
  ِي چند لغت در شاهنامه جويِي معنا و ريشه پي
  داريوش آشوري

 
  بخِش دوم

جويِي معناِي آن دو  پي، 1گذرد مي" زهار"و " هار"ِي  ِي دو واژه با آن که دو سالی از نوشتِن يادداشتی در باره
شناس و  شاهنامهدر اين ميانه فرستادِن آن يادداشت براِي چند تن از دانشوراِن . خاطِر مرا رها نکرده است

هايی داشته که دنبال   بازتابجستار و وبالِگ واژهشناسِي ناريخي و نشِر آن بر روِي سايِت  اهِل زبان
دو واژه از نظِر  و همچنين شاهنامهشناسِي  تواند به روشن کردِن يک نکته از نظِر متن شان مي کردن
هايی   من، اين است که دنبال کردِن نکتهاز نظِر  ،تر   مهمِي نکته. هاِي ايراني ياري کند شناسِي تاريخِي زبان زبان

حدس و "  آن را کارل پوپرلمي آنچنان که کاربرِد روِش ع در جهِتای ست ت تمرين و تجربهاز اين دس
   .نامد مي) conjecture and refutation" (ابطالگري

  
شدِن صورِت درسِت اين دو  براِي روشن جويي به آن رسيده ام اين است که  ای که در اين پي ِي اساسي نکته

بينيد، از   افزون بر آن، چنان که در اين مقاله مي کافي نيست، بلکه،شناسي  ريشهشاهنامهواژه در متِن 
  .بايد به آن پرداخت مي نيز شناسِي تاريخي  جز زبانهاِي ديگر ديدگاه

  
I . شناختي جويِي زبان پي:  

من آن :  شناسِي تاريخي داشته است ِي زبان  در زمينهجويي ي اين پپردازم به دستاوردهايی که نخست مي
ِي شناس  از پيشکسوتاِن زباندر مياِن ايرانيان  که،يادداشت را با يک ايميل براِي استاد احساِن يار شاطر فرستادم

حدس در مورِد آنچه را که من به ايشان در پاسخ .  و نظِر ايشان را جويا شدم.هاِي ايراني اند تاريخِي زبان
جوِي ايشان براِي  وــ  کردني يافتند، اما نوشتند که جست جا و طرح شناسِي آن دو واژه گفته بودم، به ريشه
. ها نپرداخته است رسد که کسی به آن  و به نظر ميشناسان به جايی نرسيده  زبانيابِي آن نزِد ِي ريشه پيشينه

  : ايشانِيِي الکترونيک نک بخشی از نامهاي
Thank you very much for sending me your article concerning the meaning and etymology of 
“zahâr” and “hâr”.  I find your argument logical and convincing.  As Iranian words, they need 
indeed an explanation.  It is surprising that no one among the philologists has provided, as far 
as I know, an explanation or etymology. 
 
Your connecting the two words with “kesara-” in Sanskrit and its ultimate derivation from 
PIE “*kaisaro-” or with “ *bhar-” and “*bhrsti-” also appear cogent to me.  However, one 
needs to find similar phonetic changes in other instances in order to make sure that this is not 

a single case. 

ايشان در آن . تی از آقاِي علِي حصوري رسيد يادداشواژه با نشِر بخِش يکِم اين مقاله بر روِي سايِت
بنا به . ت يک پيشونِد ايرانِي باستان اس-uz. دانسته اندموي   =  uz- + hāra ِي را از ريشه" زهار"يادداشت 

                                                 
     .جستار و وبالِگ واژهکِم مقاله در سايِت  بخِش ي:نکـ 1 



  در -ausو [   در زباِن انگليسي-out حصوري داده اند، اين پيشوند برابر است با ِِِگزارِش کوتاهی که آقاي
من از . مانده است  چند واژهبه صورت هاِي ديگر در و در آزـمايش " آزـ"به صورِت در فارسي  و  ]آلماني

و .  بنويسند دو بارهشناختي ها و داليِل زبان يادداشت را به صورِت گسترده با نمونهايشان درخواستم که آن 
يا دسته (تواند به معناِي موِي  ، در اصل، مي"زهار"شناسي،  باري، بر اساِس اين ريشه. چنين قولی داده اند

 و  باشد)شان ارِت ديگر، يالِي اسب و شير، به عب زيِر شکم، زيِر بغِل آدم يا بر گُرده (برامده از جايی) موِي
  .را نيز تأييد کند" هار"وجوِد 

  
 ايميلی که براِي  پيوسِتايشان در. من اين يادداشت را براِي آقاِي حيدرِي ماليري فرستادم و نظر خواستم

 Haar  در انگليسي و hair با" هار"و " زهار"ِي امکاِن همريشگِي  من فرستادند، در رأِي پيشيِن خود در باره
اينک . ای را پيش کشيده اند هاِي تازه گمانهدر اين باب  ترديد کردند و ،شناختي در آلماني، به داليِل زبان

  :ِي ايشان نامه
  

About the etymology of zahâr 

 
The proposition that zahâr may be composed of prefix uz- "out" and *hâr "hair" does not 
seem plausible to me, since now I think that Pers. zahâr may not be related to E. hair, Ger. 
Haar. Moreover, this new suggestion does not establish the lacking link between Pers. and 
E./Ger. terms.  
 
For more information about prefix os-, uz- click here2, under the entry ex-.  
 
I do not pretend that I have found the final response, I only present another track that seems 
promising.  
 
Persian zahâr may be related to the following Skt. term:  
 
śikhará-   
 
"erection of the hair of the body; the armpit," original meaning "pointed, spiked, crested; a 
point, peak (of a mountain), top or summit (of a tree), edge or point (of a sword), end." Also, 
in Hindu temples of Vishnu, "the tower above the sanctum or shrine."  
 
This word comes from śíkhā- "top, point, summit; a sharp end, point, spike; a tuft or lock of 
hair on the crown of the head, a crest, topknot, plume; a peacock's crest or comb; a pointed 
flame," probably from śi- "to sharpen" + hara- "bearing, wearing, taking, conveying, 
bringing" from hr- "to bear, take, bring, present."  
 
In some Indo-Aryan dialects siharā "(hair) to stand on end," siur "cock's comb."  
 

                                                 
2 See, “ex-“ in http://aramis.obspm.fr/~heydari/dictionary/Intro.html 
 



Note that the first element śíkhā- occurs in Pers. as six (���) "a sharp end, spike, roasting 
spit," either as a loanword [Dehxodâ] or as an independent cognate, since languages of the 
same family have very similar terms.  
 
As noted above, the second element hara- "bearing, wearing, taking, conveying, bringing" has 
no relation with "hair," more especially since it turns out that hair/Haar do not have any 
known cognates in Skt. Therefore, a link between śikhará- and Hair/Haar seems unlikely.  
 
I conculsion, if the comparison between zahâr and Skt. śíkhā- is justified, zahâr (زه�ر) might 
originally mean 
  .) may be a contraction of zahârه�رand hâr ( ,��� ��نِ  ��، ز��، ���ِ  زی�ِ  ��
 

II . ختيشنا جويِي متن پي:  
ترين و پرکارترين  از ايشان در مقاِم برجستههمچنين آن يادداشت را براِي آقاِي جالِل خالقِي مطلق فرستادم و 

 هاِي ن نسخهتري  کدام يک در کهنهار زهار و آهخته  اختههاِي از ترکيب"  :شناِس ايراني، پرسيدم که مهشاهنا
 هاِي شود حدس زد که چرا اين دو ترکيب در نسخه يا ميدانيد؟ آ تر مي  آمده و شما کدام را اصيلشاهنامه
  " ... اخته و آخته و هار و زهارِي آمده اند؟ و مسأله به يک معنا و به جاِي يکديگر شاهنامه

  
گزاري از ايشان و   با سپاس.دادنديکايک مرا هاِي  پرسشو پاسِخ لطف کردند ايشان با وجوِد بيماري 

ِي   نامهعيِن  کرده اند،شاهنامهای از  براِي ويرايِش تازهدر چند دهه سترگی که  به کوشِش  بسيارگذارِي ارج
  :آورم ن جا مي ايبه من،خطاب  مهرآميزشان ِيها ، با حذِف جمله راايشان

 هاي شاهنامه پرسيده بوديد را در کهنترين دستنويس" هار آهخته"و " زهار اخته"هاي  در پاسِخ شما که چگونگي ترکيب
  :يدارممعروض م

  زهار بر آن بادپايان ِهخته     به کردار گرگان به روز شکار-١   
٣�٩٨/١دفتر چهارم �  

قاهره،  (٢، ق )٧٣٣لنينگراد، مورخ(، لن  )١�٧قاهره ، مورخ(، ق  )�٧�لندن، مورخ(هاي ل  در دستنويس
�٨پاريس، مورخ (، پ  )١�٨لندن، مورخ (٣، ل )�٧٩مورخ�برلين، مورخ )يس ب دستنو.  دارندزهار اختهضبط ( 
٨٩�متن ما . هار آهختهچاپ مول . زهار تختهضبط ) ٩�٨لنينگراد، مورخ ٢) و دستنويس لن زهار بختهضبط ( 

لندن،  (٢، ل )٧٣١استانبول، مورخ(، س  )�١�فلورانس، مورخ(هاي ف  برابر است با دستنويس] زهار هخته[
٢�٨آکسفورد، مورخ(، آ )٨�٨واتيکان، مورخ (، و )٠�٨ليدن، مورخ (، لي )٩٠٣استانبول، مورخ (٢، س)٨٩١ .( 

 در متن ما از هختن کوتاه شدهء هيختن و آن کوتاه شدهء ِهختهو اما . همچنين در لغت شهنامهء عبدالقادر بغدادي
  ".کشيده خايه"زهار يعني  است و هخته" کشيدن"آهيختن به معني 

  روز شکارکه باشند پرخشم      سواران چو شيران هخته زهار-٢   
  ٢٩�/٢١١دفتر چهارم 

: در کارزار، در پ: زهار، در س، ب اهخته: ٢زهار، در س اخته: ٢زهار، در ق، لن، ق)بخته(= ـخته : در ف، ل
همچنين در لغت (، آ ٢، لي، و، لن٢هاي ل متن ما برابر است با ضبط دستنويس). همچنين در چاپ مول (نهار گشته
  ).شهنامه

  



نهار به   و گويا ضبط گشتهء شير مناسب نيست صائب مينمايد جنابعالي که اصطالح در بارهدر مورد بيت دوم نظر 
  :در بيت زير. تر است محتمل" گرسنه شده"معنِي 

  
  کشيده زهار و بلند و سترگ    يکي رخش بودش به کردار گرگ  

٣٨٧/ ١�دفتر سوم   
  :هاي زير از متون ديگر توجه بفرماييد ه گواهب. باشد" بلند يال" به معني زهار کشيدهشما احتمال داده ايد که 

 به سوي او مياندازد که به له ميکند و خشتيموبد نشسته بر اسب بر گراز حم  آمده است که شاهويس و راميندر 
  :خطا ميرود
  به دست و پاي خنگ شه درافتاد    خطا شد خشت او وان خوک چون باد  
  بزد يشک  و  زهارش  ر ا بدريد    اندر      بغريد     زير      خنگتندي به  

  ويس و رامين، چاپ بنياد فرهنگ ايران
�٣-٣٤، بيت ١٩�، ص ١٣٤٩تهران   

  :آيد که  آمده است که شيري از بيشه بيرون مينامه همايدر 
  ريزان شدند همه سربسر زهره  ستوران ز بانگش گريزان شدند  
  ريز هاندرون زهر-شدند از زهار  شان بد  گميز تو پنداشتي زهره  
  ستوران تو گفتي در آن مرغزار  ها  ريختند  از  زهار همه زهره  

  ١٣٨٣، به کوشش محمد روشن، تهران نامه هماي
٠١�١-١٣٩٩، بيت ٧�ص   

من متأسفانه به علت . آمده است" آلت تناسلي"و " خايه"هاي باال زهار به معني  چنانکه مالحظه ميفرمائيد در بيت
زهار و " خايه، آلت تناسلي"ر معذورم، ولي شکي ندارم که شواهد زهار در معني بيماري از جستجوي شواهد ديگ

 نيز  شاهنامهگذارند که در  شکي باقي نميبسيار است و جاي" خايه کشيدن"عني در م) خايه کشيدنو نيز  (کشيدن
 ارتباط Haar ، آلماني hairي با انگليسهار ماند که آياباقي مي". بلند يال"به همين معني بکار رفته است و نه به معني 

 آهخته را به هخته نداريم و آن يک مورد از اينجا بوجود آمده که کاتبي هاراوالً در زبان فارسي واژهء . دارد يا نه
 کرده است و سپس اين صورت وارد فرهنگها و  هار را تبديل بهزهاره چون وزن غلط شده تغيير داده و در نتيج
بدست نيايد ) دست کم يکي دو نمونه(هاي موثق ديگري  رو تا براي اين صورت گواهاز اين. چاپ مول شده است

 آغاز ميشوند، در گروه h با Kentumهاي  هاي هند و اروپايي در گروه زبان هايي که در زبان ثانيا واژه. اعتباري ندارد
؛ آلماني )صد(=  فارسي سد ،hundred و انگليسي Hundertمانند آلماني .  آغاز ميگردندس با Satemهاي  زبان

Hundانگليسي ،  houndفارسي سگ؛ آلماني ،  Huf انگليسي ، hoofبنا . هاي ديگر سمب و مثال/  ، فارسي سم
سوم اينکه  و  در اثر تحولی در معني اصلي، بعداً به . باشد) ؟ (هار نميتواند در فارسي به ريخت hair وHaarبر اين 
با اينحال . هاي ايراني روي داده باشد يکه محتمل نيست که همان تحول هم در زبانشده، در حال" مو، گيسو"معني 

ها و علم اشتقاق چيزي نميدانم مايل نيستم در اين باره نظر مطلق بدهم و تنها روی همين مطلب  چون من از زبان
 ريخت کوتاه شده و رهاحتماً بکار رفته است و " خايه، آلت تناسلي" به معني  زهارتکيه ميکنم که در فارسي

به نظر من بهتر است که شما مقالهء خود را در جايي منتشر . مشکوکي از آن است که بدون گواه موثق اعتباري ندارد
  ...کنيد تا اهل فن نظر دهند

  



 پيراموِن اين مسأله طرح کردم، اما پاسخی دريافت ای هاِي تازه  و پرسشای به ايشان نوشتم باِر ديگر نامه
ها را همراه با  باري، من اکنون آن پرسش. کنم دليِل آن بيمارِي ايشان بوده باشد  که گمان مي،نکردم
  .کنم ، اين جا طرح مي"حدس و ابطالگري"گيرِي روِش  تر، براِي پي هاشان، با گسترش بيش دليل
   

" کشيدن"صورتی کوتاه شده از آهخته و آهيخته است و معناِي آن هم " ختهه"يکم اين که، درست است که 
آمده باشد يا ) کشيده  خايه(=آهيخته معادِل اخته /آهخته/هاِي موجود جايی نديدم که آخته است، اما در مرجع

دن به کشي  جداگانه يا در ترکيبی معادل با تخم)همچنين صورِت مضارِع آن، آهنجيدن (آهيختن/آهختن/آختن
رسد که دادِن معناِي   به نظر مي.کار رفته باشد، اگرچه به معناِي بيرون کشيدِن شمشير و ماننِد آن هست

ِي آهيخته با  ِي واژه هخته به دليِل همانندِي آوايِي صورِت کوتاه شده/ِي فارسِي آخته ِي ترکِي اَخته به واژه واژه
آورده اند، اما ذيِل " آخته"ذيِل " آخته"را به عنواِن صورتی از " تهاَخ "نامه لغتدر (تبار باشد  ِي ترکي آن واژه

   ).نه" اَخته"
  

 در پيش گرفته اند، اصالت دادن به درستي  بهشاهنامه که آقاِي خالقي در ويرايِش يِک از رهنمودهايی
هاِي  هاِي دستنويس ترين دليِل پريشاني بزرگ. تر يا ناشناخته در آن متن است تر و ناشناخته هاِي کهن صورت
 زيرا که در زباِن فهميده اند، ای يا عبارتی را نمي نويسان هر جا که واژه هاِي کهن آن است که نسخه متن
هاِي  ونهاز نم. آورده اند  به صورِت آشنا درميرفته است، آن را با دستکاري در متن يشان به کار نميِي ا زمانه

پريشاني و ناهمخوانِي . يم اها درگير و زهار است که اين جا با آن اخته و آخته و هار روشِن آن يکی همين
نويسان را واداشته تا آن را  ترين صورِت اين ترکيب است که نسخه ها حکايت از نامفهوم شدِن کهن دستنويس

 همان بسا  چه اين جاترين صورت کهن. هاِي گوناگون به صورِت آشنا و فهميدني درآورند با دستکاري
آقاِي خالقي در آن نامه نگفته اند که در  (ِي مول آمده است ِي ويراسته است که در نسخه" اره آهخته"

 اگر برداشِت من در مورِد معناِي .)در جايی آمده است يا نه" هار آهخته"هاِي در اختياِر ايشان  نويس دست
ِي خود   خالقي در نامهقاِيآ. شود  هر دو مورد مشکل حل ميدرست باشد، يعني ياِل اسب يا شير، در" هار"

اما . معنا ست کشيده، بکل بي زهار در مورِد شير، به معناِي خايه اخته /زهار  هختهاين نظر را پذيرفته اند که
رسد که اساِس  د، به نظر نمي و به عنواِن جانشين از آن ياد کرده انويرايِش مول آمدههم، که در " نهار گشته"

 در جاِي ديگر در همان متن در که(را " هار آهخته" چون معناِي بردار بسا نسخه  چه بلکه.استواری داشته باشد
را جعل " نهار گشته" در مورِد شير پي برده،" زهار اخته" يا به مشکِل کاربرِد دانسته، نمي) مورِد اسب آمده است

   است؟هرگز در جاِي ديگری به کار رفته" نهار گشته"آيا . جانشيِن آن کرده استکرده و 
  

 ،ِي مرواريد  به معناِي رشته،هاِي ديگر  و منبعويس و رامين با شواهدی از ، کهگفتهم بايد " هار"در مورد، 
ِي   يک ريشهفرهنِگ معيندر آمده و ها  در فرهنگِي گردِن جانوران،  معناهاِي ديگر، از جمله مهرهبه و 

  . رسد که لغِت بي اصل و نسبی باشد يبه نظر نمبنا بر اين، . سانسکريت هم براِي آن داده اند
  



  III . شناختي جويِي اسب پي:  
به عنواِن يک صفِت ستوده براِي " کشيدگي خايه" در اين بحث اين است که   و باريک ِي مهم يک نکتهاما،  و
يه کشيده، تواند داشته باشد؟ اسِب خصي يا خا  چه معنايی مي، يا اسباِن جنگيِي فردوسي، ، به گفته"بادپايان"

آمده است و در اروپا، در  بارکشي ميسواري يا ، اسبی ست آرام که بيشتر به کاِر 3بنا به منابِع در اختياِر من
همچنين . کند رفته است، زيرا سرکشي و لگدپراني و پرخاش نمي ها به کار مي گذشته، براِي سوارِي خانم

اسباِن جنگي، که از مياِن نرها براِي اين کار پرورش حال آن که . تری براِي بار کشيدن دارد ِي سنگين تنه
  . ور و پرخاشجو شان حمله يافته اند، تيزتاز بوده اند و ماننِد سواران مي
  

، از تند، مگر اسباِن نر گهگاهشان، پرخاشجو نيس ها، بنا به طبيعت ِي کلّي در اين مورد آن است که اسب نکته
. تر مايل به رميدن اند تا درافتادن   بيش)ويکيپدياِي  به نقل از دانشنامه( ها اسب. ها  در جنگ بر سِر مادهجمله

اسباِن جنگی را براِي تاب آوردِن هياهوِي ميداِن جنگ و نترسيدن از خون و رويارويي . رمند از خون نيز مي
وري با  لهها حم  از جمله به آن.کرده اند داده اند و به چنين وضعی خوپذير مي با خطر پرورِش خاص مي

را در فرهنِگ مردساالري و "خايگي بي"و " کشيدگي خايه"اگر معناهاِي . آموزانده اند دندان و سم را مي
هاِي نري و نرينگي و مردي  ستودگي همچنين  است، وخوارشمارنده منفي و  به خاطر بياوريم، کهجنگاوري

ويژه در يک متِن حماسي ماننِد  به ،)آورد  ميکه فردوسي، از جمله، براِي اژدها (و مردانگي را در آن فرهنگ
ِي ديگر، براِي اسِب  دههاِي ستو چرا اختگي مي بايد به عنواِن يک صفِت برجسته، در جواِر صفت، شاهنامه

 چنين  باکشيده اند؟ و هاِي جنگي را هم مي ِي اسب آيد که آيا خايه اين پرسش پيش ميد؟ آنگاه جنگي بياي
 ، چنان که گفتيم، داشته باشند؟ زيرا حيواِن اختهاورانه جنگِ توانسته اند کارايي يهمچنان مها  آنکاری 
هاِي اخته، به دليِل  سواري از اسب هاِي اسب اکنون در ميدان هم. تر اش کالن شود و تنه جنبش مي رفتار و کم نرم
گويد که به  سخن مي" اسِب جنگي"فردوسي چندين جا از . ندبر کاران به کار مي شان، براِي آموزِش تازه مي آرا

  :بايد کرد توجه به اين بيت. گري، رام و آرام باشد رسد که ماننِد اسِب سواري، بر اثِر اخته نظر نمي
  ِز زور و ِز مردي که بد اندروي  چو اسِب سيه ديد پرخاشجوي      

دهد؟ با توجه به اين  اهش نمياندازد يا آن را ک نمي" زور"و " مردي"را از " اسِب پرخاشجوي"آيا اخته کردن 
زهار، و  کشيده/هار آهخته/هار ز براِي هخته" کشيده خايه"ِي معناِي  ام، جاِي آن باشد که در باره نکته، به گمان

شناسي بر روِي اينترنت، به زباِن فرانسه، ذيِل  ِي اسب  در يک دانشنامه.ها، درنگی دو باره کنيم ماننِد آن
Castration) ا شواليه  آورده اند که يونانيان و رومياِن باستان هم اسب را اخته مي)گري اختهها  کرده اند، ام

هاِي  بسا در مياِن نوشته  چه4.دانسته اند مي" بربرانه"کرده اند و اين کار را  در قروِن وسطا هرگز اين کار را نمي
جو  وــ  شود با جست که بِن جنگي، باشدويژه اسبا ب، بهِي پرورِش اس  در باره، يا بخشی از کتابی، کتابیکهن
هاِي به کار رفته  ِي نام  باشيم، جاِي آن است که همهشاهنامهو اگر محدود به .  آن اين نکته را روشن کرددر

                                                 
  .horseويکيپدا، ذيِل نترنتِی يِي ا گر دانشنامه ست و ديکابريتانيِی  کی دانشنامهمرجِع من برای اين اطالعات ي 3

4 http://www.galopin-fr.net/castration/castration.htm 



 را با چه ينيم فردوسي اسباِن جنگاوررا بررسي کنيم تا بب...) اسب، بارگي، خنگ، تکاور، (در مورِد اسب 
  .گيري کرد که آن اسبان خصي بوده اند يا نه توان نتيجه ا مينامد و آي هايی مي صفت

  
ِي پرخاشگري و  گذشته از روحيه ،شاهنامه بايد گفت که، بنا به متِن هم" زهار کشيده"رخِش در مورِد 

) الحاقي(درافزوده هاِي مربوط به آن  بيت دسِت کم يک مورد، اگر جنگاورِي او در جنگ با اژدها و جز آن،
 به دنباِل ، ماننِد رستم در جواني،امی که سهرابهنگ زيرا .کشيده نبوده است خايهدهد که  نشان مينباشد، 

از نژاِد  کنند ای پيشکش مي آورد، به او کره گردد و هيچ اسبی تاِب فشاِر دسِت او را نمي  خود مياسب براِي
  .رخش

  
  :تواند آمد  هم بيتی دارد که اين جا به کار سعدي
  روِز ميدان، نه گاِو پرواري  ميان به کار آيد رـاسِب الغ    

به کار " روِز ميدان"ِي سعدي،  اسِب فربه، بنا به گفته. اسب و گاو و خروِس اخته چاق و سنگين مي شوند
  .آيد نمي
  

 )شان آورده اند از جمله شاهدهايی که آقاِي خالقي در نامه (هاِي کهن ِي شاهدها از متن در مورِد زهار همه
يعني آلِت تناسلي و موهاِي پيراموِن آن به کار در کل، ، "زيِر شکم"به معناِي اين واژه ت از آن دارند که حکاي

 البته اين  نکتهاين.  مولوي، به معناِي خوِد آلتمثنوِيهايی از  بسا، از جمله در بيت ، و چهمي رفته است
 و --  بودههاِي ديگر، ، و انداموِن آلِت تناسليکند که اصِل کلمه به معناِي موهاِي پيرام نفي نميبرداشت را 

و اما، اگر اين نکته . و سپس آلِت تناسلي را نيز در بر گرفته است -- رود به کار مي هنوز همچنان به اين معنا
 ترکيِب --داريم در مورِد رخش گويا شاهِد روشن  که-- کرده اند باِن جنگي را اخته نميثابت شود که اس

   نيست؟"کشيده خايه"ر اين بيت به چه معنا ست، اگر که به معناِي د" زهار کشيده"
  زهار و بلند و سترگ کشيده  کرداِر گرگاش به ـ  يکی رخش بود  

، بلکه به کشيده، بريده  نه به معناِي بيرون، در اين ترکيب،کشيده: زنم ای مي در اين مورد من حدِس تازه
 يا "باالِي کشيدهـ  وـ  قد"گوييم،  باال مي  وــ   معناِي ستوده در مورِد قد چنان که بهمعناِي صاف و بلند تواند بود،

 صاف هاِي درشت با پوسِت  داراِي خايه به معناِيتواند  مي، در اين متن،"زهار"در مورِد کشيده . "بدِن کشيده"
ر براِي سواري و ن شايد هنگاِم خريد يا گزينِش اسِب.  که نشاِن جواني و نيرومندِي اسِب نر است،باشد

ر اين مورد شناسان بايد د اسب(). ؟کنند  همچنان مي البدو(کرده اند  هاِي او را هم ارزيابي مي جنگاوري خايه
  ).نظر بدهند

  
ترين  ديرينهِي  تواند تنها با مقابله نميهاِي کهن   متندهد که کاِر ويرايِش  نشان مياي ندجنبهاين رهيافِت چ

، بدوِن آشنايي با روِش  ديرينهنويساِن نامه  آنچه لغتهم با پشتگرمي به ته انگاشته شود، آنياف پايانها  دستنوشته



ِي  اگرچه اصِل کار همان مقابله 5؛ها نوشته اند  مورِد معناِي واژهحدس و گماِن خود در علمي و تحليلي، به
ِي فرهنگِي آن هم توجه  ينهد به زمچنان که در اين مورد ديديم، با نگاِه تأويلي به متن، باي. ها ست دستنويس
. ها هم بايد ياري خواست و ديگر دانش" شناسي اسب"از  ، در چنين موردی، اگر پيش بيايد، همچنين.داشت
  .را از ياد نبايد برد تا بتوان به يقيِن استواِر علمي رسيد" چيز شک بايد کرد در همه"اين، اصِل دکارتِي  بنا بر
  
  

 دعوتشناسان  همچنين اسبشناسان، و  شناسان، لغت شناسِي تاريخي، شاهنامه ِن زباندانشورااز  بار ديگر
ها و  چنين مشارکت. را بگشايند" زهار"و " هار"اِي معمنهايِي ِ  حلّ  باِب که با شرکت در اين بحثمکن مي
ر مياِن ما فراهم کند، يعني ِي از ميان برداشتِن يک کمبوِد بزرگ را د زمينه تواند ها مي  و رايزنيستدها وــ  داد

  .را) scientific community (" علميباهمستاِن"نبوِد يک 
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