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زارِِش واژه ای از تاریِخ سیستان
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چکیده: موضوع نگارش پیش رو، بحث پیرامون  چکیده: 
واژه ای از کتاب تاریخ سیستان است و نگارنده عبارت »گوش 
اسپ کیخسرو« را مورد مداقه و بررسی قرار داده است. به 
زعم وی دور نیست که »گوش« اسپ کیخسرو که در تاریخ 
و  باشد  بوده  کیخسرو  اسپ  »بوش«  آمده، همانا  سیستان 
»بوش«، خوانش/ نویسشی از »ُبش« به معنای کاکل اسپ 

است.

کتاب تاریخ سیستان، خوانش واژه، گوش اسپ  کلیدواژه : 
کیخسرو، بوش اسپ کیخسرو.
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Qush-e Asp-e Keykhosrow (The Ear of Keyk-
hosrow’s Horse)
Joya Jahanbakhsh

Abstract: The forthcoming article concerns 
a discussion about a phrase from the  Persian 
book of Tārīkh-e Sistān, in which the au-
thor has examined the phrase “Gush-e Asp-e 
Keykhosrow”, “The ear of Keykhosrow’s horse”. 
In his opinion, it is likely that the “Gush” (ear) 
of Keykhosrow’s horse, which is mentioned in 
the history of Sistān, was in fact the “Būsh” of 
Keykhosrow’s horse, and “Būsh” is a reading of 
“Bush” meaning the mane of a horse.

Keywords:Tārīkh-e Sistān, Reading of the 
word, the ear of Keykhsarow’s horse, the Būsh 
of Keykhosrow’s horse.

و( كيخسر ذن حصان 
ُ
و )= أ كيخسر گوش أسپ 

جويا جهانبخش

اخلالصـة: املوضـوع الـذي يتمحـور حولـه املقـال احلـايل، هو البحث 
هـي  والعبـارة  يـخ سيسـتان،  تار كتـاب  واردة يف  عبـارٍة  معـى  عـن 
بيـان  يدّقـق يف  و الكاتـب  يبحـث  كيخسـرو( حيـث  اسـپ  )گـوش 

املعى املراد مهنا.
وبنـاًء عـى مـا يـراه الكاتـب فإّنـه ال يسـتبعد أن تكـون كلمـة )گـوش 
يـخ سيسـتان هـي )بـوش - اسـپ  - اسـپ كيخسـرو( الـواردة يف تار
كيخسـرو(، و  )بـوش( هـي قـراءة أو كتابـة لكلمة )ُبـش( مبعى ُعرف 

احلصان.
گـوش  يـخ سيسـتان، قـراءة املفـردة،  كتـاب تار املفـردات األساسـّية: 
ذن حصان كيخسرو(، بوش اسپ كيخسرو )ُعرف 

ُ
اسپ كيخسرو )أ

حصان كيخسرو(.
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ملــــــــــــــــــاقه
و ِ رو َا ِْ

و
َک ِ ِس

و
وورک ا 7

ِگرِد تو که َهسَتم شا »ناَزم بدان 
که َهستی ُاستاِد َمن«1 شاَدم بدان 
پیشَکش به آن شیفتۀ یادها و یادگارهاِی ایراِن باستانی،
ناَزنین اوستاَدم، دکتر َجلیِل دوسْتخواِه ِاْصَفهانی
یاد و شاد! ـ( که خوْشِدل ز )َدر آستانۀ َهْشتادوَهْشْت سالگِی ُاستاد - 

کـه  َکْرکـوى« -  کـه نویَسـْندۀ ناشـناْختۀ آن می خواَهـد از »آتـِش  یـِخ سیسـتان، آنجـا  ِکراَمنـِد تار ِکتـاِب  َدر 
ُکَند،  َکْرکوى« را یاد  آَتْشـَکده ای بوده اسـت َدر سیسـتان - ُسـَخن بداَرد و - به َتْعبیِر خویش ـ»سـبِب آتِش 

زاِرِش خود را ایْنگونه می آغاَزد:
ُ
گ

ى، و آن  كْيُخسـرو بـه آذربـادگان َرفـت و ُرسـَتِم َدسـتان بـا و كـه چـون  گوَيـد  رشاسـب  گَ كتـاِب  ـد انـدر  ُمَؤّيَ
ْ
»بوال

شـت و روشـنائى َبر گوِش اسـِب او بود و  َشْسـْب پيدا گَ ـّرِ ايـزد َتعالـٰى بديد كه آَذْرگُ
َ
تاريكـى و پتيـارۀ ديـوان بـه ف

ِب خوِن سـياوش 
َ
شـت و به ُترِكسـتان ُشـد به َطل كْيُخسـرو از آنجا بازگَ شـاهى او را ُشـد با چندان ُمعِجزه، پس 

پَدِر خويش ...« 

ـِد  سـۀ خـاَورـ ُمَحّمَ دَتقـِی[ َبهـار، چ: 1، ِطْهـران: ُمَؤّسَ ـَعراْء ]ُمَحّمَ
ُ

یـِخ سیسـتان، به َتصحیـِح: َمِلک الّش ) تار
َرَمضانی ـ، 1314 هـ.ش.، ص 35 و 36(.

فت وگوِی ما نیست. 
ُ
گ باقِی ِحکاَیت، َمَحّلِ 

ْ
َال

خی2 آَورده است - و 
ْ
ِد َبل ّیَ ُمَؤ

ْ
بوال

َ
َگرشاسِب أ یِخ سیستان به َنْقل از ِکتاِب  که نویَسندۀ تار َدر َهمین ماَجرا 

که  ل َهسـت  ّمُ
َ
َکرده3  ـ، جاِی این ُپرِسـش و َتأ د را َنقل  ّیَ ُمَؤ

ْ
بوال

َ
 َدر آن، بیش وَکم نوْشـتار و َنْثِر خوِد أ

ً
ِاْحِتمال

َکْیُخسـرو بـوده اسـت؟ ... آیـا جاْی ِگِرفَتـِن »روشـنائی« َبـر »گـوِش َاسـب«  چـرا »روشـنائی« َبـر »گـوِش َاسـِب« 
ری است؟ ... .

َ
ْشتۀ واژۀ دیگ

َ
گ ِت نمادیِن ویژه ای داَرد؟ ... آیا »گوش« 

َ
َمعناِی َرْمزی و َدلل

ـَدُه اهلُل  دَتقـِی َبهـار - َتَغّمَ ـَعراْء ُمَحّمَ
ُ

کـه زنده یـاد ُاسـتاد َمِلک الّش یـِخ سیسـتان نیـز  ُکْهنـۀ تار َدر َدسْتنِوْشـِت 
ِکتابخانـۀ َمْجِلـِس شـوراِی  َکـرده اسـت و ایَنـک آن َدسْتنِوْشـت َدر  ِکتـاْب را َبـر ُبنیـاِد آن چـاپ  ِبُغْفراِنـه - 
یۀ 25 از َدسْتنِوْشـت(، َصریًحا واِضًحا »کوش«  ِکتـاب )رو ِإسـامی نگاْهـداری می َشـَود، َدر ایـن موِضـع از 

عـاِت 
َ
ـِد َمْهیـار، چ:1، ِتْهـران: ِپژوِهْشـگاِه ُعلـوِم ِإْنسـانی و ُمطال مـه ]و[ َتْصحیـح و َتْعلیقـات: ُمَحّمَ

َ
1 . دیـواِن َمْسـعوِد َسـْعِد َسـلمان، ُمَقّد

َفرَهنگی، 1390 هـ.ش.، ص 633، ب 12417.
َخـِذ ُعْمـدۀ 

ْ
، َمأ

ْ
خـی بـوده اسـت، و بِاْحِتمـال

ْ
ـِد َبل ّيَ ُمَؤ

ْ
بوال

َ
يـا َبخـِش ُمْعَتناِبهـی از شـاهنامه ِی ُبـُزرگ و َمْنثـوِر  أ گو رشاسـب«، 

َ
گ 2 . »ِكتـاِب 

ِكتاب بوده.  رشاسْب نامه َهمین 
َ
َسدِی طوسی نیز َدر َسراِيِش گ

َ
أ

َدِب فارسی، 1384 هـ.ش.، 
َ
بان و أ َدِب فارسی، به َسرَپَرستِی: ِإْسماعیِل َسعاَدت، چ: 1، ِتْهران: َفرَهْنِگستاِن َز

َ
بان و أ َسْنج: داِنْشنامۀ َز

فَضلی.
َ
د َعلِی میرأ ِم آقاِی َسّیِ

َ
خی« به َقل

ْ
ِد َبل ّيَ ُمَؤ

ْ
بوال

َ
1 / 186 از َمقالۀ »أ

َدِب فارسـی، 1384 
َ
بـان و أ َپَرسـتِی: ِإْسـماعیِل َسـعاَدت، چ: 1، ِتْهـران: َفرَهْنِگسـتاِن َز َدِب فارسـی، بـه َسر

َ
بـان و أ 3 . َسـْنج:  داِنْشـنامۀ َز

َنثـِر فارسـی(،  ِر  َتَطـّوُ يـِخ  تار  ( فَضلـی؛ و: َسْبْک شناسـی 
َ
د َعلـِی میرأ ـِم آقـاِی َسـّیِ

َ
َقل خـی« بـه 

ْ
َبل ـِد  ّيَ ُمَؤ

ْ
بوال

َ
186 از َمقالـۀ »أ هــ.ش.، 1 / 

میركبیر(، 1355 هـ.ش.، 2 / 20.
َ
َسۀ ِاْنِتشاراِت أ ِكتابهاِی َپَرستو )با َسرمايۀ مَؤّسَ َعرا(، چ: 4، ِتْهران:  دَتقِی َبهار )َمِلُک الّشُ ُمَحّمَ
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ملــــــــــــــــــاقه
و ِ رو َا ِْ

و
َک ِ ِس

و
8وورک ا

نوشته ُشده و طاِبع را َدر ِقراَئِت آن به صوَرِت »گوش« ِإْهمال یا ُمساَمَحتی َنَرفته است.

یِخ سیسـتان، َهمین نویِسـِش  ْفتـآَورد از تار
ُ
گ ـر ِپژوَهنـدگان5، َدر 

َ
َپسـاْن َتر نیـز خـوِد ُاسـتاد َبهـار4 و َبعـِض دیگ

َکرده اند. ر  »گوش« را ُمَکّرَ

که:  م - َعَفا اهلُل َعْن َجَراِئِمه ـ، آَنست 
ْ
َظّنِ غاِلب َنزِد این طاِلِب ِعل

 َمعلوِل باَور به نوعی 
ً

َکْیُخسرو، ِاْحِتمال یْخت و نشانَدِن »آتش« َبر »گوِش« َاسِپ  َپرداِزِش داستان بدین ر
َکرده اند. ل  َشْسْب« َتَخّیُ یان از َبراِی واژۀ »آَذْرگُ که آْنروزگار ِاْشِتقاِق عامیانه بوده باَشد 

س و آَتْشـَکده هاِی ایـراِن پیـش 
َ

کـه نـاِم یکـی از ُبُزْرْگ تریـن آَتْش هـاِی ُمَقـّد ْشَنْسـپ« 
ُ
َشْسـپ« / »آَذرگ

ُ
»آَذْرگ

از ِإسـام اسـت، بـه َمعنـاِی »آَتـِش اسـِپ َنـر / آَتـِش َنریـان« اسـت؛ نمـاِد آن َهم َاسـپی َنر و خوش انـدام بوده 
است.6 

عاِت 
َ
کـه »آَتـِش َاسـِپ َنـر / آَتـِش َنریـان« باَشـد، ما به َبَرَکـِت ُمطال ْشَنْسـپ« را 

ُ
َشْسـپ« / »آَذرگ

ُ
َمْعنـاِی »آَذْرگ

َکْیُخسـرو را، - بـه َتْعبیـِر  کـه هزارسـالی پیـش از ایـْن،  َزباْنِشـناختِی َجدیـد بروشـنی می دانیـم؛ لیـک آنـان 
َکْیُخسرو  س را َبر َاسِپ 

َ
َشْسب«7 می داِنسَتْند، و داستاِن ُفرودآَمَدِن آَتِش ُمَقّد

ُ
ْخ آَذرگ ِفردوسی - »ُفروَزندۀ َفّرُ

ر با جویائی و 
َ
گ ْی، َبیوسـیده اسـت َا گاهی َنداشـته اند. زیْن رو َغوی آ

ُ
زوًما از آن َمْعناِی ل

ُ
ِرواَیت می َکرَدْند، ل

َکِلَمۀ  جزاِی 
َ
َکرده باَشْند، میاِن أ ِل بیَکراِن خویش َتاش  یخَتن به داماِن َتَخّیُ کوشائِی ِصْرًفا ِذْهنی و با َدرآو

َشْسـْب« و آنچـه َدر داسـتان می َرْفته اسـت، پْیَوْنـدی َبرَقـرار سـاَزْند و ایـن َتْسـمیه را بـه نوعـی َدر ِذهـِن  »آَذْرگُ
رداَنند. »آَذر« و »َاسب« را که می شناخته اند و بآسانی می َتوانسته اند - به َترتیْب - با آن 

َ
گ ْه  خویشَتن ُمَوّجَ

ش« َدر آن میان؛ که الَبّته یادآوِر 
ُ
»روشـنائِی« موهوب و با »َاسـِپ کیُخسـرو« ُمطاَبَقتشـان ِدَهند. می ماَند »گ

َسـۀ  ـَعرا(، چ: 4، ِتْهـران: ِكتابهـاِی َپَرسـتو )بـا َسـرمايۀ مَؤّسَ
ُ

دَتقـِی َبهـار )َمِلُک الّش ِر َنثـِر فارسـی(، ُمَحّمَ يـِخ َتَطـّوُ ـر: َسْبْک شناسـی ) تار
َ
4 . نگ

میركبیر(، 1355 هـ.ش.، 2 / 21.
َ
ِاْنِتشاراِت أ

بايجان، ُتركان و زباِن ُتركی َدر شاهنامه و پايگاِه هزارسالۀ شاهنامه  ر: آَذربايجان و شاهنامه )َتْحقیقی َدربارۀ جايگاِه آَذْر
َ
5 . نمونه را، نگ

بايجان(، َسـّجاِد آْيِدنلو، چ: 1، ِتْهران: ِاْنِتشـاراِت ]ُبْنیاِد موقوفاِت[ دكتر َمحموِد َافشـار - با َهْمکارِی: ِاْنِتشـاراِت ُسـَخن ـ، 1399  َدر آَذْر
هـ.ش.، ص 43 و 185.

ر:
َ
6 . َدربارۀ این آَتش و آَتْشَکده، نگ

ُكَهْن َتریـن  ِوْنديـداد - وی.َدِئُو.داتـه ـ، َترَجمـه و ِپژوِهـش: هاِشـِم َرضـی، ِتْهـران: ِاْنِتشـاراِت َبْهَجـت، 1385هــ.ش.، 2 / 810؛و: َاِوسـتا - 
يـد، 1394 هــ.ش.، 2 / 1046؛و:  ـزاِرش و ِپژوِهـش: َجلیـِل دوسـْتخواه، چ: 18، ِتْهـران: ِاْنِتشـاراِت ُمروار

ُ
گ ُسـرودها و َمْتنهـاِی ایرانـی ـ، 

ْرُتْشـتیاِن ایرانـی - و - َاْنُجَمـِن ایـران لیـگ، 1307 و 1310 هـ.ش.، 2  لیـف: ِإْبراهیـِم پـوِرداود، چ: 1، َبْمبئـی: َاْنُجَمـِن َز
ْ
َيْشـتها، َتْفسـیر و َتأ

ـِد ُمعیـن، چ: 1، ِتْهـران: ِاْنِتشـاراِت داِنْشـگاِه ِتْهـران، 1326 هـ.ش.،  َدبّیـاِت پارسـی، دكتـر ُمَحّمَ
َ
ثیـِر آن َدر أ

ْ
/ 239 - 252؛و: َمْزَدَيسـنا و َتأ

يـِخ ساسـانیان - َترَجمـۀ َبْخـِش  ْنـَوری، چ: 1، ِتْهـران: بی نـا، 1341 هــ.ش.؛و:  تار
َ
َشْسـپ، َحَسـِن أ

ُ
صـص 197 - 215؛و: آَتْشـَکدۀ آَذرگ

يِخ َبْلَعمی ـ، َترَجمه ]و[ َتحقیق و َتعلیقات: َعلیِرضا شاپور َشْهبازی، چ: 1، ِتْهران:  يِخ َطَبری و ُمقايسۀ آن با تار ِكتاِب تار ساسانیان از 
دَجعَفـِر ياَحّقـی،  َدبّیـاِت فارسـی، دكتـر ُمَحّمَ

َ
سـاطیر و داسـتاْن واره ها َدر أ

َ
َمرَكـِز َنْشـِر داِنْشـگاهی، 1389 هــ.ش.، ص 454؛و: َفرَهنـِگ أ

ِن ایـراِن ساسـانی، َسـعیِد َنفیسـی، چ: 1، ِتْهـران: شـرَكِت 
ُ

يـِخ َتَمـّد چ: 5، ِتْهـران: َفرَهنـِگ ُمعاِصـر، 1394 هــ.ش.، ص 23 و 24؛و: تار
ِكتاِب پارسه،  1388 هـ.ش.، صص 137 - 145.  عات و َنْشِر 

َ
ُمطال

كاِدمِی ُعلوِم ِاّتِحاِد  یِر َنَظِر: ع. نوشین، ج 5، ُمْسکو: آ 7 . شاهنامۀ ِفردوسی )َمتِن ِاْنِتقادی(، َتصحیِح َمْتن به ِاهِتماِم: ُرسَتم َعلییف، ز
ر(، 1967 م.، ص 382، ب 2478. َدبّیاِت خاَو

َ
ِل آسیا / ِإدارۀ ِانِتشاراِت »داِنش«، ُشعبۀ أ

َ
شوَروی )انستیتوِی ِمل
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و
َک ِ ِس

و
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َکشیده است تا ُمشاَرَکِت آن  َکْیُخسرو را به میان  »گوش« است؛ و ای َبسا َهمین ِفْقره پاِی »گوِش« َاسِپ 
ُکَند چرائِی »آَذْرُگَشْسْب«نامیده ُشَدِن آن آَتِش نامی را! »گوش« َدر ماَجرا، توجیْه 

َغوی 
ُ
ْشن« َدر این ساختاِر ل

ُ
َتِفِت ِاْنِدراِج واژۀ »گ

ْ
َپردازاِن داستان که ُمل ر، هیچ دور نیست باْز

َ
به ِعباَرِت دیگ

َشْسْب« را 
ُ
ْشَنْسپ« است، »آَذْرگ

ُ
کوتاْهْ ُشدۀ »آَذرگ َشْسپ« 

ُ
َنُشـده باَشـند، یا از ُبْن َنداِنسـته باَشـند که »آَذْرگ

َکـرده و داسـتاِن ُفـرود آَمـَدِن روشـنائی َبـر »گوِش« اسـِپ  َدر خیـاِل خـود بـه »آَذر« و »گـوش« و »َاسـپ« َتجزیـه 
گاه و بیگاْه از این  که ُقَدما  َکْیُخسرو را َپرداخته باَشْند. ... این، الَبّته یک »ِاْحِتمال« ست؛ َولی می دانیم 

کارها می َکرده اند!  َقبیل 

ینی َرِحَمُه اهلل: »ِاْشِتقاقاِت  ِد َقزو مه ُمَحّمَ
ّ

ح - َبل به َتْعبیِر َعا
َ
ُمسَتْحَضرید که »ِاْشِتقاِق عامیانه«ِی ُمْصَطل

قسـاِم بسـیار شـاِیَعش، َهمین 
َ
ْشـتگاْن، َعرِض َعریضی داَرد9؛ و یکی از أ

َ
ذ

ُ
گ یخ و َفرَهنِگ  کاِذبه«8 ـ، َدر تار

که  ْم َکرَدِن یک رشـتۀ َوْهمِی ُمْشـَتَرک  ِر واژگاِن آشـناَتر و آنگاْه َتَوّهُ
َ

َکِلمات اسـت به پاره هاِی َتداعٖیگ َتْجزیۀ 
ُکَند. میاِن آن پاره ها ِاّتِصالی َبرَقرار 

کـه ُعرضـۀ ُچنیـن َتْجزیه وَتحلیْل هـاِی  غاتیسـت 
ُ
واژۀ ُقرآنـِی »َمجـوس«، از نمونه هـاِی نمایـان و َزباْنـَزِد آن ل

َخیالی ُشده اند. 

فته اسـت: 
ُ
گ ـد بـِن َیْعقـوِب فیروزآبادی )فـ: 817 هـ.ق.(، َدر قاموس  َغـوِی ُبـُزرِگ ایرانـی، َمْجدالّدیـن ُمَحّمَ

ُ
ل

ُمحیط، 
ْ
ُکوْش« ) القاموس ال ُب ِمْنَج  ْیِه، ُمَعّرَ

َ
ُذَنْیِن، َوَضَع ِدیًنا، َو َدَعا ِإل

ُ ْ
َکَصُبـوٍر: َرُجـٌل َصِغیـُر ال »َمُجـوٌس ، 

ة، 
َ
الّرِسـال َسـة  ُمَؤّسَ فـی  ـراث  الّتُ الَفْیروزآبـادّی، َتحقیـق: َمکَتـب َتحقیـِق  َیْعقـوب  بـن  ـد  ُمَحّمَ َمْجدالّدیـن 

ة، 1426 هـ.ق.، ص 574(. 
َ
َسة الّرِسال د نعیم العرقسوسی، ط: 8، َبْیروت: ُمَؤّسَ بِإْشراف: ُمَحّمَ

یشـۀ واژۀ »َمجـوس« و پْیَوْنـَدش را بـا »ُمـغ« َنمی داِنسـته اند، ِنَشسـته اند و پیـِش خودشـان  ُخاصـه، چـون ر
َکِلَمـۀ »َمجـوس« از َترکیـِب »منـج« و »گوش« حاِصل ُشـده؛ »منجگـوش« َیعنی:  صـِل 

َ
کـه أ َکرده انـد  ـل  َتَخّیُ

می، 1363هـ.ش.، 1 / 71 .
ْ
ينی، به كوِشِش: ایرِج َافشار، چ: 3، ِتْهران: ِاْنِتشاراِت ِعل 8 . يادداشتهاِی َقزو

ر:
َ
كه َتحِت این عنوان ِاْنِدراج می ياَبد، نگ 9 . َدربارۀ "ِاشِتقاِق عامیانه" و ِاشِتقاْق سازی ها و ِاشِتقاْق بازی هائی 

سـَترۀ 
ُ
گ مـی، 1363هــ.ش.، 1 / 71 و 81 و 150؛و: میُنـوی َبـر 

ْ
ينـی، به كوِشـِش: ایـَرِج َافشـار، چ: 3، ِتْهـران: ِاْنِتشـاراِت ِعل يادداشـتهاِی َقزو

َدبّیـاِت فارسـی )َمجموعۀ َمقـاالت(، به كوِشـِش: ماْه ُمنیـِر میُنـوی، چ: 1، ِتْهـران: ِاْنِتشـاراِت تـوس، 1381 هــ.ش.، صـص 60 - 72 و 
َ
أ

صل بَتْشـديِد الواو[ سـمیناِر نگاِرِش فارسـی 
َ
مین ]َكذا ِفی األ باِن ِعلم )َمجموعۀ ُسـَخنرانیهاِی ُدّوُ باِن فارسـی، َز صص 287 - 301؛و: َز

سـَعدی، چ: 1، ِتهران: َمرَكِز َنْشـِر داِنشـگاهی، 1365 هـ.ش.، ص 106 و 107 )از 
َ
یراسـتۀ: ُمرَتضٰی أ / 11 تا 14 شـهریوِر 1363 هـ.ش.(، و

ِكری  ِم زنده ياد ُاسـتاد ُمصَطفٰی ذا
َ
بـاِن فارسـی َبـراِی َبیاِن َمفاهیِم ِعلمـی« به َقل كـرَدِن َز َمقالـۀ »ِاسـتاندارِد واژه شناسـی و نقـِش آن َدر َتوانا

د روْحَبْخشان، چ: 1،  یراستۀ: َعبدالُمَحّمَ كافی، و یِر َنَظِر: َعلِی  باِن ِعْلم، ز باِن فارسی و َز - َرِحَمُه اهلل ـ(؛و: َمجموَعۀ َمقاالِت سمیناِر َز
يًضا به قلِم  ُاسـتاد 

َ
نی« أ ِتْهران: َمرَكِز َنْشـِر داِنشـگاهی، 1372 هـ.ش.، صص 372 - 435 )از َمقالۀ »ِاشـِتقاِق عامیانه و واژه سـازِی َتَفّنُ

ِكری(. ذا
ر: 

َ
نیز نگ

حَمدِرضا 
َ
د أ باِن فارسی )مقّدمات(« نوشتۀ دكتر َسّیِ يشه شناسی و َز يسی، ش 9، 1394 هـ.ش.، صص 45 - 78 )َمقالۀ »ر َفرَهْنگ نو

قاِئْم مقامی(.
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ْی  گـوِش کوَچـک؛ َپـس لُبـد واِضـِع دیـِن َمجـوس گوشـهاِی کوَچکـی داشـته و از ایـن رو ُخْرْدگـوش، داراِی 
ْتباِع کیِش آن 

َ
ران او را »منجگوش« خواْنده اند و َهمین َکِلَمه به »َمجوس« َتْبدیل ُشده است و ِسَپس أ

َ
دیگ

ب و این توجیهات َدر َحّقِ واژۀ »َمجوس«، 
َ
ْصِل َمطل

َ
َمرِد ُخْرْدگوش را َهم »َمجوس« خواْنده اند!!! ... ... أ

َکریم  یشۀ واژۀ »َمجوس« که َدر ُقرآِن  وهام؛ و ر
َ
ُسِل ناَسْنجیدۀ َخیالت و أ

ْ
الَبّته بی پایه است و حاِصِل َتَسل

ری اسـت و این واژه با »مغ« خویشـاَوْند اسـت؛ لیک 
َ

َکردیـم - چیـِز دیگ کـه ِإشـاَرت نیـز  َهـم آَمـده، - ُچنـان 
کور َدر قاموِس فیروزآبادی ِبِاسـِتقال به َمعناِی ُخرد و َصغیر و کوَچک 

ْ
کـه: آیـا آن »ِمنج« َمذ حـال ایـن َهـم 

َکرده اسـت َعلٰی ِحَده  َغـوی إیجاد 
ُ
س؟، خـود َبْحثی ل

َ
اسـت یـا همـان »ُمنـج« اسـت بـه َمعناِی زنبـور و َمگ

َغْت نامۀ ِدْهُخدا، ذْیِل »ُمْنج« و »َمْنج«(.
ُ
ر: ل

َ
)نگ

ِطّباِء َنفیسـی )فــ: 1303 هـ.ش.( َهم 
َ
کـه ناِظم ال مثـاِل فیروزآبـادی از آن پندارهـا داْشـَتْند، 

َ
بـاری، نـه َفَقـط أ

َکان و ُپرمایه ای  یسته است و َمرِد بسیار فاِضلی بوده و َفرَهنِگ  د می ز
ُ

واِخر و َدر َعْصِر َتَجّد
َ
که َدر َهمین أ

ِب »موْی گوش« یا »سـیخگوش« اسـت  َکـرده، بـا خـود َخیال می َکرده اسـت واژۀ »َمجوس« ُمَعّرَ لیـف 
ْ
َهـم َتأ

ـر: َفرَهنـِگ َنفیسـی ]= فرنودسـاِر 
َ

کـه َدر آییـِن َزْرُدْشـت ِبدَعتهـا ِنهـاده اسـت! )نگ و ایـن نـاِم َشـخصی بـوده 
ِکتاْبُفروشـِی َخّیام، 1355 هـ.ش.،  دَعلِی ُفروغی، ِتْهران:  کَبِر َنفیسـی، با ُمَقّدمۀ ُمَحّمَ

َ
کَبری[، دکتر َعلی أ

َ
أ

.)3150 / 5

ساِس َتداعٖی هاِی 
َ
غات َبر أ

ُ
اینگونه َتحلیلها ُشیوعی داشته و گاه از این نوْع ِاشِتقاقات و َتجزیه و َتحلیِل ل

ِکتابهـا َثْبت  کـه اینجـا و آنجـا َدر  هـاِی َخْنـده آَور و ِقّصه هـاِی ُمْضِحکـی حاِصـل آَمـده اسـت 
ْ
یل و

ْ
ِذْهنـی، َتأ

ویِل »شمیران« 
ْ
ویِل »َمْنَجنیق« به »َمن چه نیک!«، یا َتأ

ْ
هِل َنَظر است. َتأ

َ
ُافتاده و ِاْمروزه مایۀ َتفریِح خاِطِر أ

کـه »َطَبرسـتان« را َاز آنجـا بدیـن نـام  ویـِل »َاردشـیر« بـه »آرد« و »شـیر«!، یـا ایـن ِقّصـه 
ْ
بـه »َشـمِع ایـران«، یـا َتأ

ْشـَعری« را َاز 
َ
َحَسـِن أ

ْ
بوال

َ
که »أ که دَرْختاِن بسـیاَرش را با َطَبر / َتَبر َقْطع می َکرده اند، یا این ِقّصه  خوانده اند 

که به َهنگاِم ولَدت موْیها َبر َبَدَنش ُرْسته بوده است!، نمونه هائی از َسخافات و  ْشَعری خوانده اند 
َ
آنجا أ

ِکتابهاِی ُمْعَتَبر َهم به َثْبت آَمده. گاْه َدر   بافی به ُظهور َرسیده و 
ْ

که از َهمین َطریَقۀ َخیال ُخرافاتی است 

ِت ِاْشِتقاقاِت عامیانه تا روزگاِر خوِد ما نیز َهْمُچنان زنده و پاَبرجاست و َمن خود سالها پیْش َمرِد  این ُسّنَ
َکِلَمۀ »َنریمان« از  فت: 

ُ
فِی َجواَنکی »َنریماْن«نام می گ که َدر َمقاِم ُمَعّرِ ُمْحَتَرمی را به َچشِم خویْشَتن دیَدم 

َمآل: َمرِد ُمْؤِمن!
ْ
»َنر« و »إیمان« َتْشکیل ُشده است، َیْعنی: َنِر ِإیماْن دار، و ِبال

َکشیده باَشْند تا به َخیاِل خود  ِگِرفته به میان  َکْیُخسرو را  َغَرْض، َبعید َندانید َبعِض ُقَدما »گوِش« َاسِپ 
ْ
ال

ردانیده باَشْند. 
َ
گ َشْسْب« حاِصل 

ُ
ِر َمْعقولی )!( از »آَذْرگ َتَصّوُ

کـه َدر  َکشـیَدم، هیـچ َمْنَبعـی را َنیافَتـم  کـه بدیـن ُمناَسـَبْت بدانهـا َسـَرک  َغـت و َمناِبعـی 
ُ
هـِل ل

َ
ُکُتـِب أ از 

َدِب پارسـِی 
َ
ِکتـاِب َمْزَدَیْسـنا و أ َشْسـْب« بدیـن ِاْشـِتقاِق عامیانـۀ ُمْحَتَمـل َپرداختـه باَشـد، ُجـز 

ُ
بـاِب »آَذْرگ
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یِخ  کور َدر تار
ْ

ش از ِعباَرِت َمذ
َ
ِد ُمعین )1296 - 1350 هـ.ش.(؛ که نویَسْندۀ ِمْفضال ُاستاِد َفقید دکتر ُمَحّمَ

که  که از این عباَرت ُچنین َبرمی آَید  َکرده  اسـت بدان  سیسـتان یادی َفرموده و َدر غاَیِت ِإْجمال ِإشـاَرتی 
َدِب پارسـی، 

َ
ر: َمْزَدَیْسـنا و أ

َ
ِف »آَذر گوش َاْسـْب« می پْنداشـته اند )نگ

َ
َشْسـْب« را ُمَخّف

ُ
ْشـتگاِن ما، »آَذْرگ

َ
ذ

ُ
گ

ـِد ُمعیـن، ج 1، چ: 5، ِتْهـران: ِاْنِتشـاراِت داِنْشـگاِه ِتْهـران، 1388 هــ.ش.، ص 310(. ... ایـن  دکتـر ُمَحّمَ
ِکتـاب دیـده َنمی َشـَود )َسـنج:  ـِد ُمعیـن، الَبّتـه َدر َتْحریـِر َنُخسـِت آن  ِإشـاَرِت َانوشـه یاد ُاسـتاد دکتـر ُمَحّمَ
ِد ُمعین، چ: 1، ِتْهران: ِاْنِتشـاراِت داِنْشـگاِه ِتْهران، 1326  َدبّیاِت پارسـی، دکتر ُمَحّمَ

َ
ثیِر آن َدر أ

ْ
َمْزَدَیْسـنا و َتأ

کـه از ِإفاضـاِت َبراْفـزوده و ِإضافـاِت ُمسـَتدَرِک ُاسـتاِد َفقیـد  هــ.ش.، صـص 197 - 199(؛ و ِلـذا پْیداسـت 
ِکتاب. ری هاِی سَپسیِن 

َ
است َدر بازنگ

که:  زاری باَیَدم نوْشت 
ُ

َهمین جا از باِب َقْدرشناسی و َحْقگ
ریسته بود، و آنچه 

َ
ِکتاِب رواْنشاد ُاستاد دکتر ُمعین َدرنگ م َدر آغاْز َتنها به َتحریِر َنُخسِت 

َ
صاِحِب این َقل

ِکتاب  فتآَوردی بـود از آن 
ُ
گ َمـرا بـه واَرسـِی َتحریـِر ُدُوم و َدسـتیابی َبـر ِإشـاَرِت َبرافـزودۀ آن َفقیـد َبرانگیخت، 

کـه َدر َتضاعیِف  ْنَوری 
َ
َدر رسـاله ای کوَچـک و بسـیار َمْهجـور از ُاسـتاِد َارجمنـد َجنـاِب آقاِی دکتر َحَسـِن أ

ر: آَتْشَکدۀ آَذرُگَشْسپ، َحَسِن 
َ

ْفتآَوردی از دکتر ُمعین، آن ِإشاَرت را نیز َدرج َفرموده اند )نگ
ُ
گ آن، َدر ِضْمِن 

ُمْرِشدین! 
ْ
ْنَوری، چ: 1، ِتْهران: بی نا، 1341 هـ.ش.، ص 8( - َجزاُه اهلُل َخْیَر َجَزاِء ال

َ
أ

ـِت  نّیَ بـه  بـر »گـوِش« َاسـپ  کیـد 
ْ
َتأ َشْسـْب« و 

ُ
ِاْشـِتقاِق عامیانـۀ »آَذْرگ ِاْحِتمـاِل  َدربـارۀ  ْی، آنچـه  َهـر رو بـه 

ری نیز َهست؛ و آن، این 
َ

ًة »ِاْحِتمالـ«ــیست؛ لیک ِاحِتماِل دیگ
َ
فتیم، ِعجال

ُ
گ ْه ساخَتِن این ِاْشِتقاق  ُمَوّجَ

ف  َکْیُخسـرو، واژۀ »گوش«، نویِسشـی ُمَحّرَ گوِش َاْسـِپ  یِخ سیسـتان، َدر یادکرد از  که از ُبْن، َدر ِعباَرِت تار
باَشد.

یـِخ سیسـتان ِاْنِحصـار  ِکتـاِب تار َکْیُخسـرو، بـه َمْتـِن  خوْشـَبختانه داسـتاِن ُفرودآَمـَدِن »روشـنائی« َبـر َاسـِپ 
َکْیُخسـرو ُفـرود می آَید؛ و  یـِخ سیسـتان، آَتش / روَشـنائی َبر یاِل َاسـِپ  ِکتـاِب تار َنـداَرد. َدر ِرواَیتـی بیـرون از 
کور. دسِت َکم، 

ْ
»یال« شـاَید - َدسـِت َکم: از َمْنَظری - جاِی ُمناِسـْب َتری باَشـد از َبراِی آَتش / روَشـنائِی َمذ

ت و خودنمائِی  ابّیَ
ّ

وه گری و ُشکوه و َجذ
ْ
گوَشش!(، یکی از َمظاِهر و َابزارهاِی جل یاِل َاسپ )گویا َبرِخاِف 

این جانَور است، و آراسَتِن یاِل َاسپ، َهمواره، از شاِیْع َترین راْههاِی آراِیِش این »حیواِن َنجیب« به ُشمار 
می َرفته است و می َرَود.

که »َدربارۀ چگونگِی آَتش« ُسَخن َرفته است، می خوانیم: َدر َبخِش ُنُهِم ُبْنَدِهش، آنجا 
شَنسـپ تـا پادشـائِی کْیُخسـرو بـدان آئیـن پاسـبانِی جهـان می َکـرد. چـون کْیُخسـرو ُبتَکـدۀ )کنار 

ُ
 »... آذرگ

یکـی را از میـان ُبـرد و  کنـد، بـر یـاِل اسـِب )کیخسـرو( نشسـت و تیرگـی و تار یـای چیچسـت( را همـی  در
)جهان را( روَشـن بکرد. تا ُبتَکده ویران ُشـد، به همان جای، بر فراِز َاَسـَنوند )کوه( آَتشـگاهی نشـانده ُشد. 

که بر یاِل اسپ نشانده ُشد.«  گشنسپ خواَنند  بدان َسَبب )آن را( 
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زاَرنده: ِمْهرداِد َبهار، چ: 2، ِتْهران: ِاْنِتشاراِت توس، 1380 هـ.ش.، ص 91(.10 
ُ
گ ) ُبْنَدِهش، َفرْنَبغ داَدگی، 

َکْیُخسـرو  یِخ سیسـتان نیز »روشـنائی« َبر »یال« - و َنه َبر »گوِش« - َاسـِپ  که َدر ِعباَرِت تار ُمْحَتَمل َهسـت 
ر 

َ
ْشتۀ واژۀ دیگری باَشد. ... َدر این صوَرت، َحدس می َزَنم »گوش« را رونویْسگ

َ
گ ُفرود آَمده است و »گوش« 

بناُدُرست به جاِی واژۀ »برش« یا واژۀ »بوش« نوشته باَشد.  

ّما »برش« و »بوش«: 
َ
و أ

کار َرفته است: ُکَهِن فارسی به  رَدِن َاسب، بارها َدر َمْتنهاِی 
َ
گ ُکل و موِی ُپشِت  کا  »برش« به َمعناِی یال و 

م - آن َعصا از َدسـت بیوَکند، و هم آن سـاعت ماری گشـت بزرگ چنان 
ٰ
ـل ْیِه الّسَ

َ
○ »... پس موسـی - َعل

که موی داشت بر مثاِل برِش اسب، و آنگاه بَتعجیل َهمی َرفت ...« 

) َترَجمـۀ َتفسـیِر َطَبـری، بـه َتْصحیـح و ِاهِتمـاِم: َحبیـِب َیغمائـی، چ: 2، ِتْهـران: ِاْنِتشـاراِت تـوس، 1356 
هـ.ش.، 5 / 1286(.

رَدند. ...« 
َ
گ که چون ایشان را برش بچینید، برهنه  فت: ایشان را برش َمچینید؛ 

ُ
گ  . ...« ○

) َترَجمـۀ َتفسـیِر َطَبـری، بـه َتْصحیـح و ِاْهِتمـاِم: َحبیـِب َیغمائـی، چ: 2، ِتْهـران: ِاْنِتشـاراِت تـوس، 1356 
هـ.ش.، 6 / 1564 و 1565(.

که ُمحَتَشـم بوَدند  َکسـانی  گوش و برش و ُدم بُبر ...  ○ »... هرمز آن َسـرَهنگ را َفرمود تا آن َاسـِب َپرویز را 
گوش و ُدنب و برِش َاسب ببریَدند ...«  َکرَدند، و سود َنداشت، تا  َهمه انَدر آن خواِهش 

َعمی، به َتْصحیِح: 
ْ
د بِن َبل د بِن ُمَحّمَ بوَعلـی ُمَحّمَ

َ
، أ یـِخ َطَبرىـ  یْخنامـۀ َبْلَعمـی - َتکِملـه و ترَجمـۀ تار ) تار

ِکتابُفروشـِی َزّوار،  نابـادی، چ: 2، ِتْهـران: 
ُ
گ ـِد َپرویـِن  ـَعراْء ـ، به کوِشـِش: ُمَحّمَ

ُ
دَتقـِی َبهـار - َمِلُک الّش ُمَحّمَ
1353 هـ.ش.، 2 / 1072(.

َکمَتـر یـا بیشـَتر، ُدم و بـرِش َاسـب بگیَرنـد و دو دو و سـه سـه بـه َهـم  کـه ِمقـداِر َارشـی،  ○ »... َتدبیـر آن ُبـَود 
بازگیَرند و ...« 

َشْسـْب« بـا »گـوِش َاسـب« باَشـد و ناشـی از 
ُ
ـِم ِارِتبـاِط »آَذْرگ 10 . ِاْحِتمالـی داده ُشـده اسـت  كـه ِذْكـِر "يـال" َدر ُبْنَدِهـش نیـز َبرخاسـته از َتَوّهُ

ِد ُمعین، ج 1، چ: 5، ِتْهران: ِاْنِتشاراِت داِنْشگاِه ِتْهران،  َدِب پارسی، دكتر ُمَحّمَ
َ
نوعی »ِاْشِتباه« َدر َمعِرَفِت ِاْشِتقاق )َسْنج: َمْزَدَيْسنا و أ

1388 هـ.ش.، ص 310(. 
ّيِِد واِضحی َدر میان َنمی بیَنم. بَنْقْد از َبراِی این ِاْحِتمال ُمَؤ

تی َنداده باَشند. 
َ
كه َهمان پْیَوْند با "َاسِپ َنر / َنريان" َدر َتْسمیه ِلحاظ ُشده باَشد و ُخصوِص »يال« را دخال َتواَند بود 

ْشَنْسـپ« را بروَشـنی َنمی شـناخته اسـت؟ ... 
ُ
صلـِی »آَذْرگ

َ
يخـِت أ ـوٖی دان بـوده، َمعنـٰی و ر

َ
كـه خـود َپْهل ـِف ُبْنَدِهـش نیـز  ِ

ّ
هـی، آيـا ُمَؤل

َ
واْنگ

َنمی داَنم.



183  آینۀ پژوهش
سال سی ویکم، شمارۀ سوم، مـــــردادوشهریـــــور 1399

ملــــــــــــــــــاقه
و ِ رو َا ِْ

و
َک ِ ِس

و
وورک ا 13

مه ای َدر صْید و آداِب آن َدر ایران تا َقرِن َهفُتِم ِهْجری، 
َ

حَمِد َنَسوی، با ُمَقّد
َ
َحَسن َعلّی بِن أ

ْ
بوال

َ
) باْزنامه، أ

ی، چ: 1، ِتْهـران: مرکـِز َمرُدْم شناسـِی ایـران / وزاَرِت َفرَهنـگ و ُهَنـر، 1354  نـگاِرش و َتْصحیـِح: َعلـِی َغـَرو
هـ.ش.، ص 171(.

ی َاسبی باشد، برِش اسب  ی، و َنه َسنگی، و با و ک َنباَشد َدر و که وحل ُبَود، و خا گر َزمینی باَشد  ○ »و ا
م بُکَند.«  رِد آن َتَیّمُ

َ
گ م بُکَند، یا َدست بر َنَمْدزین َزَند و به  بیفشاند، و بدان َتَیّمُ

َحَسـن بـن َعلـّی الّطوسـّی، بـا َترَجمـۀ 
ْ
ـد بـن ال بوَجْعَفـر ُمَحّمَ

َ
ـْیخ أ

َ
ی، الّش ِد الِفقـِه و الَفتـاو هاَیـة فـی ُمَجـّرَ ) الّنِ

دَتقـِی داِنْش ِپـژوه، چ: 1، ِتْهـران: ِاْنِتشـاراِت داِنْشـگاِه ِتْهـران، 1342  ]َقدیـِم[ فارسـِی آن، به کوِشـِش: ُمَحّمَ
ذارِی »برش« به پیِش یُکم و ُدُوم َدر َمتِن چاپی ـ(.

ُ
هـ.ش. ، 1 / 59 - با َحَرَکْتگ

هاَیـه، »بـرش« َبراَبـِر »ُعـْرف« َدر َنّصِ َعَربی به کار َرْفته اسـت؛ و »ُعْرف« - ُچنان که  َدر ایـن َترَجمـۀ َقدیـِم الّنِ
ُمسَتْحَضرید - َهمان »یاِل« َاسپ را می گوَیند.

گر ... و دسـت و پای و برش و ناصیه و دم سـیاه باشـد، نیک  ِکن ا
ٰ
ّما اسـب چرمه ضعیف ُبَود، ل

َ
○ »... أ

ُبَود.« 

یار، به ِاهِتمام و َتْصحیِح:  َمعالی کْیکاووس بِن ِإْسَکنَدر بِن قابوس بِن ُوْشمگیر بِن ز
ْ
) قابوس نامه، ُعْنُصرال

می و َفرَهْنگی، 1387 هـ.ش.، ص 124(.
ْ
ُغامُحَسْیِن یوُسفی، چ: 16، ِتْهران: شرَکِت ِاْنِتشاراِت ِعل

ِی َاسـپ  ○ »... یزدجـرد ... َبرخاسـت، َنـْرم َنـْرم تـا پیـِش َاسـپ آَمـد و بـرِش َاسـپ بگرفـت و َدسـت را َبـر رو
ی ُفرود آَوْرد«  ُفرومالید و همچنان به ُپشِت و

ُملک، بازشناسـی، َنقد و َتحلیل، 
ْ
بوَعلی َحَسـن بن َعلّیِ طوسـی ِنظام ال

َ
) سـَیرالُملوک - سیاَسـت نامه ـ، أ

ـِد ِاْسـِتْعامی، چ: 1، ِتْهـران: ِاْنِتشـاراِت َزّوار، 1385  ویراِیـِش َمتـن، توضیحـات و ِفْهِرسـتها از: دکتـر ُمَحّمَ
ِس صاِدقی،  ُملِک توسی ]کذا[، ویرایِش َمتن: َجعَفِر ُمَدّرِ

ْ
هـ.ش.، ص 80؛و: سیاَست نامه، خواجه ِنظامُ ال

ِی« ـ(. ِی« به جاِی »بر رو چ: 1، ِتْهران: َنْشِر َمرَکز، 1397 هـ.ش.، ص 39 و 40 - با َضْبِط »به رو

کـه خواهی بکن و هریـک َدر یک مو  کـه َنـر بـرو نشـده باَشـد بسـتان و ماننِد پّشـه َچندان  ○ »بـرش مادیانـی 
بند و ...« 

سـۀ  َخْیـر، بـه  َتْصحیِح: دکتـر َفرَهنِگ َجهاْنپور، چ: 1، ِتْهران: ُمَؤّسَ
ْ
ِبی ال

َ
ئـی، َشـْهَمردان بـِن أ ) ُنزَهْت نامـۀ َعا

عات و َتحقیقاِت َفرَهنگی، 1362 هـ.ش.، ص 535(.
َ
ُمطال

ِى آَدمیان  َیش چون رو ِکهَتر، رو ○ »... َبر َدِر َمسِجد ُبراق ایستاده بود، و آن َاسپی بود از َخر ِمهَتر و از ُشُتر  
گاف و برش چون برِش َاسـپ، و َدسـت و پاَیش چون  ش چون ُدنباِل ُشـُتر و ُسـّمِ او چون ُسـِم 

َ
بود، و ُدنبال
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 ها: سـینه اش( چـون یاقـوت ُسـرخ بود، و ُپشـتش چون دّر 
ْ

َدسـت و پـاِى ُشـُتر بـود، و سـینه یش )ُنسـخه َبَدل
ینهاِى بهشت َبر او نهاده، و او را دو َپر بود چون َپِر طاووس، ...«  ینی از ز سپید بود، ز

بوالُفتوِح 
َ
ُفتوِح رازى ـ، شْیخ أ

ْ
بوال

َ
َجنان فی َتفسیِر الُقرآن - َمشهور به: َتفسیِر شْیخ أ

ْ
ِجنان َو َروُح ال

ْ
) َرْوُض ال

دکتـر  َتْصحیـِح:  و  به کوِشـش  ـ،  الّنیشـابورّى  ُخزاعـّی 
ْ
ال حَمـد 

َ
أ بـِن  ـد  ُمَحّمَ بـِن  َعلـّی  بـِن  ُحَسـْین   - رازى 

دَمهـدِى ناِصـح، چ: 2، َمشـَهد: ُبْنیـاِد ِپژوِهشـهاِی ِإسـامِی آسـتاِن  دَجعَفـِر یاَحّقـی - و - دکتـر ُمَحّمَ ُمَحّمَ
ِی باِی »برش«(. ُقدِس َرَضوى - ع ـ، 1378 هـ.ش.، 12 / 130؛ با پیش رو

○ »»بش« و »برِش« َاسب، یعنی: موِی َقفاِی َاسب.« 

َسـدِی طوسـی، به َتْصحیـح و ِاْهِتمـاِم: َعّبـاِس ِإْقبـال، ِطهـران: 
َ
ْحَمـد أ

َ
بوَمْنصـور َعلـّی بـِن أ

َ
َغـِت ُفـْرس، أ

ُ
) ل

فتآَورد از حاشیۀ یکی از َدستنوشْت ها(.
ُ
گ چاپخانۀ َمْجِلس، 1319 هـ.ش.، ص 218، ح 5، َدر 

چونِی خواِنِش واژۀ »برش«، الَبّته به جاِی خود، جاِی دَرْنگ است. 

َکرده  َغْت نامـۀ ِدْهُخـدا )ذْیـِل »بـرش«(، آن را »َبـَرش« خواْنده اْنـد )َهرَچند َمرحوْم ِدهُخـدا خود َتصریح 
ُ
َدر ل

کـه ایـن واژه را بُدُرسـتی َنمی شناَسـد11(؛ َدر ذْیـِل َفرَهنـِگ ُبـُزرِگ ُسـَخن نیـز، َهمیـن خواِنـش ِاْختیـار ُشـده 
نَوری، چ: 1، ِتْهران: ِاْنِتشـاراِت ُسـَخن، 

َ
ر: ذْیِل َفرَهنِگ ُبُزرِگ ُسـَخن، به َسرَپَرسـتِی: دکتر َحَسـِن أ

َ
اسـت )نگ

ِد َحَسْن  یشه شناختِی َزباِن فارسی )ُمَحّمَ َغْت نامۀ فارسی12 و  َفرَهنِگ ر
ُ
1390 هـ.ش.، ص 100(؛ َولی َدر ل

َدِب فارسـی، 1393 هــ.ش.، ص 448(، »ُبـْرْش« َضْبـط 
َ
دوسـت، ج1: چ2، ِتْهـران: َفرَهْنِگسـتاِن َزبـان و أ

َکرده اند. 

ِظ ویژه ای از َبراِی این واژه َتن َزده و َبر جاِی 
ُ

ّف
َ
ِکتاِب سـودَبخِش ذْیِل َفرَهنگ هاِی فارسـی، از َتعییِن َتل َدر 

ر: ذْیِل َفرَهنگ هاِی فارسی، َعلِی ِرواقی - با َهْمکارِی: َمرَیِم میرَشْمسی 
َ

آن ِنشاِن ِاسِتْفهامی ِنهاده اند )نگ
کاِر ِپژوِهْش نیْک ُمْحتاطانه می نماَید. که َدر  ـ، چ: 1، ِتْهران: ِاْنِتشاراِت ِهرِمس، 1381 هـ.ش.، ص 56(؛ 

َغـوِی بسـیاردان، ُاسـتاد دکتـر َعلـِی ِرواقـی، »واژۀ »برش« َهمان »بش« اسـت که َدر یک 
ُ
الَبّتـه بـه ِاْسـِتْنباِط ل

یـدن )=  کار َرفتـه اسـت. بسـنجید بـا اژدرهـا )=اژدهـا(، دروزخ )= دوزخ(، برور گونـۀ زبانـی بـا ونـِد »ر« بـه 
یدن(، چکره )= چکه( ....« ) ذْیِل َفرَهنگ هاِی فارسی، َعلِی ِرواقی - با َهْمکارِی: َمرَیِم میرَشْمسی ـ،  برو
ر: ص 505 ـ(. )نیز َسْنج: َفرَهنِگ 

َ
چ: 1، ِتْهران: ِاْنِتشاراِت ِهرِمس، 1381 هـ.ش.، ص 402 و 403 - نیز نگ

11 . عْیِن َفرمودۀ َعّلمه ُاستاد ِدْهُخدا ايَنست: 
كاتِب لغت نامۀ اسدی باشد.«. كلمه را نديده ام و ممکن است سهِو  »َدر جاِی ديگر این 

يَسم: می نو
كاتِب لغت نامۀ اسدی« َنبوده است.   كه »برش«، »سهِو  َكِلَمۀ يادُشده َدر ُمتوِن فارسی، بروَشنی نشان می دهد  َشواِهِد ِاْسِتعماِل 

َغْت نامۀ فارسی را َدر ُجزوۀ َدوازَدُهم از َحرِف »ب« - كه َدر آستانۀ ِاْنِتشار است و هنوز ُمْنَتِشر َنُشده 
ُ
گاهی َبر َضْبط و توضیحاِت ل 12 . آ

َقها اهلُل ِلُکّلِ خْیر!
َ
َيِم میرَشْمسی" ام - َوّف ـ، واْمداِر بانوِی َمتْن ِپژوه و واژه شناِس َارجَمْند، ُاستاد "َمر
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َدِب فارسـی، 
َ
ـِد َحَسـْن دوسـت، ج1: چ2، ِتْهـران: َفرَهْنِگسـتاِن َزبـان و أ یشه شـناختِی َزبـاِن فارسـی، ُمَحّمَ ر

1393 هـ.ش.، ص 448(.

ر ُچنین باَشد، ِاْحِتماِل ُدُرْستِی خواِنِش »ُبْرْش« نیرو می گیَرد. 
َ
گ َا

رسـوْی، خواِنْشـهاِی موجـود َدر َاِوسـتائی )barɘša( و َاْرَمنـی )barš( و ... )َسـنج: ذْیـِل َفرَهنگ هـاِی 
َ
َاز ِدگ

فارسی، َعلِی ِرواقی - با َهْمکارِی: َمرَیِم میرَشْمسی ـ، چ: 1، ِتْهران: ِاْنِتشاراِت ِهرِمس، 1381 هـ.ش.، ص 
ِد ُمعین،  ص به »ُبرهان«، به ِاْهِتماِم: دکتر ُمَحّمَ ِ

ّ
ِف َتبریزی ُمَتَخل

َ
دُحَسْین بِن َخل 56؛ و: ُبرهاِن قاِطع، ُمَحّمَ

یشه شناسـِی  میرَکبیـر، 1376 هــ.ش.، 1 / 282، هاِمـش؛و: َفرَهنـِگ ر
َ
َسـۀ ِاْنِتشـاراِت أ چ: 5، ِتْهـران: ُمَؤّسَ

ـوی از: َجـاِل خاِلقـِی 
َ
واْههـاِی فارسـی و َپْهل

ُ
گ فارسـی، پـاول ُهـْرن - هاْینرٖیـش هوْبْشـمان، َترَجمـه َهمـراه بـا 

َزبـاِن  یشه شـناختِی  ر َفرَهنـِگ  87؛و:  ص  هــ.ش.،   1394 ِمْهرَافـروز،  ِاْنِتشـاراِت  ِاصَفهـان:  چ:1،  ـق، 
َ
ُمطل

َدِب فارسـی، 1393 هــ.ش.، ص 
َ
ـِد َحَسـْن دوسـت، ج1: چ2، ِتْهـران: َفرَهْنِگسـتاِن َزبـان و أ فارسـی، ُمَحّمَ

َبِر باء( نیز ُمْحَتَمل باَشد. که ای َبسا خواِنِش »َبرش« )به ز 490(، ِذْهن را بدین می گرایاَند 

ُملـِک طوسـی )َحَسـن بـن َعلـی / فـ: 
ْ
ِکتـاِب سـَیرالُملوک خواجـه ِنظام ال ذْشـته، َدر َدسْتنوْشـتی از 

ُ
گ از ایـن 

ِکتاَبـِت 694 هــ.ق. داَرد، واژۀ  یـِخ  یـس نگاْهـداری می َشـَود و تار ـِی پار
ّ
ِکتابخانـۀ ِمل کـه َدر  485 هــ.ق.( 

، خواجه  ر: سـَیرالُملوک - سیاَسـت نامهـ 
َ

»بـرش« بـه صـوَرِت َمْشـکول، بـا نویِسـِش »َبـَرش«، آَمده اسـت )نگ
ُملـِک طوسـی، ُمَقّدمـه ]و[ َتصحیـح و َتعلیقـات: َمحموِد عاِبدی، چ: 1، ِتْهران: َفرَهْنِگسـتاِن َزبان و 

ْ
ِنظام ال

م.
َ
ْعل

َ
َدِب فارسی - با َهْمکارِی: ِاْنِتشاراِت ُسَخن ـ، 1398 هـ.ش.، ص 48، ح 7(؛ واهلُل أ

َ
أ

زوًما واژۀ زودیابی َنبوده اسـت، و َحّتٰی َبْعِض 
ُ
ْی، واژۀ »بـرش« بـه َمعنـاِی یـال و موِی َقفاِی َاسـپ، ل بـه َهـر رو

کـه َدر روزگاِر  ـع و بنـاْم ایـن واژه را بُدُرسـتی َنمی شـناخته اند13؛ َپـس هیـچ دور نیسـت  َغویـاِن ُمَتَتّبِ
ُ
َدبـا و ل

ُ
أ

ردیده 
َ
گ یـِخ سیسـتان َهمیـن واژۀ »برش«، َتْحریف ُشـده به »گـوش« َبَدل  ِکتـاِب تار ِاسِتْنسـاِخ َدسْتنوْشـِت 

باَشد.    

 »بوش« نیز خواِنش / نویِسشی است از »بش«، و »بش«، َدر شاهنامه ِی ِفردوسی و ُجز آن، بارها و بارها به 
کار َرفته است. نمونه را:  رَدِن َاسب / یاِل َاسب« به 

َ
گ ِی َسر و  َمعناِی »موِی َانبوِه رو

ســــــــیاه  َاســــــــِپ  ُدّمِ  و  ُبــــــــش  يــــــــده  ســــــــپاهُبر پیــــــــِش  َهمی ُبــــــــرد  َپشــــــــوَتن 

شت.
َ

ذ
ُ
گ یْن پیش  كَبِر ِدهُخدا ز

َ
13 . ُسَخِن َمرحوْم َعّلمه َعلٖی أ

ـط از »بـش« 
َ
يِسشـی َغل كاِتـب« و نو يخـِت »بـرش« را »ِاشـِتباِه  َيْغمائـی َهـم ایـن واژه را هیـچ َنمی شـناْخت و ر زنده يـاد ُاسـتاد َحبیـِب 

می پنداشت. 
ِز ِفردوسـی(، ص 54 و  زاَرِت َفرَهنگ و ُهَنر(، ش1، 25 ِاسـَفندماِه 1351 هـ.ش. )رو ّيۀ ُبْنیاِد شـاهنامۀ ِفردوسـی / و َسـنج: سـیُمرغ )َنْشـر

ِم َعلِی ِرواقی.
َ
55 از »َنْقدی َبر َترَجمۀ َتفسیِر َطَبری« به َقل
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) شـاهنامۀ فردوسـی - َمتِن ِاْنِتقادی ـ، َتْصحیِح َمتن به ِاْهِتماِم: م. ن. ُعثمانوف، زیِر َنَظِر: ع. نوشـین، ج 
َدبّیاِت 

َ
ِل آسـیا / ِإدارۀ ِاْنِتشاراِت »داِنش«، ُشْعبۀ أ

َ
ی - انسـتیتوِی ِمل کاِدمِی ُعلوِم ِاّتِحاِد شـوَرو 6، ُمْسـکو: آ

خاَور ـ، 1967 م.، ص 313، ب 1536 از داستاِن ُرْسَتم و ِاْسَفندیار(.

ردیده و َبر َهم َعْطف ُشده اند:
َ
گ گاْه، َدر شاهنامه، »بش« و »یال« َهْمِنشین 

َكران  َكران تــــــــا  َبرانــــــــدوده ُپــــــــر ُمْشــــــــک و ُپــــــــر َزْعَفــــــــران ○ ُبــــــــش و يــــــــاِل َاســــــــپان 

، َتحـِت َنَظـِر: ی. ا. ِبرِتلـس، َتصحیـِح متـن بـه ِاهِتمـاِم: آ. ِبرِتلس - و  ) شـاهنامۀ فردوسـی - َمتـِن ِانِتقـادیـ 
ی  کاِدمِی ُعلوِم ِاّتِحاِد شوَرو گوزلیان - و - او. اسمیرنوا ـ، با ُماَحظاتی از: ع. فردوس، ج 1، ُمْسکو: آ - ل. 
َدبّیـاِت خـاَور ـ، 1960 م.، ص 232، ب 1432 از داسـتاِن 

َ
- انسـتیتوِی خاَورشناسـی / ِإدارۀ ِاْنِتشـاراِت أ

َمنوِچْهر(. 

ِســــــــنان ○ ُبــــــــش و يال بینیــــــــد و اســــــــب و ِعنان  نــــــــوِک  بــــــــه  ِنهــــــــاده  ديــــــــده  دو 

، َتحـِت َنَظـِر: ی. ا. ِبرِتلـس، َتصحیـِح َمتـن بـه ِاهِتمـاِم: آ. ِبرِتلس - و  ) شـاهنامۀ فردوسـی - َمتـِن ِانِتقـادیـ 
کاِدمـِی ُعلـوِم  گوزلیـان - و - م. ُعْثمانـوف - و - او. اسـمیرانوا - و - ع. طاِهرجانـوف، ج 2، ُمْسـکو: آ - ل. 
َدبّیـاِت خـاَور ـ، 1962 م.، ص 144، ب 266 از 

َ
ـِل آسـیا / ِإدارۀ ِانِتشـاراِت أ

َ
ی - انسـتیتوِی ِمل ِاّتِحـاِد شـوَرو

کاووس با شاِه هاماَوران(. داستاِن َرزِم 

يــــــــا َبرآَمــــــــد يکــــــــی َاســــــــِپ ِخْنگ كوتاْه ِلْنــــــــگ○ ِز َدر گــــــــور و  ُســــــــریْن ِگرد چــــــــون 

شــــــــیرُكش... كشــــــــان ُدّم َدر پــــــــای بــــــــا يــــــــال و ُبش  و  ــــــــن 
َ
كْفک افگ و  سیْه ُســــــــّم 

) شـاهنامۀ فردوسـی - َمتِن ِانِتقادی ـ، َتصحیِح َمتن به ِاهِتماِم: م. ن. ُعْثمانوف، زیِر َنَظِر: ع. نوشـین، ج 
َدبّیاِت 

َ
ِل آسیا / ِإدارۀ ِاْنِتشاراِت »داِنش«، ُشعبۀ أ

َ
ی - انستیتوِی ِمل کاِدمِی ُعلوِم ِاّتِحاِد شوَرو 7، ُمْسکو: آ

ر(. 
َ
خاَور ـ، 1968 م.، ص 283، ب 347 - 349 از پادشاهِی یزدگرِد بزه گ

ولٰی14، سه ِاْحِتمال به َنَظر می َرَسد:
ُ
َدربارۀ این »ُبش و یال«ها / »یال و ُبش«ها، َدر َنْظرۀ أ

یْخت از باِب َعْطِف دو ُمَتراِدف باَشـد. از توضیحاِت ُشـماِر  که: َهْمِنشـینِی »بش و یال« بدین ر یکی آن 
کـه ُچنیـن َبرداْشـتی داَرنـد )یـا: َبْعًضـا از ُچنین َبرداشـتی َتحاشـی  َانبوهـی از شاهنامه شناسـان15 َبرمی آَیـد 

كتور ِإمیل َبديـع َيْعقوب، ط: 1، َبْیروت: دار 
ُ

َعَرب، ِإْعداد: الّد
ْ
ْمثـال ال

َ
ولـٰی َحْمَقاُء« ) َموسـوَعة أ

ُْ
ْظـَرُة األ فتـه اسـت: »الّنَ

ُ
14 . َهرَچنـد َعـَرب گ

جیل، 1415 ه ـ.ق.، 5 / 528(!
ْ
ال

يانی، چ: 1، ِاْصَفهان: َنْقِش مانا، 1393 هـ.ش.، ص  كاو ساِس شاهنامۀ ِفردوسی، ُمْصَطفٰی 
َ
ر: داستاِن زال و رودابه َبر أ

َ
15 . نمونه را، نگ

بیات، ]ِپژوِهِش:[ ِمْهرِی ِبْهَفر، ج 2، چ: 1، ِتْهران: َنْشِر نو، 1391 هـ.ش.، 
َ
356؛و: شاهنامۀ ِفردوسی: َتْصحیِح ِاْنِتقادی و َشْرِح يکايِک أ

كاِظـِم َبرگ َنْیسـی، ج1: از دیباچـه تـا  ْبیـات: 
َ
بوالقاِسـِم ِفردوسـی، َتصحیـح و توضیـِح واژه هـا و َمعنـاِی أ

َ
ص 391؛و: شـاهنامه، َحکیـم أ

يِس مـوزۀ فلورانـس  ز، 1385 هــ.ش.، ص 476؛و: شـاهنامه )از َدسـتنو كْی ُقبـاد، چ: 1، ِتْهـران: شـرَكِت ِاْنِتشـاراتِی ِفْکـِر رو پادشـاهِی 
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ملــــــــــــــــــاقه
و ِ رو َا ِْ

و
َک ِ ِس

و
وورک ا 17

َنداَرْند(16.

رَدِن َاسپ واِقع می َشَود.17
َ
گ ِی  که رو ُکِل َاسپ باَشد و »یال«، ِإدامۀ آن  کا که: »بش«، موِی  ر آن 

َ
دیگ

که الَبّته  رَدن - 
َ
گ رَدن َاسـپ( باَشـد و »یال«، خوِد 

َ
گ که: »ُبش«، موِی َقفاِی َاسـپ )ُپشـِت َسـر و  ر آن 

َ
ِسـدیگ

ْصلِی 
َ
گویا َمعناِی أ ُکَهن18، و از ُجمله: شاهنامه، بارها آَمده است. از ُبْن،  »یال« بدین َمعنٰی َدر َمْتنهاِی 

ـرَدن" بـوده اسـت19، و بـه َتَبِع این َمعنـٰی، »یال« َبر مـوِی َقفاِی )/ َپِس 
َ
واژۀ »یـال« َدر َزبـاِن فارسـی، َهمیـن "گ

زاِرِش ُمتوِن َقدیـم، َمواِردی از 
ُ
گ کـه  گاْه نیز َدر َفْهـم و  َکمـا ایـن  ـرَدِن( َبرخـی از جانـَوران ِإْطـاق ُشـده باَشـد؛ 

َ
گ

َغِت 
ُ
َکرده اند، جاِی دَرْنگ می نماَید و ل رَدن( َحْمل 

َ
گ که آن را َبر َمعناِی موِی َقفا )/ َپِس  ِاسـِتعماِل »یال« 

ْينی، ج2، چ:  ِم: دكتر َعزیزاهلِل ُجَو
َ
زارِش واژگاِن ُدشوار و ... به َقل

ُ
گ بوالقاِسِم ِفردوسی، َتْصحیح و 

َ
ِم 614]هـ.ق.[(، َحکیم أ ِخ[ ُمَحّرَ ]ُمَوّرَ

يِس مـوزۀ  2، ِتْهـران: ِاْنِتشـاراِت داِنْشـگاِه ِتْهـران، 1385هــ.ش.، ص 378؛و: َنَبـرِد َانديشـه ها َدر َحماسـۀ ُرسـَتم و ِاسـَفنديار )از َدسـْتنو
ْينی، چ: 1، ِتْهران: ِاْنِتشاراِت داِنْشگاِه ِتْهران،  ِم: دكتر َعزیزاهلِل ُجَو

َ
ْبیات به َقل

َ
ِخ[ 733 ]هـ.ق.[(، َتْحلیِل داستان و َشرِح أ ِلنینگراد ]ُمَوّرَ

یراسِت 2، چ: 9،  َكّزازی، ج  1، و زارِش شاهنامۀ ِفردوسی(، دكتر میرَجلل الّدیِن 
ُ
گ یراِيش و  1374هـ.ش.، ص 151؛و: نامۀ باستان )و

ُكُتِب ُعلوِم ِإنسـانِی داِنْشـگاهها )َسـْمت( / َمرَكِز َتحقیق و توِسـعۀ ُعلوِم ِإْنسـانی، 1393 هـ.ش.، ص  یِن  ِتْهران: سـازماِن ُمطالعه و َتدو
ِد َدبیرسیاقی، چ: 1، ِتْهران: َنْشِر َقْطره، 1386هـ.ش.،  د ُمَحّمَ بوالقاسم ِفردوسِی طوسی، به كوِشِش: دكتر َسّیِ

َ
576؛و: شاهنامۀ َحکیم أ

یراِيـِش  ْنـَوری، و
َ
زْم نامـۀ ُرْسـَتم و ِاْسـَفْنديار از شـاهنامۀ ِفردوسـی، ِاْنِتخـاب و َشـرح: دكتـر َجْعَفـِر ِشـعار - و - دكتـر َحَسـِن أ 1 / 230؛و: َر

زاِرشـی از داسـتاِن ُرْسـَتم و ِاسـَفْنديار شـاهنامه(، دكتر 
ُ
ُدُوم / چ: 41، ِتْهران: َنْشـِر َقْطره، 1397 هـ.ش.، ص 226؛و: َخشـم َدر َچشـم )گ

َكّزازی، چ: 1، َتْبریز: ِاْنِتشـاراِت آيدین، 1387 هـ.ش.، ص 221 )نیز َسـنج: َدفتِر دانایی و داد - بازنوْشـِت شـاهنامه ـ،  میرَجلل الّدیِن 
َكّزازی، چ:1، ِتْهران: ِاْنِتشـاراِت ُمعین، 1392 هـ.ش.، ص 429 و 762(؛و: شـاهنامه )2(: شـاِخ َسـرِو سـايه فکن  دكتر میرَجلل الّدیِن 
زيدۀ داسـتاِن فرود، بیژن و منیژه، و ُرسـَتم و ِاسـَفنديار(، ُمَقّدمه، ِاْنِتخاب و توضیحات: دكتر َسـّجاِد آيدنلو، چ: 1، ِتْهران: سـازماِن 

ُ
)َبرگ

ُكُتـِب ُعلـوِم ِإْنسـانِی داِنشـگاهها )َسـمت( / َمرَكـِز َتحقیـق و توِسـعۀ ُعلـوِم ِإنسـانی، 1394 هــ.ش.، ص 233؛و: َدفَتِر  یـِن  ُمطالعـه و َتدو
زيدۀ شاهنامهِی ِفردوسی(، ُمَقّدمه ]و[ ِاْنِتخاب و توضیحات: دكتر َسّجاِد آيِدْنلو، چ:1، ِتْهران: ِاْنِتشاراِت ُسَخن، 1390 

ُ
ُخْسَروان )َبرگ

ُكُتِب  یِن  هـ.ش.، ص 903؛و: ُرسَتم و ِاسَفنديار، ُمَقّدمه، َتنقیح، َتعلیقات: دكتر ُغلمَعلِی َفّلح، چ: 1، ِتْهران: سازماِن ُمطالعه و َتدو
ـم، 1389 هــ.ش.، ص 260؛و:  ِ

ّ
ُعلـوِم ِإْنسـانِی داِنْشـگاهها )َسـمت( / َمرَكـِز َتْحقیـق و توِسـعۀ ُعلـوِم ِإْنسـانی - و - داِنْشـگاِه َتربَیـِت ُمَعل

دَجْعَفِر ياَحّقی، چ: 1، َمْشـَهد: ِبْه َنشر )ِاْنِتشاراِت  زاِرش: دكتر ُمَحّمَ
ُ
گ زيِنش و 

ُ
فت ِدهقان )كوتاْه ُشـدۀ شـاهنامهِی ِفردوسـی(، گ

ُ
ُچنین گ

آستاِن ُقدِس َرَضوی - ع ـ(، 1394 هـ.ش.، ص 402.
16 . الَبّتـه َبعـِض ایـن شـاهنامه ِپژوهان بـه َمعنـاِی »يـال« َتْصريحـی َنَفرمـوده و »يـال« را َدر كنـاِر »ُبـش« َمْعنـی َنَکرده اند. َهمیـن را َمْن َبنده 

يش َبرَخطا َنبوده باَشم.  گرفته اند. ُامیدواَرم َدر ِاسِتْنباِط خو يَنش  ز كه »يال« را به َمعناِی ُمَتعاَرِف ِامرو َقرينه ای ِاْنگاشته ام َبر آن 
ـم 

َ
گراِيـِش ايشـان بـه ُچنیـن َبرداْشـتی َقل كـی از  ـق را َدر واْج شناسـِی شـاهنامه، حا

َ
خیـِر آقـاِی دكتـر َجـلِل خاِلقـِی ُمْطل

َ
17 . شـاَيد َبیانـاِت أ

ـق، چ: 1، ِتْهـران: ِاْنِتشـاراِت ]ُبْنیـاِد 
َ
، َجـلِل خاِلقـِی ُمْطل ـر: واْج شناسـِی شـاهنامه - ِپژوِهشـی َدر خواِنـِش واژگاِن شـاهنامهـ 

َ
َتـوان داد. نگ

موقوفاِت[ دكتر َمْحموِد َافشار - با َهْمکارِی: ِاْنِتشاراِت ُسَخن ـ، 1398 هـ.ش.، ص 310.
ـر:  َفرَهنـِگ ُبـُزرِگ ُسـَخن، 

َ
ـم َرفتـه اسـت )نگ

َ
كـه َدر َفرَهنـِگ ُبـُزرِگ ُسـَخن َدر روَشْنداشـِت »ُبـش« َبـر َقل شـاَيد - و بـاز: شـاَيد - َبیانـی َهـم 

رچه از 
َ
کی باَشـد؛ گ ْنَوری، چ: 1، ِتْهران: ِاْنِتشـاراِت ُسـَخن، 1381 هـ.ش.، 2 / 979( َبر ُچنان ِاسـِتْنباطی ُمّتَ

َ
َپَرسـتِی: دكتر َحَسـِن أ به َسر

فت.
ُ
گ َبراِی َبْنده روَشن نیست و به َقْطع و َيقین َنمی َتواَنم 

َبهاِی جامی )فـ: ح 699 هـ.ق.( َنَظر َفرمایید: 18 . بدین بْیِت پور
ِگرد و ُبش و ُدم دراز  َكَفلهاش 

َبر و يال َفربی و الغر میان 
ـِد َدبیرسـیاقی، چ: 1،  ری، ج 1، به كوِشـِش: ُمَحّمَ ـص بـه ُسـرو ِ

ّ
كاشـانی ُمَتَخل ـِد  دقاِسـم بـِن حاجی ُمَحّمَ ) َفرَهنـِگ َمْجَمـُع الُفـرس، ُمَحّمَ

می، 1338 هـ.ش.، ص 155(.
ْ
كَبِر ِعل

َ
ِكتابُفروشِی َعلی أ ِتْهران: 

فَتند: 
ُ
گردن اسب و استر و خر« می گ ياِن َقديم َدربارۀ »يال« به َمعناِی »موی  َغو

ُ
كه َبعِض ل ن به َهمین َمْعنٰی بود  19 . شاَيد از راِه َتَفّطُ
َيند.«  گو َكرده يال  يال" بوده، مو را َحذف  »... آن "مو

َغْت نامۀ ِدهُخدا از َانُجَمن آرا، ذْيِل »يال«(.
ُ
رِد ل فتاَو

ُ
گ  (
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ملــــــــــــــــــاقه
و ِ رو َا ِْ

و
َک ِ ِس

و
18وورک ا

ِت َحْمل داَرد.20 رَدن" َهم قاِبلّیَ
َ
»یال« َدر َبعِض این نمونه ها،  َبر َهمان َمعناِی "گ

رَدد که َدر »ُبش و یال« / »یال و 
َ
باری، از نوشـتاِر َبعِض شـاهنامه ِپژوهان21 ُچنین ِاْسـِتْنباطی ُمسـَتفاد می گ

رَدن.
َ
گ ُبش«، »ُبش«، موِی َقفاِی َاسپ باَشد و »یال«، خوِد 

ْکـر را َترجیـح می ِدَهـم؛ َیعنـی: َترجیـح می ِدَهـم که َدر  ِ
ّ

خیُرالذ
َ
َمْن َبْنـده خـود نیـز یکـی از َهمیـن دو ِاْحِتمـاِل أ

رَدن 
َ
گ کـه »ُبـش و یـال« / »یـال و ُبـش« آَمـده اسـت، »ُبـش« را، مـوِی َقفـاِی َاسـپ )/ ُپشـِت َسـر و  ایـن بْیتهـا 

ِی  که رو ُکِل َاسـپ بگیَرم، و »یال« را، ِإدامۀ آن  کا رَدن؛ یا »بش« را، موِی 
َ
گ َاسـپ( بگیَرم، و »یال« را، خوِد 

رَدِن َاسپ واِقع می َشَود؛ و شاَید ِبْهَترین َبرداشت َهمین باَشد؛ َیعنی: خواِنش و َبرداشِت ُدُوم.
َ
گ

ل و َتردیدی دوَچندان داَرد؛ با  ّمُ
َ
ماِن ایـن داِنش آموز، جاِی تأ

ُ
گ ـزاِرِش چهاُرمـی نیز َهسـت که به 

ُ
خواِنـش وگ

زیری نیست:
ُ
گ ایْن همه از یادَکرِد آن 

بانـو دکتـر ِمْهـرِی ِبْهَفـر، َدر شـرِح ناَتمامشـان َبـر شـاهنامه، یـک جـا، یکـی از َمعانـِی »بـش« را »گـردن و یـاِل 
ر: شـاهنامۀ ِفردوسـی: َتْصحیِح 

َ
َکرده اند ) نگ اسـب« نوشـته اند و آنگاْه »بش و یال« را »گردن و یال« َمعنی 

بیـات، ]پژوِهـِش:[ ِمْهـرِی ِبْهَفـر، ج 4، چ: 1، ِتْهـران: َنْشـِر نـو، 1394 هــ.ش.، ص 
َ
ِاْنِتقـادی و َشـْرِح یکایـِک أ

.)324

می نویَسم:
ِگِرفته اند.  ُکجا و با ِاّتِکا َبر چه َمنَبعی به َمعناِی »گرَدن«  ، بُدُرستی َنمی داَنم ایشان »ُبش« را از 

ً
ل ّوَ

َ
أ

ِکتابـی بـه نـاِم َفرَهنـِگ شـاهنامه  آَمـده بـوده و َدر آنجـا »بـش« را »گـردن و یـاِل اسـب«  گویـا ایـن َمعنـٰی َدر 

ماِن داعی، َدر 
ُ
گ واه از ِفردوسی به َدست داده اند كه به 

ُ
گ رَدِن َاسب و ...، سه 

َ
گ َغْت نامۀ ِدْهُخدا، ذْيِل واژۀ »يال« به َمعناِی موِی 

ُ
20 . َدر ل

زومی َنداَرد "موِی َقفاِی َاسپ" َمحسوب َشَود. 
ُ
رَدن" نیز تواَند بود و ل

َ
واه، »يال« به معناِی "گ

ُ
گ این َهر سه 

واه از این قرار است: 
ُ
گ آن سه 

پــــــــی - همــــــــه يال اســــــــبان پــــــــر از مشــــــــک و می  یــــــــر  ز دينــــــــاردر  كنــــــــده  پرا
روی  و  چشــــــــم  ابــــــــر  دســــــــتش  بمالیــــــــد  بشــــــــخود موی -  و  ســــــــود  مــــــــی  يــــــــال  و  بــــــــر 
بــــــــه َهم  او تهمتــــــــن  بــــــــا  رفــــــــت  ... - همــــــــی  دژم  ســــــــپهبد  نباشــــــــد  تــــــــا  بــــــــدان 
كــــــــران  كــــــــران تــــــــا  زعفــــــــرانهمــــــــه يــــــــال اســــــــب از  و  مــــــــی  و  مشــــــــک  برانــــــــدوده 

ییِن َقفاِی َاسـپ را َمْنظور سـاخته باَشـْند، َنه َهمۀ  رَدِن َاسـپان به ُمْشـک و َمی و َزْعَفران، َبْخِش مو
َ
گ ر َدر آِغشـَتِن 

َ
گ الَبّته َطبیعی اسـت َا

ـرَدن خوانده َشـَود و َمقصود از »يـال« َدر »همه 
َ
گـر آِغشـَتِن آن مـوِی َقفـاِی َاسـپ هـم، آِغشـَتِن گ ـرَدِن َاسـپ را؛ لیـک ناُدُرسـت نیسـت َا

َ
گ

ـرَدن. ... َنظاِئِر ُچنین 
َ
گ رَدِن َاسـپ نیز َبخشـی اسـت از 

َ
، آن موِی گ

ْ
ـرَدن" باَشـد، چه به َهرحال

َ
يـال اسـب از كـران تـا كـران« و ماننـِد آن "گ

َدِب ما َفراوان است.
َ
َتعابیر، َدر زبان و أ

ـرَدن" اسـت؛ َعرَضـم، ايَنسـت كـه ایـن َشـواهِد سـه گانه، 
َ
زوًمـا "گ

ُ
ُبردهـا ل بـاری، َعـرِض َمـن، بـه هیـچ روْی آن نیسـت كـه »يـال« َدر ایـن كار

ِعلُم ِعْنَد اهلل.
ْ
رَدِن َاسپ" نیست و باِب ِاْسِتنباِط ُمَتفاِوت از آنها َمْفتوح است - َو ال

َ
گ َشواِهِد َقْطعِی ِاسِتْعماِل »يال« به َمعناِی "موِی 

بیات[  به ِاْهِتماِم: دكتر توفیق هـ. ُسـْبحانی، 
َ

َكْشـف األ بوالقاِسـِم ِفردوسـی، ]َبر پايۀ چاِپ ُمْسـکو، با 
َ
ر: شـاهنامه، َحکیم أ

َ
21 . نمونه را، نگ

َزنه، 1385 هـ.ش.، 1 / 298، ح 18؛و: شـاهنامه خوانی )داسـتاِن ُرْسـَتم و ِاْسـَفْنديار(، َبْهَمِن َحمیدی، چ:  چ: 1، ِتْهران: ِاْنِتشـاراِت رو
ْسَتره، 1380 هـ.ش.، ص 556.

ُ
گ 1، ِتْهران: َنْشِر 
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ملــــــــــــــــــاقه
و ِ رو َا ِْ

و
َک ِ ِس

و
وورک ا 19

ر: 
َ

َکرده  بوده اند و آنگاه این ِاْسـِتْنباط از آنجا به اینجا و آنجا َنْقل ُشـده اسـت و ُشـهَرَتکی یافته )نگ َمعنی 
ِکتابی بوده اسـت.  َغْت نامۀ ِدْهُخدا، ذْیِل »بش«(22؛ لیک بروَشـنی َنداِنسـَتم این َفرَهْنِگ شـاهنامه  چه 

ُ
ل

ِکتـاِب َمْغلوِط  َکـردم َمْقصـود، َفرَهنـِگ شـاهنامه ِی دکتـر ِرضازادۀ َشـَفق اسـت؛ َهمان  ... َنُخسـت َخیـال 
ِکتـاب که مورِد  ـی را نشـاَید". ... لیـک َدر چـاِپ ُدُوِم آن 

ّ
ُکل کـه الَبّتـه - بـه قـوِل ُقَدمـا - "ِاعِتمـاِد  ناَمْضبـوط 

ُمراجعۀ َبْنده بود، ذْیِل »بش« ُچنین توضیحی دیده َنُشد )َسْنج: َفرَهنِگ شاهنامه، دکتر ِرضازاده َشَفق، 
ـی، 1350 هــ.ش.، ص 65(.  

ّ
به کوِشـش و َتصحیـِح: دکتـر ُمْصَطفـٰی ِشـهابی، چ: 2، ِتْهـران: َانُجَمـِن آثـاِر ِمل

َغت َنیاَمده است. 
ُ
که ُچنین َشرحی ذْیِل آن ل ِف آلمانی َهم 

ْ
... َدر َفرَهنِگ فریْتس ُول

ـر: َفرَهنِگ 
َ

کـه َدر َزبـاِن َاِوسـتائی، barɘša بـه َمْعنـاِی »گرَدِن َاسـپ« یا »ُپشـت و کول« نیز باَشـد )نگ ایـن َهـم 
َدِب فارسـی، 

َ
ـِد َحَسـْن دوسـت، ج1: چ2، ِتْهـران: َفرَهْنِگسـتاِن َزبـان و أ یشه شـناختِی َزبـاِن فارسـی، ُمَحّمَ ر

کانـگا و نگـرش بـه َفرَهنگهـاِی  1393 هــ.ش.، ص 490؛ و: َفرَهنـِگ واژه هـاِی َاِوسـتائی - َبـر پایـۀ َفرَهنـِگ 
 ، ـ  خ - واَبسـته به: ُبْنیاِد نْیشـابور

ْ
، ِإحسـاِن َبْهرامـی، ویراسـتار: فریـدوِن ُجنْیـدی، چ: 1، ِتْهـران: َنْشـِر َبل ـرـ 

َ
دیگ

ر: واژه نامۀ 
َ

وی buš و bōš َبر »گردن« و »ُپشت« َهم ِإْطاق َشَود )نگ
َ
1369 هـ.ش.، 2 / 1029(، یا َدر َزباِن َپْهل

ْبـْع  ُبْنَدِهـش، ِمْهـرداِد َبهـار، چ: 1، ِتْهـران: ِاْنِتشـاراِت ُبْنیـاِد َفرَهْنـِگ ایـران، 1345 هــ.ش.، ص 105(، ِبالّطَ
کـه الَبّتـه خویشـاَونِد barɘša و buš و  ُمْسـَتَندی کافـی از َبـراِی ِاْنِتسـاِب قاِطـِع آن َمْعنـٰی بـه »ُبـِش« فارسـی - 
ـرَدن" به 

َ
ّیِ حـال، ِاْنِتظـار مـی َرَود َاز َبـراِی ِنسـَبْت داَدِن َمعنـاِی "گ

َ
، َنخواَهـد بـود؛ و َعلـٰی أ bōš َمحسوَبسـتـ 

کافی یا ُمْسـَتَندی وافی از ِاسـِتْعمالِت خوِد ُمتوِن َزباِن فارسـی )یا:  »ُبش« َدر َزباِن فارسـِی َدری، شـاِهدی 
 از فارسی به َعَربی ـ( به َدست داده ُشده باَشد. 

ً
َمْتنهاِی ناِقل از این َزبان - َمَثا

َغْت نامـۀ ِدْهُخـدا از 
ُ
کـه َدر ل کـه َبعـِض شـاهنامه ِپژوهاِن روزگاِر مـا23 َدر ِإشـاَرت بدیـن قـول  بیجـا نیسـت 

گویـی آن را  َکـرده و  فته انـد« َبَسـْنده 
ُ
گ فته َمْنقـول اسـت، بـه َتعبیـِر »بعضـی ... 

ُ
َفرَهْنـِگ شـاهنامه ِی پیشـگ

بۀ ُعلـوِم َقدیم - به نوعی »َتْمریـض« و »َتْکذَیة24« 
َ
از َمقولـۀ قـوِل »قٖیـل« شـمرده و پْنـداری - بـه ِاصِطـاِح َطل

َفرموده اند. 

که با آن  رَدن را َدر َتعابیری َحقیقی و َمجازی 
َ
گ ثانًيا، ِفردوسی بارها و بارها واژۀ »یاِل« ُمْسَتْعَمل َدر َمْعناِی 

َسـۀ  کار ُبرده )َسـْنج: َفرَهنِگ شـاهنامه، دکتر َعلِی ِرواقی، چ: 1، ِتْهران: ُمَؤّسَ َتناُسـبی داشـته بوده اسـت به 
زومی داَرد 

ُ
لیف ]و[ َترَجمه و َنْشِر آثاِر ُهَنری »متن«، 1390 هـ.ش.، 1 / 236،و: 2 / 2211 - 2214(. چه ل

ْ
َتأ

َدُه اهلُل ِبُغْفراِنه - َبر َعجاِيب الَمخلوقات، واژۀ »بش«  كِی ُاستاِد َانوشه ياد ُمجَتبٰی میُنوی - َتَغّمَ 22 . َدر يادداشتهاِی توضیحی و ِاسِتدرا
ـد بـِن َمْحمـود بـِن  ـر: َعجاِيـب الَمخلوقـات و َغراِيـب الموجـودات، ُمَحّمَ

َ
گـرده« َمعنـٰی ُشده اسـت )نگ ـِر آن، »يـال و 

َ
يخْت هـاِی ديگ و ر

می و َفرَهْنگی، 1387 هـ.ش.، ص 701(. 
ْ
حَمِد طوسی، به ِاْهِتماِم: َمنوچهِر ُستوده، چ: 3، ِتْهران: شرَكِت ِاْنِتشاراِت ِعل

َ
أ

گردن« َمْقصود بوده است؟ ... . آيا »گرده« ِاشِتباِه ُحروْفچین است؟ ... آيا َهمان »يال و 
یراِيِش ُدُوم /  ْنَوری، و

َ
زْم نامۀ ُرْسـَتم و ِاْسـَفْنديار از شـاهنامۀ ِفردوسـی، ِاْنِتخاب و َشـرح: دكتر َجْعَفِر ِشـعار - و - دكتر َحَسـِن أ ر: َر

َ
23 . نگ

چ: 41، ِتْهران: َنْشِر َقْطره، 1397 هـ.ش.، ص 226.
24 . َمصَدِر َجْعلی از »َكذا«.
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ملــــــــــــــــــاقه
و ِ رو َا ِْ

و
َک ِ ِس

و
20وورک ا

ـرَدن« بگیریـم تـا آنـگاه »یـال« را بـه 
َ
ردانیـم و بـه َمْعنـاِی »گ

َ
َدر »بـش و یـال«، »ُبـش« را از َمْعنـاِی َمشـهوَرش بگ

ُکنیم؟ ّقی 
َ
که َمْعناِی َمشهوِر »ُبش« َدر َفرَهْنگهاست )َیعنی: َهمین "یاِل" ِاْمروزین( َتل َمْعنائی 

ـر: شـاهنامۀ فردوسـی: َتْصحیـِح ِاْنِتقـادی و َشـْرِح یکایِک 
َ

ـِر َشرحشـان )نگ
َ

خاُنـِم ِبْهَفـر، خـود، َدر جـاِی دیگ
بیـات، ]ِپژوِهـِش:[ ِمْهـرِی ِبْهَفـر، ج 2، چ: 1، ِتْهـران: َنْشـِر نـو، 1391 هــ.ش.، ص 391(، »بـش« را َدر َتعبیـِر 

َ
أ

ِگِرفتـه بوده انـد. ... چـرا َدر اینجـا از آن سـاِبقه  »بـش و یـال«، بـه َهمـان َمْعنـاِی َمْشـهوِر َمْسـطور َدر َفرَهنگهـا 
َکرده اند؟ ... َنمی داَنم. ُعدول 

٭
که:  این را َهم بگوَیم 

یِخ 614 هـ.ق.  راِن َبعِض ُنَسِخ شاهنامه )ِمْن ُجمله: َدسْتنوْشِت َمعروِف فلوراْنس که تار
َ

»بش« را رونویْسگ
ـق - که غاِلًبا خواِنْشـهاِی َغریـب را َپذیُرْفتارانه و 

َ
داَرد( »پـش« نوشـته اند25 و آقـاِی دکتـر َجـاِل خاِلقـِی ُمْطل

ـْت می پنداَرنـد26 ـ، َدر َمتـِن ویراسـِت َنُخسـِت َتصحیحشـان از شـاهنامه، َدر 
َ
صال

َ
شاده دسـتانه َمظـاّنِ أ

ُ
گ

بوالقاِسِم ِفردوسی، به کوِشِش: 
َ
ر: شاهنامه، أ

َ
َکرده اند )نگ کار، َهمین »ُپش« )به باِی پارسی( را َضبط  واِئِل 

َ
أ

ـق، بـا ُمَقّدمـۀ: ِإحسـاِن یارشـاِطر، َدفتـِر یُکـم، چ: 1، نیویـورک، 1366هــ.ش.، ص 262، 
َ
َجـاِل خاِلقـِی ُمطل

ردانیده و »ُبش« 
َ
گ ْشـته و َدر ویراسـِت ُدُوم »ُپش« را نیز 

َ
ب 1401(، لیک ِسـَپْس َتر از این رای و خواِنش بازگ

ق ]ویراسـِت 
َ
بوالقاِسـِم ِفردوسـی، پیراِیـِش: َجـاِل خاِلقِی ُمْطل

َ
ـر: شـاهنامه، أ

َ
)بـه بـاِی تـازی( نوشـته اند )نگ

1 / 150، ب 1407؛و:  ُسـَخن، 1396هــ.ش.،  ِاْنِتشـاراِت  ِتْهـران:   ،2 ـق[، چ: 
َ
ُمْطل َتْصحیـِح خاِلقـِی  ُدُوِم 

ق ، َبْخِش یُکم، چ: 1، ِتْهران: َمرَکِز 
َ
، َجاِل خاِلقِی ُمطل یادداشت هاِی شاهنامه - با ِإصاحات و َافزوده هاـ 

َمعاِرِف ُبُزرِگ ِإسامی - َمرَکِز ِپژوِهشهاِی ایرانی و ِإسامی ـ، 1389هـ.ش.، ص 309؛و: واْج شناسِی 
ْ
داِئَرُةال

ـق، چ: 1، ِتْهران: ِاْنِتشـاراِت ]ُبْنیاِد 
َ
، َجـاِل خاِلقـِی ُمْطل شـاهنامه - ِپژوِهشـی َدر خواِنـِش واژگاِن شـاهنامهـ 

موقوفاِت[ دکتر َمْحموِد َافشار - با َهْمکارِی: ِاْنِتشاراِت ُسَخن ـ، 1398 هـ.ش.، ص 310(.

٭
از »بوش« دور َنُیفتیم:

ـر: َفرَهنِگ 
َ

یخِت buš و bōš بوده اسـت )نگ ـوی بـه ر
َ
»بـش« بـه َمْعنـاِی یـال و مـوِی َقفـاِی َاسـپ َدر َزبـاِن َپْهل

ذاری ُشده است.
ُ
ِكتاَبت و َحَرَكْت گ 25 . َدر َدسْتنوْشِت َمعروِف فلوراْنس، به َصراَحت و ُوضوْح »ُپش« 

ق در این باره، قاِبِل ِدفاع نیست. 
َ
شاده َدستِی آقاِی دكتر خاِلقِی ُمْطل

ُ
گ  . 26

لیف ]و[ 
ْ
َسـۀ َتأ ـر: َفرَهنِگ شـاهنامه، دكتر َعلـِی ِرواقی، چ: 1، ِتْهـران: ُمَؤّسَ

َ
مـِی ُاسـتاد دكتـر َعلـِی رواقـی )نگ

ْ
ز بـه َبَركـِت َبرَرسـی هاِی عل ِامـرو

َترَجمه و َنْشـِر آثاِر ُهَنری »متن«، 1390 هـ.ش.، 1 / بیسـت و هفت - شـصت و چهار؛و: َمجموعۀ َمقاالِت َهماِيِش هزارۀ شـاهنامه - 
َدِب فارسی، 1392 هـ.ش.، 

َ
بان و أ دَجعَفِر ياَحّقی، چ: 1، ِتْهران: َفرَهْنِگستاِن َز 24 و 25 ُاردیِبِهشِت 1390 ]هـ.ش.[ ـ، به كوِشِش: ُمَحّمَ

ـق 
َ
كـه آقـاِی دكتـر خاِلقـِی ُمْطل يِسْشـهاِی ِنْسـَبًة َغريـب يـا َمْهجـور  صـص 297 - 344(، نمونـه را، می دانیـم پـاره ای از آن خواِنْشـها و نو

هـری كه به َبعِض ُنَسـِخ  راَءالّنَ ـت ِانگاشـته و بـه َمتـِن شـاهنامه ُبرده انـد، چیـزی نیسـت ُجـز آثـاری از گونـۀ فارسـِی ماَو
َ
صال

َ
آنهـا را َمظـاّنِ أ

شاهنامه راه يافته است.
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ملــــــــــــــــــاقه
و ِ رو َا ِْ

و
َک ِ ِس

و
وورک ا 21

سـۀ ِاْنِتشـاراِت داِنْشـگاِه ِتْهران، 1381 هـ.ش.،  فارسـی به َپهَلوی، دکتر َبهراِم َفَره َوشـی، چ: 3، ِتْهران: ُمَؤّسَ
فتار، َترَجمـۀ فارسـی، 

ُ
ص 568؛و: َارداویراْفنامـه یـا ِبِهشـت و دوَزخ َدر آییـِن َمْزَدَیْسـنی - شـاِمِل: پیْشـگ

، ]به کوِشـِش:[ دکتـر َرحیـِم َعفیفـی، چ: 3، ِتْهـران: ِاْنِتشـاراِت تـوس، 1391 هـ.ش.،  ـوی، واژه نامـهـ 
َ
َمتـِن َپهل

 ، وی،  واژه نامهـ 
َ
ـوی، َحرْف نویسـی، َترَجمـۀ َمتـِن َپْهل

َ
ص 165؛و: َارداویراْف نامـه / ارداویرازنامـه - َمتـِن َپْهل

ینیـو، َترَجمـه و َتحقیـق: ژالـۀ آمـوزگار، چ: 2، ِتْهـران: ِاْنِتشـاراِت ُمعیـن - و - َانُجَمـِن ایرانِشناسـِی  فیلیـپ ژ
َفرانسـه َدر ایـران، 1382 هــ.ش.، ص 14 - از واژه نامـه ـ(27؛ و بـه َهمیـن َتناُسـْب، َدر َزبـاِن فارسـِی َدری، 

»ُبش«، با خواِنش و نویِسِش »بوش«، یا َدسِت َکم با نویِسِش »بوش«، نیز مجاِل َطرح یافته است.

خواِنْش هـا و نویِسـْش هائی چـون »سـخون« بـه جـاِی »سـخن« و »خرشـید« بـه جـاِی »خورشـید«28 و ... و 
که باِب ِاسِتْبعاد و ِاستٖیحاش را َدر این باره ُفروَبنَدد و ِاحِتماِل  ُکَهِن ما َهست  ...، آن َاندازه در َمْتنهاِی 
ْه داَرد. با ایْن َهمه، عْیِن خواِنش / نویِسـِش »بوش« َهم )َهرَچند  یخِت »بوش« ُمَوّجَ نویِسـِش »ُبش« را به ر
شـتگاِن ما پیشـینه داَرد و 

َ
ذ

ُ
گ که َدِم َدسـت داشـَتم ِنشـاَنش را َنیافَتم(، َدر میراِث َمکتوِب  َدر َفرَهنگهائی 

جاِی قال و َمقالی َدر این میان بازَنمی ماَند.

د  ِإجاَزت َفرمایید شاِهِد خواِنش / نویِسِش »بوش« را از َعجاِیب الَمخلوقات و َغراِیب الموجوداِت ُمَحّمَ
گویه می ُکَند  َکْیُخسرو وا حَمِد طوسی بیاَوَرم که از َقضا ِرواَیتی ُمَتفاِوت را از َهمین داستاِن 

َ
بِن َمْحمود بِن أ

كوَچِک زباِن َپْهَلوی، د. ن. َمِکْنزی، َترَجمۀ: َمْهشیِد میرَفخرایی،  ر: َفرَهْنِگ 
َ
وی، bašn َهم به َمعناِی »يال« است. نگ

َ
باِن َپْهل 27 . َدر َز

ـزاِرِش شـاهنامۀ 
ُ
گ یراِيـش و  عـاِت َفرَهْنگـی، 1373 هــ.ش.، ص 325؛و: نامـۀ باسـتان )و

َ
چ: 1، ِتْهـران: ِپژوهْشـگاِه ُعلـوِم ِإْنسـانی و ُمطال

ُكُتـِب ُعلـوِم ِإنسـانِی داِنْشـگاهها  یـِن  یراسـِت 2، چ: 9، ِتْهـران: سـازماِن ُمطالعـه و َتدو َكـّزازی، ج  1، و ِفردوسـی(، دكتـر میرَجلل الّدیـِن 
)َسْمت( / َمرَكِز َتحقیق و توسعۀ ُعلوِم ِإْنسانی، 1393 هـ.ش.، ص 576. 

ر: َمْتنهاِی َپهَلوی - ]با[ َترَجَمه ]و[ آوانوشـت 
َ
يگ( از »َبْشـِن« ُخرماُبن ُسـَخن می َرَود )نگ يک / آسـور َدر َمنظومۀ دَرخِت آسـوری )/ آسـور

مـی، 1394 
ْ
يـدۀ: جاماسـب جـی دسـتور منوچهـر جـی جاماسـب آسـانا، ِپژوِهـِش: َسـعیِد ُعريـان، چ: 2، ِتْهـران: ِاْنِتشـاراِت ِعل ر ـ، ِگردآو

هـ.ش.، ص 122، َبنِد 25 / ص 284، َهمان َبند، و: ص 122، َبنِد 33 / ص 285، َهمان َبند(.
َدِب پارسی - ِپژوِهْشگاِه ُعلوِم ِإْنسانی 

َ
ر: ُكَهْن نامۀ أ

َ
َبعِض ُمعاِصران، »َبْشِن« ُخرماُبن را َدر این َمْنظومه، "َبرِگ" آن دَرخت ِپْنداشته اند )نگ

ِم 
َ
َدبِی دَرخِت آسوری« به َقل

َ
ِت أ َهّمّیَ

َ
، ساِل َپْنُجم، ُشمارۀ ُدُوم، تاِبستاِن 1393 هـ.ش.، ص 7 و 14 / از َمقالۀ »أ عات َفرَهنگیـ 

َ
و ُمطال

ُكِل" ُخرماُبن است. يا ُچنان نیست؛ و بظاِهْر، َمقصود، "كا گو َعّباِس آَذراْنداز(؛ لیک 
رده اسـت. از َبراِی  ری از این واژه را َفراپیش ِنهاده و َمعناِی »سرشـاخها« را در َترَجمۀ آن آَو

َ
ـَعراْء َبهار، خواِنِش ديگ زنده ياد ُاسـتاد َمِلُک الّشُ

ر: 
َ
َتفصیِل آن نگ

َسـۀ ِاْنِتشـاراِت  ِكتابهاِی َپَرسـتو )با َسـرمايۀ مَؤّسَ ـَعرا(، چ: 4، ِتْهران: 
ُ

دَتقِی َبهار )َمِلُک الّش ِر َنثِر فارسـی(، ُمَحّمَ يِخ َتَطّوُ َسْبْک شناسـی )تار
میركبیر(، 1355 هـ.ش.، 1 / 110 و 111.

َ
أ

َدبّیاِت 
َ
ر: َنْشـرّيۀ داِنشـَکدۀ أ

َ
رسـان داَرد كـه َبْحـث از آن َدر داِئـرۀ ُسـَخِن مـا نیسـت. نگ

َ
ْیه دكتـر َفرهـاِد آبادانـی َهـم َبرداْشـتی ديگ

َ
سـوٌف َعل

ْ
َمأ

يک«.  ِاصَفهان، 1345 هـ.ش.، س 2، ش 2 و 3، ص 209 / از َمقالۀ »دَرخِت آسور
يِسـِش »خورشـید« و »خرشـید« را َدر َدستنوشـِت ُكهنۀ َرسـاِئُل الُعّشـاق و َوساِئُل الُمشتاِق  هی از َهْمِنشـینِی دو نو 28  . نمونۀ جاِلِب َتَوّجُ
ِت َنُخسـِت يک بْیت، »خورشـید«  آَمده اسـت، 

َ
ْحَمِد سـْیفِی نْیشـابوری )ِكتاَبت: 685 هـ.ق.( می َتوان ديد؛ كه َدر آن، َدر ل

َ
َعلّی بن أ

ِت ُدُوم، »خرشید«. 
َ
و َدر ل

يِس ُشـمارۀ 3005 َدر ِكتابخانۀ َالمالِی  رداِن َدستنو
َ
حَمِد سـْیفِی نْیشـابوری، ُنسـخه َبرگ

َ
ر: َرسـاِئُل الُعّشـاق و َوسـاِئُل الُمشـتاق، َعلّی بن أ

َ
نگ

 1399 ، ُتركیه، به كوِشـِش: َجواِد َبَشـری، چ: 1، ِتْهران: ِاْنِتشـاراِت ]ُبْنیاِد موقوفاِت[ دكتر َمحموِد َافشـار - با َهْمکارِی: ِاْنِتشـاراِت ُسـَخنـ 
يۀ 216. هـ.ش.، رو

يۀ 367. ر: َهمان، رو
َ
يِسِش »خرشید«، نیز نگ از َبراِی نو
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ملــــــــــــــــــاقه
و ِ رو َا ِْ

و
َک ِ ِس

و
22وورک ا

ر َدرآمیخته ُشده است:
َ

و الَبّته با َمفاهیمی دیگ

گوَیْنـد: ایـن جـام از آسـمان آَمـد و بر بوِش َاسـِپ َمردی  »... آن جـام را جـاِم گیتٖی نمـا خواْنَدْنـدی. َبْعضـی 
کْیُخسـرو موسـی اسـت  کْیُخسـرو سـلیٰمن اسـت؛ و بعضی گوَیند:  کْیُخسـرو داد؛ و گوَیند:  ُافتاد و آن را به 

»...

حَمِد طوسـی، به ِاْهِتمـاِم: َمنوچهِر 
َ
ـد بـِن َمْحمود بِن أ ) َعجاِیـب الَمخلوقـات و َغراِیـب الموجـودات، ُمَحّمَ

می و َفرَهْنگی، 1382 هـ.ش.، ص 360(.
ْ
ُستوده، چ: 2، ِتْهران: شرَکِت ِاْنِتشاراِت ِعل

کـه َدر َهمیـن َمْتـِن َعجاِیـب الَمخلوقـات و َغراِیـب الموجـوداِت طوسـی، »بـوش«،  ـه اسـت  َتَوّجُ شـایاِن 
که زیْن پیْش َدرباره اش ُسَخن راندیم.  ُنسخه َبَدِل َهم داَرد، و آن، »برش« است - 

٭
یـِخ سیسـتان، دور نیسـت آن »گـوِش« َاسـِپ  فتیـم، َبـر َفـرِض َتْحریـِف عبـاَرِت تار

ُ
گ کـه  َپـس بـه َشـرحی 

َکْیُخسـرو بوده باَشد؛ و »بوش«، خواِنش  یِخ سیسـتان آَمده اسـت، َهمانا »بوِش« َاسـِپ  َکْیُخسـرو که در تار
/ نویِسشی است از »ُبش«.

که:  □ ِاْسِتْظهاِر َبعِض َمْتْن ِپژوهاِن ُمعاِصر َدربارۀ واژۀ »ُبش« ایَنست 
ُکِل َاسب )و آدمی(" است.« »گویا ُبش بیشتر به معنِی "کا

ـق، چ: 1، ِتْهـران: 
َ
) واْج شناسـِی شـاهنامه - ِپژوِهشـی َدر خواِنـِش واژگاِن شـاهنامه ـ، َجـاِل خاِلقـِی ُمْطل

ِاْنِتشـاراِت ]ُبْنیـاِد موقوفـاِت[ دکتـر َمْحمـوِد َافشـار - بـا َهْمـکارِی: ِاْنِتشـاراِت ُسـَخن ـ، 1398 هــ.ش.، ص 
29.)310

ُکَهـِن ایرانـی نیـک سـازگار  ایـن ِاْسـِتْظهار، بـا پـاره ای از کارُبردهـاِی »ُبـش« و واژگاِن خویشـاَوْندش در ُمتـوِن 
است.

که َهر دو، با »ُبش« َهْمریشـه اسـت، و  َغوی اسـت 
ُ
ِد این َمْعناِی »ُبش« نیز، دو صوَرِت ل ّیِ َتقوَیْت ُکَننده و ُمَؤ

ُکل« است:  کا َهردو به َمعناِی »موِی پیشانی و 

َکریـم، »ناصیـة« را َدر آیـۀ  ُکَهـِن ُقـرآِن  گویـا َدر َبعـِض َترَجمه هـاِی  کـه  َغـوِی »برشـک« اسـت 
ُ
یکـی، صـوَرِت ل

ْی  َکرده اند َولی طاِبع بناُدُرسـت »بی شـک« خوانده اسـت و به َهر رو 56 از سـورۀ ُمبارکۀ هود، بدان َمعنی 
یشۀ  هِل َنَظر َبراِی ُدُرسْت خوانِی واژۀ »بی شک«، »برشک« است که به َهمان ر

َ
صوَرِت پیْشِنهادِی َبْعِض أ

ق، َدر واژه نامۀ شاهنامه، َتنها َمعناِی »ياِل َاسب« را از َبراِی واژۀ »ُبش« پیش ِنهاده اند. 
َ
29 . آقاِی دكتر َجلِل خاِلقِی ُمطل

ُسـَخن،  ِاْنِتشـاراِت  ِتْهـران:   ،1 چ:  ُهَنـری،  گللـه   - و   - ِمهـری  فاِطمـه  به كوِشـِش:  ـق، 
َ
ُمطل خاِلقـِی  َجـلِل  شـاهنامه،  واژه نامـۀ  ـر:  

َ
نگ

1396هـ.ش.، ص 77. 
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ملــــــــــــــــــاقه
و ِ رو َا ِْ

و
َک ِ ِس

و
وورک ا 23

ِگردآَوَرنده: ژالۀ آموزگار، چ: 1، ِتْهران: ِاْنِتشـاراِت  لی، 
ُ

حَمِد َتَفّض
َ
ر: َمقالِت أ

َ
یشـه می رسـاَند )نگ »ُبش« نیز ر

توس، 1398 هـ.ش.، ص 208؛و َسنج: َترَجمۀ َتفسیِر َطَبری، به َتصحیح و ِاهِتماِم: َحبیِب َیغمائی، چ: 
2، ِتْهران: ِاْنِتشاراِت توس، 1356 هـ.ش.، 3 / 715(. 

که َهم َصریًحا واِضًحا َدر َفرهنگها و ُمتوِن َقدیِم فارسـی َمْضبوط  َغوِی »ُبْشـک« اسـت 
ُ
ری،  صوَرِت ل

َ
دیگ

ـِد َحَسـْن  یشه شـناختِی َزبـاِن فارسـی، ُمَحّمَ ـر: َفرَهنـِگ ر
َ

کار مـی َرَود )نگ اسـت و َهـم َدر َزبـاِن َبلوچـی بـه 
حَمـِد 

َ
َدِب فارسـی، 1393 هــ.ش.، ص 490؛و: َمقـالِت أ

َ
دوسـت، ج1: چ2، ِتْهـران: َفرَهْنِگسـتاِن َزبـان و أ

ِگردآَوَرنده: ژالۀ آموزگار، چ: 1، ِتْهران: ِاْنِتشاراِت توس، 1398 هـ.ش.، ص 208(. لی، 
ُ

َتَفّض

کار َرْفتـه اسـت و آن  ُکِل َاسـپ بـه  کا گاْه بـه َمعنـاِی  کـه واژۀ »ُبـش«  بـاری، پْنـداری، َتردیـد َنباَیـد داشـت 
 بجاست. 

ً
کاِما کارُبردهاِی  واژۀ »ُبش«  فتیم - َدربارۀ پاره ای از 

ُ
گ که  ِاسِتْظهار - ُچنان 

َحست و َدر این َمقام باَید به َرواِن  کل" از َبراِی واژۀ »ُبش« َدر َبْعِض َفرهنگها نیز َمْسطور و ُمَصّرَ َمْعناِی "کا
ـِد ُمعیـن، ُدروِد بیَکـران ِفِرسـتاد کـه َنُخسـتین َمعنائـی  یْک بیـن، َانوشـه یاد دکتـر ُمَحّمَ واژه شـناِس َخـدوِم بار
کل )/ آدمی،  کـه سـالها پیـش از ایـْن َدر َفرَهنـِگ َارجَمنـِد خـود از َبـراِی واژۀ »ُبش« آَورده اسـت، َهمیـن »کا
ر: َفرَهنِگ فارسی، دکتر 

َ
َکرده )نگ گردن اسب« َهم ُجدا  اسب(« است، و آن را از َمعناِی »یال اسب، موی 

میرَکبیر، 1384 هـ.ش.، 1 / 540(. 
َ
سۀ ِاْنِتشاراِت أ ِد ُمعین، چ: 22، ِتهران: ُمَؤّسَ ُمَحّمَ

ُکِل َاسپ" ُفرود آَمده باَشد، گویا َتْصویِر داستانِی  ر آن "روَشنائی" َبر "کا
َ
گ َدر َهمان موِرِد َاسِپ َکْیُخسرو نیز، َا

رَدِن( َاسپ!
َ
گ گوش، یا َحّتٰی موِی َقفاِی )/ َپِس  گیراَتری پیِش رو خواهیم داْشت، تا َبر  بسیار 

و ُخداْی، داناَتر است!

َحَدثان - / 1399 هـ.ش. 
ْ
ِاْصَفهان - ِصیَنْت َعِن ال  


