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  يِ چند لغت در شاهنامه جوييِ معنا و ريشه پي
  داريوشِ آشوري

  
  بحثِاينترنتي،يِ  دهيسه دوستِ نادـ با دو) sexology( شناسي سكسيِ  حوزهيِ مربوط به  دو واژهـ در بحثي پيرامونِ يكي

 در  تر، هايِ تازه ، و فرهنگفرهنگِ معين ،يِ دهخدا نامه لغتجويِ معنايِ آن در  وــ  در جست.  و معنايِ آن پيش آمد»زهار«يِ  واژه
 يا با آن  بايد با آن ارتباطي داشته باشد آيد كه مي  جلب شد كه چنين بر مي»هار«يِ ديگر، يعني  ام به يك واژه  توجهرابطه با آن،

هايِ  رخوردم كه در نسخهب »هار آهخته« و »زهار اخته«دو تركيبِ جويي همچنين به  در اين پي . باشدبه يك معنا و از يك ريشه
را نيز در وصفِ  »زهار كشيده«در كنارِ اين دو تركيبِ . در وصفِ اسب، و همچنين شير، به جايِ يكديگر آمده است شاهنامه
بارِ ديگر به من نشان داد كه آنچه در هار  زهار و آهخته كاو در معنايِ زهار و هار و دو تركيبِ اختهـ  ـو  كند. داريم)رخش(اسب 

هايِ ناسنجيده نيست و  يِ حدس تراشي بر پايهـ  بسا جز معنا هايِ كهن آمده چه يِ معنايِ اين گونه واژه هايِ ما در باره رهنگف
نظران  كاوِ من در اين باب است كه برايِ بازسنجي به صاحب وــ  باري، اين حاصلِ كند.  ها همه نياز به بازانديشي دارد اين

  .كنم عرضه مي
  1)2 درجِ (زهار اختهبران بادپايانِ     گرگان به روزِ شكاربه كردارِ    
          *        
  )2ُرجِ د(رخشم روزِ شكار كه باشند پ    زهار اختهسواران چو شيرانِ     
          *      
  )نامه لغت (هار آهختهبر آن بادپايانِ    گزيد از سواران برون از هزار    
          *     
  )نامه لغت (هار آهختهبر آن بادپايانِ     به كردارِ شيران به روزِ شكار    

در پيِ  نويسان فرهنگ.  به يك معنا باشند،»بادپايان«، در وصفِ ها  در اين بيت»هار آهخته« و »زهار اخته«رسد كه  نظر ميه ب
اين كار . يِ او را كشيده باشندها اي كه بيضه دم يا جانورِ نرينهآ كي رفته اند، به معنايِزبانِ تر از »اخته«به دنبالِ   زهار معنايِ اخته

 را هم زهار در نتيجه، ».فربهي گيرد«، يِ دهخدا نامه لغتيِ مؤلّفِ  كرده اند تا، به گفته را در موردِ اسب و قوچ و خروس مي
 »برآورده ، خايهخايه بيرون كشيده، زهار بيرون كشيده« را »زهار اخته« چرا به معنايِ آلتِ تناسلي يا بيضه گرفته اند وـ  وـ  چون بي

 را رونويسي و تكرار كرده اند، ها  همان،نويسيِ در ميانِ ما نويسانِ بعدي هم، بنا به سنّت و عادتِ فرهنگ   فرهنگ.معنا كرده اند
آن ، كه تنها يك جلد از  فارسيزبانِ فرهنگِ تاريخيِ و نامك واژهنوشين، . ع: نكـ (اي كنند  آن كه در معنايِ آن درنگِ دوباره بي

يِ  نوشين، بر اين پايه، گويا بر اساسِ اجتهادِ خود، تا آن جا رفته است كه زهار را از ريشه.). پيش از انقالب منتشر شده است
.  معنا كند، كه جايِ شك فراوان دارد»آر، فرزندآور، آلتِ تناسل فرزندـ«بداند و زهار را ) يِ فعلِ آوردن ريشه(ار ـ )+فرزند(=زه 

 كه ،)يِ مقاله نگاه كنيد به دنباله (»زهارـ  كشيده«يعني،  گفته است فردوسي در وصفِ رخش صفتي آورده كهمشاهدِ آن را ه
كه آن هم —نامه يِ لغت ، با رونويسي از حاشيه فرهنگِ تاريخي را هم در»هار آهخته«ـ كند بيشتر مي او را گمانِ بر خطا بودنِ

                                                 
، از انتشاراتِ 2درجِ (يِ ضبط شده بر لوحِ فشرده  شاهنامهيِ  دسترسي جز به يك نسخه) در فرانسه(ام در اين جا   من به دليلِ محدوديت امكانات 1

  .ندارم) تِ مهرارقام رايانهشرك
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هايِ رايجِ  گمان از جعلّيات و معناتراشي  معنا كرده اند كه بي»گشاده عنان«— استفرهنگِ فرنودسارخود رونويسي از 
   . زبان است نويسانِ فارسي فرهنگ

  
توان پرسيد كه آيا اين كلمه در زمانِ فردوسي به زبانِ فارسي راه يافته  يِ تركي، مي ايِ آن از ريشهن به معنايِ آش»اخته«در موردِ 
هايِ تركي به فارسي   زيرا ورودِ واژه.نمايد بعيد ميكه به نظر . ن دوران ديده شده است يا نهاي از آ  و در هيچ نوشتهبوده يا نه

 به جا ست پس،. هايِ اقوامِ ترك به ايران رخ داده باشد كه آغازِ آن با روزگارِ پيريِ فردوسي همزمان است بايد بعد از هجوم مي
 رخاسته بگيريمآهيخته، به معنايِ بركشيده، ب/ آهخته/ آختهيِ فارسيِ اژه وازتر  كوتاه شده صورتي را در اين تركيب »اخته« كه
 »هار« آيا ست؟  چي»هار آهخته« و »زهار اخته«هايِ   در تركيبهار=زهاراما،  و ).نيامده استبه اين معنا  ها كه در فرهنگ(

ناسليِ زن و مرد و موهايِ پيرامونِ آن معنا  و جايِ آلتِ ت را شرمگاه»زهار«ها   است؟ فرهنگ»زهار«اي از  صورتِ كوتاه شده
 شاهنامهكند، كاربردِ اين صفت در   را نزدِ من بكل سست مي»زهار اخته«آنچه معنايِ داده شده برايِ ). نامه لغت: نكـ (كرده اند 

ب وجهي داشته باشد، برايِ  برايِ اس»كشيده خايه« به معنايِ »زهار اخته«اگر . )»زهار سواران چو شيرانِ اخته« (برايِ شير است
يعني يك  ؟»فربهي گيرد« چه؟ برايِ اين كه  برايِ، اگر بتواند،يِ شير را بكشد؟ و تازه آيا كسي جرأت داشته كه خايهشير چه؟ 

   !رژيمِ چاقي برايِ شيران؟
  

موهايِ بلندِ رسته بر  ( نر اسب و شيرِدسِ من اين است كه به معنايِ يالِست؟ ح  زهار يا هارِ اسب يا شير چيبايد پرسيد كه
كه باشند پرخشم روزِ « ،»هار آهخته« يا »زهار اخته«شيرانِ بنا بر اين، . هاست يِ شكوهِ نرينگيِ آن  است كه نشانه)شان گردن
 اين را در .شود يالِ شيرانِ نر هنگامِ غرّش و حمله تيز و برخاسته ميزيرا .  باشدي شيرانِ برخاسته يالتواند به معنا ، مي»شكار

دهد دو   را بيشتر در نظرِ من نيرو ميآنچه اين برداشت .شود ديد  مي هم-- ديگر  جانورانِ يالداربسا  و چه--موردِ يالِ خروس
اي پنجه را؛ براق كردن،  راست كردن، ستيخ كردن، باز كردن، چنان كه درنده«:  ستيِ دهخدا نامه لغت در »آهيختن«يِ معنا

شان در باد به   يالهايِ جنگي نيز كه نر اند و يالِ بلند دارند، هنگامِ تيزتازي اسب .»انتفاش، ستيخ كردن، چنان كه پر و موي را
ها ست كه  يِ آن»كشيده« يالِ بلند يا ه و زيباييِ اسبانِ نرابِ شكو يكي از اسب.)شود  مي]؟ [آهخته/آخته/اخته (شود هوا بلند مي

  :برد فردوسي در وصفِ رخش به كار مي
   و بلند و سترگزهار كشيده    اش به كردارِ گرگ يكي رخش بودـ    

يِ  ز مقولهاهمچنان بايد   مي»گردن اسبِ درازـ« داده اند، يعني »زهار كشيده« به فرهنگِ فرنودساربر اين اساس، معنايي كه در 
ها بعد از فردوسي دور از خراسان،   سدهيِ فارسيها  فرهنگبه ياد داشته باشيم كه (نويسانِ فارسي باشد  فرهنگهايِ معناتراشي

مويِ ـ  زهار به معنايِ كُپه بوده باشد، در موردِ ار در اصل به معنايِ يالِ جانوراگر زه. )خست در هندوستان، نوشته شده اندو ن
 از راهِ  بتوان گفت كهبسا  نيز چهست،، همانند اشان ، كه به يالِ جانوران، يعني موها يا پرهايِ پيرامونِ گردن آلتِ تناسليپيرامونِ

 را نيز »مويِ زهار«تِ تناسلي را نيز در بر گرفته و، سرانجام، تركيبِ رفته خودِ آلـ  آن اين معنا را به خود گرفته و رفتهقياس با 
  . داريم سلمان ديوانِ مسعودِ سعدِاش را از   كه پيشينهپديد آورده است،

  
اگر تاكنون ديگران حل  (د حل كنشاهنامهيا هار را در ها درست باشد و مشكلِ معنايِ زهار  ها و استدالل باري، اگر اين حدس

چنان .  آن دو با يكديگر استيِ هايِ زهار و هار و رابطه واژهيِ  و آن ريشه. ، يك مشكلِ اساسيِ ديگر باقي ست)نكرده باشند
ها برايِ  نگمعناهايي كه در فره.  به يك معنا به كار رفته انددو واژه به جايِ يكديگر و اين شاهنامههايِ  كه ديديم، در نسخه

  . ندك  مسأله نميِ ها كمكي به حلّ  و جز آن»بند رشته، سلك، گردن«  داده اند، يعني»هار«
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يِ فارسيِ ميانه و باستانِ اين دو   ريشه و-- كه اهلِ فيلولوژي هستند-- گذاشتمدريِ ماليري در ميانداستان را با آقايِ دكتر حي

يِ  ايشان در نامه. هايِ محلّي از ايشان جويا شدم يِ ايراني و گويش هايِ زنده ها را در ديگر زبان ِ آن واژه و همچنين رد
اما توجهِ ايشان به هماننديِ . هايِ پهلوي و اوستايي پيدا نكرده اند زبانر ها د الكترونيكيِ خود به من گفتند كه ردي از آن

، چنين نمود كه  »مو«ز يك ريشه و به معنايِ  در آلماني، و هر دو اHaar در انگليسي و hair با »هار«ويژه   و به»زهار«نزديكِ 
بايد با  زهار مي« ،)كنم شان به زبانِ فرانسه ترجمه مي نامها از كه من آن ر (به نظرِ ايشان. ِ  معما را به دست داده است  حلّكليدِ

kesara-) گيسو، يال( يِ سانسكريت از   اين واژه. در سانسكريت خويشاوند باشد*kaisaro- )گيسو(رزبانِ  در  س
 در khaeran*است و ) وهگيسويِ درازِ انب (caesariesيِ التينيِ  يِ واژه  سرچشمه سرچشمه گرفته و(PIE)اروپايي ـ  وـ  هند

  ». در انگليسي از آن برامده استhair  در آلماني وHaar، كه )proto-germanique(سرزبانِ ژرمني 
  

، در انگليسي و آلماني، را از اصلِ ژرمني Haar  وhairيِ  ام كردم دو واژه جويي كه من در منابعِ در دسترس وــ  ولي در جست
 ؛ و نيز    The Concise Oxford Dictionary of Word Origins, 1992  : نكـ(ته اند يِ نامعلوم دانس اما از ريشه

Oxford English Dictionary, second edition(.يِ ديگري از علمـَورانِ  تواند برداشتِ نحله  مي اين برداشت
رسد  به نظر مياما . هايِ پيشين بنگريم گيري دهد كه با يقين به نتيجه  امكانِ آن را نمي، به هر حال،شناسيِ تاريخي باشد و زبان
  .آيد به دست ميدر فارسي  »گيسو«اروپاييِ  وــ  يِ هند ريشه ـكاو وـ  از اين كندكه 
  

يِ كوتاه  مو ـ  به معنايِ كُپه* -bharيِ  از پايه* -bhrstiاروپاييِ ـ  ـو يِ هند  رويكرد به ريشهيابيِ زهار و هار  ريشهيك راهِ ديگرِ
، دانند  را از اين ريشه مي،به همين معنا در آلماني، Borste ، در انگليسيbristleيِ  واژه. ر پشتِ سگ و جانورانِ ديگر باشدب

   . ، به ترتيب، در فرانسه و انگليسي را brush وbrosseو نيز 
  Webster’s New World College Dictionary, Fourth Edition )نكـ (

  
نيز شناسي  در زبانكارِ من آشنايي و يِ   ندارم، و حوزهجوـ  وـ  امكانات و وقتِ چنداني برايِ جست از آن جا كه باري،
يِ  كنم و از همه  حدس يا فرض طرح مي به عنوانِ را از اين مقوالت دريافتِ خودشناسيِ تاريخي و تطبيقي نيست، زبان

در ايران و ...) كردي، بلوچي، مازندراني، پشتو، (هايِ ايراني  يِ زبان گويشي از شاخهـ  هايِ بوم زبانان و سخنگويانِ زبان فارسي
هايِ همانندي از  شان از صورت اي و محلّي هايِ منطقه ها و گويش كنم كه اگر ردي در زبان افغانستان و تاجيكستان دعوت مي

ن است به صورتي در زبانِ تركيِ آذري و مانندِ ها ممك اين واژه(.  خبر دهندشناسند،  مي»يال«به معنايِ يِ زهار و هار  دو واژه
و اين كه در ها  كاو در معنايِ اين واژهـ  وـ  شناسان برايِ كند شاهنامهو اين همچنين دعوتي ست از .) آن هم مانده باشد

اروپايي ـ  وـ  ايراني و هندهايِ  يِ زبان  شناسانِ تاريخيِ حوزه زبانو نيز از ؛  استها آمده  كدام صورتشاهنامهترِ  هايِ كهن  نسخه
  .يابيِ اين دو واژه  و ريشهجوـ  وـ  برايِ شركت در اين جست
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