
 بوستان ادب دانشگاه شيرازيمجله
14، پياپي 1391 زمستان،مچهاري، شمارهچهارمسال

و سهراب  نگاهي دوباره به بيت نخست داستان رستم

∗مهدي فاموري

 واحد ياسوج،دانشگاه آزاد اسالمي

 چكيده
و سهراب«يت آغازين داستانب فردوسـيي شاهنامهبرانگيز، از ابيات بحث»رستم

و معني قافيه نخستيهنوع خوانش دو كلميهمحققان دربار. است يهواژ،قافيه

ات ابتدا به نقل امهـ نگارنده در گفتار حاضر،. اند دادهنظرات گوناگوني ارائه،كنج

و اقوال شارحان اين بيت پرداختـه؛ سـپس  بـا عنايـت بـه برخـي نكـات ادبـي

مي» كنج« شناختي كوشيده است تا ثابت كند زبان و هم به ضـم را توان هم به فتح

و معناي آن و باز احتماالً،كاف خواند و شكن دامن كوه .است كوهيهچين

و سهراب: هاي كليدي واژه .كنج،فردوسي،شاهنامه،رستم

 مقدمه.1

ز كـــنجآتنـــدبادي براگـــر« يـــد

ســتمكاره خــوانيمش ار دادگــر

ــرنج ــيده ت ــد نارس ــاك افكن ــه خ ب

»گـــوييمش ار بــي هنـــر هنرمنــد

)1378:300،فردوسي(

و سهراب،بيت آغازين داستان حكـيم شـاهنامه برانگيزتـرين ابيـات از بحـث رستم

و معنايي درباره. توس بوده است ي نگارنده.اند سخن گفتهبسيار»كنج« شكل خوانش

. به اجمال در اين باب طرح مطلب كند،اين سطور نيز بر آن است تا در اين گفتار

و ادبيات فارسياستاديار∗  m.famoori@hotmail.com زبان

17/12/90: مقاله پذيرش تاريخ9/7/90:مقاله دريافت تاريخ
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از،هاي مألوف ندارد پيوند چنداني با ديدگاه،اگرچه ديدگاه نگارنده در اين باره امـا

را كـه پـيشايهبه اختصار نظرات عمد در ابتدا،از بحثايهجهت به دست دادن سابق

مي،از اين ارائه شده . كنيم ذكر

 پژوهشينهپيشي.2

را،»از شاهنامهايژهوا«ير مقالهديحيى ماهيار نوابى  صـورت صـحيح تلفـظ ايـن واژه

ازايهگونـ«،ن واژهايـهك آن استبروي. دانسته است) به فتح كاف( كَنج »كنـگ ديگـر

(است و بايد نـام ويـژ« زعم او،به) 355: 1355نوابي،ارماهي. يهكنج اسمي معرفه است

و ابر و جاي وقوع حادثه جايي باشد كه باد )همـان(».وزدمي از آن ناحيه به سوي ايران

و رود نزديـك«افزايد كه كنج، نوابي مي در آغاز نام جايى در كشور سغد بوده كـه كـوه

و پس از آن، اين نام بـه همـهمي آن هم به همين نام خوانده ي كشـور سـغد شده است

به تواند اشارهمي)كنگ(د از كنج به گمان وي، برآمدن تندبا)همان(».داده شده است  اي

و تـوران بـه سـوي ايـران مـي .آيـد آمدن سپاه افراسياب باشد كه از كنـگ يعنـي سـغد

) 365،همان.ك.ر(

جا] كنگ[= اين نام«:گويد وي مي براي جايي يا كوهي يا رودي] در شاهنامه[همه

و  و بـه سـخن در شمال شرقي ايران، آن سوي رود وخش يا سرزمين افراسياب تورهـا

را) 357،همـان(».ديگر، سغد به كار رفته اسـت  او مطلـع مسـتزاد مشـهور منـوچهري

و خز آريد كه هنگام خزان اسـت[ ] اسـت بـاد خنـك از جانـب خـوارزم وزان/ خيزيد

كه شاهدي مي ،همـان(».اي به وزيدن بادهاي خنك از جانب خـوارزم دارد اشاره«گيرد

از) 366 و همان بادهايي است كه از شمال ايران مـي به گمان او، اين از وزيـده ايرانيـان

) 365،همان(.اندهها متنفر بود آن

در آن صـورت،بخوانيم] به ضم كاف[ر كلمه را كُنجگاكه ماهيار نوابي بر آن است

راآ الزم مي يعنـي[اسـمى نكـره«ايـن ترتيـببه. اى يا كنجى معنى كنيم وشهگيد كه آن

و اسـتعمال» به كار رفته است]ي ايشان مدعاي ثابت ناشده[جاي نامي معرفهبه] كنجي

) 353،همان(.نين كاربردى سزاوار سخن فردوسى نيستچ
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مناسـب» كـنج«را براى معنى»گوشه«كه اسدى طوسى چون استيادآور شده وي

و نادر گرفته آن را به عنوان واژه«، ندانسته و معنـى در واژه،اى شاذ نامه خويش درآورده

و به زبان فارسي اهداء كرده» پيغوله« )366،همان([!!]»را از سياق عبارت ساخته

آن هر اميرى واژهچبه نظر منو و كنج، قافيـه مقابـل و دوم است ،ي ترنج به ضم اول

و زاويـه توانـد بـود« و در اين صورت فقـط بـه معنـي گوشـه ».قطعا به ضم اول است

ي ترنج به ضم اول اميرى ابتدا سعى كرده است اثبات كند كه واژه) 248: 1357اميري،(

:استو دوم

يرى،گهاى معتبر فارسى ماننـد رشـيدى، جهـانگي ترنج تقريبا در تمامى فرهن واژه«.1

و تا آن و دوم آمده است و نفيسى به ضم اول ام، تنهـا صـاحب جا كه من ديـده آنندراج

كه برهان قاطع اين نكته را مى هم«: افزايد )همان(»».اند فتهگبه فتح ثانى

همـان،انـد نوشته) به ضم اول(هايي كه براى كنج نامه دهخدا يكى از معني در لغت«.2

ش و«: ده استاست كه از برهان قاطع نقل و چين و گلـيم شكنجى كـه در بـدن جامـه

و امثال آن افتدپ )249،همان(»»الس

حـائز اهميـت دانسـته،نامه ذكر شده يري شاهدى را كه از نظامى در لغتام منوچهر

ميگكنج در مقابل ترنج قرار،در اين بيت. است و اين نشان دهد كه ترنج بـه رفته است

: ضم راء است

ــ« ــرددون زردچ ــنج گ ــار ك »هـــــم كالبـــــد تـــــرنج گـــــرددخي

)1380:188،نظامي(

دو يكي از مĤخذ مهم گواه بر اين«.3 و ديگـر پيشـينيان، بـه كه ترنج در شعر فردوسـي

به خط اسدى طوسى،» عن حقائق األدوية األبنية«ي خطى پيش آمده است، وجود نسخه

ذ....ق است.هـ 447مورخ به سال  و كسـر اول كه يل لغت اتـرج، تـرنج بـه ضـم دوم

)250: 1357اميري،(».نوشته شده است

كهايهب»كنج«ي ايان دربارهپدر ايشان بنيا«ن نتيجه رسيده يفردوسـتيـ لغـت در

و زاويبه همان معن،كه گذشت چنان كه ...استهيگوشه يبه معنـ( كنج لغتاين نكته

و عام)گوشه چـاپ مرحـوم عبـاسيدر لغت فرس اسد،استكه امروز زبانزد خاص

ب اقبال و ـ نبا،به عنوان شاهد آن نقل شده اسـتيمورد بحث فردوستيآمده يهيـمادي

همرايز. ما شوديشگفت از سادهييها فرهنگ به واژهنيدر : ماننـد،ميخوريبرم»كنج« تر
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و،شاداب،اكچ،اشك،آسيب،آرنج هـا كـامال آشـكار كه امـروزه معنـى آن ..... هراس

) 250،همان(».است

و دوم«واژه ترنج را نيز مجتبى مينوى،ديگر استاد بزرگ ادب فارسي »به ضـم اول

)91: 1352،مينوى(. خوانده است

دسـت اى متفـاوت بـه نتيجـه،هاگدر فرهن»كنج«يهدبيرسياقى با بررسي واژمحمد

 نخسـتين كـس اسـدى«:گونه خالصه كرد كـه توان سخن ايشان را بدينمي.يافته است

و در شعر فردوسيرا]»كنج«يعني[ اين كلمههك نويسان از فرهنگ است به معنى بيغوله

» كـنج«و با اين اعتقاد بيـت را بـراي لغـت منظـور خـود يعنـي استگمان برده گوشه

، يـا ايـن لغـت را ندارنـد نظيـر از اسـدى هـاى فارسـي پـسگفرهنـ....برگزيده است

و بيغوله آوردهو را در معنايى غير از گوشهآنياو الفرس صحاح گفرهننظير اند زاويه

و شـرفنامه منيـرىگفرهنو معيار جمالىو الفاضلو دستورا قواس وميرزاابراهيم يـا؛

يااندهاگر آن را در معناى مورد اشاره آورد ن، يـاو انـد كـرده شاهدى بر اين معنى اقامـه

سروري الفرس مجمعو يرىگجهانگفرهن.مورد بحث فردوسي نيست، شعرشاهدشان

و فرهنو رشيدىگفرهنو مي نظامگبرهان جامع پيداست كـه.كنند اين مدعا را تاييد

و غياثهايىگفرهن و يا فرهن كه شاهد ندارند نظير برهان قاطع هاى شـاهددارگاللغات

)742: 1356 دبيرسياقي،(».نيستندمطرح اين بحث،متأخر

و مربوط»ز كنج««: استنايهسخن دبيرسياقي در ادامي خالصه وابسته مصرع دوم

مى»افكند«به فعل  و به سادگى و در جاى خـودپع دوماتوان آن را به مصر است يوست

د و جملهقرار از غالبـا خـود رسـيدهي ميـوه ...اتوضـيح. مستقيمى از بيت ساختي اد

و شاخه جدا مى وي اما ميوه ...افتدمىفرو شود نارس را عاملى خارجى بايد جـدا سـازد

جگتبديل....تندبادى يا دستى،ايين اندازدپبه   . ...رايـج استامرى در زبان فارسي به

ا) مفتوح اولبا( كه كنگ خوانيمميهاگدر فرهن ز بـه معنـى بـال اسـت كـه در انسـان

و در درختان شاخهپدر جانورانو سرانگشت باشد تا كتف و بر ايـن.رنده جناح است

مي هاي شاهددار، ابياتي از شاعران سخن معاني در فرهنگ يـابيم كـه از ميانـه بـه شناس

مي بسحاق اطعمه بيتي از بـه» شاخ نبات«را در معني» كنگ نبات«كنيم كه توسعا بسنده

:كار برده است
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مه بستبستنبات آنكه دراين شيشه كرهگكنبر و كه درنقش هم او صورت قرجك

)]1382:113،بسحق اطعمه[(

كنشد صورتى) مفتوح اولاب(كنج پس در معنى شاخه درخـت يـا شـاخه اماگاز

)745: 1356 دبيرسياقي،(».بلند

محمود اميد ساالر با استناد به بيتي از رودكـي كوشـيد تـا نظـر محمـد،ها بعد سال

:بيت اين است. دبيرسياقي را تاييد كند
كه برف پيش همي« كه خشك هميداشت گل گرفتكنجي »بـود شـد رطيـبهر جويكي

)1388:68رودكي،(

بر واضح است كه كنج در اين بيت اشارت به شاخه«: گويد وي مي اي است كه برف

مي اين شاخه. آن نشسته باشد ميي پر برف با آمدن بهار شكوفه و غرق گل ».شـود كند

مي) 230: 1381اميدساالر،( وا«: افزايد اميدساالر سپس آيـا ژه كـهو اما تلفظ دقيـق ايـن

اص كنج به فتحه است چنان ميكه گويند؛ يا كنج به ضمه است، بر بنده معلوم حاب لغت

مي) 232همان،(».نيست در«: گويد او در نهايت حاصل كالم اينكه با وجودي كـه بنـده

، امـا اگـر»نـدارم اصـراري» شـاخه«صحت حدس خود نسبت به معني كنج به مفهـوم 

و سهرابدرباره كنج، مفهـوم شـاخه را براي واژه«بپرسند،ي بيت نخست داستان رستم

مي محتمل و كناره را، بنده گويم مفهوم تر تـر به نظر من قابل قبول» شاخه«داني يا گوشه

)234همان،(».است

ن واژه ايـهكـ گويـد، مـي نيز با استناد به زبان مردم شهر زنجـان جليل اخوان زنجانى

گـ واژه«: به معنى ساقه درخت است) به ضم اول(»گُنج« ه مهجـور زبـان نج يـك واژي

و روستاهاى آن زنده است فردوسـى ....فارسى است كه هنوز در زبان مردم شهر زنجان

به: در اين بيت يك مثال تشبيهى آورده است درخت تشبيه) ساق،تنه(=»گنج«رستم را

و برافشـاندن كـه از سـاق درخـت يعنـى رسـتم در اثـر  و عمـل او را بـه لـرزش كرده

نا،برافشاندن خود رس يعنى سهراب نوجوان را كه ميـوه آن درخـت يعنـى رسـتم ترنج

)84–83: 1377،اخوان زنجاني(».بوده به خاك افكنده است

و داليـل نـوابى رد بـه،»كَنج يا كُنج؟ توضيح بيتي از شاهنامه«در مقاله مهري باقرى

 kan(h)aنام خاص كنگ كه احتماال بازمانده صورت اوسـتايى«:ديگران پرداخته است

و ...،است و شـهرى خـاص در سراسر شاهنامه بيش از چهل بار به عنـوان نـام ناحيـه
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د دژ، كنگ: هاى بار در تركيب به صورت چندين و كنـگ هوخـت بـه كـارژبهشت كنگ

دژ كنگ معنى قلعه،بدر تمام اين اسامى مركّ.... رفته است يندر چند همچنين. داردو

آب كنگ،ف رود يا كوهى به صورت درياى كنگتعري برايمورد كنگ صفتي است كه

كه از نظر اتيمولوژى ....و كوه كنگ آمده است لرزايهك همچنان،واژه كنگ احتمال دارد

و ارو،است يادآورى كرده گرد،محاصره كردن،به معنى احاطه كردن kenk پايياز هند

و كمربستن مأخودگ ودرهاى ايرانى باشد كه در زبانمي رفتن و قلعـه دو معني جزيـره

و ممالك يك از كتاب در هيچ ولي.به كار رفته است دژ كنگ به عنوان نـام،هاي مسالك

كـه بـرايهمسلم است كه فردوسى با واژه كنگ به عنوان اسم معرف.... سغد نيامده است

و تلفظ نـام ايـن محـل در زمـان سـرودنمي ناحيه يا محلى اطالق شده آشنا بوده است

مىشا در كـهنايـه؛ به ويـژ»كنج«نه صورت معرب آن يعنى بودمي»كنگ«بايست هنامه

تو، فردوسي نام چنديبيتى از داستان سياوش برن شهر معروف در شماردميران زمين را

و كنگ را از نظر كه احتمال ،بـاقري(».كنـد برطـرف مـى ناظم شاهنامهيكى بودن سغد

1370:79-81(

:اين است بيت منظور باقري
و« و سمرقنــد و سغد و آنچـــاچبخارا و تخــتســبيجاب عــاجكشــور

و شد بـا سـپه سـوى كنـگ و درنــگتهى كرد و فريــب »بهانــه نجســت

)1378:391،فردوسي(

و مĤخـد جغرافيـايى دورهچدر هـي«: افزايدمي وي و ممالـك يـك از كتـب مسـالك

واژه هميشـه در ايـن.كر نشده اسـتذبه تنهايى به عنوان نام ايالت سغد»كنج«اسالمى 

دهتركيب با كلمات ديگ و نظـاير آن بـه كـار رفتـه اسـتو رى چون ،بـاقري(».رستاق

1370:82(

و به بحـثن را در مورد واژهچه محققا باقرى معتقد است آن ي كنج به شك انداخته

بهآن«واداشته است، نامى معرفه به جاى اسمى نكره آمـده اسـت؛ شاناي زعماست كه

ا در حالي .آمـدى نكـره مـى بايسـت بـا يـا بود مـي» گوشه«معنىبه» كنج«يهر واژگكه

مى چنانكه اصـطالحى بـوده اسـت: از كـنج برآمـدن ....»از كنجى برآمد«: وييمگ امروزه

يز اين اصـطالحنكه مسعود سعد نانچ؛»هان پيش تاختنگنا«و» از كمين جستن«معادل 

: استكار بردهرا در بيت زيرين به
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ــين بركمـان بـر كشـيدچـوشاخ خميـده ــنج كمـ ــرما از كـ ــادگسـ شـ

)]1318:116،مسعود سعد[(

چنانكه عين همين مضمون را در بيتـي ديگـري از شـاهنامه كـه كـاربرد معنـوي ...

ميمشابهي دارد :بينيم،

ز كنج برگرف نيرنگشنز تو گفتى كه ابرى برآمد »ترنجزد

)1370:83،باقري(

و جويني و را به ضـم اول خوانـده»كنج«ياحقى، رستگار فسايي  وشـه معنـىگانـد

)79: 1382جـويني،(و)70: 1373رستگارفسـايي،(؛)135: 1379، يـاحقي(. انـد كرده

را خالقى مطلق ي هـاي ديگـر دربـاره گويد حدس ومي گرفته» به معني گوشه«نيز كنج

)491: 1389خالقي مطلق،(» احتمال چنداني ندارند«معني اين لغت،

و در شاهنامه هيچ كجا كنگ به گونه«: وي بر اين نكته تاكيد دارد كه ي معرب كـنج

آن»نيز هيچ كجا كنج يا گنج به معني درخت به كار نرفته است بـه«ايـن واژه، كـه؛ حال

)492همان،(».كم هفت بار ديگر در شاهنامه به كار رفته شه دستمعني گو

دريهمقدم،البندارىيهترجم و و سهراب . بيت موردنظر را ندارد،نتيجه داستان رستم

 نظر نگارنده.3

آن است كه بـدون، قبل از هرچيزمشكل اصلي تمامي نظرات يادشده،به گمان نگارنده

و شـاعران»ترنج«و»كنج«توجه به كاربرد اين دو واژه يعني  و اشعار فردوسي در ابيات

آن،برخي از اين ابيات. اندهشد ارائه،بزرگ ديگر هـا همراه با نتايج احتمـالي حاصـل از

: شودمي جا ذكر در اين

با ترنج كه در آن،،»مدح ابوالفضائل«با عنوان سعد در مثنوييبيتي از مسعود- فـتح را

:استدر قافيه آورده راء

و پنج« سمست گردد چو پيل با يك ز نارسيـــنقل »ده ترنجــازد

)1318:566مسعود سعد،(

-نيزالدين موالنا جالل مثنويِ در اين بيت:

و ترش آويخت لنج« »شد ترنجيده ترش همچون ترنجگفت شاباش

)944بيت،5دفتر:1379،مولوي(
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المهاگفرهناگرچه دي برخي، اما اند، ضبط كرده لنج را به ضم لغت را كه گر شكل

ناـ لفج باشد  المـ از همان لنج است ديگري تلفظ گزيرو اين به قـوام( اندهوردآبه فتح

دهد كه همـان لـنج را نيـز بـهميو اين نشان) 907: 1386تتوي،/ 1386:942، فاروقي

خمي فتح الم ميتوان و در اند همان خوانده واند گونه كه رشـيدي نيـز در فرهنـگ خـود

الم(ذيل اين لغت، پس از ضبط تلفظ مالوف  كه) يعني به ضم به فتح ... بعضي«: نوشته

) 912همان،(».اند كه آن نيز به معني لب است خوانده

ضم(لو،)به فتح(لب،در تلفظ معاصر نيز ضم به فتح(و لوچه) به همه كـاربرد،)و

و در ريشه(. دارند »-labي باسـتاني كلمـه«لفـج، هـر آن دو را برآمـده از شناسي لـنج

آن و با دانسته و lewكردي، lewها را حواشـي.ك.ر(.سـنجندمي وخي lafcكاشاني

))1906و 1885: 1362 خلف تبريزي، ابن( بر برهان قاطعمحمد معين 

به فتح-هرچند به ندرت- دهند كه ترنجمي نشان اگرچه كم شمارند، اما ين ابياتا

و بنابرمي راء نيز تلفظ بر كنج چه بسااين شده نيـز كـاف فتح بـا كاف ضمهم عالوه

. شده استمي خوانده

وكه يكي از معاني كنج در اين-  جمهـور هم قول. ترديدي نيست،بيغوله بوده، گوشه

و هم كاربرد اين لغت) اندهشارحان مختلف اين بيت بدان اشاره كردكه(نويسان فرهنگ

:نمودار اين امر است،در آثار شاعران

در- :آورده اقبالنامهنظامي

و در خزيدم به كنج« »گهي خار در خاطرم گه ترنـجز جا جستم

)1378:79،)اقبالنامه(نظامي(

از- : گفته اسكندرنامههمو در جاي ديگر

و از باد ترسد ترنجـجهجـبي آلتــي وانمانــدم به كنز« »ان باد

)1378:43،)شرفنامه(نظامي(

اين لغت فاقد معاني ديگـري اسـت؛ معـانيي كـه اما اين قطعاً بدان معنا نتواند بود كه

و يا در پيوند با آن باشند اعتبار اين مـدعا،. ممكن است نزديك به همين معناي نخست

را تر شناخته شده يعني محتمل بودن وجود معاني كم -براي نمونـه-اي ديگر براي كنج

و مالزمت با واژگان كاربرد مكرّر اين لفظ، . سـازد مسـلم مـي كوهو دشتدر همراهي

: اينك توضيحي كوتاه
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آن- مي استفاده شده، نكته كنجي ها از واژه در ابياتي كه در كند اي سخت جلب توجه

و بـا » كوه«اين واژه در بسياري از موارد با لفظكهو آن اين و مالئمات آن همراه شـده

و تناسب به. است آن در پيوند توانـد در فهـم ايـن موضـوع مـي به گمان نگارنده، توجه

و بلكه گره : گشا باشد معناي لفظ مدنظر، حائز اهميت

در- و هفتواد، در يك بيت شاهنامهفردوسي »كـنج كـوه«از تعبيـر از رزم اردشير

: استفاده كرده

»بيامد سوي رزم خود با گروهج كوهـكمين گاه كرد اندر آن كن«

)1378:1391فردوسي،(

و كوه را مالزم كرده است- :نظامي در چند بيت از اسكندرنامه، كنج

»كنند آن گرامي گروهطرب ميهمه شب بدينسان در اين كنج كوه«

)1378:205،)اقبالنامه(نظامي(

»دـز گرداب در كنج آن كوه بنپديـــد آمـــد از دور كـــوهي بلنـــد«

)209همان،(

»يكي ماهي آيـد زبـاني شـكوهكه چون كشتي افتد در آن كنج كوه«

)213همان،(

و قابل توجهند در اين ميان خاصه : اين دو بيت از نظامي در شرفنامه، مهم

»ابـبرون زد سر از كنج كوه آفتابــدگر روز كĤورد گردون شت«

)1378:103،)شرفنامه(نظامي(

ز كنجدگر روز كاين روي شسته ترنج« »چو ريحانيان سر برون زد

)205،همان(

در،در اين دو بيت كنج نه فقط در تناسب با كوه است؛ كه بـا مطلـع خورشـيد نيـز

احيانـا،كوهيهگوش،كنجدهند كه يكي از معانيمي اين ابيات نشاني همه. وند استپي

يا كوهيهو باز شكفت و كتلو و شكن دامن كوه آن چين . بوده استمي هاي

ذيكننمي اين مطلب را چند نكته ديگر نيز تاييد :كنيممي اشارههاال بداند؛ نكاتي كه

و افراسيابط به مربو،در بيتي از شاهنامه-  ابرمحل برآمدن،كنج،نخستين نبرد رستم

: انگاشته شده است
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ز كنج« »ز شنگرف نيرنگ زد بر ترنجتو گفتي كه ابري برآمد

)1378:227فردوسي،(

و سـهراب چنـد تشـابه وجـود و بيت نخستين داستان رستم ميان اين بيت شاهنامه

دو. دارد شد،يكي اينكه در هر و ترنج قافيه ديگـر آنكـه در هـر دو از آسـيب. اندهكنج

و سرما ياد شده است  و در ديگري بـا ذكـر،در يكي(يافتن ترنج از سوز با ذكر لفظ ابر

ما). شده نشان دادهلفظ تندباد اين سردي  آن،اين سردي مالئم كنج،به گمان بـه علـت

و بخشـي همانـ است كه  ـ كنج خود مالئم كوه گونه كه در ابيات پيشين نشان داده شد

و شـكاف كـوه همـان،پذيردمي جا بهتر توجيه معنايي كه در اين. شدهمي از آن دانسته

و شكن و كتل چين . است هاي كوه ها

درركارب،مطلب ديگري كه مؤيد معناي ذكر شده است-  كـرديد لغـت مـورد بحـث

و بـه واسـطه گويش/ كه به عنوان يكي از زبان( كرديدر. است ي داشـتن هـاي ايرانـي

و و نيز به علت اثرپذيري گسترده از فارسي دري در پيوند استوار با پهلوي فارسي دري

مي طول سده شناختي اين زبان مـد تواند در حل بسياري از مشكالت ريشه هاي متمادي،

بـه»كـانج كـانج«و»تپـه ماننـد«به معناي-به سكون نون–»كانج«لفظ،)نظر باشد

و«معناي  ايـن كـانج بايـد ). 545: 1385،جليليان(رودميبه كار»تپه ماهورتپه تپه مانند

و بنابراين به نظر رسد كه معاني پيشنهادي بـراي واژهميتلفظ ديگري از همان كنج باشد

.كنج در سطور پيشين مقرون به صواب است

و شكنج است اند،هكنج نگاشتيهها در برابر واژ يكي از معانيي كه در فرهنگ- . شكن

بي( ج شاد، تـوان اسـتنباطمي از اين نكته) 1701: 1362خلف تبريزي، ابن/ 5:3479تا،

و شكنج صـورت كوتـاه شـده،و احتماال لفظ كنج اندهمادتاً از يك ريش،كرد كه كنج

مي در ريشه(.باشدمي شكنج كه شناسي شكنج از توان گفت مشـتقات اين واژه يا برآمده

بـه škad-na: در ايـران باسـتانو -šken(n): در فارسـي ميانـه[»شكن«و»شكستن«

و يــا از )] 192: 1387منصــوري،.ك.ر(عنــوان بــن مضــارع   -sken-gو -skenاســت

و مايل«هندواروپايي، به معني كه. برآمده است) 194همان،(»كج، خميده  محتمل است

و در اصل از يك ريشه باشند آن. اين دو شق، خود با هم در پيوند در هرصورت معناي

و خميدگي: فارسي مشخص استدر  و محل انحنا و شكست و شكن .)چين
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كـه škāftan: در پهلـوي[ شكافتنهاي ديگري از اين تصغير، در تبديل واژه نمونه

و اروپـايي -skap: بن ماضي آن مشتق است از ايراني باستان :و اين خود مأخوذ از هند

(s)kebh- و(s)kep-)،ــان ــكوفتنو)]190هم ــكُفوش ــوي[تنش  škuftan: در پهل
و -kafريشـه: قـس[ كفـتنو شـكَفتن به )] همان( در پهلـوي -kāfدر ايـران باسـتان

: باشدمي)]219: 1384منصوري،(اشكاني 

»هــا ناكفتــه بــودچــهبــي بهــارش غنچون به معراج حقـايق رفتـه بـود«

)4بيت،2دفتر:1379،مولوي(

تعليقـات جاللـي نـائيني.ك.ر(سانسكريتupti šو Kuhptتوان به تبديل نيز مي

.ك.ر(پهلـوي xuftanدر ايران باستان بـه -huptaو) 2،530ج: 1381داراشكوه،: در

و رايج در لهجه(كَپيدنو خوابيدنوخُفتنو) 128: 1387،منصوري هاي جنوب ايران

هم.اشاره كرد) هاي ديگر اي بسا برخي گويش و كـاف،اين مـوارديهدر هـاي مفتـوح

كـاف-هـا گويـا در ابتـدا شـين اين كاف. شوندمي به هم تبديل،مضمومِ پيش از ساكن

و در برخي لهجه اندهبود]šk/شك[ و،ها كه در برخي واژه ها شين از سر كلمه افتاده

. است گاه نيز كاف به جاي شين اسقاط شده

ب كهمي با اطمينان،هان نوع تبديلايهحال با عنايت  كُـنجو كَـنج،شكنجتوان گفت

و كُنج از مورد بحث،يادر معن،نيز همين نسبت را با هم دارند؛ پس كَنج هردو برآمـده

و در اين شكنج يهبـازو احيانـاً آن هاي كتلو كوه دامن شكنو چينجا به معناي اند

.باشندمي كوه

دانم بگويم كـه بـه گمـان نگارنـده حتـي بيـت مـذكور در پايان خالي از فايده نمي

: توان با همين مفهوم پيشنهادي معنا كرد رودكي را نيز مي
»هر جويكي كه خشك همي بود شد رطيـبكنجي كه برف پيش همي داشت گل گرفـت«

)1388:68رودكي،(

و بازه: يعني و جوي دره تري كوه كه پر برف بود، پر از گُل شد هاي خشكيده، همه

و بـازه.و پرآب گشتند ي آن بـا به گمانم تناسب كنج در معناي اخيـر يعنـي كـنج كـوه

و جرها قابل تامل است جوي . ها

و بـه عبـارت ديگـر، آن را بـه البته اگر جويك را در مصرع دوم، چوبـك بخـوانيم

اميدسـاالر،.ك.ر(گونه كه محمود اميـد سـاالر چنـين كـردهآن–تصحيح كنيم چوبك 
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و مفهوم كل بيت بسـيار»شاخه«معناي–) 231: 1381 براي كنج مصرع نخست درست

زيبا خواهد بود؛ اما اگر مصرع دوم را به همين شكل بپذيريم، معنا كردن كنج بـه چـين 

و بازه معقول و شـكن ست كه كوهتر است؛ زيرا پيدا دامن كوه و دره ها هـاي هـاي دامـن

و از اين آن و جر اند هاي مصـرع دوم،و جويك) در اين معنا(كنج رويها پر از جوي

.در كمال تناسب با يكديگرند

 گيري نتيجه.4
شد از مجموع آن نيـز ضـم بـا درست بودن تلفـظ تـرنج بـا فـتح راء يعني،چه كه گفته

آنو بلكه غلبه دارد درست است و سـرديو هم قافيه شدن كنج با ، تناسب كنج با كوه

و اشتقاق لغـت از واژه شـكنج كوهستان، امكـان،تلفظ كردي اين لغت به صورت كانج

و برعكس ميتبديل كاف مفتوح به مضموم كه، ضم اول، توان گفت و تلفظ كنج با فتح

و دوم،،كاف و سهراب«نخست داستان اين واژه در بيت هر دو درست بوده بـه» رستم

.است»كوهيهبازياو آن هاي كتلو كوه دامن شكنو چين«معناي 

 فهرست منابع

(محمد حسين،خلف تبريزي ابن ،تهـران،به تصحيح محمد معـين . برهان قاطع). 1362.

.ريركبيانتشارات ام

(جليل،اخوان زنجاني ز كـنج«). 1377. يهارجنامـ«در ضـمن(»اگـر تنـدبادي برآيـد
صص: به كوشش محسن باقرزاده، تهران).»ايرج .87-82توس،

(اميدساالر، محمود بنيـاد: تهـران.يو مباحـث ادبـيشناسـ شاهنامهيجستارها). 1381.

.موقوفات دكتر محمود افشار

(، منوچهراميري و ترنج در بيتي از شاهنامه«).1357. ي، شـماره 358سـال،يغمـا.»كنج

. 250-248صص،4

(مهري،باقري يهدانشـكديهمجلـ.»)توضـيح بيتـي از شـاهنامه(كنج يا كنج«).1370.
صص139و 138ي، شماره34، سال ادبيات تبريز ،76-87.

(الدينبسحق اطعمه شيرازي، جمال به تصحيح منصور رستگار فسـايي، . كليات). 1382.

. ميراث مكتوب: تهران
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(تتوي، مالعبدالرشيد سيماي: به تصحيح اكبر بهداروند، تهران.يديفرهنگ رش). 1386.

.دانش

(عبـاس،)ئـاكو(جليليان : تهـران.)فارسـي-كـردي-كـردي(فرهنـگ باشـور.)1385.

. پرسمان

(جويني، عزيزاهللا و سهراب). 1382. .دانشگاه تهران: تهران. داستان رستم

هاي.)1389(.جالل،خالقي مطلق يهدائـر مركز: تهران.)كميبخش(شاهنامهيادداشت

.يالمعارف بزرگ اسالم

(داراشكوه، محمـد و تعليقـات.)ي اوپانيشـاد ترجمـه(سـرّ اكبـر ). 1381. بـه تصـحيح

و تارا چند، تهران . علمي: محمدرضا جاللي ناييني

(دبيرسياقي، محمد . 745-741صص، 354ي، شماره30، سال يغما.»كنج«). 1356.

(منصور،رستگار فسايي و سهرابيهحماس.)1372. . جامي: تهران. رستم

.نگاه: به كوشش سعيد نفيسي، تهران. وان اشعاريد).1388(.ابوعبداهللا جعفررودكي،

(محمد پادشاه،شاد تا. :، تهرانبه تصحيح محمد دبير سياقي.5ج. فرهنگ آنندراج.)بي

. خياميهكتابخان

(ابوالقاسم،فردوسي ،)بـرتلس.ا. زيـر نظـري(بر اساس چاپ مسكو.شاهنامه).1378.

. ققنوس: تهران

(ابراهيم،قوام فاروقي : تهـران،دبيـرانيهبه تصحيح حكيمـ . منيرييهشرفنام.)1386.

و مطالعات فرهنگي . پژوهشگاه علوم انساني

(يحيــي،ماهيــار نــوابي يهمجموعــ«در ضــمن(.»)كــنج(از شــاهنامهايهواژ«.)1355.
. آسـيايي دانشـگاه شـيرازيهموسسـ: شيراز،به كوشش محمود طاووسي).»مقاالت

.366-355صص

(سعيدالدوله،مسعود سعد سلمان : تهـران،بـه تصـحيح رشـيد ياسـمي . ديـوان.)1318.

. شركت كتابفروشي ادب

و حسن زاده، جميله (منصوري، يداهللا شـناختي افعـال در زبـان بررسـي ريشـه).1387.
و ادب فارسي: تهران. فارسي . فرهنگستان زبان

و حسن (زاده، جميله منصوري، يداهللا هـاي زبـان شـناختي فعـل بررسـي ريشـه ). 1384.
و ادب فارسي: تهران. پهلوي .فرهنگستان زبان
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(الدين محمد جالل،مولوي . سخن: تهران،به تصحيح محمد استعالمي. مثنوي.)1379.

(مجتبي،مينوي و سهراب.)1352. . فردوسييهبنياد شاهنام: تهران. داستان رستم

ــوي ــامي گنج ــف،نظ ــن يوس ــاس ب (الي ــال.)1378. ــه اقب ــحيح . نام ــه تص ــن ب حس

. قطره: تهران،سعيد حميديان وحيددستگردي، به كوشش

ــوي ــامي گنج ــف،نظ ــن يوس ــاس ب (الي ــرف.)1378. ــه ش ــحيح . نام ــه تص ــن ب حس

. قطره: سعيد حميديان، تهران وحيددستگردي، به كوشش

(اليــاس بــن يوســف،نظــامي گنجــوي و مجنــون.)1380. حســن بــه تصــحيح. ليلــي

. قطره: تهران،سعيد حميديان وحيددستگردي، به كوشش

(محمدجعفر،ياحقي . آستان قدس رضوي: مشهد. باستانيهنام بهين.)1379.


