
 

 
 

  
 
  
 
 
 
 
 

  شاهنامهشده در  تصحیف اي هتُخشان؛ تصحیح واژ
  

  )هدانشیار دانشگاه پیام نور اورمی(دنلو یاد آسج
  

  د مصطفی موسويتقدیم به دکتر سی
 بیروت  نسخۀ سن ةشاهنامنخستین کاشف و معرف ژوزف  

  
آید و  روان پیش می ي که میان بهرام چوبینه و هرمزد نوشیننقارپس از  شاهنامهدر 

رود، با بزرگان لشکر  پهلوان به رهنمونیِ گوري به دیدار زنی تاجدار و ناشناس می
او را به گردنکشی در برابر هتران گوید و م ش از شاه سخن میا خویش دربارة آزردگی

اما گُردیه خواهرِ پهلوان و  ،انگیزند و گرفتن تاج و تخت شهریاري برمیهرمزد 
بیت مربوط . شود روانِ بهرام از این اندیشه و سخنان برادر و یارانش برآشفته می روشن

  :در شاهنامۀ تصحیح دکتر خالقی مطلق و همکارانشان چنین است
  روان و تیرهپیچان بود  همی    وانز گفتارشان خواهر پهل

)1607یت ، ب  600 ، ص7 ، ج1386 فردوسی(  
 )قمري 903(نویس توپقاپوسراي  ها فقط ضبط دست بدل در نسخه» پیچان«دربارة واژة 

)1386فردوسی  ←(است  )حرف اول بدون نقطه(» جشانئ«داده شده که ) »2 س« با عالمت ،
 هاي نگاشتۀ دیگر نسخه توان گفت که جا میاز این. )14، زیرنویس   600، ص 7ج 
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بوده که در متن نیز » پیچان«در تصحیحِ دفتر هفتمِ چاپ دکتر خالقی مطلق  شده استفاده
  .است انتخاب شده
ها تا امروز منتشر شده،  آن) برگردان نسخه(هایی که چاپ عکسی  نویس از دست
احتماالً (، سعدلو )الف 262، برگ 1384فردوسی ( )قمري 675(لندن /  هاي بریتانیا ضبط نسخه

 )1511 ، ص2 ، ج1377 مستوفی( ظفرنامهو حاشیۀ  )902 ، ص1379 فردوسی( )هشتم سدةاز 
و اوایل  هفتم سدةاحتماالً اواخر (ژوزف بیروت  نویسِ نویافتۀ سن است و در دست» پیچان«

   :است آمده» بخشان«وجه  )قمري سدة هشتم
  روان هو تیربخشان بود  همی/ ... 

)873 ، ص1389 فردوسی(  
معتبر و سنگیِ  هاي معتبر، نیمه بنداري این بیت را ترجمه نکرده و در همۀ چاپ

بهبودي، کزازي، دبیرسیاقی،  ـ جیحونی، مسکو، قریب، ژول مول، قریب(شده در این مقاله  بررسی
حیح دکتر خالقی تص ، مانندنظرضبط مورد 1)بروخیم، کاللۀ خاور، بمبئی و اولیا سمیع شیرازي

  .است» پیچان«مطلق و همکارانشان 
ژوزف ضبط  در نسخۀ سن» بخشان«براي اهل فن کامالً روشن است که صورت 

» پیچان«به  شاهنامههاي  دیگر و به دنبال آن چاپ هاي هدشوارتري است که در نسخ
حفظ  )قمري 903(نویس توپقاپوسراي  ساده شده و فقط وجه مصحفی از آن در دست

شود که اولی مقدر و مربوط به  در اینجا دو پرسش اساسی ایجاد می. است دهش
ال کلیدي مقاله و نقطۀ آغاز ؤس/  واقع جملهشناسیِ تصحیح است و دومی در روش

پرسشِ مقدرِ نخست این است که آیا در کاربردهاي دیگرِ . بحث و بررسی است
و  ژوزف سنهاي  یسنو دستبدلی مشابه ضبط  باز نسخه شاهنامهدر » پیچان«

گردانیِ متن وجود  ها نیز احتمال تصحیف و ساده شود که در آن میتوپقاپوسراي دیده 
را » پیچان«داشته باشد؟ پاسخ این است که تا جایی که نگارنده همۀ موارد استعمالِ 

هاي چاپ دکتر خالقی مطلق و همکارانشان و نیز چاپ  بدل نسخهاستخراج و در 
ولی  ،شود میچنین موردي دیده ن است هبررسی کرد ژوزف سنسِ ینو دستعکسیِ 

بررسی نشده استقصا کامل  ظفرنامهچون در این مقایسه، دو نسخۀ سعدلو و حاشیۀ 

                                                   
  .ها به کتابنامۀ مقاله مراجعه شود ات این چاپبراي دیدن مشخص. 1
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ال دوم و اصلی این است که آیا ضبط ؤاما س. توان حکم کلی صادر کرد مینیست و ن
ها  و چاپ ها هالب نسخغ» پیچانِ«که گفتیم در قیاس با  ژوزف ـ سندر نسخۀ » بخشان«

گونه است چه معنایی دارد؟  صورت درست و اصیلی است؟ و اگر این ـ دشوارتر است
 دقبل از بررسی موضوع باید یادآوري کرد که دکتر خالقی مطلق در نخستین معرفی خو

جاي  یس بهنو دستدر این » بخشان«ضمن اشاره به بودنِ صورت  ژوزف، سناز نسخۀ 
پرسش و ابهام خویش را دربارة  »؟« ح خودشان، با گذاشتنِ عالمتدر تصحی» پیچان«
  .)198 ، ص1388 خالقی مطلق ←(اند  نشان داده» بخشان«

و داستان  ها و فحواي بیت ژوزف سندر نسخۀ » پیچان«جاي  به» بخشان«از کاربرد 
و  »خشمگین«، »غمناك«، »آزرده«یی مانند هاانشود که این واژه در مع میدانسته 

هاي فارسی از  ترین فرهنگ الزم است که مهم است، از همین رو هاستعمال شد» پژمرده«
 ـ به لحاظ امال و معنا ـ هاي شبیه و مرتبط با آن نظر ثبت این لغت و نیز دیگر واژه

بررسی شود تا بتوان نتایج حاصل را مبنایی براي تشخیصِ ضبط و معناي درست و 
  .ر دادقرا شاهنامهدقیقِ این واژه در 

با شاهدي از » لرزان«و  »گدازان«به معناي » بخشان«واژة  )1365اسدي ( لغت فرسدر 
  :است همعروفی بلخی آمد

  بخشانیزین بیش به وعده نه     اي ترك به حرمت مسلمانی
» پخسان«و » یخسان«هاي  ها صورت در زیرنویس هم اشاره شده که در سایر نسخه

در  لغت فرسیس نو دستدر . )6و زیرنویس  199ص  ،1365اسدي  ←(جاي آن آمده  به
  .)187، ص 1382صادقی  ←(است » بخشان«نیز ضبط واژه  )قمري 723ـ  720( تبريز ةسفين

» گدازان«به معناي » بخسان«در تصحیح مرحوم استاد اقبال آشتیانی از این فرهنگ، 
در قافیۀ مصراع دوم» نبخسانی«البته با ضبط  ـ معروفی در متن انتخاب و افزون بر بیت 

  :است هاین بیت رودکی هم آمد ـ
  بخسانیبه تیمار جهان دل را چرا باید که     آسانی اندهی بگزین و شادي با تن از او بی

د از وفراز هم ترنجیده ب« هايِ با معنی» پخشان«و » پخسان«ها نیز وجوه  بدل نسخهدر 
 ←( است هداده شد» د از غموم ترنجیده بفراه«و » گدازان«و  »گداخته«، »غم یا از درد

  .)1 و زیرنویس 371 ، ص1390 اسدي
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هاي  شده از معروفی بلخی ضبط کلمه گردآوري هاي تبیو  ديوان رودکيدر 
 ←(است » نبخسانی«و » بخسانی« )تصحیح عباس اقبال( لغت فرسِموردبحث، مانند 

که  گفتباره باید  ینادر 1.)145 ص، 1370 ؛ مدبري136 ، ص1341 ؛ الزار100 ، ص1378 رودکی
/  دنبخسان«، »بخسودن«، »بخسیدن«مصدر ی از یاه هفارسی کلم هاي در برخی متن

و  ،»پژمرده شدن«، »گداختن«معنی  به )»ش«و نه » س«با (» پخسیدن«و » بخسانیدن
، 1387زاده  ؛ منصوري و حسن253، ص 1، ج 1383دوست  حسن ←(است  شده ساخته» آزردن«

هاي  واژه نامه لغتدر . از این مصدر وجه نادرستی نیست )»س«با (» بخسان«و  )75ص 
 است شدهضبط » نپخسانی«و » پخسانی«ترتیب  رودکی و معروفی به هاي مذکور در بیت

  .)»پخسانیدن«، ذیل 1377دهخدا و دیگران  ←(
» نبخسا«یا » بخشان«نویسی باید این نکته را هم افزود که  از نظر اصول فرهنگ

 لغت فرسها در  شده براي آن این از ساختار کلمه و معناي داده .صفت فاعلی است
ولیکن در هر دو شاهدي که براي این واژه نقل شده، کلمه کاربرد فعلی  ،آشکار است

شده در فرهنگ دقیقاً استعمال  ها صورت صفت فاعلی یا مادة ثبت دارد و در آن
  .است نشده

د از تبش یا از وپژمردن مردم ب«به معناي » بخس« ت فرسلغواژة مرتبط دیگر در 
  :با این شاهد از آغاجی است» غمی

و گو بگداز                                     ببخسدلش را گو     اي نگارین ز تو رهیت گسست
)123 ، ص1365 اسدي(  

 ، ص1390اسدي  ←( است ههم براي آن آمد» پخس« بدل نسخه، اقبالعباس در چاپ 
  .)2 ، زیرنویس193

» گداختن و گدازان: بخسان«، )قمري هشتم سدة( الفرس صحاحهندوشاه نخجوانی در 
به نام معروفی است با تغییري اندك در ضبط مصراع دوم به  لغت فرسرا با بیتی که در 

  : است هنقل از عنصري آورد
  ها نبخسانی یش به وعدهکم ب... / 

).233 ، ص1355 نخجوانی(  
                                                   

 )ساییدن ؛زخمی کردن با دندان (=» خساندن«را از مصدر » بخسانی«شعار در توضیح بیت رودکی جعفر دکتر . 2
  .اند گرفته
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و با شاهدي از » آمده از غم یا از درد فراهم«را به معنی » پخشان«او در جاي دیگر 
  :است اما با تغییر قافیه ذکر کرده ،اقبال هم هست عباسچاپ  لغت فرسِکه در ، رودکی

  پخشانیبه تیمار جهان دل را چرا باید که / ... 
).235 همان، ص(  

بدل نسخهبا » بخس«ذیل  لغت فرسبراي بیت آغاجی که در  ،کهن در این فرهنگ 
» پخس«و  )142 همان، ص(» تخس«اقبال آمده، دو صورت عباس در تصحیح » پخس«
  :است هآمد» تخس«طور جداگانه مدخل شده و در توضیح  به )141 همان، ص(

نقطه  پی سه) به(و پخس  »)و سختی( تافتن دل است از غم«خها سبتاي معجم در بعضی از نُ
آورده  »پخس«که در ذکر  چنان ،دو لغت بیت آغاجی است هرهمین معنی دارد و مستشهد 

لله وا .)بدو نقطهبتا و اینجا (است بسه نقطه  »پی«ین نیست که آنجا به بیش از شد و فرقْ
  ).142 همان، ص( )بالحقایق(اعلم 
را هم که » سست«و  »پژمرده«به معناي » پخش«لغت نخجوانی هندوشاه محمدبن 

  .)148همان، ص  ←(صورت دیگري از دو لغت پیشین است ثبت کرده 
» پخش«و » پخس«، »تخس«، »پخشان«، »بخسان«ها و وجوه گوناگونِ  وجود ضبط
دهندة  خوبی نشان به» تخس«لف ذیلِ ؤویژه با توجه به توضیح م به ،در این فرهنگ

ها و احتمالِ  سانِ گذشته دربارة صورت اصلی و درست این واژهنوی اختالف نظرِ فرهنگ
هاي  یک از صورت ظاهراً به همین دلیل است که هیچ. هاست روي دادنِ تصحیف در آن

فرهنگ در  ...، و»پخش«، »تخس«، »بخس«، »پخشان«، »پخسان«، »بخشان«، »بخسان«
که از  ،)قمري در هند ل سدة هشتمهفتم یا اوای سدةاواخر تألیف ، 1353قواس غزنوي  ←( قواس
  .است هنیامد ،هاي کهن فارسی است نامه لغت

آمده » گرازان«به معناي » بخسان« )قمري 8سدة ( زفان گويا و جهان پويا ةفرهنگنامدر 
 لغت فرسمذکور در » گدازانِ«که شاید تحریفی از  )34، ص 1381ابراهیم بدرالدین  ←(

همان، ص  ←( است هثبت شد» گداز«و  »رنج«و  »عشوه«با معناي » پخش«همچنین . باشد
در  »پخس«و  ،»تخس«، »بخس«همان » گداز«و  »رنج«در معنی » پخش«. )45

  .هاي دیگر است فرهنگ
  :است هنوشت» پخسیدن«و  »پخساییدن«ذیل  )قمري نهمسدة ( ريمني ةشرفنام
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خود را و یا دیگري را در  نبخسیدکسی را در رنج داشتن و  بخسائیدنو قیل با باء تازي ... 
  ).252 ، ص1 ، ج1385 قوام فاروقی(رنج داشتن و اندوه کردن و گداختن 

فراهم ترنجیده : بخشان« )قمري 993تا  745ـ744( سپهساالر ةفرهنگ فارسي مدرسدر 
و لرزان بهاي  و مصحح در زیرنویس به نقل از نسخه است هضبط شد» د از غم و اندوهو

، »یخسان«، »بخسان«هاي  صورت معيار جماليو  الفرس عةمجموو نیز  لغت فرس
و  58، ص 1380 سپهساالر ةمدرسفارسي فرهنگ  ←(اند  را هم داده» لخسان«و  ،»پخسان«

پژمرده و «لف معناي آن را ؤهم آمده که م» بخس«در این فرهنگ . )4زیرنویس 
و  ،»پخس«، »تخس«ي از صورت دیگر) (49همان، ص  ←( است هذکر کرد» آمده از غم فراهم

  .)»پخش«
را » د از غمودیده و لرزان ب آمده و رنج فراهم: بخسان«اوبهی فقط صورت 

د مردم وپژمردگی ب: پخس«و » شده پژمرده و درهم: بخس«هاي  و نیز ضبط است هنوشت
  .)358و  82، 70، ص 1365اوبهی هروي  ←(» را از غمی و المی

دو بار مدخل » پخسان«واژة  )هم قمري در قلمرو عثمانیسدة د( اللغه عجايب فرهنگ در
براي آن نوشته » لرزان و گدازان«و » پخسیده از درد و غم«ترتیب معناي  و به شده
سدة دهم ( وفاییحسین  فرهنگ فارسيدر . )114و  113، ص 1389ادیبی  ←( است هشد

حسین . شود میده دی الفرس صحاحها و تصحیفات مشابه  نیز دگرسانی )قمري در چین
آورده و بیت معروفی بلخی را » گداختن و گدازان«را به معناي » بخسان«وفایی یک بار 

 است هبه نام عنصري نوشت» نبخسانیها  کم بیش به وعده«صورت  با ضبط مصراع دوم به
د از غم یا وآمده ب فراهم«را در معنی » پخشان«بار دیگر . )45، ص 1374وفایی حسین  ←(

قافیۀ آن و طبعاً تغییر )چاپِ عباس اقبال لغت فرسِمذکور در (با شاهدي از رودکی » درد از
: بخس«هاي  وي همچنین صورت. )55همان، ص  ←( است هنقل کرد» پخشانی«به 

را » تافتن دل :تخس«و » پژمرده از غم یا نیستی: پخس«، 1با شاهدي از فخري» پژمرده
  .)63و  52 ،35همان، ص  ←( است هنیز ثبت کرد

نخست به معناي  ؛دو بار ضبط شده» بخسان«، )سدة یازدهم قمري( سليماني ةسرمدر 
  :و در توضیح دوم» گداختن و گدازان«

                                                   
  بخسزان سان که دلش گشت ز آسیب فنا /  جان چون ندهد دشمن این شاه به بد روز. 3
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به معنی فراهم کشیدن و پژمرده شدن و لرزان نوشته اند و سخن استادان دلیل است بر «
  ).39و  38، ص 1364انی اوحدي بلی(» دان گفته یکدیگر و از هم پاشیدن زیرا به باي فارسی

 هم به معناي » تَخَس«و » پخش«، »پخس«، »بخس«در این فرهنگ چهار وجه
  .)63و  52، 51، 32همان، ص  ←( است هآمد» پژمردن و تافتن دل«

گدازش : پخس«و » پژمرده: بخس«دو گونۀ  )سدة یازدهم قمري( فرهنگ جهانگيريدر 
  .)741 و 736 ، ص1 ، ج1351 زيانجو شیرا ←( است هکار رفت به» و کاهش دل

آمده و  پژمرده و فراهم«به معناي » بخسان« )یازدهم قمري ةسد( فرهنگ جعفريدر 
مقیم  ←(آمده » گرمی دل از غم: تخس«و » پژمرده: بخس«و دو ضبط » شده رنجیده

  .)124و 103، 91، ص1362 تویسرکانی
پژمرده، «به معنی » نپخسا«و » بخسان«دو صورت  )سدة یازدهم قمري( برهان قاطع

را » تَخَش«و » پخش«، »پخس«، »بخس«را آورده و نیز چهار ضبط » دیده و گدازان رنج
  .)475و  372، 371، 240، ص 1، ج 1361برهان  ←(» پژمردن و تافتن دل«به معناي 

ترتیب  به )سدة سیزدهم قمري( اللغات غياثو  )سدة یازدهم قمري( فرهنگ رشيديدر 
 ←( است هضبط شد» گداخته و پژمرده: بخس«و » ازش و کاهش از غمگد: پخس«فقط 

سدة ( آنندراجفرهنگ  اما در، )120، ص 1363؛ رامپوري 184، ص 1386 حسینی مدنی تتوي
و » پخس«، »بخس«، »پخشان«، »پخسان«، »بخسان«هاي  صورت )سیزدهم و چهاردهم قمري

  .)1048و  887، ص 2؛ ج 617و  616، ص 1، ج 1363محمدپادشاه  ←(» تخس«
و  ،»پخسان«، »بخسان« سه صورت سیيفرهنگ نف در هاي معاصر، فرهنگ از میان

و  ،»پخس«، »بخس«ده و نیز سه وجه مآ» غمگین«و  »پژمرده«را به معناي » پخشان«
، 1، ج 1355نفیسی  ←( است دست داده را به »آزردگی و گدازش بدن«به معنی » تخس«

  .)827، ص 2؛ ج 715و  542ص 
و براي  شدهضبط » پخشان«و  ،»پخسان«، »بخسان«هم سه گونۀ  نامه لغتدر 

» تخش«و  ،»تخس«، »پخش«، »پخس«، »بخس«هاي مرتبط دیگر پنج وجه  واژه
و شده دانسته » تافتن دل از غم: تخس«صورتی از » تخش« در این فرهنگ. است آمده

  .)ها ، ذیل هریک از این لغت1377 رانو دیگ دهخدا ←( 1اند دادهدست  بهشاهدي از فردوسی 

                                                   
  تخشمکن بر دل ما چنین روز /  خواه آنچه خواهی و دیگر ببخشب. 4
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، »بخس«هاي  آمده و نیز ضبط» پخسان«و » بخسان«دو صورت  فرهنگ فارسیِدر 
  .)1049و  704، 476، ص 1، ج 1371معین  ←(» تخس«و  ،»پخس«

ادیب طوسی  ←(» تخس«، »پخس«، »بخس«چهار وجه  فرهنگ لغات ادبيدر 
 ←(» تند و برافروخته: تخش« لغات بازيافتهفرهنگ در و  )165و  78، ص 1الف، ج 1388
  .است شدهوارد  )52ب، ص 1388همو 

ضبط » پخس«و  ،»بخس«، »پخسان«، »بخسان« سخنبزرگ فرهنگ سرانجام در 
  .)1279و  837، ص 2، ج 1382انوري  ←( است هشد

  
  1ها در برخی فرهنگ شده هاي بررسی جدول ضبط واژه

  تخش  تخس  پخش  پخس  بخس  خسانی  لخسان  پخشان  پخسان  بخشان  بخسان  
1    *  *      *  *          
2  *  *  *          *        
3  *      *        *  *  *    
4  *                *      
5  *  *  *    *  *  *          
6  *            *  *        
7      *                  
8  *      *      *  *    *    
9  *            *  *  *    *  
10  *            *      *    
11  *    *        *  *  *    *  
12                *        
13              *          
14  *    *  *      *      *    
15  *    *  *      *  *    *    
16  *    *  *      *  *  *  *  *  

                                                                                                                      
 

از یـک  » تخـش «بـدل   است و البتّه در زیرنویس نسـخه » رخش«در تصحیح دکتر خالقی مطلق قافیۀ مصراع دوم 
، 5 ، ج1386 فردوسـی  ←(است  از پنج نسخه براي آن داده شده) لبدون نقطۀ حرف او(» ئخش«نویس و  دست

  ).20 زیرنویسو  428یت ، ب327 ص
 .است نام هر فرهنگ با شماره مشخص شده و زیر جدول، نام هریک، با توجه به شمارة آن در جدول، آمده .1
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17  *    *        *  *    *    
18              *  *    *  *  
19  *    *        *  *        
  14  3  11  5  1  2  16  12  5  8  4  

  
  )1365اسدي ( ها بدل و نسخه لغت فرس. 1
  )1390اسدي ( ها بدل و نسخه لغت فرس. 2
  )1355نخجوانی ( الفرس صحاح. 3
بدرالدین ( و جهان پويا ايزفان گو فرهنگنامة. 4

  )1381ابراهیم 
و  سپهساالرفارسي مدرسة فرهنگ . 5

  )1380( ها بدل نسخه
  )1365اوبهی هروي ( االحباب تحفة.   6
  )1389ادیبی ( اللغه بئعجا. 7
  )1374 وفاییحسین ( فرهنگ فارسي.   8
  )1364اوحدي بلیانی ( مانیيسل ةسرم. 9

  )1351انجو شیرازي ( ریيانگفرهنگ جه .10

  )1361برهان ( برهان قاطع. 11
حسینی مدنی تتوي ( دیيفرهنگ رش. 12

1386(  
  )1363ي رامپور( اللغات اثيغ. 13
  )1363محمدپادشاه ( آنندراجفرهنگ . 14
  )1355نفیسی ( سیيفرهنگ نف. 15
  )1377دهخدا و دیگران ( نامه لغت. 16
  )1371 معین( فرهنگ فارسي. 17
ادیب الف؛ 1388 ادیب طوسی( فرهنگ. 18

  )ب1388 طوسی
 )1382انوري ( فرهنگ بزرگ سخن. 19

  
هاي مهم فارسی غیر  هاي متعدد و متنوعِ موجود در برخی از فرهنگ از میان صورت

است و  شاهنامهدر بیت مورد بحث  ژوزف سنکه عین ضبط نسخۀ  ـ »بخشان«از 
هاي  ر دو نیز بسامد کمتري در فرهنگو البته ه ـ که وجهی شبیه آن است» پخشان«

با موارد استعمالِ بیشتر مشابه » پخسان«و » بخسان«دو گونۀ  ـ شده دارند بررسی
  .است شاهنامهیس نو دست »بخشانِ«

شده، براي  هاي دیده یک از فرهنگ نکتۀ مهم در این میان این است که در هیچ
 .است شاهد کاربرد داده نشده در ساختار صفت فاعلی» پخشان«و » بخشان«هاي  صورت
 و دیگراندهخدا ( نامه لغتو  )1363محمدپادشاه ( آنندراجفرهنگ در فقط » پخسان«براي 
ظاهراً  ،جوهاي نگارندهو در حدود جست ،که است آمدهبیتی از فرخی سیستانی  )1377
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 هاي ندر مت) صفت فاعلی(ن حالت دستوري یگانه شاهد استفاده از این واژه با ای
  :و از این نظر درخور توجه است است فارسی

  پخسانکه دلِ چون منی کند     تر است شاه ایران از آن کریم
.)269 ، ص1385 فرخی(  

است که » بحسنان«و » زنجان«شدة فرخی  در دیوان چاپ» پخسان«هاي  بدل نسخه
یا احتماالً صورت » پخشان«شدة  تواند ضبط محرف و نیز تصحیف میصورت دوم 

در این بیت وجه درستی است و » پخسان«دهخدا اکبر  علیبه نظر . ست دیگر باشددر
 و دیگراندهخدا  ←(هاي فارسی ظاهراً باید مصحف آن دانست  را در فرهنگ» پخشان«

 و» )بلوغ(رسیدن «به معناي  paxš*ذیل ریشۀ  ،اي اما هنینگ در مقاله )»پخسان«، ذیل 1377
و  ،»پخسان«، »پخس« هاي معتقد است که لغت ،برخالف نظر دهخدا ،»پژمردن«
» پخشینه«و  ،»پخشان«، »پخش«شدة  هاي فارسی تصحیف و فرهنگ ها در متن» پخسینه«

 زاده ؛ منصوري و حسن253 ، ص1383 دوست حسن ← ؛ و نیز  Henning 1977, p. 174 ←(است 
  .)75 ، ص1387
و نیز وجوه  ژوزف سنیسِ نو دستاساس این نظریات و با مالحظۀ ضبط بر

، »بخشان«هاي  ظاهراً باید یکی از گونه ،هاي فارسی گوناگونِ مضبوط در فرهنگ
ولی نگارنده براي  ،ضبط درست و اصلی دانست شاهنامهرا در » پخسان«یا » پخشان«

مورد بحث میفردوسی پیشنهاد دیگري را مطرح  ضبط واژه در بیت  کند و آن صورت
ش از پرداختن به قراین و مستندات طرحِ این پیشنهاد پی. است) toxšān(» تُخشان«

  :ضروري است که با ساخت، معنا و ریشۀ این واژة پیشنهادي آشنا شویم
ریشه، معنا و ). ان+  تُخش(است » تُخشیدن«صفت فاعلی از مصدر » تُخشان«

  :هاي هندوایرانی چنین است هاي کاربرد این لغت در زبان صورت
 -taukشتق از ریشۀ م -tuxša* :ایرانی باستان < »کوشیدن« -tuxš: فارسی میانه <

 -tuxš(؛ »تالش کردن«، »رنج کشیدن«، »در هم فشرده شدن«، »خم شدن«، »خم کردن«
> *tuk-s-(؛ اوستایی :θwaxš- »؛ فارسی باستان»تقال کردن«، »کوشیدن :taxš 
فارسی میانۀ ترفانی  ؛»توان«، »زور« tváksas، »آفریدن« -tvaks: ؛ سنسکریت»کوشیدن«

): ایرونی(؛ آسی »شدت تالش کردن به« ŉdwxs: غدي؛ س»کوشیدن« -tuxš: و پارتی



  
 

148  
 1392، 7، شمارة نويسي فرهنگ

  شاهنامهشده در  اي تصحیف تُخشان؛ تصحیح واژه  هاي لغوي پژوهش

tuxyn  :tyxt ،)دیگوري :(toxun : tuxt »؛ تاجیکی1»نمحکم کرد«، »بستن«، »پیچیدن :
tuxs »تشویش«، »اضطراب« ،tuxsidan »؛ 143، ص 1386بویس  ←( »مضطرب بودن
؛ منصوري و 149، ص 1383؛ مکنزي 45، ص 1374؛ قریب 330ص ، 1، ج 1383دوست  حسن
 Bartholomae؛ 474و  473، ص 1، ج 1356؛ هرن و هوبشمان 103و  102، ص 1387زاده  حسن

1961, p. 793؛ Cheung 2007, p. 400-401؛ Nyberg 2003, vol. 2, p. 196-197( . چئونگ
نی ندارد و آن را از هندواروپاییِ معی با ریشۀ هندوایرانی، منشأ» تُخشیدن«که  است هنوشت

 ,Cheung 2007( 2اند انگاشته» کوشش براي نیرومند شدن«به معناي  tųek-s*ریشۀ تمناییِ 

p. 402.(  
» کوشیدن«یکی . داراي دو معناي اصلی است» تُخشیدن«شود  میکه مالحظه  چنان

رنج «ست و دیگر هندوایرانی ا هاي این واژه در متن پرکاربرد که معناي مشهور و
پیشنهادي در بیت » تُخشانِ«. »دچار تشویش و اضطراب شدن«، »آزردن«، »کشیدن
» مضطرب«و  »اندوهگین«و به معنیِ » تُخشیدن«صفت فاعلی از معناي دومِ  شاهنامه

شود،  میبراي این واژه دیده  -taukضمن اینکه در ریشۀ » تُخشیدن«معناي اخیرِ . است
و ) Cheung 2007, p. 400(هاي پهلوي و مانوي هم وجود دارد  تندر زبان خوارزمی و م
نیز ) ی متعلق به شاخۀ پامیريهاي ایرانی نو غرب از گویش(در گویش سریکُلی 

همچنین چئونگ برخالف تقریباً همۀ . )330، ص 1، ج 1383دوست  حسن ←( است هماندباز
را ذکر » اندوه«درستی معناي  در فارسی دري نیز به» تُخشیدن«هاي فارسی براي  فرهنگ

 شاهنامهشده و بیت دیگري از پیشنهاد» تُخشانِ«که از ) Cheung 2007, p. 400( است هکرد
ظاهراً در فارسیِ تاجیکی هم این لغت با . شود میکه در ادامۀ مقاله خواهد آمد تأیید 

                                                   
 بیدي رضایی باغ( اُستی و دیگوري، گویشِ غربی آن در برخی مناطق قفقاز است/ ایرونی، گویش شرقیِ آسی. 5

  )184 ، ص1388
 -têkmi*و  -tekth*ر ریشۀ هنـدواروپاییِ  با تصو) 190 ، ص1384 پور کاشانی آریان ←(یکی از محقّقان . 6

که فقط براي آگاهی خوانندگان  است ریشه دانسته هاي دیگر با آن هم هاي زیر را نیز در زبان واژه» تُخشیدن«براي 
: ایتالیـایی ؛ tejer: ؛ اسپانیاییtisser: ؛ فرانسوي textre ،texō: ی؛ التینtechno ،tekton: یونانی: شود نقل می
sesere؛ رومانیایی :tese؛ اسالوي کهن :tesho ،tukati ،tesati ؛ لهسـتانی :tkactwo ،tkac ؛ روسـی :tkat ،

tesla؛ چک :tkát؛ صربی :tkati؛ بوهمی :tkat ،tkáti؛ لیتوانی :tashyti؛ لتونی :teshu.  
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 ش«جاي  به »س«تلفظ« )tuxs ،tuxsidan ( 1ربرد داردکا» تشویش«و  »نگرانی«در معنی 
  .)103، ص 1387زاده  ؛ منصوري و حسن330، ص 1، ج 1383دوست  حسن ←(

  گونه که اشاره شد حدس نگارنده این است که در بیت همان
  روان و تیره بخشانبود  میه    ز گفتارشان خواهر پهلوان

.)873 ، ص1389 فردوسی(  
در نسخۀ  )نقطه بی حرف اول(» جشانئ«ژوزف بیروت و  یسِ سننو دستدر » بخشان«

» اندوهگین و نگران: تُخشان«احتماالً تصحیفی از صورت  ،)قمري 903( توپقاپوسراي
مورد نظرِ هنینگ و دهخدا » پخسانِ«و » پخشان«نگاشتۀ خود نسخه یا » بخشانِ«است و 

بر  )تُخشان ←بخشان ( پیشنهاد این تصحیح. تواند درست باشد مین شاهنامهحداقل در 
  :د دلیل و قرینه استپایۀ چن

و  »ماللت«به معناي » پخشیدن«یا » پخسیدن«، »بخشیدن«از  شاهنامهدر . 1
در هر دو معناي » تُخشیدن«ولی در مقابل از  ،هیچ کاربردي وجود ندارد» رنجوري«

 ها شود که در اینجا به بررسی آن میمشهور و مهجورِ آن چند نمونۀ استعمال دیده 
  :پردازیم می

  :است هسرو پس از شنیدن پیام افراسیاب که به پیغامبري شیده فرستاده شدکیخ ـ1ـ1
  بخندید خسرو ز کار نیا

  چنین گفت کافراسیاب از آن پس
  سخُنورا چشم پرآب و لب پر

  بتُخشاندمبکوشد همی تا 
  نداند که گردنده چرخ بلند

  

  از آن جستن چاره و کیمیا  
  از گذشتن بر آب ست هپشیمان شد
  ر از دردهاي کهنمرا دل پ

  به بیشی لشکر بترساندم
  نگردد ببایست روز گزند

.)500ـ496 هاي یت، ب203 و 202 ، ص4 ، ج1386 فردوسی(    
در  2.است )قمري 614(فقط ضبط نسخۀ فلورانس » بتُخشاندم« شدهدر بیت استشهاد

آمده  »بپیچاندم«جاي آن  هاي مبنايِ چاپ دکتر خالقی مطلق به یس از نسخهنو دستده 
                                                   

زبـان فارسـی فـرارودي    هـاي   بدر کتـا » تُخسیدن«و » تُخس«یا » توخسیدن«و » توخس«یادآور می شود که . 7
   .است نیامده) 1385 شکوري و دیگران(فرهنگ فارسیِ تاجیکی و ) 1383 رواقی() تاجیکی(
 ،)478 ، ص1369 فردوسی(شود  روشنی خوانده نمی در چاپ عکسیِ فعالً موجود از این نسخه واژه دقیقاً و به. 8

  .ستا خوانده» بتُخشاندم«اما دکتر خالقی مطلق آن را 
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به » تُخشان«گردانیِ  که دقیقاً مانند ساده )29 ، زیرنویس202 ، ص4 ، ج1386 فردوسی ←(
دهد که کاتبان در اینجا نیز  میدر بیت داستان بهرام چوبینه است و نشان » پیچان«
در کنار این، . اند تبدیل کرده» پیچاندن/  پیچیدن«را به » تُخشاندن/  تُخشیدن«

در » ببخشایدم«، )399، ص 1389فردوسی  ←( ژوزف سندر » ایدمدل بنخش«هاي  صورت
هاي  گونه )قمري 796( در قاهره» نبخشاندم«و  )قمري 848(و واتیکان  )قمري 733(لنینگراد 
جالب است که در این بیت هم . ید درستیِ آن استؤشدة ضبط فلورانس و م تصحیف

» نخشایدم«را به شکل  »تُخشاندن«وجه مصحف دیگري از  ژوزف سنیس نو دست
  .است هحفظ کرد
به » تُخشیدن«) سببیِ(شده  از گونۀ متعدي شاهنامهدر این بیت » بتُخشاندم«فعلِ 

کوشد که  می ]افراسیاب[گوید  میاست و کیخسرو » دچار نگرانی و بیم کردن«معناي 
مه هاي شاهنا يادداشتدر . گرفتار تشویش و ترس و اضطراب کند ]با این سخنان[مرا 

 ←( گرفته شده» کوشانیدن«در این بیت هم به معناي معروف آن یعنی » تُخشاندن«
این نکته را . که به نظر نگارنده دقیق نیست )167 ص ← و نیز 395 ، ص2006 خالقی مطلق

به کوشش «در معناي  tuxšenidanصورت  به» تُخشیدن«هم باید گفت که وجه سببیِ 
؛ 143 ، ص1386 بویس ←( است هکار رفت مانوي هم به/  نیدر فارسی میانۀ ترفا» داشتنوا

تفاوت  شاهنامهکه اشاره شد معناي آن با استعمال  که البته چنان )425 ، ص1384 منصوري
  .دارد

   ـ1ـ2
  آهو شدي در بی تُخششیبه هر     چو کودك ز کوشش به نیرو شدي

.)300، بیت 214، ص 6، ج 1386فردوسی (  
» بخششی«ه نسخه دکتر خالقی مطلق و همکارانشان ضبط نُ هاي چاپ بدل نسخهدر 

اما در دو نسخه  ،آمده» بخشش اندر«و  »پیچش اندر«ها  یسنو دستاست و در سایر 
هاي سه حرف  بدون نقطه(» حسشیئ«و در دو نسخۀ دیگر  )بدون نقطۀ حرف اول(» خششیئ«

در اینجا  ژوزف سن ضبط. )13 ، زیرنویس214 ، ص6 همان، ج ←( است هنوشته شد )اول
ولیکن دو نسخۀ سعدلو  ،است) »پیچشی«صورتی از وجه سادة ( )638ص  ←(» بیجشی«

دو (» حششیئ«هاي تصحیح دکتر خالقی مطلق  بدل نسخهبرخی  ، مانندظفرنامهو حاشیۀ 
 ، ص1379فردوسی  ←ترتیب  به(دارند  )نقطه حرف نخست بی(» خششیئ«و  )نقطه حرف اول بی
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وارتر و مصحف صورت دش که راهنماي مصحح به )997 ، ص2 ، ج1377 ؛ مستوفی669
با دقت . است هدرستی در این چاپ با تصحیح قیاسی انتخاب شد است و به» تُخشش«

» پیچیدن«و » بخشیدن«به » تُخشیدن«ها در اینجا هم تصحیف و ساده شدنِ  بدل نسخهدر 
و از معناي معروف مصدرِ » کوشش«به معناي » تُخشش«در این بیت . شود میدیده 

  .است» تُخشیدن«
  ـ1ـ3

  و جنگ اوي تُخششز بس کوشش و     ز داد و ز راي و ز آهنگ اوي
).603، بیت 337، ص 6، ج 1386فردوسی (  

در  شده استفاده هاي هدر سایر نسخ. است )قمري 733(نسخۀ لنینگراد  طضب» تُخشش«
و حاشیۀ  )665ص ( ژوزف سن یسِنو دستو دو  )14همان، زیرنویس  ←(این چاپ 

گردانیِ یادشده  آمده که باز شاهد تصحیف و ساده» بخشش« )1050، ص 2ج ( ظفرنامه
حرف دوم (» بحشش«و  )قمري 848(در نسخۀ واتیکان » ثحشش«هاي  صورت. است

و پشتوانۀ نسخۀ لنینگراد » تُخشش«ف حهاي مص نیز ضبط )694ص (در سعدلو  )نقطه بی
صورت . است» کوشش«در این بیت هم مشابه بیت پیشین در معنی » تُخشش«. است
در ) ešجاي  به išn-سازِ مصدر با نشانۀ اسم( tuxšišnمصدر به شکل  ترِ این اسم کهن

؛ 425، ص 1384؛ منصوري 304، ص 2، ج 1384ابوالقاسمی  ←( است هکار رفت پهلوي هم به
Nyberg 2003, vol. 2, p. 197(.  

هم  شاهنامهزند که در جاي دیگري از  میاحتیاط کامل حدس  نگارنده با قید
و آن بیت زیر از  1تصحیف و ساده شده» بخشش«به » کوشش«به معناي » تُخشش«

داستان رستم و اسفندیار است که رستم پس از بازگشت از نبرد نخست با شهزادة 
  :گوید میتن  رویین

  کارزار بخششِاز آن زور و آن     بتابم همی سر ز اسفندیار
.)1222یت ، ب395 ، ص5 ، ج1386 فردوسی(  

                                                   
در سه بیـت از تصـحیح خـالقی    » تُخشش«و » بتُخشاندم«هاي  ر شد که ضبطدر حاشیه باید این نکته را متذک .9

  .است هاي شاهنامه که پیش یا پس از این متن منتشر شده، نیامده یک از چاپ مطلق و همکارانشان در هیچ
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است  )بدون نقطۀ حرف اول(» خششئ« )قمري 675(لندن /  در اینجا ضبط نسخۀ بریتانیا
اند  خوانده» بخشش«آن را  شاهنامههاي  که در چاپ )الف 166، برگ 1384 فردوسی ←(

، مانند برخی سینو دستبوده که در این » تُخشش«ولی محتمل است که صورت اصلی 
در بعضی . است هبدون نقطۀ حرف اول کتابت شد ،دیگر در دو بیت پیش هاي نسخه
، 395 ، ص5 ، ج1386 فردوسی ←(تبدیل شده » پیچش«هاي دیگر این وجه به  نسخه

» تُخشش«و » پیچان«به » تُخشان«گردانیِ  ساده که مجدداً مشابه تصحیف و )19 زیرنویس
را در بیت رستم و اسفندیار » بخششِ کارزار«. بلی استهاي ق در بیت» پیچش«به 

» تنی رویین«و کنایه از  »استعداد و مهارت در نبرد«، »مندي از بخت در کارزار بهره«
؛ خالقی 498، ص 1380؛ حمیدي 255، ص 1374اسالمی ندوشن  ←براي نمونه (اند  معنی کرده

رسد  میکه به نظر  )764، ص 1384ي ؛ کزاز207، ص 1378؛ شعار و انوري 306، ص 2006مطلق 
  .تر باشد روشن تر و نسبت به آن دقیق» کوشیدن در جنگ«در معناي » تُخششِ کارزار«

، معناي »تُخشیدن«مصدر و صفت فاعلی از  غیر از فعل، اسم شاهنامهدر  ـ1ـ4
رفته که از  رکا هم به» صنعتگر«به معناي » اُهتوخوشی«آن در ساخت کهن » کوشاییِ«

hutuxšig  پهلوي است وtuxšig  ِدر آن از مصدرtuxšidan  در معنیِ فارسی میانه
  :)137، ص 2، ج 1384؛ معین 11، ص 1374تفضلی  ←در این باره ( 1است »سعی کردن«

  ورزان با سرکشی هم از دست    چهارم که خوانند اُهتوخشی
.)30یت ، ب43 ، ص1 ، ج1386 فردوسی(  

، »لخسان«، »پخشان«، »پخسان«، »بخشان«، »انبخس«هاي چندگانۀ  صورت. 2
) »تخش«و ، »تخس«، »پخش«، »پخس«، »بخس«(ها  هاي مربوط به آن و واژه» یخسان«

نویسان دربارة وجه یا  دهد که لغت میهاي فارسی نشان  ترین فرهنگ در شماري از مهم
نیست که  اند و تردیدي ها نظر مشخص و واحدي نداشته واژه/  وجوه درست این واژه

شدة یک یا چند گونۀ اصلی و درست  هاي مذکور مصحف یا تحریف برخی از ضبط
کند که براي تشخیصِ ضبط درست این  میبر همین اساس روش علمی ایجاب . است
که  نان، چشاهنامهمتنیِ آن اثر استفاده کرد که دربارة  در هر متنی از منطق درون ها لغت

                                                   
 ، زیرنویس11 ، ص1374 تفضلی(برده نام » تُخشه بد/ هتخشبد«صورت  از مهترِ طبقۀ صنعتگران، مسعودي به. 10
فارسی میانه در سدة چهارم  tuxšidanاي برگرفته از  کاربرد واژه شاهدهايکه از ) 97 ، ص1381 ؛ مسعودي68

  .دورة اسالمی است هاي و متن
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و پیشنهاد » تُخشیدن«ه به کاربردهاي مختلف از مصدرِ توج ،در بند پیشین مالحظه شد
اگر مثالً یکی از وجوه مختلف  ،مطابقِ این شیوه. است» تُخشان«به » بخشان«تصحیحِ 

یا » پخسیدن«هایی از مصدرِ  این لغت در متنی استفاده شده باشد که در آن استعمال
طبعاً تصحیح  ،د داشته باشدوجو» اندوهناك شدن«و  »رنج کشیدن«به معناي » پخشیدن«

 شاهنامهشده براي پیشنهاد» تُخشانِ«تر از  روشمندانه »پخشان«یا » پخسان«قیاسیِ آن به 
  .است
البته در  ـ »تَخش«کم دو شاهد دیگر براي تصحیف  فارسی دست هاي نر متد. 3

تأیید  وجود دارد که قراین مهمی براي» بخشان«و » بخش«به » تُخشان«و  ـ معنایی دیگر
نمونۀ نخست . است شاهنامهژوزف  در نسخۀ سن» بخشان«به » تُخشان«احتمالِ تبدیلِ 

در ترکیبِ » عی تیر یا کماننو«به معناي » تَخش«است که در آن  التواريخةزبددر 
  :است هتصحیف شد» افکنان بخش«به » افکنان تَخش«

در جنب صف فیالن ایستاده  کناناف بخشصندوقها بر پشت فیالن پیراسته و رعداندازان ... 
  ).850 ، ص2 ، ج1380 حافظ ابرو(

در نعت پیامبر اسالم است السير حبيباین جملۀ  شاهد دوم:  
عرب و عجم خاك اَقدام  بخشانالَیکُم بگشاد گردنکشان  للهچون زبان بیان انّی رسولُ ا... 

  ).114 ص، 2 ، ج1380 میرخواند( خُدامش را توتیاي بصر بصیرت ساختند
است و اگر » نیرومند«به معناي » تُخشان«مصحف » بخشان«در اینجا نیز احتماالً 

دانسته » گردنکشان«باید صفت ) تُخشان وگردنگشان (ربطی نبوده باشد » و«پیش از آن 
فاده از پیکرة زبانیِ ویژه با است ، بهجوي بیشتر در متونو محتمل است که با جست. شود

هاي دیگري نیز براي این  زبان و ادب فارسی، نمونه فرهنگستان نویسیِ گروه فرهنگ
  .یافته شود )بخش ←تَخش / بخشیدن  ←تُخشیدن (تصحیف 

هاي مختلفی  فارسیِ میانه و مانوي صورت هاي در متن tuxšidanو  tuxš از. 4
مانند tuxšāg )کوشا( ،tuxšāgih )کوشایی( ،tuxšišn )کوشش( ،tuxšenidan ) به

، )کوشایی( tuxših، )کوشا( tuxšenitār، )با کوشایی( tuxšāgihā، )داشتناکوشش و
tuxšn )کوشش( ،tuxšāgihātar )کوشاتر( ،tuxšid/t )کوشید( ،tuxšist )کوشید( ،
hutuxš )هنرمند( ،hutuxšāk )کوش سخت( ،hutuxšākih )صنعتگريِ خوب( ،

hutuxših )1386؛ بویس 223، ص 1386ی ابوالقاسم ←( است هکار رفت به... و) صنعتگري ،
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؛ مکنزي 561و  560، 293، 292، ص 1386وشی  ؛ فره547و  116، ص 1389 نکرد هفتميد؛ 413ص 
 Henning؛ 102، ص 1387زاده  ؛ منصوري و حسن425، ص 1384؛ منصوري 149و  92، ص 1383

1977, p. 168 ؛Meisterenst 2004, p. 331 ؛Nyberg 1974, vol. 2, pp. 104, 197, 197( .رو ازاین 
هاي گوناگونی از آن به فارسی دري نرسیده  نماید که وجوه و استعمال میبسیار بعید 

 ـ »تُخشان«و » تُخشش«، »بتُخشاندم«جو کرده غیر از و تا جایی که نگارنده جست. باشد
 هاي در متن» تُخشیدن«هاي دیگري از  ، واژهشاهنامهدر  ـ که فعالً جنبۀ پیشنهادي دارد

ها اندك است و  عامیانه وجود دارد که البته شمار آن/  ارسی و نیز فارسی گفتاريف
 شاهنامهشاید همین نُدرت کاربرد و ناشناختگی، یکی از دالیل تغییر و تصحیف آن در 

  .هاي دیگر باشد و متن
در زبان فارسی، صفت فاعلیِ » تُخشیدن«رفته از مصدر کار ترین صورت به معروف

ست که ظاهراً براي نخستین بار از سدة یازدهم به بعد در »کوشا«معناي  به» تُخشا«
فرهنگ در . هاي پیش از این قرن نیست نامه و در لغت 1هاي فارسی ثبت شده فرهنگ

انجو  ←( 2است همنظوم شاهد آورده شد ةنام ارداويرافبراي این لغت بیتی از  جهانگيري
بر  در این منظومه عالوه. )292، ص 1386 ويحسینی مدنی تت؛ 742، ص 1، ج 1351شیرازي 

» هآزرد«و  »مضطرب«و نه معنايِ  ـ »کوشا«هم در معنیِ » تُخشان«صفت فاعلیِ » تُخشا«
  :است هآمد ـ شاهنامهکار رفته در  به

 بهرام پژدوزرتشت (به هر پیشه یکی زان قوم هتُخشان  تُخشانهمه در کار خود کوشا و 
  .)1721یت ، ب103 ، ص1343

با  ـ »تخش«دو بار واژة  برزونامه نشدة تر و چاپ هاي بخشِ مفصل در یکی از نسخه
 تلفظtaxš رخشِ » چاالك«، »نیرومند«، »توانا«به معناي  ـ در محل قافیه و در وصف

  :است» کوشیدن« به معنی» تُخشیدن«کار رفته که محتمالً از همان مصدرِ  رستم به
  

                                                   
فرهنـگ  مانند  ،هاي معاصر ها بعضی فرهنگ و به تبع آن دیيفرهنگ رش، برهان قاطع، ریفرهنگ جهانگيدر . 11
گونه که  است که درست نیست و همان ضبط شده taxšāو ) »ت«به فتح (» تخشا«تلفّظ دهخدا  ةنام لغتو  سیينف

و ادیـب طوسـی   ) 1049 ، ص1 ، ج1371(و معـین  اند  کردهیادآوري ) 473 ، ص1 ، ج1356(هرن و هوبشمان 
  .است) toxšā( »ت«با ضم » تُخشا«اند، تلفّظ درست  ی کردهویسنآوا) 165 ، ص1 الف، ج1388(

 اسـت  یک بار اسـتفاده شـده  » تُخشا«واژة  ،متن پهلوي آن مانند ،نیز نامهارداویرافدر روایت فارسیِ زرتشتیِ . 12
  ).32 ، ص2009 ویرافنامه ارداي(
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  بود تَخشکه در گاه جستن عجب     به زیرش همان کرّة رخش بود
.)ب 46، برگ برزونامه(  

  را تَخشکه تا کینه جوید بدان     ده رخش رابه رستم یکی باز
.)ب 132همان، برگ (  

به صورت صفت » نَخش«از مثنویات حزین الهیجی نیز » صفت جنگ«در مثنويِ 
 فمقاوم محکم و«به معناي » تَخش«سپر آمده که به احتمال بسیار مصح « و مشابه

  :است برزونامهاستعمالِ 
  نَخشنیستان نمودي سپرهاي     خدنگ خداوند کوپال و رخش

.)717 ، ص1374 حزین الهیجی(   
در » تُخشیدن«در این بیت ضمن اینکه نمونۀ دیگري از کاربردهاي نادرِ » تخش«

اي فارسی ه و فرهنگ ها زبان فارسی است، شاهد مکرري بر تصحیف این واژه در متن
 1.است هتبدیل شد» نخش«و متنِ چاپیِ آن به  ديوان حزيننیز هست که در دو نسخۀ 

زند تصحیف  میتر اشاره شد و نگارنده حدس  هم که پیشالسير  حبيبدر » بخشان«
  .بسامد است هاي کم باشد مورد دیگري از این استعمال» تُخشان«شدة 

معادلِ » تُخشایی ارتش«کیب هاي مصوب در فرهنگستان نخست، تر جزوِ واژه
که هرچند قبول عام و رواج  )24، ص 1354 های نو واژه ←( انتخاب شده» صناعت ارتش«

در زبان » تُخشیدن«کاربرد  کم گیري از مصدرِ کهن و اي براي بهره ، نمونهاست هنیافت
 هاي دفترهایی که تا امروز از واژه/  ها فرهنگستانِ کنونی در فهرست. فارسی است

گذاري استفاده  سازي و معادل شدة خود منتشر کرده از این مصدر براي لغت تصویب
  .است هنکرد

تَخسی «و  2»شلوغ«به معناي ) toxs(» تُخس«افزون بر این موارد، احتماالً کلمۀ 
، 1388 پرچمی ←(» رفتاريرویی و بد ترش«در معناي ) toxsiنه  taxsiبا تلفظ (» نَحسی

                                                   
 »تخـش «و  ،»تخـس «، »پخـش «، »پخـس «، »بخس«گانۀ  جهاي پن را هم باید بر صورت» نخش«بر این اساس . 13

  .افزود
کـاربرد دارد   »چمـوش « و» افتـاده ازکار«به دو معنـاي  ) tuxs(» توخس«صورت  دي این کلمه بهدر زبان کر. 14

  ).153 ، ص1389] هژار[شرفکندي (
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» تُخشیدن«و » تُخش«اي از  یافتهگفتاري نیز بازماندة تغییر/  میانهدر فارسی عا )163 ص
  اند  دکتر صادقی در این باره نوشته. است

، »کوشش کردن«پهلوي به معنی » تخشیدن«ظاهراً از فعلِ  »)کودك(شیطان و موذي «: تخس
ظاهراً از یکی از است و کلمه  هگرفته شد است هاز آن باقی ماند» تخشا«که در فارسی کلمۀ  »جنگیدن«

صادقی ( است هبدل شده به فارسی راه یافت» سین«اي موارد به  ها در پاره در آن» شین«هایی که  لهجه
. )330، ص 1، ج 1383دوست  ؛ حسن»تُخش«، ذیل 1377 و دیگران دهخدا ←و نیز  390، ص 1349

 ـ» مشوش«ناي البته در مع ـ tuxšجاي  به tuxsمشابه کاربرد  »س«به  »ش«این تبدیل 
شود  میاستفاده » زرنگ«به معناي » تُخش«در فارسیِ هروي نیز  .در تاجیکی است

  .)336 ، ص1376 آصف فکرت(
یکی  ؛در زبان فارسی باید به دو نکته هم اشاره کرد» تخشیدن«و » تخش«دربارة 
ها  نیا نوعی از آ »کمان«، »تیر«ها به معناي  که در فرهنگ) taxš(» تَخش«اینکه واژة 
و از نظر امالیی و نه آوایی مشابه واژة  )»تخش«، ذیل 1377 و دیگران دهخدا ←(ضبط شده 

 دوست حسن(اي با این لغت ندارد  است، به لحاظ اشتقاق و معنا رابطه) toxš(» تُخش«
باال «به معناي ) taxšidan(» تَخشیدن«مصدرِ  برهان قاطعثانیاً در . )329 ، ص1 ، ج1383

هاي سنسکریت،  ها و ریشه و دکتر معین در زیرنویس صورت است هآمد» نشستن
 1اند را براي آن داده» رنج کشیدن«و  »کوشیدن«در معناي » تُخشیدن«اوستایی و پهلويِ 

ظاهراً شاهد کاربردي در » شستنن«چون این واژه به معناي . )476، ص 1، ج 1361برهان (
نیز دیده  )سدة یازدهم( برهان قاطعقدم بر هاي م کهن فارسی ندارد و در فرهنگ هاي نمت
  .برساخته و متأخر باشد هاي نماید و شاید از لغت میشود، محل تردید و تأمل  مین

  
  گیري هنتیج

کند که در بیت مورد بحث از داستان بهرام  میبر پایۀ آنچه گفته شد نگارنده پیشنهاد 
یس نو دستو در » نبخشا« ژوزف سناي که در نسخۀ  واژه شاهنامهچوبینه در 

هاي  است و در همۀ چاپ )بدون نقطۀ حرف اول(» جشانئ« )قمري 903(توپقاپوسراي 
تصحیح » بیمناك«و  »نگران«، »رنجور«در معناي » تُخشان«آمده به » پیچان« شاهنامه

                                                   
   .است شدهظ و معنا وارد با همان تلفاین واژه نیز ) 1049 ، ص1 ج، 1371معین ( فرهنگ فارسيدر . 15
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از » ملول و مضطرب شدن«و » کوشیدن«به دو معنايِ » تُخشیدن«. قیاسی شود
هاي قدیمی و مهم ثبت نشده و از  ه ظاهراً در فرهنگکهنِ فارسی است ک هايمصدر

ها  از آن در بعضی فرهنگ» تُخشا«قرن یازدهم به بعد است که با ورود صفت فاعلیِ 
به همین دلیل و عمدتاً به . شود مینویسانِ متأخر واقع  این لغت مورد توجه فرهنگ

و  ها هدر نسخ مرتبط با این مصدر هاي هگردانیِ ضبط کلم سببِ تصحیف و ساده
غیر از  ـ هاي تخصصیِ حماسۀ ملی ایران نیز یک از فرهنگ در هیچ شاهنامههاي  چاپ
دکتر خالقی مطلق با سهوي که در معنايِ یک  ةهاي شاهنام يادداشتنامۀ ضمیمۀ  واژه

با این حال اگر این تصحیحِ . نیست» تُخشیدن«نشانی از مشتقات  ـ کاربرد آن هست
واقع  پژوهی شناسی و واژه نظرانِ زبان و صاحب شاهنامهیرشِ محققان پیشنهادي مورد پذ

 فرهنگ جامع زبان فارسیو در پیِ آن،  شاهنامه هاي تشود واژة کهنی بر قاموس لغ
هاي مصحف در  افزوده خواهد شد و شاید بتوان آن را مبنایی براي تصحیحِ بعضی گونه

  .فارسی هم قرار داد هاي ها و دیگر متن فرهنگ
  

 :منابع
، جهاد دانشگاهی واحد هاي هندواروپايي زبان فارسي فرهنگ ريشه، )1384(پور کاشانی، منوچهر  آریان

  .اصفهان، اصفهان
 .دانشگاه فردوسی، مشهد ،)زبان گفتاري هرات(فارسي هروي ، )1376(آصف فکرت، محمد 

  .سمت، تهران دو جلد،، هاي باستاني ايران راهنماي زبان، )1384(ابوالقاسمی، محسن 
  .، سمت، تهرانتاريخ زبان فارسي، )1386(ابوالقاسمی، محسن 

 / ، موسسۀ مطالعات اسالمی دانشگاه تهـران فرهنگ لغات ادبي، )الف 1388(ادیب طوسی، محمدامین 
  .دانشگاه مک گیل، تهران

 ،)سـروش (، به کوشـش محمـد صـنعتکار    فرهنگ لغات بازيافته، )ب 1388(ادیب طوسی، محمدامین 
  .دانشگاه مک گیل، تهران / موسسۀ مطالعات اسالمی دانشگاه تهران

  .، تصحیح محمود مدبري، دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمان، کرماناللغه عجائب، )1389(ادیبی 
  .، تصحیح داریوش کارگر، دانشگاه اوپساال، سوئد)2009( ]شتیدروایت فارسی زر[ نامه ويراف ارداي

  .اشرف صادقی، خوارزمی، تهران علی و مجتبایی للها ، تصحیح فتحلغت فرس، )1365(اسدي، ابومنصور 
  .، تصحیح عباس اقبال آشتیانی، اساطیر، تهرانلغت فرس به انضمام ملحقات، )1390(اسدي، ابومنصور 

  .، آثار، تهرانها داستان داستان، )1374(اسالمی ندوشن، محمدعلی 
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، ویراسـتۀ رحـیم عفیفـی، دانشـگاه     فرهنگ جهـانگيري ، )1351(الدین حسین  انجو شیرازي، میر جمال
  .، مشهدفردوسی

  .سخن، تهرانهشت جلد، ، فرهنگ بزرگ سخن، )1382(انوري، حسن 
 و زادة طوسـی  ، تصـحیح فریـدون تقـی   االحبـاب  تحفةفرهنگ ، )1365(اوبهی هروي، حافظ سلطانعلی 

  .الزمان ریاضی هروي، آستان قدس رضوي، مشهد نصرت
  .، تصحیح محمود مدبري، مرکز نشر دانشگاهی، تهرانسليماني ةسرم، )1364(الدین  انی، تقیاوحدي بلی

بـه   ،)بخشـي  فرهنـگ لغـت فـرس پـنج    (زفان گويا و جهان پويـا   ةفرهنگنام، )1381(بدرالدین ابراهیم 
  .طالبی، پازینه، تهران للها کوشش حبیب

  .  62855یس شمارة نو ، دست، کتابخانۀ مجلسبرزونامه
  .محمد معین، امیرکبیر، تهران تصحیح، ، پنج جلدبرهان قاطع، )1361(بن خلف  ان، محمدحسینبره

  .، دار سعاد الصباح، کویتالشاهنامه ،)1413(الدین  بنداري، قوام
، ترجمـۀ امیـد   هاي پارسي ميانـه و پـارتي   فهرست واژگان ادبيات مانوي در متن، )1386(بویس، مري 

  .هش، تهرانبدهامی، ابوالحسن تو  مالك بهبهانی
  .، به سرپرستی دکتر حسن انوري، سخن، تهرانفرهنگ شفاهي سخن، )1388( للها پرچمی، محب
مارة ، ش1ال ، سفرهنگستان ةنام مجلۀ ،»شاهنامهچند واژة عالمانه از پهلوي در «، )1374(تفضلی، احمد 

  .11ـ4هاي  فحه، تابستان، ص2
جوادي، وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی،    سـید  کمال حاجیح ، تصحالتواريخ ةزبد، )1380(حافظ ابرو 
  .تهران

  .سایه، تهران /صاحبکار، میراث مکتوب  للها ، تصحیح ذبیحديوان، )1374(حزین الهیجی، محمدعلی 
، فرهنگستان زبان و )ت ـ آ(، جلد اول شناختي زبان فارسي هفرهنگ ريش، )1383(دوست، محمد  حسن

  .، تهرانادب فارسی
  .، ویراستۀ تن هوي جو، دانشگاه تهران، تهرانفرهنگ فارسي، )1374(فایی وحسین 

  .، تصحیح اکبر بهداروند، سیماي دانش، تهرانفرهنگ رشيدي، )1386( حسینی مدنی تتوي، عبدالرشید
  .گستره، تهران ،)داستان رستم و اسفنديار(خواني  نامهشاه، )1380(حمیدي، بهمن 

، 10 ال، سـ بهارسـتان  ةنام مجلۀ ،»ژوزف سن ةشاهنامررسی و ارزیابی ب«، )1388(خالقی مطلق، جالل 
  .210ـ193هاي  فحه، ص15 مارةش

  .، بخش دوم، بنیاد میراث ایران، نیویوركهاي شاهنامه يادداشت، )2006(خالقی مطلق، جالل 
، هنامههاي شا يادداشت، )2009() با همکاري محمود امیدساالر و ابوالفضل خطیبی(خالقی مطلق، جالل 

  .بخش سوم و چهارم، بنیاد میراث ایران، نیویورك
  .، خیام، تهران4، زیر نظر دکتر سید محمد دبیرسیاقی، چحبيب السير، )1380(میر خواند
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  .، دانشگاه تهران، تهراننامه لغت، )1377( )و دیگران(اکبر  دهخدا، علی
م انسانی و مطالعات فرهنگی، محصل، پژوهشگاه علومحمدتقی راشد، به کوشش )1389( دينکرد هفتم

  .تهران
  .کبیر، تهرانت، امیر، به کوشش منصور ثرواللغات غياث، )1363(الدین  رامپوري، غیاث

  .المعارف بزرگ اسالمی، تهران ةرئ، مرکز داهاي ايراني تاريخ زبان، )1388(بیدي، حسن  رضایی باغ
  .هرمس، تهران ،)تاجيکي(رارودي زبان فارسي ف، )1383() با همکاري شکیبا صیاد(رواقی، علی 

  .، تصحیح جعفر شعار، قطره، تهرانديوان، )1378( للهرودکی، ابوعبدا
  .، به کوشش رحیم عفیفی، دانشگاه مشهد، مشهدمنظوم ةنام ارداويراف، )1343(زرتشت بهرام پژدو 

  .، سروش، تهرانفارسي ـ فرهنگ کردي، )1369(، عبدالرحمان )ژار هه(شرفکندي 
  .، ویرایش دوم، قطره، تهرانرستم و اسفنديار ةنام رزم، )1378( ، حسنانوري )و(جعفر شعار، 

، برگـردان از خـط سـیریلیک و    تـاجيکي  فرهنـگ فارسـيِ  ، )1385( )و دیگـران (جان شکوري، محمد
  .محسن شجاعی، فرهنگ معاصر، تهران: تصحیحات

، 5 و 4 مارة، دورة بیستم، شسخن جلۀم ،»دربارة چند لغت عامیانۀ فارسی«، )1349(اشرف  صادقی، علی
  .394ـ389هاي  فحهشهریور و مهر، ص

 1 مارة، ش4 ال، سبهارستان ةنام مجلۀ ،»اسدي در سفینۀ تبریز لغت فرس«، )1382(اشرف  صادقی، علی
  .194ـ165هاي  فحه، زمستان، ص2 و

  .، تصحیح محمد دبیرسیاقی، زوار، تهرانديوان، )1385(بن جولوغ  فرخی، علی
 614چاپ عکسی از روي نسخۀ کتابخانۀ ملی فلورانس مـورخ  ( شاهنامه، )1369(فردوسی، ابوالقاسم 

  .دانشگاه تهران، تهران /المعارف اسالمی  ةرئ، بنیاد دا)قمري
مجتبـایی، مرکـز    للها ، بـا مقدمـۀ فـتح   نظـامي  ةشـاهنامه همـراه بـا خمسـ    ، )1379(فردوسی، ابوالقاسم 

  .، تهرانالمعارف بزرگ اسالمی ةرئدا
چاپ عکسی از روي نسخۀ خطی کتابخانـۀ بریتانیـا بـه شـمارة     ( شاهنامه، )1384(فردوسی، ابوالقاسم 
Add, 21, 103  ایرج افشار و محمود امیدساالر، طالیـه،  : برگردانان ، نسخه)لندن ةشاهناممشهور به

  .تهران
دفتر (کاري محمود امیدساالر ، تصحیح جالل خالقی مطلق، با همشاهنامه، )1386(فردوسی، ابوالقاسم 

  .المعارف بزرگ اسالمی، تهران ةرئ، مرکز دا)دفتر هفتم( و ابوالفضل خطیبی) ششم
برگردان از روي نسخۀ کتابت اواخر سـدة هفـتم و اوایـل     نسخه( شاهنامه، )1389(فردوسی، ابوالقاسم 

، به )NC.43شمارة  بیروت، ژوزف سنسدة هشتم هجري قمري، کتابخانۀ شرقی وابسته به دانشگاه 
  .ی کاشانی، طالیه، تهرانو نادر مطلّب محمود امیدساالر و کوشش ایرج افشار
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اشـرف صـادقی، سـخن،     ، تصـحیح علـی  )1380( )منسوب به قطران( سپهساالر ةمدرسفارسي فرهنگ 
  .تهران

  .، دانشگاه تهران، تهرانفرهنگ زبان پهلوي، )1386(وشی، بهرام  فره
  .، فرهنگان، تهرانفرهنگ سغدي، )1374(قریب، بدرالزمان 

، به اهتمام نذیر احمد، بنگاه ترجمه و نشر فرهنگ قواس، )1353(شاه  قواس غزنوي، فخرالدین مبارك
  .کتاب، تهران

، تصحیح و تعلیقـات حکیمـه دبیـران، پژوهشـگاه علـوم      ريمني ةنامشرف، )1385(قوام فاروقی، ابراهیم 
  .انانسانی و مطالعات فرهنگی، تهر

  .، سمت، تهران6لد ، جباستان ةنام، )1384(الدین  جاللکزازي، میر
شناسی انستیتو ایـران و   ، قسمت ایرانزبان ترين شعراي فارسي قديم ةاشعار پراکند، )1341(الزار، ژیلبر 

  .فرانسه، تهران
  .، تهران، هفت جلد، تصحیح محمد دبیرسیاقی، کتابفروشی خیامفرهنگ آنندراج، )1363(محمدپادشاه 

، هجري قمـري  ۵و ، ۴، ۳هاي  ديوان در قرن شرح احوال و اشعار شاعران بي، )1370(مدبري، محمود 
  .پانوس، تهران

 807چاپ عکسی از روي نسخۀ خطی مورخ ( ظفرنامه به انضمام شاهنامه، )1377( للهمستوفی، حمدا
  .وین/ ی علوم اتریش، تهران آکادم /، مرکز نشر دانشگاهی ).2833Orهجري در کتابخانۀ بریتانیا 

  .، ترجمۀ ابوالقاسم پاینده، علمی و فرهنگی، تهرانالتنبيه و االشراف، )1381(بن حسین  مسعودي، علی
  .امیرکبیر، تهرانشش جلد، ، فرهنگ فارسي، )1371(د معین، محم
  .، دانشگاه تهران، تهرانمزديسنا و ادب پارسي، )1384(د معین، محم

، تصحیح سـعید حمیـدیان، مرکـز نشـر دانشـگاهی،      فرهنگ جعفري، )1362(حمد مقیم تویسرکانی، م
  .تهران

، ترجمۀ مهشید میرفخرایی، پژوهشـگاه علـوم   فرهنگ کوچک زبان پهلوي، )1383(مکنزي، دیوید نیل 
  .انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران

ان زبان و ادب فارسـی،  ، فرهنگستهاي زبان پهلوي شناختي فعل بررسي ريشه، )1384( للهمنصوري، یدا
  .تهران

، فرهنگسـتان  شناختي افعال زبان فارسـي  بررسي ريشه، )1387( ، جمیلهزاده حسن )و( للهمنصوري، یدا
  .زبان و ادب فارسی، تهران

، به اهتمام عبدالعلی طاعتی، بنگاه ترجمـه و نشـر   الفرس صحاح، )1355(بن هندوشاه نی، محمدنخجوا
  .کتاب، تهران

  .، خیام، تهرانفرهنگ نفيسي، )1355(اکبر  ، علی)الطباا ناظم(نفیسی 
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  .، فرهنگستان زبان ایران، تهران)1354(، )۱۳۱۹تا پايان سال (هاي نو  واژه
، ترجمه و تنظیم جالل خالقی مطلق، اساس اشتقاق فارسي، )1356(هاینریش ، هوبشمان )و(هرن، پاول 

  .، بنیاد فرهنگ ایران، تهران1لد ج
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ـ    شاهنامهها و تصحیحات  ات چاپمشخص تن مـورد اسـتفاده و ارجـاع    که بررسی شـده امـا در م

  :است هنبود
 .، چاپ سنگیِ اولیا سمیع شیرازيشاهنامه، )قمري 1272(فردوسی، ابوالقاسم 
بهار، به  حمدتقی، تصحیح و توضیح م)قمري 1276چاپ بمبئی ( شاهنامه، )1380(فردوسی، ابوالقاسم 

  .انصاري، اشتاد، تهرانکوشش علی میر
  .ریاحی، سخن، تهرانامین  ، تصحیح ژول مول، با مقدمۀ محمدامهشاهن، )1373(فردوسی، ابوالقاسم 
گـوتنبرگ،   /) کاللـۀ خـاور  (، به کوشش محمد رمضـانی، پدیـده   شاهنامه، )1375(فردوسی، ابوالقاسم 

  .تهران
، تصحیح عباس اقبال آشتیانی، مجتبی مینوي و سعید نفیسـی، بـه   شاهنامه، )1386(فردوسی، ابوالقاسم 

  .فه، طالیه، تهراناهتمام بهمن خلی
 .، به کوشش محمد دبیرسیاقی، قطره، تهرانشاهنامه، )1386(فردوسی، ابوالقاسم 
  .محمدعلی بهبودي، توس، تهران و ، ویرایش مهدي قریبشاهنامه، )1375(فردوسی، ابوالقاسم 
  .نالدین کزازي، سمت، تهرا میرجالل، ویرایش و گزارش باستان ةنام، )1386(فردوسی، ابوالقاسم 
  .، ویرایش مهدي قریب، دوستان، تهرانشاهنامه، )1386(فردوسی، ابوالقاسم 
  .، به کوشش سعید حمیدیان، قطره، تهران)اساس چاپ مسکوبر(شاهنامه ، )1374(فردوسی، ابوالقاسم 
  .پژوهی، اصفهان ، تصحیح مصطفی جیحونی، شاهنامهشاهنامه، )1379(فردوسی، ابوالقاسم 

  


