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 شاهنامه مصدری کهن و متروک در

 
 * سجاد آیدِنلو

 .ایران ،مرکز اورميّه ،پيام نور گاهِیارِ دانشدانش
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 چکيده     

ذیرایي از بهـرام کــه لنبــک بـه پـش پس از اینـکور و لنبک آبـدر داستان بهرام گ     

 ت که بر اساس آن:ایستد بيتي اسمي
 گاهببنچيد/ ببخشيد/ بپيچيد/ بخندید و بنهاد بر پيش        که لنبک بدو داد شاهبرید آن       

دو قرینة دیگر، احتماالً صورت درستِ فعلِ و یکي شاهنامههای با توجّه به ضبط نسخه     

سـيم کـردن، تق»بـه معنـای « بَنجيـدن»است. این فعل از مصـدر « ببَنجيد»مصراعِ دوم 

است و مادّة مضارعي که برای ساختن این مصدر جعلـي/ اـانوی بـه « بریدن و خُرد کردن

« بَـن »پهلوی باشد. با این احتمـال « بَختَنِ»کار رفته است، شاید مادّة مضارعِ دومِ مصدرِ 

است و معني بيت بـا تصـحي ِ قياسـيِ « تقسيم کردن و بخشش»به معنای  *baj-از ریشة 

چنين خواهد بود: بهرام غذایي را که لنبک به او داد به دو یا چند بخش تقسيم « ببنجيد»

 کرد و روی ميز نهاد.

  .شاهنامهشناسي، دستور تاریخي، تصحي  قياسي، بَنجيدن، ریشهها: کليدواژه
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 مقدّمه

 ،شـنود کـه براهـامِ جهـودبهرام گور روزی در نخچيرگاه از پيرمردی مـي شاهنامهدر 

نـواز اسـت. بهـرام مـرد و ميهمـانکش، سقّایي جوانندوز و خسيس و لنبکِ آبمردی زرا

کس نباید از لنبک آب بخرد و خود شبانه، ناشناس به دهد منادی کنند که هيچفرمان مي

ه از شاه و سـپاه جـدا افتـاده و  گوید یکي از لشکریانِ ایران است کآید و ميدرِ خانة او مي

پـذیرد و بـه رویي او را مـيسپری کند. لنبک با شادی و گشاده جاخواهد شب را در آنمي

 ایستد:خدمت مي
ــد ــک دوی ــرام، لنب ــت به ــو بنشس  چ

 ای ســاخت از خــوردنيکــي چــارهی
ــرد ــه م ــت ای گرانمای ــرام گی ــه به  ب

 کــه لنبــک بــدو داد شــاهبریــد آن
 چو نان خـورده شـد ميزبـان در زمـان
 شــگیت آمــد او را از آن جشــن اوی

 

 ن  پيش آوریدیکي مهره شطر 
 بياورد هرگونه آوردني
 بنه مهرة بازی از بهر خورد

 گاهو بنهاد بر پيش ببنچيد
 بياورد یک جام مي شادمان

 روی گیتار و آن تازه  وزان چرب
 (128- 122/ 8: 3181، )فردوسي         

در  در بيـت چهـارم اسـت کـه« ببنچيـد»برانگيز در ایـن ابيـات واژة نکتة لغویِ توجّه     

مطلق آمده و در چاپ دوم )چهار جلدیِ( این ویـرایش  خالقي جالل ویرایشِ دومِ تصحي ِ 

تصـحي ِ  ششمِدر دفتر (. 311/ 122/ 1: 3182، )فردوسيباز به همين صورت ضبط شده است 

بـه جـای لغـت  اسـت، کاری محمود اميدساالر انجام گرفتهمطلق که با هم خالقي نخستِ

 ه و ضبط بيت چنين است:آمد« ببخشيد»مذکور 
 کــه لنبــک بــدو داد شــاهبدیــد آن

 
 گاهببخشيد و بنهاد بر پيش 

    (181/ 2الف:  3122، )فردوسي             

را « ديببخشـ» هـای شـاهنامهادداشـتیاميدسـاالر در توضـي  ایـن بيـت در  محمود     

 .(381/بخش سوم :3183،مطلق)اميدساالر در خالقي است معنا کرده« پاره کردقسمت کرد، پاره»

ها که مسـتدرکاتي بـر توضـيحات خـود و دو ای بر این یادداشتمطلق در آویزه امّا خالقي

بهتـر » ستا  دربارة این بيت نوشته ،است های شاهنامهادداشتیکارشان در چاپ قبليِ هم

خوانـد  ببنچيد را پذیرفت و در آغاز مصراع بریدنویسش  لنروی از ياست در مصراع نخستين به پ

چه را لنبک از خوراکي گوید بهرام آن، مي"کمک نمودن، یاری کردن"به معني بنچيدن از مصدر 

هـا در گـواه بدو داد برید و کمک کرد و آن را باالی اطـا  )روی ميـز یـا سـیره( چيـد... فرهنـ 

گوناگوني  يطبّا معاناالبه نقل از آنندراج و ناظم نامهلغتولي در  ،چيزی ندارند بنچيدنیا  بنجيدن
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که شـاید از همـين بيـت  "یاری کردن، قطعه قطعه بریدن"برای این واژه یاد شده است از جمله 

نامـة واژهایشان در  (.312: هاای بر یادداشت، بخش آویزه3183مطلقخالقي« )شاهنامه گرفته باشند
بيـت یادشـده وارد با استناد بـه « یاری کردن»را به معنای « بنچيدن»هم ضبط  شاهنامه

 (.18: 3182، مطلق )خالقي است کرده

 بحث و بررسي
کار رفته در داستان بهرام گور و لنبـک به ةپيش از آغاز بحث دربارة ضبط و معنای واژ

سقّا باید دربارة نخستين کلمة مصراعِ اوّلِ بيت چهارم یادآوری کرد که فقط در دو نسـخة 

الف:  ،3122)فردوسينوشته شده است  «برید»این واژه  مهظیرناو حاشية  ه. ( 111)لنينگراد 

های مبنایِ تصحي ِ نخستِ نویسو در همة دست (8/3381: 3111،؛ مستوفي1/ زیرنویس181/ 2

و  (221: 3128، )فردوسـيژوزف و دو نسـخة سـن ششـمکارشان در دفتر مطلق و هم خالقي

 رایفلمّـا »اری نيز بيت را به صورت آمده است. بند« بدید» (131: الف 3118)فردوسيسعدلو 

ترجمـه کـرده اسـت کـه از واژة  (21/ 8: 3111)البنداری،« بهرام ذلک ضحک امّ اشتغل باالکل

بـوده اسـت. بنـابر « بدید»نویسِ مورد استیادة او هم توان دانست نگاشتة دستمي« رای»

مطلـق و  خـالقيودِ ـه در تصحي ِ نخسـتِ خــکبيت چنان ةن ضبط درستِ اوّلين کلمـای

بـه دو « بدیـد»ها است. در بعضي نسخه« بدید»های معروف آمده کارشان و دیگر چاپهم

گي و شـماری از ـای سنــهـه چـاپـجـا بـتغيير یافته و از آن« ستد»و « بخورد»صورتِ 

 اعتبارتر راه یافته است که درخورِ توجّه نيست.های کمچاپ

در بيـتِ مـورد بحـث، دقيـق و « یـاری کـردن»نـای به مع« بنچيدن»به نظر نگارنده      

چـه رساند که بهرام آندر مصراع دوم، این معني را مي« بنهاد»زیرا فعل  .پذیرفتني نيست

پس احتماالً  .را لنبک بدو داده بر ميز/ خوان نهاده است و تکرار آن نوعي حشو خواهد بود

های ایـن کلمـه بـدان دگرسانيضبطِ اصلي، لغت و معنای دیگری است که باید از بررسي 

هـای دفتـر بدلمورد نظر را بر اساس نسخه ةهای واژرسيد. به همين منظور اختالف ضبط

، در اسـت نویس دیگر که دیده شدهکارشان و چند دستمطلق و هم تصحي ِ خالقيششمِ 

 آوریم:زیر مي

، ه. ( )فردوسـي 213ن )ه. (، لنـد 118ه. (، کراچي ) 211های لندن/ بریتانيا )نسخهببخشيد: 

 (1/ زیرنویس181/ 2الف:  3122

 (.221 :3128، )فردوسيه. (  2و اوایل قرن 1ژوزف )احتماالً اواخر قرن سنبپيچيد: 

(، انسـتيتوی خاورشناسـي 211ه. (، ليدن ) 113توپقاپوسرای ) نقطه(:)سه حرف اوّل بي جيدس

 (. 3381/ 8: 3111، ستوفي)م ظیرنامهو حاشية  الف: همان( 3122،)فردوسي (218)
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 ه. (. 111نقطه(: لنينگراد )دو حرف اوّل بي) ئئنچيد 

(، 281(، بـــرلين )218ه. (، آکســـیورد ) 212ه. (، واتيکـــان ) 182قـــاهره )بخندیـــد: 

 211(؛ سليمانيه )1/ زیرنویس181/ 2الف:  3122،فردوسي بنگرید: (، )811توپقاپوسرای )

ه. ،  3138ب(؛  پـاریس )111ه. ، برگ  811مقدمّه:  الف(؛ پاریس )تاریخ 321ه. ، برگ

 و....ب( 182برگ 

ه. ،  882خانـة مجلـس )الف(؛ کتـاب 111ه. ، برگ 2خانة مجلس )احتماالً سدة کتاب: ببيجيد

 ب(.311برگ 

 (. 131: الف 3118، )فردوسينقطه(: سعدلو )حرف اوّل بي ئخندید

 الف(. 181ه. ، برگ  811نقطه(: پاریس )م بي)حروف اوّل، دوم و چهارمِ کلمة دوئئچئد به

ه. ،  8و 2خانـة مجلـس )احتمـاالً قـرن نقطه(: کتـاب)حروف دوم و سومِ کلمة دوم بيحد ئببه

 الف(. 111ه. ، برگ  31خانة مجلس )احتماالً قرن الف(؛ کتاب 231برگ

ضبطِ کلِّ بيت تغييـر  )احتماالً از سدة نهم(خانة ملّي پاریس های کتابدر یکي از نسخه     

ــاد در   ها بياورد درخورد شاهخورش  یافته و واژة مورد بحث حذف شده است: ــاه بنه ــرِ ش ب

 الف( 181گاه )برگ پيش

کارشـان کـه مطلـق و هـم از ميان این وجوهِ مختلف غير از تصحي ِ اوّل و دومِ خالقي     

هـای سـنگي اب شـده، چـاپانتخ« ببنچيد»و صورتِ قياسيِ « ببخشيد»دیدیم به ترتيب 

و  (1/388: 3121، ؛ فردوسـي338/ 1: 3112، ؛ فردوسـي381/  1: 3818فردوسـيبنگرید:  )برای نمونه

ــان  ــيماک ــاور  (،3181/ 1: 3288، )فردوس ــة خ ــي،کالل ــياقي( 811/ 1: 3111)فردوس  و دبيرس

هــای مســکو انــد و نویســشِ مختــارِ چــاپآورده «بپيچيــد»( 8181/ 1ب: 3122،فردوســي←)

، )فردوسـي جيحـوني(؛ 311/ 1/ 1: 3111،فردوسـيبهبودی ) -؛ قریب(138/ 1: 3111، )فردوسي

ــزّازی؛ (311/ 3118/ 1ب: 3118 ــزّازی ک ــر(812 :3121، )ک ــ؛ ق و  (3311/ 8: 3122، )فردوســي بی

است. ضـبط نسـخة اسـاسِ  «بخندید» (112/ 1: 3183، )فردوسي ویرایش نهایيِ چاپ مسکو

کـه اسـت و احتمـاالً دليـلِ ایـن« ببخشـيد»ه. (  211)بریتانيـا  ها یعني لنـدن/این چاپ

 ،انـدهای دیگر برگزیدهنویسرا از دست« بخندید»مصحّحان، آن را کنار گذاشته و صورتِ 

فلمّا رای » :استناد به ترجمة بنداری است که مالحظه شد بيت را چنين ترجمه کرده است

دهد کـه نشان مي« ضحک»فعلِ  (.28/ 8: 3111ری)البندا« امّ اشتغل باالکل ضحکبهرام ذلک 

کتابت شده بـوده اسـت. ایـن را هـم بایـد « بخندید»نویسِ مبنای ترجمة او هم در دست

 افزود که بيتِ محلّ بحث در دو چاپ ژول مول و بروخيم نيامده است. 
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 تـوان دریافـت کـهمـي شـاهنامههای لغت مورد نظر در نسخ با دقّت در اختالف ضبط     

شده اسـت و های تغييریافته و سادهنگاشته« بخندید»و « بپيچيد»، «ببخشيد»های صورت

گر جُست که چون کاتبـان ینقطة دهای کموجهِ اصلي و درستِ واژه را باید در بين نویسش

مطلـق از ضـبط  . خـالقيانـدی مـبهم نوشـتههـااند آن را بشناسند به این صورتنتوانسته

« ببنچيد»تصحي  قياسيِ  (111)نویس لنينگراد در دست نقطه(ل بي)دو حرف اوّ« ديئئنچ»

و  نقطـه()سـه حـرف اوّل بـي« دـجيـس»ه ـه وجـه بـّا توجـارنده بـو نگ است ام دادهـرا انج

انيِ ـد نسـخه، ضـبط و معــ( در چنـنقطـهروف دوم و سـومِ کلمـة دوم بـيـ)ح« حيدئببه»

شناسيِ احتماليِ لغت، های ایراني و ریشهشهای فارسي، کاربردهایي در برخي گویفرهن 

بخـش تقسيم کردن و بخش»( به معني banjidan« )بَنجيدن»از مصدر « ببَنجيد»صورتِ 

      :کندرا پيشنهاد مي« کردن
 کــه لنبــک بــدو داد شــاهبدیــد آن

 

   گاهو بنهاد بر پيش ببَنجيد 
 

، است که دیده و بررسي شده دهم(تا سدة  لغت فرس)از های قدیميِ فارسي در فرهن      

ــادّة  ــدن/ »ظــاهراً م ــدنچنببنجي ــا bančidan/ banjidan« )ي ــدن»( ی ــدن/ پنچي « پنجي

(pančidan/ panjidanنيامـده اسـت و گویـا ) ه. ( 3111)آغـاز تـیليف:  فرهنـ  شـعوری 

( را آورده و به نقل از مشکالت panjidan« )پنجيدن»ای است که صورت نامهنخستين واژه

در  .ذیـل پنجيـدن( :3111، )دهخـدامعنا کـرده اسـت « پاره کردن»حمد بن اسماعيل آن را ا

ابـت  يبا )ب( و به ایـن چنـد معنـ« بَنجيدن» ه. ( 3112 -3882)تیليفِ  فرهن  آنندراج

پـاره نمـودن و قسـمت کـردن شده است: مینوس گردیدن و میلوف شدن، یاری دادن، پاره

هم این واژه با )ب( نوشته و عالوه بـر معـانيِ  االطبّافرهن  ناظمدر  (.118/ 3: 3111، )پادشاه

کمـک »، چند معنای دیگر نيز برای آن ذکر/ افزوده شـده اسـت فرهن  آنندراجمذکور در 

مهربـان ، سـاختن و کنانيـدنقطعه بریدن، منقسم کردن، خرد کردن، کردن و یاری کردن، قطعه

 (.   221 / 3: 3111، )نیيسي [3] «طلوع کردن، برخاستن ،شدن

 آننـدراجهمة معانيِ این واژه را از دو فرهنـ  « بنجيدن»دهخدا ذیل  اکبرعليمرحوم      

، )دهخـدا است نقل کرده و هيچ شاهدی برای کابرد آن در متون فارسي نداده االطبّاناظمو 

بـرای  را« کمک کردن، یاری کردن»معين فقط معنای  محمّدشادروان  ذیل بنجيدن(. :3111

 (.128 / 3: 3113، )معـين اسـت قياس کرده bāxtan [8]نوشته و آن را با پهلویِ « بَنجيدن»

: 3122، )ادیب طوسي است را بازنوشته فرهن  فارسيِ معينمرحوم ادیب طوسي نيز توضي  

( مـدخل و بـر اسـاس panjidanاین مصـدر بـا )پ( ) های فارسيذیل فرهن در  (.83 / 3

، )رواقيبرای آن نوشته شده است « خميازه کشيدن»معنای مصادراللغه  شاهدی از فرهن 
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در « دنيـبنج»هم پس از ذکر معـانيِ  نامة مصدرهای زبان فارسيبندر کتاب  (.81: 3123

نویس از شخصي به نام ارمـوی به استناد یک متنِ دست االطبّاناظمو  آنندراجهای فرهن 

آوردنِ و البتّه بـي« فرو کردن، جا دادن»است معنای خانة مولّف موجود اانوی که در کتاب

این لغت به سببِ تصـحيف  (.312: 3182، )افشـارگواه، بر معانيِ این مصدر افزوده شده است 

 های ایـن مـتن، در هـيچتر در چاپهای سادهو انتخاب صورت شاهنامهو تحریف در نسخ 

 خـالقي نامـة شـاهنامةواژهز از جـ ،شاهنامههای اختصاصيِ قدیمي و جدیدِ یک از فرهن 

 شود.دیده نمي ،مطلق

بـدون شـاهد اسـت و  ،های فارسـيو معانيِ گوناگون آن در فرهن « بَنجيدن»مصدر      

مستند بر یک فرهن  « خميازه کشيدن»به معنای « پنجيدن»که گذشت تنها وجه چنان

افزارهـای مختلـف و نـرمهـای زبـاني عربي به فارسي است. تا جایي که نگارنده در پيکـره

های فعلي و وصیي آن فقط پن  بار در سـه بخـش از و صورت« بنجيدن»جو کرده وجست

        : [1] جرجاني از سدة ششم به کار رفته است اغراض الطبيّه و مباحث العالیيةکتاب 
و اگـر  ...بنجيـدهرگاه کي به دفعه دوم خون دشخوار بيرون آید رگ را نشاید فشارد و نشاید . »3

 (.383 / 3: 3121، )جرجاني« سر رگ آماسيده باشد هم چنين باید کرد

از  بنجيـدنو آغـاز  بنجنـدها افکنند که بـر وی اسـت و رگ را اندر ميان دو خط از این خط. »8

تا رگ بگسالند به همه حـال از جانـب  بنجندميجانب روی به جانب گوش کنند و هم بر آن سو 

يز برند اگر خواهد هر دو سر رگ را داغ کنند و اگـر خواهنـد کـي داغ گوش بگسلد وگر سر رگ ن

 (.381/ 3: )همان« بگذارند تا هر دو سر رگ پس بازنشيند و سر اندرکشد

هرگاه کي خراجي شکافته شود و ریم از وی پاک کـرده آیـد زود پوسـت را بـر گوشـت بایـد . »1

« ببستن تا پوست بر گوشـت رسـته شـودبر شکل بالشي بر وی نهادن و  بنجيدهدوسانيد و خرقة 
  (.118/ 3: )همان

جرجـاني هـم آمـده و در همـة مـوارد بـه جـای  شاهيِذخيرة خوارزماین جمالت در      

/ 8؛ 283/ 3: 3183، )جرجـانينوشـته شـده اسـت « پيچيدن»و فعل و صیتِ آن، « بنجيدن»

کنـد و بـر ایـن اسـاس يد ميهم این معنا را تیی اغراض الطبّيهسيا  کالم در  (.81/ 1؛ 218

هـای فارسـي یک از فرهن که اتّیاقاً در هيچ« بنجيدن»برای « پيچيدن»فعالً فقط معنای 

 [1] نيز نيامده، شاهد دارد.

بـرای شناسـایي و مـدخل  يروش درست و علم ،هادر تحقيقات لغوی و تدوین فرهن     

د بـر شـاهد/ شـواهد اسـتعمال در ها اسـتنانگاری( آنگذاری )تعریفها و معنيکردن واژه

و  فرهن  شـعوریهای فارسي از متون است. از این روی دانسته نيست که مولّیانِ فرهن 
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و معـاني متعـدّد آن را از کجـا و چـه منبـا/ منـابا یـا « بنجيـدن»غت ـه بعد لـب آنندراج

ن اسـت کـه ترین داوری و گمان ایبينانهترین و خوشاند. سادههایي به دست آوردهگواهي

را در متـوني دیـده و معنـای آن را از آن کاربردهـا « بنجيـدن»هـای فعلـيِ ها صـورتآن

اند. پيداست که چنين حدسـي ل شاهد/ شواهد مربوط را نياوردهيولي به هر دل ،اندبرگرفته

گيری باشد و به همـين دليـل غيـر از های واژگاني پایة بحث و نتيجهتواند در پژوهشنمي

های فارسي چندان درخـورِ اعتنـا در فرهن « بنجيدن»مختلفِ  يِ، معان«چيدنپي»معنای 

را بـرای ایـن مصـدر تییيـد « تقسيم کردن، بریدن و خُرد کردن»چه معنای امّا آن ،نيست

هـای بـه ایـن معنـي در شـماری از گـویش های مشابه،کاربرد آن و برخي صورت ،کندمي

 ایراني است.

( بـه معنـای benjendan« )بِنجِنـدن»( و benjidan« )نجيـدنبِ»در گویش دماوندی      

« بِـنجِن»در هـزار رودی  (،138: 3181؛ کيـا12: 3121)آذرلـي« خرد کردن و ریزریز کـردن»

(benjen در معني )«از قصبات افتـر و و در گویش افتر  (121/ 8: 3128، دوست)حسن« بریدن(

اسـتعمال « خـرد کـردن»( در معنـي benjenāun« )بِنجِناون» وه(ـپشت کوهِ بخش فيروزکـ

بـه « بنجيـدن»که مصدر  گیتتوان های گویشي مياز این نمونه (.138: 3181،)کياشود مي

و  / داردوجـود داشـته هـای ایرانـيها و گویشزباندر « پاره کردن و بخش کردن»معنای 

 رسي است.فعالً یگانه شاهدِ آن در متون فا« ببنجيد»با تصحي ِ قياسيِ  شاهنامهبيت 

را با )ب( مدخل « بنجيدن»مصدر  ،شناختي زبان فارسيفرهن  ریشهدوست در حسن    

را بـرای آن از « قطعه کردن، بریدن، منقسم کردن، خرد کـردنقطعه»کرده و فقط معنای 

مادّة مضارع ایـن فعـل یعنـي بَـن  »اند. به نظر ایشان آورده و بدون شاهد االطبّافرهن  ناظم

[ -n–بـا ميانونـد ] vaik: vič( احتماالً به لغـت بيخـتن مربـوط و از ریشـة *ه جای بِن )ظاهراً ب

 « بهره، بخش، سـهم، قسـمت» vēčakمشتق است. قس فارسي ميانه: « برگزیدن، انتخاب کردن»
 (.131/ 3: 3181دوست،)حسن

و در کنـد در معنای مذکور طرح مي« بَنجيدن»نگارنده حدس دیگری را دربارة ریشة      

( بـه معنـي baxtan« )بَخـتَن»دهـد. در پهلـوی مصـدر معرض داوری متخصّصان قرار مي

( baxt« )بَخـت»است. مادّة ماضي آن به صورت « بخش کردن، سهم دادن و مقرّر کردن»

( در این زبان کاربرد دارد. مادّة مضارعِ ایـن فعـل baxš« )بخش»و مادّة مضارعش به گونة 

در همان معنایِ « بخشيدن»)یدن( به شکل مصدر جعلي/ اانویِ  )بخش( با گرفتن عالمتِ

؛ منصوری 21 - 22: 3121،)منصوری  [1] در فارسي دری استعمال شده است« تقسيم کردن»

، «الیخـتن»، «آهخـتن/ آهيخـتن»به قياسِ مصدرهایي ماننـد  (.21- 18: 3121، زادهو حسـن
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، «رنـ »، «الیـن »، «آهـن »هـا نمضـارع آ ةکـه مـادّ« فرهيختن»و « سَختن»، «رَختن»

، «آهنجيدن»به صورت مصدر جعلي/ اانویِ « بخشيدن»است و مانند « فرهن »و « سن »

 ،در فارسـي بـه کـار رفتـه اسـت« فرهنجيـدن»و « سـنجيدن»، «رنجيدن»، «الینجيدن»

باشـد کـه هماننـد « بَخـتَن»( مادّة مضارعِ دوم/ دیگـرِ banj« )بن »رود شاید احتمال مي

( در فارسـي دری banjidan« )بنجيـدن»های مشابه به شکل مصدر جعلـي/ اـانویِ نهنمو

بـه کـار گرفتـه  شاهنامهکهن ساخته شده و احتماالً فردوسي وجه فعلي آن را در بيتي از 

بسـيار نـادر و « بخـش»یعني « بَختَن»است. این مادّة مضارع نسبت به دیگر مادّة مضارعِ 

 متروک است.

 ( را ظـاهراً بایـد از ریشـة banj« )بـن »ان درسـت باشـد مـادّة مضـارعِ اگر این گمـ     

baj* ن»دانست که در آن( »n پيش از آخرین صامتِ ریشه افـزوده شـده و مـادّة مضـارع )

  از ریشـة پـيش هنـدواروپایيِ« تقسـيم کـردن و بخشـش»به معنـای *bajساخته است. 

-eH2ghb هـای اوسـتایيِ: ر صـورتاست و د« تقسيم کردن و سهيم شدن»به معنایbaž، 

)دربـارة ایـن شود دیده مي bhajو سنسکریتِ:  -bigفارسي باستانِ:  ،baxštāاوستایيِ کهنِ: 

  (.Cheung, 2007: 1-2←ریشه

که فعلي دو مادّة مضارع داشته باشد که یکـي این نکته را هم باید خاطرنشان کرد این     

های دیگری جز از نمونه ،اانوی ساخته شده باشد پرکاربردتر باشد و یا از آن مصدر جعلي/

 دارد. مثالً:« بَختَن»

باشيدن             پنافتن )دور کردن، مهار کردن(: الف( پنـام     ←بودن: الف( بو    ب( باش

 پنافيدن←ب( پناف

 گيرینتيجه
م دهد که در بيت مورد بحث از داسـتان بهـراچه گیتيم نگارنده احتمال ميبر پایة آن

بـه کـار « تقسـيم کـردن»در معنای « بَنجيدن»از مصدر « ببنجيد»گور و لنبک سقّا فعلِ 

و به تبـا،  شاهنامهنامة را در واژه« بنجيدن: بخش کردن»رفته و به استناد این شاهد باید 

کـه لنبـک )بدیـد آنفرهن  جاما زبان فارسي وارد کرد. با این تصحي  قياسيِ پيشـنهادی 

مرادِ بيت این است که بهرام گـور بـه خـوراکي کـه گاه( نجيد و بنهاد بر پيشبدو داد شاه/ بب

( تقسيم کـرد و به دو یا چند بخش لنبک به او داد نگاه کرد و آن را )برای خود و ميزبانش

بـه «( قسمت کـردن»به معنای « بخشيدن»)از « ببخشيد»شدة روی ميز نهاد. ضبطِ ساده

، به لحاظ معنایي دقيقاً معادل و مویّدِ وجه و شاهنامههای در بعضي نسخه« ببنجيد»جای 
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غذا بـر « کردن يمتقس»کند که در این بيت سخن از معنای پيشنهادشده است و تییيد مي

اسـت و « ببنجيـد»گونـة مصـحّفِ « ببيچيـد»های این بيت بدلنسخه سر خوان است. در

ترین بنداری را نيز دارد، ساده نویسِ کهنِ مورد استیادةکه از قضا پشتوانة دست«بخندید»

کـه گیتـيم همـه نقطة دیگر نيز چنـانهای کمصورتِ تغييریافتة این ضبط است. نویسش

 اند امال و معنای آن را بدانند.است که نتوانسته« ببنجيد»رونویسيِ مبهمِ کاتبان از 

 يحدسـ مهشـاهناگو در بيـت وچون احتمال دارد دربارة صورت اصليِ لغتِ مورد گیت     

نگارنده در پایان برای تکميل بحث، آن را طـرح  ،دیگر نيز به ذهن بعضي از محقّقان برسد

های خویش گشایياسکندر در گيتي شاهنامهنویسد. در کند و نظرش را در این باره ميمي

انـد و بـه اسـکندر کاری اژدهـایي بـه سـتوه آمـدهرسد که مردمانش از زیانبه شهری مي

 گویند هر شب باید پن  گاو برای پتياره ببرند:ند و ميبرشکایت مي
 هبدان تا نياید بدین روی کو

 
 از ما گروها گروه نينجامد 

 (138/ 8: 3181، )فردوسي                 

هـا نـویسدر دسـت« نينجامد»های برخي پژوهندگان با در نظر داشتنِ اختالف ضبط     

انـد کـه شـاید ضـبط اصـلي درسـتي احتمـال دادهبـه( 1/ زیرنـویس21/ 2الف:  3122)فردوسي

ب، کتـاب 3118)فردوسياست « پاره کردنپاره»به معنای « انجایيدن»بوده که از « نينجاید»

بر همين اساس شاید ایـن احتمـال پـيش نهـاده    [2] (.111- 118: 3188؛ قاسمي882: صیر

اسـت « بينجيـد»رسـت واژه شود که در بيت مذکور از داستان بهرام و لنبک نيز صورت د

 .است نقطه تبدیل شدهو وجوهِ کم« بپيچيد»که در نسخ به 

بـه کـار « پاره کردن، ریزریز کردن و زخـم زدن»در زبان فارسي به معنای « انجيدن»     

: 3118، نامة فارسـيلغتذیل انجيدن؛  :3111، ؛ دهخدا822- 821/ 3: 3181، دوست)حسنرفته است 

الخـط بـه ترین گواه آن از نظر معنا و رسمو نزدیک (11: 3121، زادهو حسن؛ منصوری 1232/ 1

چندان تيغ گزاردند »... است که  قصص قرآن مجيدبيتِ ميزبانيِ لنبک از بهرام این جمله از 

بـا  (.121: 3121، قصص قرآن مجيـد)« بينجيدندبيک دیگر که آن درخت را از بن و بيخ بکندند و 

و بنهـاد بـر  بينجيـد»را هـم بـه صـورتِ  شاهنامهای مصراع شاید عدّهتوجّه به این شاهد 

و متـون دیگـر،  شاهنامهدر « انجيدن»به سبب کاربردهای فعليِ  ابخوانند و حتّ« گاهپيش

ن وجه نسبت یولي به نظر نگارنده ا ،بدانند« بَنجيدن»گواهِ تر از وجه نادر و فعالً بيدرست

کـه از بيـتِ داسـتان اسـکندر در چنـان« انجيـدن»زیـرا  ،تر استنامحتمل« بنجيدن»به 

ریزریـز کـردن، دریـدن و زخمـي »عموماً در معنـایِ  ،آیدو دیگر شواهدِ آن برمي شاهنامه

رساني و نـابودی اسـتعمال شـده اسـت و نـوعي میهـومِ تنـدی و به منظورِ آسيب« کردن
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لنبـک اصـالً مـورد نظـر  پرخاش و فشار و ضربت در خود دارد که در بيتِ روایتِ بهـرام و

 نماید.تر ميمناسب« دن: قسمت کردنيبَنج»نيست و همان 

 هانوشتپي
 ست.االطبّافرهن  ناظمدر « بنجيدن»کلماتي که سياه شده معانيِ جدیدِ  .3

پهلـوی بـه معنـای  bōxtanآوانگاریِ متن فرهن  به همين صورت است امّـا ظـاهراً منظـور . 8

 .(11: 3121مکنزی) . بنگرید:است« ن و رستگاریرهایي بخشيدن، نجات داد»
نویسـيِ فرهنگسـتان زبـان و ادب فارسـي و بـه لطـف . این شواهد از پيکرة زبانيِ گروه فرهنـ 1

 ابوالیضل خطيبي استخراج شده است.

باشد. بـرای ایـن « شکستن»در معني * bajتواند از ریشة مي« پيچيدن»به معنای « بنجيدن. »1

 (. Cheung 2007: 3-4)، بنگرید: ی آنریشه و کاربردها
به « کنندة روح و زندگيتقسيم»به معنای « بَختارجان». مادّة ماضي آن در ترکيبِ صیت فاعليِ 1

 .(131 / 3: 3181، دوستحسن). بنگرید: کار رفته است
مطلـق، خـالقي←داننـدتـر مـيرا محتمـل« نينجامد»چنان وجه مطلق هم . با این حال خالقي2

 .11- 18، صص3188، مهر و آبان82و 81، شمارة بخارا، «نقدی بر نقدی»ل؛ جال
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 منابافهرست 

 هزار. :، تهرانهای ایرانفرهن  واژگان گویش .(3121) .آذرلي، غالمرضا -

موسّسـة مطالعـات  :، تهـرانفرهنـ  لغـات ادبـي .(3122) .ادیب طوسي، محمّـدامين -

 گاه مک گيل.دانش -گاه تهراناسالمي دانش

 مروارید. :، تهراننامة مصدرهای زبان فارسيبن .(3182) .افشار، شایان -

مطبعـه دار  :، تصحي  عبدالوهّاب عزّام، قـاهرهالشاهنامه .(3111) .الدینالبنداری، قوام -

 الکتب المصریه.

، زیـر نظـر سـيّد محمّـد دبيرسـياقي، فرهن  آننـدراج .(3111) .پادشاه )شاد(، محمّد -

 خيّام. :هرانت

 نویسي فرهنگستان زبان و ادب فارسي.پيکرة زبانيِ گروه فرهن  -
، تصـحي  االغراض الطبيّه و المباحـث العالیيـه .(3121) .جرجاني، اسماعيل بن حسن -

 کاری فرهنگستان علوم.گاه تهران با همدانش :بخش، تهرانحسن تاج

موسّسـة احيـاط طـبّ  :، قمشاهيذخيرة خوارزم .(3183) .جرجاني، اسماعيل بن حسن -

 طبيعي.

، های ایرانيها و گویشموضوعي زبان -فرهن  تطبيقي .(3128) .دوست، محمّدحسن -

 فرهنگستان زبان و ادب فارسي. :تهران

فرهنگسـتان  :، تهرانشناختي زبان فارسيفرهن  ریشه .(3181) .دوست، محمّدحسن -

 زبان و ادب فارسي.

کاری محمـود اميدسـاالر و ، با همهای شاهنامهدداشتای .(3183) .مطلق، جاللخالقي -

 .  8مرکز دایرة المعارف بزرگ اسالمي، چ :ابوالیضل خطيبي، تهران

، بـه کوشـش فاطمـه مهـری و گاللـه نامة شاهنامهواژه .(3182) .مطلق، جالل خالقي -

 سخن. :هنری، تهران

 از دورة جدید. 8چ :گاه تهران، تهران، دانشنامهلغت .(3111) .دهخدا، علي اکبر -

کاری مـریم ميرشمسـي، تهـران، ، با همهای فارسيذیل فرهن (، 3123رواقي، علي ) -

 هرمس.

ه. (، شـمارة  2خانة مجلس )احتماالً از سده ، نسخة کتابشاهنامه .فردوسي، ابوالقاسم -

 .22122ابت 

 خانة سليمانيه.ه.  کتاب 211، نسخة مورّخ شاهنامه .فردوسي، ابوالقاسم -
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ه. ،  8و 2خانة مجلس، احتماالً کتابت قرون ، نسخة کتابشاهنامه .دوسي، ابوالقاسمفر -

 .23228شمارة ابت 

خانة ملّي پاریس، احتماالً کتابتِ قـرن نهـم، ، نسخة کتابشاهنامه .فردوسي، ابوالقاسم -

 .Suppl. Pers. 1280به شمارة 

نة ملّي پاریس، بـه شـمارة خاه.  کتاب 811، نسخة مورّخ شاهنامهفردوسي، ابوالقاسم.  -

Persan 228. 

 811خانة ملّي پاریس، تـاریخ مقدّمـه ، نسخة ناقص کتابشاهنامه .فردوسي، ابوالقاسم -

 .Persan 489ه. ، به شمارة 

خانـة مجلـس، شـمارة ابـت ه.  کتاب 882، نسخة مورّخ شاهنامه .فردوسي، ابوالقاسم -

28181. 

ه. (، شـمارة  31خانة مجلس )احتماالً قـرن ، نسخة کتابشاهنامه .فردوسي، ابوالقاسم -

 .31811ابت 

خانة ملّي پاریس، به شمارة ه.  کتاب 3138، نسخة مورّخ شاهنامه .فردوسي، ابوالقاسم -

Suppl. Pers. 490. 15413. 

چاپ سـنگي بـه خـطّ اوليـا سـميا شـيرازی،  شاهنامه، .(3818) .فردوسي، ابوالقاسم -

 فروشي وصال.کتاب

 .8جاویدان، چ :، تهرانشاهنامة اميربهادری .(3112) .قاسمفردوسي، ابوال -

 ، به کوشش ترنر ماکان، کلکته.شاهنامه .(3288) .فردوسي، ابوالقاسم -

، به کوشش مهدی قریب و محمّدعلي بهبـودی، شاهنامه .(3111) .فردوسي، ابوالقاسم -

 توس. :تهران

بـه کوشـش سـعيد  )بـر اسـاس چـاپ مسـکو(، شاهنامه .(3111) .فردوسي، ابوالقاسم -

 قطره. :حميدیان، تهران

پدیـده  :، به کوشش محمّد رمضـاني، تهـرانشاهنامه .الف( 3111) .فردوسي، ابوالقاسم -

 .1)کاللة خاور(، چ

اهلل ، بـا مقدّمـة فـت راه با خمسة نظاميشاهنامه هم  .الف( 3118) .فردوسي، ابوالقاسم -

 .المعارف بزرگ اسالميهمرکز دایر :مجتبایي، تهران

ــي، ابوالقاســم - ــاهنامه .ب(3118) .فردوس ــ ا، تصــحي  مصــطیش ــوني، اصی  :هانـجيح

 پژوهي.شاهنامه
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بـا حواشـي  ،ه. ( 3812شاهنامه )چاپ سـنگي بمبئـي  .(3121) .فردوسي، ابوالقاسم -

 اشتاد. :الشعرا بهار، به کوشش علي ميرانصاری، تهرانملک

مطلق، دفتر ششـم بـا ل خالقي، تصحي  جالشاهنامه .الف( 3122) .فردوسي، ابوالقاسم -

مرکـز : کاری ابوالیضل خطيبي، تهـرانکاری محمود اميدساالر و دفتر هیتم با همهم

 المعارف بزرگ اسالمي.هدایر

 :، به کوشش سيّد محمّـد دبيرسـياقي، تهـرانشاهنامه .ب(3122) .فردوسي، ابوالقاسم -

 قطره.

 دوستان. :قریب، تهران ، تصحي  مهدیشاهنامه .ج(3122) .فردوسي، ابوالقاسم -

برگردان از روی نسخة کتابت اواخر سـدة شاهنامه )نسخه .(3128) .فردوسي، ابوالقاسم -
-گـاه سـنخانة شرقي وابسته به دانشهیتم و اوایل سدة هشتم هجری قمری، کتاب

به کوشـش ایـرج افشـار، محمـود اميدسـاالر، نـادر  ،(NC.43ژوزف بيروت، شمارة 

 طالیه. :نمطلّبي کاشاني، تهرا

زیـر نظـر مهـدی  ،)ویرایش نهایي چاپ مسکو( شاهنامه .(3183) .فردوسي، ابوالقاسم -

 گاه خاورشناسي مسکو.کاری دانشسروش با هم :قریب، تهران

 ج.8سخن،  :مطلق، تهران، پيرایش جالل خالقيشاهنامه .(3181) .فردوسي، ابوالقاسم -

، 8سـخن، چ :مطلق، تهرانجالل خالقي، پيرایش شاهنامه .(3182) .فردوسي، ابوالقاسم -

 ج.1

مجموعه مقاالت ، «تصحي  و توضي  چند بيت در شاهنامه» .(3188) .قاسمي، مسعود -
فرهنگسـتان زبـان و  :، به کوشش محمّدجعیر یاحقّي، تهـرانهمایش هزارة شاهنامه

 .113 -113ادب فارسي، صص

يشـابوری مشـهور بـه برگرفتـه از تیسـير ابـوبکر عتيـق ن .(3121) .قصص قرآن مجيد -

 .8خوارزمي، چ :مهدوی، تهران اسورآبادی، به اهتمام یحي

 .1سمت، ج  :، تهراننامة باستان .(3121) .الدینکزّازی، ميرجالل -

گـاه علـوم پـژوهش :، تهـراننامة شصت و هیت گویش ایرانيواژه .(3181) .کيا، صاد  -

 انساني و مطالعات فرهنگي.

نامـة دهخـدا، گاه تهران و موسّسة لغتدانش :تهران .(3118) .نامة فارسي )بزرگ(لغت -

 .1ج
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ظیرنامه به انضمام شاهنامه )چاپ عکسـي از روی نسـخة  .(3111) .مستوفي، حمداهلل -
مرکز نشـر  :تهران و وین(، Or.2833خانة بریتانياهجری در کتاب 211خطّي مورّخ 

 گاهي و آکادمي علوم اتریش.دانش

 .2اميرکبير، چ :، تهرانن  فارسيفره .(3113) .معين، محمّد -

د ميرفخرایـي، ي، ترجمة مهشفرهن  کوچک زبان پهلوی .(3121) .مکنزی، دیوید نيل -

 .1گاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، چپژوهش :تهران

های زبان پهلـوی )فارسـي ميانـة شناختي فعلبررسي ریشه .(3121) .منصوری، یداهلل -
 ان و ادب فارسي.فرهنگستان زب :تهران (،زرتشتي

شـناختي افعـال در زبـان بررسـي ریشـه .(3121) .زادهمنصوری، یداهلل و جميله حسن -
 فرهنگستان زبان و ادب فارسي. :، تهرانفارسي

 فروشي خيّام.کتاب :، تهرانفرهن  نیيسي .(3111) .اکبرالطبّا(، علينیيسي )ناظم  -
- Cheung, Johnny .(2007). Etymological Dictionary of the Iranian 

Verb, Lieden, Boston: Brill. 


