت از ايدر به يك سو شويم       ب

  )134: 1389فردوسي،  (



  7                 ...  پيشنهادي براي تصحيح ضبط دو واژه در شاهنامه                    چهل و هفتمسال 

آوردگـاه  «نسخة سن ژوزف بـه ضـبط        نخستين بار آقاي جيحوني در مقايسة تصحيح خويش با          
شـود كـه      مـشخّص مـي    ]سن ژوزف = [ژ  . با ضبط نسخة س   «اند   در آن توجه كرده و نوشته     » نرآهو

» نام دشتي خاص است كه رسـتم بـه نـام از آن يـاد كـرده اسـت نـه بـا يـاء نكـره               » آوردگاه نرآهو «
  ).82: 1390جيحوني، (

گزينـي شـاخ در    كه در آن آهوان نر بـر سـر جفـت          يعني دشتي   » آوردگاه نرآهو «به نظر نگارنده،    
هاي ايرانـي هـم      ها و تذهيب    در برخي از نگاره   » آورد نرآهوان «. ستيزند اندازند و مي   شاخ يكديگر مي  

و موضوع كامالً ملموسي است كـه بـسياري از          ) 427: 1368خزايي،  : براي نمونه رك  (شود   ديده مي 
گويـد بهتـر اسـت از برابـر           بر اين اساس، رستم به سهراب مي       .ايم ها و تصاوير بارها ديده     ما در فيلم  

بـا يكـديگر    ) منظور محلّي دور از لـشكريان     (سپاه دور شويم و در دشتي كه آوردگاه آهوان نر است            
  .مقابل شويم

ضبط نسبتاً دشوارتري است كـه بـه لحـاظ رسـم            » آوردگاه بي آهو  «در قياس با    » آوردگاه نرآهو «
از نظـر معنـا هـم در        . محتمـل اسـت   » بـي «در آن بـه     » نر« كتابت يا بدخوانيِ     الخطّي نيز امكان سهو   

ساخت مصراع و روند موضوعي داستان، مفهومي روشن و البتّه تا حدي ديريـاب دارد و از ابهامـات       
. عـاري اسـت  » آوردگاهي بـي آهـو  «و  » آوردگاهي پي آهو  «هايي چون    هاي معناييِ صورت    و سستي 

كنـد و آن در    ديگري در ادامة داستان رستم و سهراب ايـن ضـبط را تأييـد مـي          ها قرينة  افزون بر اين  
» آهـو «آيـد كـه در آن    جايي است كه سهراب پس از برخاستن از روي سينة تهمـتن بـه دشـتي مـي                

  :كند خرامد و او نخچير مي مي
  به دشتي كه بر پيشش آهو گذشت        رها كرد از او دست و آمد به دشت

  رد آزمود ــا او نبــاز آن كس كه ب         ودــادش نبـ يهمي كرد نخچير و
  )826 و2/183/825:  الف1386فردوسي،  (

دهد كه محلّ روياروييِ دو پهلوان نزديك جايگاه آهوان يا به تعبيـر فردوسـي      اين اشاره نشان مي   
در جالـب ايـن كـه در مـصراع دومِ بيـت نخـست از ابيـات مـذكور                    . بـوده اسـت   » آوردگاه نرآهو «

به كار رفته كه مؤيد ضبط پيشينِ ايـن نـسخه           » نرآهو«تركيب  » آهو«ژوزف، به جاي      سن  نويس  دست
  ).138: 1389فردوسي، (»  گذشتنرآهوبه دشتي كه پيشش «: است
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  ُتخششِ كارزار. 2

  :گويد تن مي در داستان رستم و اسفنديار، تهمتن پس از بازگشت از نبرد نخست با شاهزادة رويين
  بخششِ كارزار همي سر ز اسفنديار               از آن زور و آن بتابم

  )5/395/1222:  الف1386فردوسي، ( 
  :و مصراع دوم چنين است» بخشش كارزار«ها دربارة تركيب  جدول ضبط نسخه

 

پاريس 
، لندن )844(

)891( 

توپقاپوسراي 
)731( 

  كراچي
) 752( 

سعدلو 
 )567ص(

قاهره 
، لندن )741(

)841( 

وزف سن ژ
 )539ص(

  حاشية ظفرنامه
 )951، ص2ج(

پيچش 
 كارزار

*       

چنان بد كه 
بر سنگ 
 ريزند خار

 *      

از آن پيچش 
و زور در 
 كارزار

  *     

از اين پيچش 
و زور و اين 
 روزگار

   *    

بخشش 
 كارازر

    * *  

خشش ئاز آن 
بدون نقطه (

و ) حرف اول
زور در 
 كارزار

      * 

  

 هم غير از دو چـاپِ بـروخيم و دكتـر دبيرسـياقي كـه ايـن بيـت را                     شاهنامههاي   ير چاپ در سا 
اسـتعداد و   «،  »منـدي از بخـت در كـارزار        بهره«آمده است و شارحان آن را       » بخششِ كارزار «ندارند،  
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: 1374اسـالمي ندوشـن،     : بـراي نمونـه رك    (انـد    معني كرده » تني كنايه از رويين  «و  » مهارت در نبرد  
: 1384؛ كـزّازي،  207: 1378؛ شعار و انـوري،     306: 2006؛ خالقي مطلق،    498: 1380حميدي،  ؛  255
764.(  

    ل   (» خشش«ئجز از ضبطتـرين    ، ايـن واژه در قـديمي      ظفرنامـه در حاشـية    ) بدون نقطة حرف او
) بدون نقطة حرف نخـست    (هم به همان صورت     .) ق. ه 675(لندن  / يعني بريتانيا  شاهنامهنسخة كامل   

 166بـرگ   : 1384فردوسي،  : رك( نيز كامالً پيداست      نويس   شده است كه در عكس اين دست       نوشته
؛ اما مصححانِ چاپ مسكو، آقاي جيحوني، آقاي مهدي قريـب و دكتـر خـالقي مطلـق بنـا بـر                 )الف

كنـد كـه ايـن كلمـه      نگارنـده پيـشنهاد مـي   . اند خوانده» بخشش«سابقة ذهني از ضبط اين بيت آن را      
  .تصحيح قياسي شود» تُخششِ كارزار« به شاهنامهوانده و تركيب خ» تُخشش«

هـاي   هاي كـاربرد آن در زبـان   است كه ريشه، معنا و صورت  » تخشيدن«اسم مصدر از    » تُخشش«
  :هندوايراني چنين است

 :  ايراني باستان<كوشيدن : -tuxš:  فارسي ميانه<
*
tuxša-  مشتق از ريشةtauk- :    ،خـم كـردن
* < -tuxš(خم شدن، در هم فشرده شدن، رنج كشيدن، تالش كردن؛           

tuk-s-(  ؛ اوسـتايي :θwaxš- :
زور، : tváksasآفريـدن،   : -tvaks: كوشيدن؛ سنـسكريت  : taxš: كوشيدن، تقلّا كردن؛ فارسي باستان    
ش كردن؛ آسـي  به شدت تال:  ŉdwxs: كوشيدن؛ سغدي: -tuxš: توان؛ فارسي ميانة ترفاني و پارتي

:  tuxs: پيچيدن، بستن، محكم كـردن؛ تـاجيكي      : toxun :tuxt): ديگوري(،  tuxyn  :tyxt): ايروني(
: 1383دوسـت،    ؛ حـسن  143: 1386بـويس،   : رك(مضطرب بـودن    :  tuxsidanاضطراب، تشويش،   

 ؛ هـرن و   103 و   102: 1387زاده،   ؛ منصوري و حسن   149: 1383؛ مكنزي،   45: 1374؛ قريب،   1/330
 -Cheung, 2007: p. 400؛ Bartholomae, 1961: p. 793؛ 474 و1/473: 1356هوبـشمان،  

بـا ريـشة   » تُخـشيدن «چئونـگ نوشـته اسـت كـه     ). Nyberg, 1974: vol. 2, p. 196-197 ؛ 401
*هندوايراني، منشأ هندواروپاييِ معيني ندارد و آن را از ريـشة تمّنـاييِ       

tųek-s   كوشـش  « بـه معنـاي
  ).Cheung, 2007: 402: رك(اند  انگاشته» ند شدنبراي نيروم

كـه معنـاي معـروف ايـن     » كوشيدن«يكي : داراي دو معناي اصلي است    » تُخشيدن«بر اين اساس    
. »رنج كشيدن، آزردن و دچار تشويش و اضطراب شـدن     «هاي هندوايراني است و ديگر       واژه در زبان  
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» كوشـش «عناي پركاربرد اين لغت و به معنـاي          اسم مصدر از م    شاهنامهپيشنهادي در بيت    » تُخششِ«
  .است

tuxš   وtuxšidan        هاي مختلفي به كار رفته اسـت كـه          در متون فارسي ميانه و مانوي به صورت
: 1386ابوالقاسـمي،  : بـراي مالحظـة ايـن مـوارد رك       (شـود    ديده مي » كوشيدن«ها معناي    در همة آن  

ــويس، 233  560، 293، 292: 1386وشــي،  ؛ فــره574 و 116: 1389، هفــتم دينكــرد؛ 413: 1386؛ ب
ــزي، 561و ــصوري، 149 و 92: 1383؛ مكن ــسن 425: 1384؛ من ــصوري و ح ؛ 102: 1387زاده،  ؛ من

Henning, 1977: 168 ؛Miesternest, 2004: 311 ؛Nyberg, 1974: vol. 2, pp. 104, 

197.(  
ري هـم در هـر دو معنـاي    هـاي ديگـ   غير از بيت مورد بحث اسـتعمال    » تُخشيدن« از   شاهنامهدر  

هـا،    هـا در نـسخه     مشهور و مهجورِ اين واژه هست كه اين كاربردها و نيـز تحريـف و تـصحيف آن                 
  :تر شدنِ تصحيح قياسيِ پيشنهادي است قراين استواري براي محتمل

  به بيشي لشكر بترساندمبتخشاندم          بكوشد همي تا . 1
  )4/202/499:  الف1386فردوسي،  (

هـاي    از نـسخه  نـويس  اسـت و در ده دسـت     ) ق. ه 614(فقط ضبط نسخة فلـورانس      » شاندمبتخ«
كـه مـشابه   ) 29زيرنويس/4/202: رك(آمده است » بپيچاندم«مبناي كار دكتر خالقي مطلق به جاي آن  

در سه نسخة ديگـر هـم وجـه مـصحف           . در بيت مورد بحث است    » پيچش«به  » تُخشش«تصحيف  
) سـببيِ (در ايـن بيـت از گونـة متعـدي شـدة       » بتخـشاندم «. شود  ديده مي  »نبخشايدم«و  » ببخشايدم«
  .است» دچار نگراني و بيم كردن«به معناي » تخشيدن«

  در بي آهو شديتُخششي چو كودك ز كوشش به نيرو شدي            به هر . 2
  )6/214/300: همان (

ضـبط نـه نـسخه    ) االردكتـر اميدسـ  (هاي چاپ دكتر خـالقي مطلـق و همكارشـان     بدل نسخهدر  
در دو نـسخه  . آمـده » بخـشش انـدر  «و » پـيچش انـدر  «هـا   نـويس  است و در ساير دست   » بخششي«
) هاي سه حـرف اول  بدون نقطه(» خسشي «ئ نويس و در دو دست) بدون نقطة حرف اول   (» خششي«ئ

  هـم بـه ترتيـب      دو نسخة سـعدلو و حاشـية ظفرنامـه        ). 13زيرنويس/6/214: رك(نوشته شده است    
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فردوسـي،  : رك(دارنـد   )  بي نقطـه   حرف نخست (» خششي«ئو  ) دو حرف اول بي نقطه    (» حششي«ئ
متن دكتر خـالقي مطلـق و همكارشـان بـه درسـتي تـصحيح               ). 1/997: 1377؛ مستوفي،   669: 1379

در بعـضي   » تخـشش «نقطه بودنِ يك يا دو حـرف آغـازين           قياسي است و تصحيفات آن به ويژه بي       
  .بيت مورد بررسيِ داستان رستم و اسفنديار استها مشابه  نويس دست
  و جنگ اوي تُخشش ز داد و ز راي و ز آهنگ اوي            ز بس كوشش و . 3

)6/337/603(  
ساير نسخِ مورد استفادة تـصحيح دكتـر خـالقي    . است) ق. ه733(ضبط نسخة لنينگراد    » تخشش«

فردوسـي،  : رك(هاي سـن ژوزف       نويس و دست ) 14زيرنويس/6/337: رك(مطلق و دكتر اميدساالر     
دارند كه باز شاهدي ديگـر      » بخشش«) 2/105: 1377مستوفي،  : رك(و حاشية ظفرنامه    ) 665: 1389

  .به دست كاتبان و خوانندگان است) بخشش←تخشش(بر تصحيف ياد شده 
  و تيره روانپيچان ز گفتارشان خواهر پهلوان               همي بود . 4

) 7/600/1607(  
دگرگـون  » پيچـان «اي ديگر به تفصيل نشان داده اسـت، در اينجـا نيـز               نان كه نگارنده در مقاله    چ
  5.است» مضطرب، نگران و آزرده«به معنيِ » تُخشان«شدة 

بـه  » تُخـشا «، صفت فاعليِ    »تخشيدن«ترين صورت به كار رفته از مصدرِ          در زبان فارسي معروف   
هـاي فارسـي وارد شـده و در          م بـه بعـد در فرهنـگ       ست كـه ظـاهراً از سـدة يـازده         »كوشا«معناي  
 نامـة  ارداويـراف  براي اين لغـت بيتـي از        فرهنگ جهانگيري در  . هاي پيش از اين قرن نيست       نامه لغت

» تُخـشا «در اين منظومه عالوه بر      ). 1/742: 1351انجو شيرازي،   : رك(منظوم شاهد آورده شده است      
  :كار رفته استهم در همان معني به » تخشان«صفت فاعليِ 

  به هر پيشه يكي زان قوم هتُخشانتخشان         همه در كار خود كوشا و 
  )103/1721: 1343بهرام پژدو،  (

در متـون فارسـي ميانـه،       » تُخـشيدن «هاي مختلـف     حاصل سخن اين كه با توجه به كاربرد صورت        
در » تخـشان «و  » تخـشا «، صـفت فـاعليِ      شـاهنامه بودنِ فعل، اسـم مـصدر و صـفت فـاعلي از آن در               

، شـاهنامه هـاي     نـويس   هاي فارسي و موارد تصحيف و تحريف شواهد اسـتعمال آن در دسـت              فرهنگ
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نقطـة نـسخة     بـه اسـتناد ضـبط بـي       » بخشش كـارزار  «كند كه در بيت مورد بررسي،        نگارنده پيشنهاد مي  
تـصحيح قياسـي    » ي در نبـرد   كوشـ  سخت«در معناي   » تُخششِ كارزار « به   ظفرنامهبريتانيا و حاشية     /لندن
شـدة آن اسـت كـه        هاي مصحف و ساده     ضبط شاهنامههاي    نويس  در دست » بخشش«و  » پيچش«. شود

توانـد صـورت     شود و به احتمـال بـسيار نمـي         باز ديده مي  » تخشش«هاي دو شاهد ديگرِ       بدل  در نسخه 
  .اصليِ سرودة فردوسي باشد

 بعد التحرير

دو «اي بـا نـام     شـد مقالـه     هنگامي كه مراحل داوري آن طـي مـي         پس از پايان نگارش اين مقاله و      
ويـژه نامـة     (جـستارهاي ادبـي   از دكتـر محمـدجعفر يـاحقّي در مجّلـة           » شاهنامهنام ناشناخته در     جاي
-11صـص (چاپ شد كه موضوع بخش دوم       . 18 -1، صص 1391 ، زمستان 179، شمارة   )شناسي متن
در مقالـة  . اسـت ) مبحث نخستينِ مقالة كنـوني ( و سهراب در بيت رستم» پي آهو«آن بحث دربارة     )14

را صـورت درسـت و اسـم        » نرآهو«ياد شده دكتر ياحقّي با توجه به نگاشتة بيت در نسخة سن ژوزف              
رسـتم و سـهراب در حـدود زابلـستان و            اند كه احتماالً نام ميداني در نزديكيِ محلّ نبرد         خاص دانسته 

 . كابلستان بوده است
 يكساني موضوعِ مورد بحث در بخشي از مقالة دكتر ياحقّي و نگارنده و نيز فـضل تقـدم و                    به دليلِ 

تقدم فضلِ ايشان در طرح آن، الزم بود كه در مراحل پايانيِ چاپ اين مقالـه، توضـيحِ پـس از نگـارش           
ـ » نرآهـو «همچنين خوانندگان گرامي توجه خواهند داشت كه با وجـود تـرجيح ضـبط               . افزوده شود  ر ب

يِ تصحيح دكتر خالقي مطلق در هر دو مقالـه، معـانيِ پيـشنهادي بـراي ايـن تركيـب در ايـن           »پي آهو «
  .فقط در طرح موضوع بوده است» توارد«مقاالت متفاوت است و اصطالحاً 

  ها يادداشت

مركـز پژوهـشي    : تهـران .  تا مـتن    نويس  شاهنامه از دست  ). 1390. (خالقي مطلق، جالل  : براي نمونه رك   . 1
  .514 -487 و 371 -221صص. اث مكتوبمير
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 297صـص . سـخن :  تهـران  ،)برگزيـدة شـاهنامة فردوسـي     (دفتر خسروان   ). 1390. (آيدنلو، سجاد : رك . 2
). 179پيـاپي  (65شـمارة   . سـال شـشم   . كتاب ماه ادبيات  ). گفتگو(»  بس شاهنامهتصحيح  «). 1391. (؛ همو 298و

  .13ص. شهريور
تـصحيح  ( شـاهنامة فردوسـي  ). 1391. (بهفـر، مهـري  :  موضـوع رك براي ديدگاه يكي از منتقـدانِ ايـن    . 3

 . سي و چهار-صص سي و يك. دفتر يكم. نشر نو:  تهران،)انتقادي و شرح يكايك ابيات
 .شده است از سوي انتشارات سخن منتشر زرين قبا نامه با نام  اين منظومه را تصحيح كرده ونگارنده . 4
نامـة   ويـژه  (فرهنگ نويسي ،  »)شاهنامهك واژة تصحيف شده در      تصحيح ي (تخشان  «. آيدنلو، سجاد : رك . 5

 غير از فعل، اسـم مـصدر و صـفت فـاعلي از     شاهنامهبايد افزود كه در ). آمادة چاپ (6، شمارة   )نامة فرهنگستان 
شـود كـه از      هـم ديـده مـي     » صـنعتگر «به معناي   » اُهتوخوشي«آن در ساخت كهن     » كوشاييِ«، معناي   »تخشيدن«

hutuxšig لوي است و    پهtuxšig     در آن ازtuxšidan      دربـارة ايـن واژه رك     . اسـت » سـعي كـردن   «بـه معنـي :
. شـمارة دوم  .  سـال اول   .نامـة فرهنگـستان   . »شـاهنامه چند واژة عالمانـه از پهلـوي در         «). 1374. (تفضّلي، احمد 

د   11ص. تابستان 2ج. چـاپ چهـارم  . دانـشگاه تهـران  : تهـران . مزديـسنا و ادب پارسـي     ). 1384. (؛ معين، محمـ .
 .137ص

 كتابنامه

شـمارة دوم   . سـال سـوم   . نامـة ايـران باسـتان     . »شاهنامههاي   مالحظاتي دربارة يادداشت  «). 1382. (آيدنلو، سجاد 
  .71 -39صص. زمستان). 6پياپي (

  .چاپ هشتم. سمت: تهران. تاريخ زبان فارسي). 1386. (ابوالقاسمي، محسن
  .چاپ پنجم. آثار: تهران. ها داستان داستان ).1374. (اسالمي ندوشن، محمدعلي
دانـشگاه  : مـشهد . ويراستة دكتر رحيم عفيفي   . فرهنگ جهانگيري ). 1351. (الدين حسين  انجو شيرازي، مير جمال   

  .فردوسي
  .چاپ دوم. سخن: تهران. فرهنگ بزرگ سخن). 1382. (انوري، حسن
ترجمـة اميـد ملّـاك      . هـاي پارسـي ميانـه و پـارتي          فهرست واژگان ادبيات مانوي در متن     ). 1386. (بويس، مري 
  .بندهش: تهران.  ابوالحسن تهامي-بهبهاني

  .طاليه: تهران. تصحيح دكتر كاظم دزفوليان. بهار عجم). 1380. (بهار، الله تيك چند
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. سـال چهـل و يكـم      . جـستارهاي ادبـي   . »)نسخة نويافتة سـن ژوزف    (مبارك فال   «،  )1390. (جيحوني، مصطفي 
  .100 -65صص . پاييز). 174پياپي(وم شمارة س

: تهـران . زيـر نظـر دكتـر بهمـن سـركاراتي         . شناختي زبـان فارسـي     فرهنگ ريشه ). 1383. (دوست، محمد  حسن
  .1ج. فرهنگستان زبان و ادب فارسي

  .گستره:  تهران).داستان رستم و اسفنديار(شاهنامه خواني ). 1380. (حميدي، بهمن
  .بخش يكم. بنياد ميراث ايران: نيويورك. هاي شاهنامه يادداشت ).1380. (خالقي مطلق، جالل
  .بخش دوم. بنياد ميراث ايران: نيويورك. هاي شاهنامه يادداشت). 2006 . (__________
مجموعه آثار طرّاحي اساتيد بزرگ نقّاشي ايران و بررسي مكاتب نقّاشـي             (كيمياي نقش ). 1368. (خزايي، محمد 

  .حوزة هنري سازمان تبليغات اسالمي: تهران). از مغول تا آخر صفوي
  .چاپ دوم. اساطير: تهران. به اهتمام دكتر محمدجواد شريعت. ديوان). 1373. (دقيقي، ابومنصور

  .چاپ دوم از دورة جديد. دانشگاه تهران: تهران. لغت نامه). 1377. (اكبر دهخدا، علي
پژوهـشگاه علـوم انـساني و مطالعـات         : تهـران . د محصل به كوشش دكتر محمدتقي راش    ). 1389 (.دينكرد هفتم 
  .فرهنگي

  .جامي: تهران. حماسة رستم و سهراب). 1373. (منصور. رستگار فسايي
  .چاپ چهارم. دانشگاه تهران: تهران. تصحيح مدرس رضوي. حديقه الحقيقه). 1374. (سنايي، ابوالمجد
  . ايران كتابخانة ملّي1609 شمارة  نويس دست. شاهنامة اسدي

  ).ويرايش دوم(چاپ بيستم . قطره: تهران. نامة رستم و اسفنديار رزم). 1378. (شعار، جعفر؛ انوري، حسن
چـاپ  . سـخن : تهران. با مقدمة دكتر محمدامين رياحي    . تصحيح ژول مول  . شاهنامه). 1373. (فردوسي، ابوالقاسم 

  .چهارم
  .قطره: تهران. به كوشش دكتر سعيد حميديان. )بر اساس چاپ مسكو(شاهنامه ). 1374 . (__________
مركـز  : تهـران . اهللا مجتبـايي   با مقدمة دكتـر فـتح     . شاهنامه همراه با خمسة نظامي    ). الف1379 . (__________

  .المعارف بزرگ اسالمي ةداير
  .شاهنامه پژوهي: اصفهان. تصحيح مصطفي جيحوني. شاهنامه).  ب1379 . (__________
: تهـران . بـه كوشـش دكتـر عزيـزاهللا جـويني         . شاهنامه از دستنويس موزة فلـورانس     ). 1380 . (__________
  .3ج. دانشگاه تهران
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ــاهنامه). 1384 . (__________ ــمارة     (ش ــه ش ــا ب ــة بريتاني ــي كتابخان ــسخة خّط ــسي از روي ن ــاپ عك چ
Add,21,103 طاليه: تهران. رايرج افشار و محمود اميدساال: نسخه برگردانان). مشهور به شاهنامة لندن.  
دفتر ششم با همكاري دكتـر محمـود        . تصحيح دكتر جالل خالقي مطلق    . شاهنامه).  الف 1386 . (_________

  .المعارف بزرگ اسالمي ةدايرمركز : تهران. اميدساالر و دفتر هفتم با همكاري دكتر ابوالفضل خطيبي

بـه اهتمـام    . مجتبي مينوي و سعيد نفيسي    . يتصحيح عباس اقبال آشتيان   . شاهنامه).  ب 1386 . (__________
  .طاليه: تهران. بهمن خليفه
  .قطره: تهران. به كوشش دكتر سيد محمد دبيرسياقي. شاهنامه).  ج1386 . (__________
  .دوستان: تهران. ويرايش مهدي قريب. شاهنامه).  د1386 . (__________
. به كوشـش ايـرج بهرامـي   . مه و تصحيح مجتبي مينوي  مقد. داستان رستم و سهراب   ). 1387 . (__________

  .زوار: تهران
نسخه برگردان از روي نسخة كتابت اواخر سدة هفتم و اوايل سدة هـشتم               (شاهنامه). 1389 . (__________
بـه كوشـش ايـرج    ). NC.43شـمارة  . كتابخانة شرقي وابسته به دانشگاه سن ژوزف بيـروت   . هجري قمري 

  .طاليه: تهران. الر، نادر مطلّبي كاشانيافشار، محمود اميدسا
  .چاپ پنچم. دانشگاه تهران: تهران. فرهنگ زبان پهلوي). 1386. (بهرام. فره وشي
  .فرهنگان: تهران. فرهنگ سغدي). 1374. (بدرالزمان. قريب
  .2ج. سمت: تهران. نامة باستان). 1381. (الدين مير جالل. كزّازي

  .6ج. سمت: تهران. استاننامة ب). 1384 . (____________
 هجـري   807چاپ عكسي از روي نسخة خطّي مـورخ          (ظفرنامه به انضمام شاهنامه   ). 1377. (مستوفي، حمداهللا 

  .مركز نشر دانشگاهي و آكادمي علوم اتريش: تهران و وين). Or.2833در كتابخانة بريتانيا
پژوهـشگاه  : تهـران . ر مهـشيد ميرفخرايـي    ترجمة دكتـ  . فرهنگ كوچك زبان پهلوي   ). 1383. (مكنزي، ديويد نيل  

  .چاپ دوم. علوم انساني و مطالعات فرهنگي
  .فرهنگستان زبان و ادب فارسي: تهران. هاي زبان پهلوي بررسي ريشه شناختي فعل). 1384. (منصوري، يداهللا

رهنگـستان زبـان و   ف: تهران. شناختي افعال زبان فارسي بررسي ريشه). 1387. (زاده، جميله  منصوري، يداهللا؛ حسن  
  .ادب فارسي
 .چاپ دوم. هرمس: تهران).  باكو-بر اساس چاپ مسكو (خمسة نظامي). 1387. (نظامي، نظام الدين

  .چاپ دوم. آسيم: تهران. هاي پر آب چشم داستان). 1384. (نظري، جليل؛ مقيمي، افضل
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. ظـيم دكتـر جـالل خـالقي مطلـق         ترجمـه و تن   . اساس اشتقاق فارسي  ). 1356. (هرن، پاول؛ هوبشمان، هاينريش   
  .1ج. بنياد فرهنگ ايران: تهران
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