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 چکیده
 ةدو واژ یشاده بار آن، در بااب معناا     نوشته یها ها و فرهن  از نسخ شاهنامه، شرح یاریدر بس

 نیا که ا یاتیدو واژه چندان با اب نیا ةشد انیب ی. معناشود یم دهید ییاختالف نظرها« جُنا»و « جُناگ»
باا در نظار    هکا  میآنا  یمقالاه در پا   نیرو، در ا نیندارد. از ا یاست، سازگار ها آمده دو واژه در آن

موجاود در شااهنامه و    «یمتنا  درون یهاا  اساتفاده از نشاانه  »ه، شااهنام  اتیا اب «یتیبافت موقع»گرفتن 
 یاناد، باه بررسا    هاا آماده   در آن« جُناا »و « جُنااگ »کاه دو واژة   یاتیبر اب« و جامع انهیگرا کشل ینگاه»
 یهاا  موجاود در فرهنا    یرو، ابتادا معاان   نی. از امیبپرداز یدو واژه در شاهنامة فردوس نیا ییمعنا

دو واژه را  نیا شاده در بااب ا   نوشاته  یهاا  شاهنامه و شارح  یتخصص یها ن فره ،یمهم زبان فارس
نقاد   ةواژه را در بوت نیمتعدد ا یسه عامل مهم، معان نیو آنگاه با در نظر گرفتن ا میکرد یبند دسته
کاه بارخالف نظار     میافتیا در یبررسا  نی. از رهارو هما  میافتیدست  یاصل یتا به دو معنا میقرار داد

 یمجزّا با دو معنا ةباشد و در واقع، دو واژ تواند ینم« جُناگ» ةواژ گرید ختی، ر«ناجُ» ةمحققان، واژ
بپندارند  یکیدو را  نیا یاریآن باعث شده تا بس یو قرابت ظاهر ییمعنا یکیمتفاوت است که نزد

 گریکاد ی یهاا، از آن دو باه جاا    آن ییمعنا فاوتشاهنامه، بدون در نظر گرفتن ت یها حیو در تصح
 .فاده کننداست

 .شاهنامه، نقد، معنا، واژه، جُناغ، جُنا ، فادوس واژگان کلیدی:

                                                           
* E-mail: alisoleimani1369@yahoo.com  )نویسندة مسئول( 
 E-mail: dr.mfoladi@gmail.com 
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 مهمقد

و « جُنااگ »، یعنای  شاهنامهبرآنیم تا به بررسی معنایی دو واژة مورد بحث در مقاله  این در
شاده در بااب    بپردازیم. با بررسی این دو واژه، بسیاری از مطالب و توضایحاتِ نوشاته  « جُنا»

و واژه در تارازوی نقاد قارار خواهناد گرفات و نیاز صاحت و ساقم ایان نظار           معنای ایان د 
است، آشکار خواهاد شاد. از   « جُناگ»شدة  همان ریخت کوتاه« جُنا»پژوهان که واژة  شاهنامه

مطلاق کاه ایان دو واژه را      به تصحیح خالقی شاهنامهاین رو، در این پژوهش، ابتدا ابیاتی از 
شود و آنگاه بارای نمایاان سااختن تشاتّت ایان دو واژه از       میاند، آورده  در خود جای داده

کازازی و نساخة    ناماة باساتان  فردوسی، همچون مسکو، ژول مول،  شاهنامههای دیگر  چاپ
شود. در ادامه نیز معانی متعادد ایان دو واژه    فلورانس عزیزاهلل جوینی نیز استفاده می شاهنامة
شود و در پایان، با در نظار   ذکر می اهنامهشهای عمومی زبان فارسی و تخصصی  در فرهن 
بر ابیاتی که « گرایانه نگاهی کشل»و « متنی های درون استفاده از نشانه»، «بافت موقعیتی»گرفتن 

اند، به دو معنای اصلی دسات خاواهیم یافات. همچناین، در      این دو واژه در آن استفاده شده
از مجیر بیلقاانی و ساوزنی سامرقندی،     این مقاله به فراخور بحث، به تصحیح قیاسی دو بیت

و  شااهنامه مطلق اماروزه متاأخرترین تصاحیح      پرداخت. از آنجا که تصحیح خالقی  خواهیم
پژوهان است، نویسندگان این نسخه را اساس کار خاود   مورد پذیرش بیشتر ادیبان و شاهنامه

 دهند. در تحلیل قرار می

 پیشینة پژوهش

هاای لغات زباان     و برخای فرهنا    شااهنامه شده بر  شتههای نو اگرچه در برخی از شرح
علای رواقای )ر. ا   « 8ای دیگار   شااهنامه »و مقالة  شاهنامههای تخصصی  فارسی و فرهن 

(، مختصر توضیحاتی در حدّ چند جملاه در بااب ایان دو واژه نوشاته     89ا86: 6813رواقی، 
ایان دو واژه بپاردازد،    شده، اما تا به حال پژوهش مستقلی کاه اختصاصااً باه نقاد و بررسای     

 است. صورت نگرفته

 شاهنامهدر « جُنا»و « جُناغ». واژۀ 1

 1« جُناا »باار و واژة   8« جُنااگ »مطلق، واژة  خالقی  شاهنامةطبق جستجوی نگارندگان در 
در هر یک از جلدهای ششم، هفاتم و هشاتم یاک باار باه      « جناگ»است. واژة  بار تکرار شده
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را « جُناا »سوم و چهارم نیز به ترتیب دو، سه و یاک باار واژة    خورد. جلدهای دوم، چشم می
، آنچاه کاه   شااهنامه های مختل،  اند. در ذیل، بعد از آوردن این ابیات از تصحیح پذیرا شده

شاود تاا ضامن نمایاان سااختن       اند، ذکار مای   این بزرگواران در باب این دو واژه بیان کرده
اوت بودن توضیحات مربوط بادین دو واژه نیاز   اشتراکات و افتراقات این چند تصحیح، متف

 آشکار گردد. این ابیات عبارتند از:

 است: فردوسی چنین سروده« گفتار اندر رفتن اسکندر به چین» . در6

 چاراگ  روشان  کوه از سر زد بر چو»
 
 چراگ رخشان کوه از سر زد بر چو»
 
 چاراگ  چو بر زد سر از کوه، روشن»
 

 «زریاااان جُناااااگ باااااالی ببردنااااد 
 (.681: 1 ، ج6811)فردوسااای،      

 «زریاااان جناااااگ باااااالی ببردنااااد
 (.68: 7 ، الاا،، ج6879)همااان،   

 «ببردنااااد باااااالی زریاااان جناااااگ
 (.6387: 8ج ب،  )همان،                  

جُنااگ: پایش   »است و نوشته:  این بیت را همانند سه بیت باال آورده نامه باستانکزازی در 
 (.378: 7 ، ج6868)کزازی، « طام زین

 واژه ایان  از دیگر بار «چین خاقان جن  به روان نوشین کشیدن لشکر اندر گفتار» . در8
 :است شده استفاده

 چراگ چو بر زد سر از کوه رخشان»
 
 چراگ رخشان کوه از سر بر زد چو»
 
 چو بر زد سَر از کوه رخشان چراگ»
 

 «زریان جُنااگ  زمین شاد باه کاردار     
 (.831: 7 ، ج6811)فردوساااای،     
 «جُنااگ  زریان  باه کاردار   شاد  زماین 
 (.613: 3 ، الاا،، ج6879)همااان، 

 «جنااگ  زماین شاد باه کاردار زریان     
 (.6386: 8ج ب،  )همان،                  

جُناگ: پایش طاام   »است:  این بیت را نیز کزازی همین گونه آورده، در توضیح آن نوشته
 (.988: 3 ، ج6868)کزازی، « زین یا دامنة آن
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 :است آمده چنین «را ری شهر خسرو خراب سبب اندر رگفتا» . در8

 همی تاخت چون کودکی گِرد باگ»
 
 باگ گرد کودکی چون تاخت همی»
 
 همی تاخت چون کودکی گرد باگ»
 

 «جُنااااگ زریااانفروهشاااته از بااااره   
 (.883: 3 ، ج6811)فردوسااای،       

 «جُنااااگ زریااان بااااره از فروهشاااته
 (.668: 6 ، الاا،، ج6879همااان، )  
 «جناااگ روهشااته از اساا ، زریاان  ف
 (.8696: 3ج )همان، ب،                  

اسات و در توضایح آن    مطلاق و مساکو ضابط کارده     کزازی این بیات را مانناد خاالقی    
 (.383: 6 ، ج6868)کزازی، « است شده دامن زین است که یون نیز نامیده می»است:  نوشته

 است: نیز چنین آمده« داستان سیاوخش» . در3

 ز  یاااقوت و از گااوهر شاااهوار  »
 ز  دیبااا و اسااپان، بااه زیاان  پلناا 
 فاااریگیس را افسااار و گوشاااوار
 بااداد و بیامااد بااه سااوی خااتن    

 
 اسااپان بااه زیاان  پلناا  و دیبااا ز» 
 
 ز  دینار و اسپان به زین خادن  »
 

 ز  دیناااار و از تااااج گوهرنگاااار، 
 جُناای خادن ،  ساتام و   به زرین

 همااان یاااره و طااوم گوهرنگااار،
 «زد شاااد بااا انجماان   همااه رأی
 (.867: 8 ، ج6811)فردوساااای، 
 «ساتام و جُنااگ خادن     به زریان 

 (663: 8 ، الا،، ج 6879همان، )
 «سااتام و جناااگ پلناا   بااه زریاان
 (.313: 6ج ب،  )همان،                 

جناگ، جناگ پلنا : از اساباب   »است:  در توضیحات پرویز اتابکی در باب این بیت آمده
)اتاابکی،  « شی کنند، دامن زین، دامن نگارین زین، طاام پایش زیان   زین که برای زینت نقا

جُناا  »نویساد:   ایان بیات مای   « جناای خادن   »(. کزازی در ذیل ترکیاب   8388: 3 ، ج6876
هاا   ریختی کوتاه شده از جُناگ است و آن سینة زین یا دامنة آن است. ایان واژه در فرهنا   

، کازازی « )اسات  به جای آن، جنااگ آماده  است. شاید از همین روی در   و م،  آورده نشده
 است: (. جوینی بیت را بدین صورت ضبط کرده388: 8 ، ج6868
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 ز  دینااار و اساابان بااه زیاان پلناا  »
 

 «سااتام و جُنااای خاادن   بااه زریاان 
 (.318: 3 ، ج6866)فردوسی،        

زیان پلنا ا زینای کاه روکاش آن از      »است:  نوشته نامک واژهوی در پاورقی به نقل از 
 «.جُنا )جُناگ(: طام پیش زین ت پلن  است وپوس

 است: بار دیگر این کلمه چنین آمده« داستان سیاوخش» . در6

 نگااه کاارد بهاازاد، کاای را بدیااد   »
 بدیااد آن نشساات ساایاوش پلناا  

 
 بدیااد آن نشساات ساایاوُش پلناا »
 
 بدیااد آن نشساات ساایاوش پلناا »
 

 یکاای باااد ساارد از جگاار برکشااید  
 «جُناااای خااادن  رکیاااب دراز و 

 (.387: 8 ، ج6811)هماااان،          
 «رکیاااب دراز و جُنااااگ خااادن   

 (.868: 8 ، ال،، ج6879)همان،    
 «رکااااب دراز و جنااااح خااادن  

 (.983: 6ج ، )همان، ب                      

اسات:   ( نوشاته 8388: 3، ج 6879، اتاابکی پرویز اتاابکی در توضایح ایان بیات )ر. ا     
کازازی هماان   «. دستی که از محاسن اسات(  راستجَناح: بال، دست، بازو، بغل )در اسب، »
« ریختی است از جُناگ و در معنی طام و چنبر زین»را آورده و معتقد است: « جنای خدن »
اسات و   (. جوینی نیز بیت را همانند خالقی و کزازی ضبط کرده916: 8 ، ج6868کزازی، )

دید، آه از نهاد برآورد چون شبرن  بهزاد کیخسرو را »است:  در توضیح این دو بیت نوشته
و آن زین که از پوست پلن  بود، دید و هم آن تسمة سواری و جناگ زین را که از چاوب  

 (.886: 9 ، ج6866)فردوسی، « خدن  بود، شناخت

 است: چنین آمده« داستان رستم و اگکوان دیو» . در8

 رستم[ ز  زین کیانیش بگشاد تن »]
 چراگاه رخش آمد و جاای خاواب  

 
 ن کیاااانیش بگشااااد تنااا  ز  زیااا»
 
 ز  زیاان از بَاار  رخااش بگشاااد تناا »
 

 خاادن  جُنااایبااه بااالین نهاااد آن   
 «نمااد زیاان بیفگنااد باار پاایش آب   

 (.868: 8 ، ج6811)همان،              
 «بااه بااالین نهاااد آن جُناااگ خاادن   

 (.883: 3 ، الااا،، ج6879)هماااان، 
 «بااه بااالین نهاااد آن جناااگ پلناا     

 (.777: 8ج  ب، )همان،                       
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جُناگ: طام زین کاه آن را یاون   »است و نوشته:  آورده« جناگ خدن »کزازی ترکیب را 
اسات. زیان را از    اند. از خدن  با مجاز گونگی )  جنسیت( زین خواسته شاده  نامیده نیز می

: 3 ، ج6868)کازازی،  « اسات  اند که چاوبی ساخت و سُاتوار باوده     ساخته چوب خدن  می
« جنااای خاادن »یکسااان دانسااتن جنااا و جناااگ، ترکیااب را بااه صااورت  جااوینی بااا  (.786
دامن زیان، طاام پایش زیان     »است:  نوشته نامک واژهاست و در توضیح آن به نقل از  آورده
 (.113: 1 ، ج6866)فردوسی، « اسب

 است: چنین آمده« داستان بیژن و منیژه». در 8

 خاادن  زیاان بااه اسااپان گرانمایااه»
 
 پلنااا  زیاان  و اساابان  گرانمایااه »
 
 گرانمایااه اسااپان بااه زیاان خاادن »
 

 «پلنااا  جُناااای در گهااار نشاااانده 
 (.839: 8 ، ج6811)هماااان،          
 «جُناااگ خاادن   در گهاار نشااانده
 (.79: 9ج ، الاا،، 6879)همااان،    

 «نشاااانده گهااار در جنااااگ پلنااا  
 (.387: 8ج ب،  )همان،                      

 است: کزازی بیت را به صورت آورده

 یااه اسااپان و زیاان خاادن  گرانما»
 

 «.نشااانده گهاار در جُناااح پلناا     
 

اسات، در   کار رفته جناگ که گاه در ریخت جنای نیز به»است:  وی در توضیح بیت نوشته
معنی برآمدگی یا طام پیش زین است و خدن ، چاوبی اسات ساخت و سُاتوار کاه از آن      

خاود   شااهنامة نی نیاز در  (. عزیزاهلل جاوی 377: 9 : ج6868)کزازی، « است زین خواسته شده
 است: بیت را بدین صورت آورده

 گرانمایااه اسااپان و زیاان خاادن  »
 

 «.نشااانده گهاار در جُناااح پلناا     
 

(: جناا و  ناماک  واژهایان واژه در فرهنا  )  »اسات:   نوشته« جناح»در پاورقی نیز در باب 
رانس جناگ آمده که به معنی طام پیش زین است. همچنین، ایان واژه در جلاد چهاارم فلاو    

اسات. در اینجاا اگار بناا بار       ( آماده 388و نیز جلاد پانجم )ب   « جنای خدن »(، 6798)ب 
است، لیکن در پاورقی، خالقی ساه دساتنویس    گویشی نباشد، باید گفت کاتب اشتباه کرده

 (.863: 7 ، ج6866)فردوسی، « ای از جنای است کند. پس جناح گونه فلورانس را تأیید می
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 است: چنین آمده« کشانی کاموس»داستان  . در3

 زبرجااد نشااانده بااه زیاان اناادرون »
 جُناااای پلنااا سااتام و   بااه زرّیااان 

 
 رکیااب و جُناااگ پلناا   بااه زرّیاان»
 
 رکیااب و جناااح پلناا   بااه زرّیاان»
 

 گاااون ز  دیباااای زربفااات پیاااروزه  
 «ها و زنا   به زرّین درای و جرس

 (.618: 8 ، ج6811)همان،             
 «ن ها و ز به زرّین و سیمین جرس

 (.673: 3 ، الاا،، ج6879)همااان، 
 «ها و زنا   درای و جرس به سیمین
 (.133: 8ج ب،  )همان،                      

 است: کزازی بیت را بدین صورت صحیح دانسته

 ساااتام و جنااااگ پلنااا  باااه زرّیااان»
 

 «.ها و زن  جرس نیمیو س نیبه زر 
 

دامناة آن کاه یاون نیاز     جُناگ: برجساتگی پایش زیان و    »است:  وی در توضیح آن نوشته
جوینی این بیات باه صاورت     شاهنامة(. در 997 :3 ، ج6868)کزازی،« است شده خوانده می
 است: آمدهزیر 

 ساااتام و جُنااااگ پلنااا  باااه زرّیااان»
 

 «.ها و زن  به زین اندرون بُد جرس 
 

)فردوسای،  « جُناگ )جناا( طاام پایش زیان اساب     »است:  وضیح آن چنین نوشته وی در ت
در بااب ایان بیات    « شااهنامه هاای   یادداشات »(. خالقی نیاز در بخاش دوم   888 :1 ، ج6866
جنای، یعنی جناگ زین و در اینجا با گسترش معنی به معنی زیان و زیان پلنا ،    »نویسد:  می

 (.36: 6836مطلق،  )خالقی « یعنی زینی که روکش آن از پوست پلن  است

 است: چنین آمده« رزم یازده ر »داستان  . در9

 آلاااتِ زیااان بااارو بااار نگاااون  هماااه»
 
 هماااه آلاااتِ زیااان بااارو بااار نگاااون »
 
 هماااه آلااات زیااان بَااارو بَااار نگاااون »
 

 «پُاار ز  خااون  جنااارکیااب و کمنااد و   
 (.696: 3 ، ج6811)فردوسی،              

 «ر ز  خااونرکیااب و کمنااد و جنااا پُاا  
 (.888: 9 ج ، ال،،6879)همان،          

 «رکیااب و کمنااد و عنااان پُاار ز  خااون  
 (.633: 8ج ب،  )همان،                          
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اسات و در توضایح آن بیاان     بیت را همانناد خاالقی و مساکو آورده    نامة باستانصاحب 
: 9 ، ج6868)کازازی، « جُنا ریختی است از جناگ به معنی کوهاه و قرپاوس زیان   »داشته که: 
« جناا » اسات و در توضایح   آورده« بادو بار  »، «برو بر»خود به جای  شاهنامة(. جوینی در 788

باه معناای دامان زیان، طاام پایش زیان بسانده          ناماک  واژهمانند توضیحات قبل، به نقال از  
 (.716: 7 ، ج6866است )فردوسی،  کرده

بیت نخست در ترکیب  8توان دید که در همة این نسخ، تنها  یمبیت،  6با نگاهی بر این 
تصاحیح   شاهنامهدر  8بیت « جناگ »هستند. جالب این است که واژة  القول متفق« جناگ زرین»

. این صحیح و بدون تغییر باقی ماندن واژه بسیار اهمیات  است آمدهخالقی، بدون نسخه بدل 
. عالوه بار ایان،   است داشتهوجود  شاهنامهی با این ضبط در ا واژهرساند که چنین  یمدارد و 

تنها یک نساخه  نیز  8و  6توان دید که دو بیت  یمبا نگاهی دیگر بر پاورقی تصحیح خالقی 
گنجناد. از ایان    ینما دارند که معنای این دو نسخه بدل در بافت بیات  « چراگ»و « کناگ»بدل 
بیت، همانی اسات   8توان این مطلب را پذیرفت که صورت صحیح این واژه در این  یمرو، 

کاه باه صاورت ترکیاب      3تاا   3. در نسخ متعدد از بیات  است آمده شاهنامهکه در این نسخ 
وجاود  « جنااگ، جناا و جنااح   »، شاهد این هستیم که اخاتالف هام در واژة   است هآمداضافی 

، شاهد غیر اضافی آمدن ایان واژه هساتیم.   6و تنها در بیت « خدن  و پلن »دارد و هم در 
 3به صورت ترکیب غیر اضافی آماده، باه جاز ژول ماول در      6از آنجا که این واژه در بیت 

 .است هشدتصحیح دیگر به صورت یکسان ضبط 

بادل   بیت آخر، بساامد نساخه   1توان دید که در این  یممطلق  یخالقبا نگاهی به تصحیح 
 8گیارد: چارا در    یما یابد. سؤال نخست در همین جا شکل  یمبسیار فزونی « جنا»برای واژة 

یاباد؟ شااید    یما بیت دیگر چناین فزونای    1بدل اند  است و در  بیت نخست، بسامد نسخه
بیتِ نخست، در مصراع دوم و جایگاه قافیاه   8در « جناگ»است که واژة  علت این امر در آن

تاوان آن را   یما قرار دارد و در صورت مخدوش بودن انتهای آن، بنا به قافیة مصراع نخست 
 1ای برای ضبط صحیح حرف انتهایی این واژه وجود دارد. اماا در   ینهقراصالح نمودا یعنی 
ای نداریم و از ایان رو، شااهد    ینهقراست، چنین  بیت آمده در میانة« جنا»بیت دیگر که واژة 

ی آمده، بیشتر در حرف انتهاایی آن دچاار تنااقض هساتندا     ها بدل این نکته هستیم که نسخه
البته این نکته را نیز باید گفت که عاالوه بار حارف    «. جناگ، جناح، جناع، جنام، جنا»مانند: 

. بناابراین، عاالوه بار ماوارد بااال،      اسات  نماناده  انتها، حرف ابتدا نیز از گذر حوادو مصاون 
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. پاس در ایان   اسات  آماده نیاز  « حنااگ، حنااح، حنااع، حناام و حناا     »یی چاون:  هاا  بدل نسخه
باا یکادیگر   « ح»و « ج» توان دید که واژگان این دو دسته یاا در حارف اول    یم ها بدل نسخه

 متفاوتند و یا هر دسته در حرف آخر میان خود فرم دارند.

دانند تا نگاهی مختصر باه تماام واژگاان ایان دو دساتة بااال        یمندگان بر خود الزم نگار
یاا   است رفتهکار  ی مهم زبان فارسی بهها نامه لغتو ببینند که آیا این واژگان در  باشند  داشته

را  شاهنامهنه و آیا معانی این واژگان ظرفیت همنشینی با بافت موقعیتی و تناسب کالم ابیات 
ی دست یافت که صورت و ضبط برتار باشاد. همچناین،    ا واژه توان به تک یمیا اینکه دارند 

را کامال کناد و یاا باه      شاهنامهتواند تمامی ابیات  یمآیا همین یک واژة برتر از نظر معنایی 
 ی دیگر شد؟ا واژهعلت همخوانی نداشتن برخی از این ابیات، باید قائل به 

از  ة دهخادا نام لغتبان فارسی که سعید نفیسی در مقدمة ی مهم زها نامه لغتبا نگاهی به 
شاود. باا کناار     ینما دیاده  « حناع»، «حناح»، «حناگ»، «جناع»برد، واژگانی چون:  یمها نام  آن

 هاا  فرهنا  ها را به نقال از ایان    ماند که در ادامه معانی آن یمواژه باقی  1، ها واژهرفتن این 
 کنیم. یمذکر 

ء و  یشا ان. مقدمة لشکر. بازو و دست انساان. بغال و جاناب ذوات    بال مرغ«: »جَناح. »6
کت، و پاره از چیزی. نظم مروارید در پهناا و مرواریاد در رشاته کشایده، پنااه و حمایات،       
گروهی که بر دو سوی لشاکر بارای اساتظهار باشاند، گاروه از هار چیاز، روزن و دریچاه،         

ی اسات کاه آن را باه فارسای فیلگاوش      گشلا «: »جُنااح »و « گوسفند مادة سیاه، نام چند اساب 
 (.اسطباء ناظم)برهان قاطع، آنندراج، نظام و « خوانند. گناه و میل

همان جناگ. نام بازیی است. استخوان مخصو  سینة مارگ کاه باا آن گارو     «: »جنام. »8
 ، برهان قاطع، آنندراج، رشیدی و نظام(.الفرس مجمع« )بندند یم

)آننادراج و  « زه و چیده، شبه سفید، خرمای تر، شهد، گیااه کوژپشتی. میوة تا«: »جَنا. »8
 مؤناث »در معناای  « جَناآء »و با تلف  « بر روی افتادن»در معنای « ج ناء»(. با تلف  اسطباء ناظم

، در «جُنّاء»همچنین، با تلف  «. اجناءا زن کوژپشت، گوسفندی که سرون آن پس رفته باشد
 (.ءاسطبا ناظماست )« جمع جانی»معنای 

 (.اسطباء ناظم)آنندراج و « جمع حنقا خشم و شدت خشم«: »حِنام. »3
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برگ درختی که بر دست و پای بندند و خضاب کنند )برهان قاطع، آنندراج، «: »حنا. »9
(. آن شعرای فارسی کاه در عصار سالطنت تیموریاة هناد، هندوساتان را       اسطباء ناظمنظام و 
حصة پیش زین ا که در عرف هند به تشدید نون ]حَنّاا[    اند، به معنی قبضة زین، زین و  یدهد

)آننادراج، نظاام و   « گفتند یمو سازندة آن را حناتراش و حناساز  اند کردهخوانند ا استعمال  
و باا تلفا    « عمال خام شادن و خمیادگی    »در معناای  « حَناء»( همچنین، با تلف  اسطباء ناظم
 (.اسطباء ناظم) است آمدهنیز « گشن خواهی»در معنای « حِناء»

را که در ادامه بدان خواهیم پرداخت، در نظر بگیاریم،   شاهنامهاگر بافت موقعیتی ابیات 
و « حِناام »، «جَناا، ج نااء، جَناآء، جُنَّاا    »، «جُنااح »خواهیم دید که معانی آمده در باب واژگان 

معناایی، ایان   همخاوانی ندارناد. عاالوه بار ایان مشاکل        شااهنامه با ابیات « حَنا، حَناء، حِناء»
کلمات یا اسم عربی، یا مصدر عربی و یا اسم  مصدر عربی هستند. با کم شادن ایان ماوارد،    

مانناد. از ایان رو، در اداماه باه      یما باقی « حَنّا»و « جَناح»، «جنام»، «جُناگ» تنها واژگانی چون
 پردازیم. یمبیان نکاتی در باب این چند واژه 

ربی اسات. از ایان رو، طبیعتااً از میازان عالقاة فردوسای       اسم ع« جَناح»از این میان، واژة 
فردوسای،   شاهنامةشود. به عالوه، طبق جستجوی نگارندگان در  یمبرای استفادة آن کاسته 

قلب، »شود. در تمام این موارد به قرینة  یمدیده « جناح  سپاه»بار و به صورت  3این واژه تنها 
بیاراست قلاب و  »وسی، بیان آرایش سپاه است: توان دریافت که مراد فرد یم« چ  و راست
: 6ج )هماان،  « چ  و راست و قلب و جناح ساپاه »(، 636: 3ج ، 6811)خالقی، « جناح سپاه
و « خدن »توان ربطی بین آن و  ینم(. همچنین، 686: 3ج و همان،  886: 3ج ا همان، 636
کاه در نساخة ژول ماول    « جناح  پلن »و « جناح  خدن »یافت. از این رو، ترکیب « پلن »

فرهنا   نماید. به دلیل همین ناهمگونی معنایی است که صاحب  ینمشود، صحیح  یمدیده 
گویاد: ظااهراً    اسات و مای   با تردید بادان نگریساته  « جناح  زین»در توضیح ترکیب  آنندراج

جنااح  »تحری، است و صحیح جناگ زین است. از ایان رو، ایان ساخن پرویاز اتاابکی کاه       
رساد   یما . با ایان مقادمات، بعیاد باه نظار      باشدتواند  ینمنیز صحیح « جنای است ی ازا گونه

 .باشد  کردهفردوسی از این واژه در این ابیات و بافت استفاده 

، بعید است بتاوان ایان مطلاب را پاذیرفت کاه در      «حَنّا»با توجه به اسم هندی بودن واژة 
و فردوسای از آن در   باشاد   کارده  ، زبان هندی در زباان فارسای نفاوذ   شاهنامهزمان سرودن 
سان دیگر واژگان عربی در جایگااه   . از این رو، این واژه بهاست جستهسود  شاهنامهسرودن 
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گیرد. به عاالوه، اثاری از ایان واژه در بسایاری از      یمبعدی و ضعی، استفادة فردوسی قرار 
، الفارس  صاحاح ، لغات فارس  همچاون   شاهنامهی لغت زبان فارسی و اختصاصی ها فرهن 

برهاان  ، الفارس  مجماع ، جهاانگیری  فرهن ، فرهن  رشیدی، فرهن  قواس، معیار جمالی
 فرهنا  ، فرهنا  جاامع شااهنامه   ، لغات شاهنامه  اناوری،   فرهن  ساخن ، آرا انجمن، قاطع
نیسات. هرچناد در برخای از ایان      شااهنامه  ةناما  واژهرضازاده شفق، فریتس ول، و  شاهنامة
اسات، اماا باا     ی گیاه مخصو  رن  کردن، سخن به میان آمدهدر معنا« حَنا»، از ها فرهن 
اسات و آن چناد    یاماده نباه میاان   « زیان ساخنی  »و « قبضة زین»در معنای  [حَ نْ نا]تلف  حَنَّا 

، هنادی  نظاام و  آننادراج هاا همانناد    ، اوالً مؤلفاان آن اناد  کردهفرهنگی که بدین معنا اشاره 
بناابراین، درصاد اساتفادة فردوسای از ایان واژه نیاز        هستند و ثانیاً مربوط به زمان متأخرناد. 

 گردد. یمشدت کاسته  به

ی زباان فارسای ایان    هاا  فرهنا  نیز باید گفت هرچند در برخی از « جنام»در باب واژة 
، باه نکتاة شایساتة    «جناگ»ذیل واژة  فرهن  نظام، اما صاحب اند دانسته« جناگ»واژه را همان 
، «استخوان ساینة مارگ  »در معنای « جناگ»سالم معتقد است که اإل یداعکند.  یماعتنایی اشاره 

ضابط  « جَناام »اظفری و اشعار اناوری باه صاورت     فرهن  ترکیی ترکی است و در ا واژه
، بهتار اسات   «استخوان سینة مارگ ». با در نظر گرفتن ترکی بودن این واژه و معنای است شده

ن ود. هرچناد در شاعر شااعرانی چاو    ضبط و تلفا  شا  « جَنام»این واژه با فتحه و به صورت 
، «جُنااگ »شادن آن باا    قائلشود، اما برای تفاوت  یمنیز دیده « جَناگ»صائب، بیدل و... ضبط 
برای این معنا استفاده شود. با کناار رفاتن ایان واژة ترکای، تنهاا      « جَنام»بهتر است از ضبط 

ی فارسی است و قطعااً  ا ژهوااست که به استناد سخن اسدی طوسی، « جُناگ»مانده،  واژة باقی
واژة برتاار « جُناااگ»در اولویاات اسااتفادة فردوساای قاارار دارد. بااا دریااافتن ایاان نکتااه کااه    

ی مهام  هاا  فرهنا  بندی معناایی ایان واژه در    است، در ادامه با دسته شاهنامهی ها بدل نسخه
ر ، معاانی مختلا، ایان واژه را ذکا    شاهنامهی تخصصی ها فرهن زبان فارسی و تعدادی از 

 کنیم. یم

 . زین )رواقی(.6

، الفاارس صااحاح، لغاات فاارس) پاارده پااوش، غاشاایه، داماان  زیاان،  . جبّااة زیاان، زیاان 8
 (.اتابکی، دهخدا، اسطباء ناظم، الفرس مجمع

 (.الفرس مجمعو  فرهن  رشیدی. روی  غاشیه زین )8
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، آرا انجمن، برهان قاطع، الفرس مجمع. دامنة زین اسب )فرهن  جهانگیری، رشیدی، 3
 ، دهخدا(.زاده شفق، انوری، عبدالقادر، اتابکی، اسطباء ناظمآنندراج، 

الفارس،   . نوعی از اسباب زایدة زین باشد که برای زینت مرصع و منقش سازند )مجمع9
 اسطباء، رواقی، عبدالقادر، اتابکی، دهخدا(. برهان قاطع، ناظم

 ،، نظام، اتابکی(.طباءاس ناظم، آنندراج، آرا انجمن. طام یا کمان پیش زین )1

 (.اسطباء ناظم. دستة زین )7

الفاارس،  الفاارس، رشاایدی، مجمااع صااحاح) دوال پهاان زیاار رکاااب . تساامة رکاااب یااا3
 ، دهخدا(.اسطباء ناظمبرهان قاطع، آرا، آنندراج، نظام،  انجمن

 (.اسطباء ناظم. تن  اسب )6

هماان شاکل اسات )برهاان     . استخوان سینة مرغان و حیوان است، چون سینة زین باه  68
یی که دو کس با هم بندناد  گرو و شرطآرا، آنندراج، نظام، زنجانی، دهخدا(.  قاطع، انجمن

گیرد )برهاان   و مرا یاد و تو را فراموش گویند و این بازی به وسیلة این استخوان صورت می
 اسطباء، زنجانی، دهخدا(. قاطع، ناظم

از  الفارس  صاحاح نهناد )لغات فارس، دهخادا(. در     . سه پایه بود که علما دستار بر او 66
 سخن به میان آمده که در معنای زین پایه، پایة زین است.« مسرجة زین»

 (.اسطباء ناظم. کاسه و پیاله )68

 (.اسطباء ناظمماهی ) . ماهی منشاری یا ارّه68

 شاهنامهدر « جُناغ». بررسی معنایی 2

روهشاته  ف»، یعنای  8جُناگ در مصراع دوم بیت  مطلق برای واژة خالقی شاهنامةپاورقی  در
بیات  « جناگ »است. در همین تصحیح، ذیل واژة  بدلی آورده نشده ، نسخة «جناگ از باره زرّین

خوشابختانه  «. چاراگ »بادل    ، نسخه8بیت  «جناگ »را داریم و ذیل واژة « کناگ»بدل  ، ما نسخه6
در کنار پذیرش ایان   8تحول ماندن بیت تغییر و  بدل در این دو بیت و بی اند  بودن نسخه
شاود تاا بار اسااس مشاابهت بیاانی فردوسای، یعنای          ، باعث میشاهنامهضبط در اغلب نسخ 

در بیت، این « چراگ»و « کناگ»و ناهمخوانی معنایی « جناگ زرین»مشابهت در آوردن ترکیب 
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« جُناگ»واژة  مطلب را بیان کرد که صورت صحیح نوشتاری این واژه در این سه بیت، همین
توان با مدد گرفتن از بافت موقعیتی این بیات   است. با دریافتن این صورت صحیح واژه، می

گرایانه و جامع بر ابیاتی که این واژه در آن استفاده شده، به  و ابیات قبل و بعد و نگاهی کشل
و نادرساتی  تاوان درساتی    پی بُرد. همچنین، در پی یافتن این معناا، مای  « جناگ»معنای واقعی 

را در بااب ایان واژه نمایاان     شااهنامه های زباان فارسای و شاروح     معانی موجود در فرهن 
شادة واژه   ریخات کوتااه  « جناا »ساخت و نیز صحت و سقم این نظر را دریافت که آیا واژة 

 است یا خیر؟« جناگ»

حال  در م« زریان »به هماراه صافت   « جُناگ»بینیم که واژة  با نگاهی بر سه بیت نخست می
است. همچنین، در مصراع نخسات دو بیات از ایان ساه      آمده« جناگ زرین»قافیه و به صورت 

باه  « چاراگ  رخشاان »و « چاراگ  روشان »همچاون:    بیت، فردوسی با آوردن ترکیبات اساتعاری 
است. همین توصی، برآمدن خورشید از پشات کاوه و روشان     پرداخته« خورشید»توصی، 

سازد که فردوسی باا   آمده، این نکته را نمایان می« بکردار»با ادات  8شدن زمین که در بیت 
برآمدن خورشید و گسترده شادن ناور طالیای آن و روشان      قصد بیان« جناگ  زرین»آوردن 

تواناد چنادان    ینما . بافت ماوقعیتی و ابیاات قبال و بعاد ایان بیات       است داشتهشدن زمین را 
در بیات،   موجاود سااختار تشابیهی   راهگشای معنای صحیح این واژه باشد. اما باا توجاه باه    

توان این نکته را دریافت که غرض فردوسی در ایان تشابیه عاالوه بار بیاان حاال مشابّه،         یم
 باه  مشابّه اساتا باه عباارتی، ارزشامندی      باه  مشابّه افزودن ارزش مشبّه، به واسطه ارزشمندی 

مشابّه ساود    تا فردوسی در تشبیه خود از آن برای باال کشایدن  است شدهباعث « جناگ زرین»
 جوید.

بینیم که بعد از آگاهی اسکندر از فرجاام   می (6)بیت « چین به اسکندر رفتن»در جریان 
اسات و در چاین فارود     ، از آن شهر لشاکر بیارون کشایده   «درخت گویا»کار خود به وسیلة 

چاون  »ای به چینیان مبنی بار تسالیم شادن و پاذیرفتن سااو، خاود        آید. وی با نوشتن نامه می
نهد. بعد از رسیدن به ایوان پادشاه چاین، باه اساتقبال او     به سوی فغفور روی می« ای دهفرستا
بپرسید فغفور و بنواختش ** یکی ناامور جایگاه   »آیند. در دیدار نخست و پس از آنکه  می

چراگ از  گردد و هنگام برزدن روشن (، اسکندر بازمی681: 1 ، ج6811، فردوسی« )ساختش
برند و فرستادة قیصر روم را کاه هماان اساکندر اسات، باه نازد        غی میجنا کوه، باالی زرین

آورند تا مضمون نامه را بیان کند. بافات ماوقعیتی ایان بیات، ایان مطلاب را بیاان         فغفور می
استا چراکه عالوه بر ساختن  دارد که مقام و شأن فرستادة روم در نزد چینیان بسیار بوده می
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ای است از ارج نهااد   جناگ زرّین برای برنشستن فرستاده، نشانهای با  بردن باره»نامور جایگه، 
 (.378: 7 ، ج6868)کزازی، « و گرامیداشت او

نام بهارام را  « ری»بینیم که بعد از آنکه خسروپرویز در مجلس بزم شهر  نیز می 8در بیت 
ه بهارام  بیند، به خشم آمده، دیگران را به لعن جام و آورندة آن و نیز نفارین با   روی جام می
کند. گرانمایه دستور او آتاش   نماید و فرمان پایمال کردن ری با پیالن را صادر می وادار می

نشاند تا اینکه خسروپرویز باه جاای فرماان قبلای، فرماان یاافتن شاخص         خشم وی را فرومی
کند. بعد از یافتن فارد ماذکور، منشاور ری باه ناام او       کیار را صادر می دانش بدگوهر بی بی
شود تا باعث تباهی، فساد و ویرانی در شاهر گاردد. ایان امیار ناوروزی باا کنادن         می نوشته
ها از بااران و تار  ماردم از مناازل باه       ها، باعث ویرانی خانه های شهر و کششتن گربه ناودان

اا  « گشردیَاه »شود. در ماه فروردین و به هنگام بازم خسارو در بااگ،     ها می سبب فراوانی موش
کند و گربکی را با زینت تمام بر بارة  خسروپرویز ا از فرصت استفاده می  خواهر بهرام و زن

آورد. با توجه به توصی، فردوسی از  نشاند و آن را در باگ به حرکت درمی جناغی می زرین
تاوان ایان    مای « جناگ زرین»و « ستام زرین»ارزشمندی باره و داشتن متعلقات گرانبهایی چون 

اسات و شااید دیادن     آوران باوده  اساب از بزرگاان و ناام    مطلب را دریافت که صااحب آن 
ای آراسته به گلبرگ و گوشوار، روی اسب خود یا یکای از بزرگاان حاضار در بااگ،      گربه

نماید  است. در همین موقعیت طنزنا ، گردیه از فرصت استفاده می سبب خندة خسرو شده
را در پای دارد. کازازی    کناد کاه موافقات شااه     و بازخواندن آن بداندیش ری را تقاضا می

نماید که خواست گردیه از گردانیدن و باه نماایش درآوردن گرباه،     چنان می»معتقد است: 
افتاد و خسارو واداشاته     است. ایان ترفناد کاارگر مای     کششی فرمانران ری بوده یادآوردِ گربه

چنانچاه   (.383: 6 )هماان، ج « کگان را از میاان باردارد    کشش  ناودان شود که فرمانران گربه می
است که شخص واالمقام و بزرگی چون  شود، این بیت نیز در بافتی سروده شده مالحظه می

 خسروپرویز در محوریت آن قرار دارد.

کاه   حیاوان  و مرغاان  ساینة  استخوان»، یعنی 68تا  68معنای واژه، موارد  68 این میان در
کاسه »، «علما دستار بر او نهند سه پایه بود که»، «شود گاهی از آن برای بازی نیز استفاده می

توانند در بافات معناایی و ماوقعیتی     از نظر معنایی نمی« ماهی منشاری یا ارّه ماهی»و « و پیاله
خوبی در  کارد   توان به می« زرین»این سه بیت بگنجند. همچنین، با در نظر گرفتن صفت 

، از جانس  «زیار رکااب  دوال »و « تن  اساب »نیز همخوانی ندارندا چراکه  6و  3که معانی 
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توان جنس زرین برای آن قائل شد. از سوی دیگر، ارزشمندی موجود در  چرم است و نمی
شاهد هستیم که  8توان در این دو معنا دید. همچنین، ما در بیت  را نمی 8به، تشبیه بیت  مشبّه

ت اساتا یعنای وساع    جنااغی مانناد کارده    فردوسی تابیدن نور خورشید بر زمین را به زریان 
است و این وسعت  رن  خورشید بر سطح زمین مدّ نظر شاعر بوده گسترده شدن نور طالیی

تاوان هام معناای     شود. دقیقاً به همین دلیل است کاه نمای   در تن  و دوال باریک دیده نمی
را که خاود بخاش کاوچکی از     «دستة زین»را مناسب برای این وسعت دانست و هم « زین»

شاکل   که بخش خمیده و کماانی « طام یا کمان پیش زین»ب زین است. همین مطلب در با
تواند وجه شبه مورد نظر فردوسی  کندا چراکه این معنا نیز نمی پیش زین است نیز صدم می

کااه در « روی غاشاایة زیاان»را بااه مخاطااب القااا کنااد. نکتااة دیگاار اینکااه معنااای  8در بیاات 
عقالنای نیسات. غاشایه یاا      گفته شاده، منطقای و   رشیدیو  الفرس مجمعهایی چون  فرهن 
پوش، خود پوششی برای زینت و جلوگیری از نشساتن گارد و غباار روی زیان اسات.       زین

« غاشیة زین»رسد مراد همان  حال چرا باید روی این پوشش، پوششی دیگر نهاد؟! به نظر می
 8در بیات  « فروهشاته »است. همچناین، باا نگااهی باه فعال       اشتباه چنین ضبط شده بوده که به

ناوعی از  »، «دساتة زیان  »، «دامناة زیان اساب   »، «زیان »واهیم دانست که این فعل با معاانی  خ
« طام یا کماان پایش زیان   »و « اسباب زایدة زین باشد که برای زینت مرصّع و منقّش سازند

باه پاایین رهاا    »سازگاری نداردا به عبارتی، بعید است که فردوسی برای این فعل باا معناای   
از چنااین نهادهااایی سااود جسااته باشااد. تعاادادی از « ر کااردن و...کااردن، آویخااتن، ساارازی
 کار برده، از این قرار است: برای این فعل به شاهنامهنهادهایی که فردوسی در 

 چ اال اسااتر بیاااورد رسااتم گاازین  »
 
 یکاای دختااری دیااد باار سااان ماااه »
 
 ویااژه کااه باشااد بااه باااال بلنااد   بااه»
 
 زنجیاااار زر فروهشااااته زو ساااار »
 

 «دیباااای چاااین ز بااااال فروهشاااته   
 (.389: 9 ، ج6811، فردوسی)       

 «فروهشااته از چاار  دلااوی بااه چاااه
 (.887: 1 )همان، ج                       

 «کمنااد فروهشااته تااا پااای مشااکین 
 (.639: 7 )همان، ج                       

 «ای در نشااانده گهاار  بااه هاار مُهااره 
 (.868: 3 )همان، ج                          

، «کمناد  مشاکین »، «دلاو »، «دیباای چاین  »بارای  « فروهشاته »انچه خود پیداسات، فعال   چن
است. در تمام ایان ماوارد، خاصایت باه پاایین رهاا شادن و         کار رفته و... به« زنجیر زر سر »
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است. حاال آنکاه ماا ایان     « فروهشتن»شود و این کامالً مرتبط با فعل  آویزان شدن دیده می
معناا،   68معاانی بااال مشااهده کنایم. از ایان رو، از میاان ایان         9تاوانیم در   خاصیت را نمای 

است که « پرده پوش، غاشیه، دامن  زین، جبّة زین، زین»ماند، معنای  موردی که باقی می تک
دیدیم که برای باردن اساکندر از    6خوبی تناسب داردا چراکه در بیت  به« فروهشتن»با فعل 

« جنااگ  زریان »کنند کاه روی آن   یدکی استفاده میمکان استراحت به ایوان فغفور، از اسب 
خاورد.   نیاز باه چشام مای     8پوش زرین در بیات   سوار بودن اسب و داشتن زین است. این بی

در کناار  « جنااگ »همچنین، با نگاهی دیگربار به بافت موقعیتی این سه بیات و آمادن مکارر    
ایان ساختن شاکوه  گفت که این پوشش زربافت، جنبة تشخص و نم توان ، می«زرین»صفت 

تخاات،  سااتام، زریاان اساات و نقشاای همچااون زریاان  و بزرگاای سااوارکار آن را نیااز داشااته 
دیاادیم کااه چینیااان باااالی  6کناادا چراکااه در بیاات  ایفااا ماای شاااهنامهکفااش و... در  زرینااه
برند که در ظاهر فرستادة قیصر روم، اما در اصل، خاود   جناغی را به نزد اسکندری می زرین

در جایگااه  « جناگ زرین»نیز فردوسی با آوردن  8جایگاه مهمی دارد. در بیت  پادشاه است و
ساانگی ایاان پوشااش زربافاات را نمایااان ساااخته، هاام باار ارزش مشاابّه   بااه، هاام گااران مشاابّه
شد، صاحب اسبی که گرباه را روی آن قارار    نیز چنانچه پیشتر گفته  8است. در بیت  افزوده

 از دیگر بزرگان حاضر در باگ.است یا  دادند، یا خسروپرویز بوده

را هماان  « جنااگ »معناا مطارح اسات. اگار ماا       ای نیز در باب این تاک  با وجود این، نکته
انگاریم، در این صورت، گستردگی مدّ نظر فردوسی در تشبیه بیات  « غاشیه و روپوش زین»
باا  ایما چراکه زین اسب بخش کوچکی است بر پیکرة اسب و ایان حالات    را از بین برده 8

بزرگی و عظمت پوشیده شدن سطح زمین از نور خورشید مغایر استا به عبارتی، در مشابّه  
باه   رن  خورشید در سطح زمین مطرح است، اما در مشابّه  این تشبیه، گستردگی نور طالیی

پوشاند. با توجه به این مشکل و اینکه در  پوشی است که تنها روی زین را می این تشبیه، زین
ماناده نیاز    خنی از زین به میان نیامده، باید با شک و شابهه بادین معناای بااقی    این سه بیت س

اسات و ایان بیات     نگریست. اولین بار این معنا در پاورقی لغت فارس اسادی طوسای آماده    
 منجیک ترمذی ،یعنی:

 «ها به غاشیه است و جناگ همه تفاخر این  ها به جود و دانش بود همه تفاخر آن»
 (.33: 6866جیک ترمذی، )من                
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ایان واژه را در هماین    الفارس  مجماع است. سروری در  به عنوان شاهد مدال استفاده شده
ناوعی از اساباب زایادة زیان کاه بارای زینات مانقش         »و « دوال  پهن رکااب »بیت به معنای 

بینایم کاه باا وجاود یکساان باودن بیات، باین مؤلفاان           اسات. از ایان رو، مای    ، دانسته«سازند
ها نیز در معناای دقیاق ایان واژه اخاتالف اسات. بارای در  ایان مطلاب کاه آیاا             فرهن
با هم مترادف هستند یا خیر، مجبوریم نگاهی به دیگر متون ادبی « غاشیه»و « جناگ»راستی  به

نیاز باه چناد ماورد      تاریخ بیهقای بیفکنیم. طبق جستجوی نگارندگان، جز بیت منجیک، در 
 است: در کنار هم استفاده شدهخوریم که این دو واژه  برمی

ا پیاری ساخت   اربعمائنة  سنۀة من که بوالفضلم، این بوالمظفر را به نشابور دیادم در  »ا 6
سفید چون کاافور. دُرّاعاة ساپید پوشایدی باا بسایار        سر  و موی  بشکوه، درازباالی و روی 

و سااخت آهان     های مُلحَم مرغزی، و اسبی بلند بر نشستی، بُناگوشای و بَربناد و پااردُم    طاقه
دارش در بغال گرفتای. و باه     کوفت سخت پاکیزه، و جناغی ادیم  سپیدا و غاشیه رکاب سیم

)دیباای دیاداری،   « سالم کس نرفتی و کس را نزدیک خود نگذاشتی و باا کاس نیاامیختی   
6868 :868.) 

دار شد، مُحاال باشاد پایش ماا      : چون بوالقاسم  رازی غاشیهگفت بوالمظفَّر ]برغشی[»ا 8
اشیه برداشتن. این حدیث به نشابور فاش شد و خبر به امیر محمود رسید. تیره شد و بارادر  غ

را مالمت کرد، و از درگاه، امیران محمّد و مسعود را در باب غاشیه و جناگ فرماان رساید و   
« کشاند  تشدیدها رفت. اکنون هر که پنجاه درم دارد و غاشیه تواند خرید، پیش او غاشیه می

 (.868)همان: 

هاای گرانمایاه و    ی عظامیان با اساب و اساتام و جاماه   گروه ما روزگار درین هستند»ا 8
 (.336)همان: « غاشیه و جناگ، که چون به سخن گفتن و هنر رسند، چون خگر بر یخ بمانند

« غاشایه »رسد از آنجا که این واژه گاهی در برخی از متون ادبی در کنار واژة  نظر می به
اناد.   اند و چنین معنایی از آن ارائه کارده  نویسان آن دو را مترادف دانسته تاستعمال شده، لغ

دیبلاو و  »، از «جنااگ »خود در مقابل واژة  لغت فرسحال آنکه اوالً ما شاهدیم که اسدی در 
از ساوی کاتباان در پااورقی افازوده     « جبّاة زیان  »است و گویا معناای   استفاده کرده« تنبو 
ها نیز نظر یکسانی در باب معنای این واژة بیت دیده  مؤلفان فرهن  است. ثانیاً بین خود شده
های زبانی موجود در شواهدی کاه ایان دو در کناار     شود. ثالداً بر اساس قراین و ظرافت نمی
اند، احتمال مترادف بودن این دو واژه ضعی، است. اگر تنها نگاهی باه بیات    کار رفته هم به
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« جاود و داناش  »که شاعر در مصراع نخست و در ترکیب منجیک بیفکنیم، خواهیم دانست 
آن را نیز رعایات  « غاشیه و جناگ»قصد ایجاد ترادفی نداشته که بخواهد در مصراع دوم بین 

بینیم که نویسنده با وجاود آوردن واو عطا،، میاان     کند. در نمونة سوم تاریخ بیهقی نیز می
اسات و از   ترادف معنایی ایجاد نکارده « گهای گرانمایه و غاشیه و جنا اسب و استام و جامه»

توان گفت که جناگ نیز در ردی، معنایی  آمده، می« غاشیه»و « جامه»بعد از « جناگ»آنجا که 
ها از جنس  همانند آن است و نزدیکی معنایی بسیاری بدین موارد دارد و« غاشیه»و « جامه»

مقدمات و با در نظر گرفتن وجه شابه  . با این تاس انعطاف داشته تیّبوده و قابل میپارچه و اد
، پوششای زربافات و   شااهنامه در « جنااگ »، شااید بتاوان گفات    8گستردگی در تشابیه بیات   

پذیر است که آن را نه روی زین، بلکه روی تمام پیکرة اساب و بااره هنگاامی کاه      انعطاف
و آمادن   هشااهنام کشیدند. همچنین، با توجه به بافت موقعیتی ایان ابیاات    سواری ندارد، می

تاوان دریافات کاه     رسااند، مای   در کنار این واژه که جنس و رن  آن را می« زرین»صفت 
بهاره بودناد و ایان پوشاش زربافات، تشاریفاتی باود و باه          افراد معمولی از این روپوش بای 

تااریخ  ، در شااهنامه صاحبان مقام و شکوه اختصا  داشت. چنانچه عالوه بر این ساه بیات   
حساب و کتاب غاشیه و  دید که امیر محمود فرزندان خود را از اعطای بیتوان  نیز می بیهقی

توانست از این  چون بوالمظفّر می« سخت بشکوه»دارد و در آن زمان مردی  جناگ برحذر می
 پوشش استفاده کند.

بیات در   1و توجه به بافت ماوقعیتی ایان   « جناگ»در ادامه، با در نظر گرفتن معانی متعدد 
، پی بدین نکته خواهیم برد که آیاا ایان دو، یاک واژه هساتند یاا      «جنا»واژة  بررسی معنایی
است که از دید پژوهشگران به علت قادمت   شاهنامهای دیگر در  خود واژه« جنا»اینکه واژة 

 است؟ به دور مانده« جناگ»زمانی و تشابه ظاهری با 

 شاهنامهدر « جُنا». بررسی معنایی 3

، لغت فرسهای زبان فارسی قدیمی و معاصر مانند  در فرهن « جنا»در باب معنای واژة 
، آننادراج ، برهاان قااطع  ، نظاام ، رشایدی ، جهاانگیری ، های قاواس  فرهن و  الفرس صحاح
اسات. همچناین، جاز چناد ماورد از       انوری مطلبای نیاماده   فرهن  سخنو  نامة دهخدا لغت
تخصصای قادیم و    هاای  ، در فرهنا  شااهنامه شاده بار    های تخصصی معاصر نوشته فرهن 

معاصری چون عبدالقادر، محمود زنجانی، رضازاده شفق، فریتس وُل، و پرویز اتاابکی نیاز   
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جنا: جناگ، نمادزین و  »نویسد:  خورد. علی رواقی در فرهن  خود می این واژه به چشم نمی
آورد و در مقالاة   را باه عناوان شااهد ایان معناا مای       6)ذیال واژه( و بیات   « پوش غاشیه، زین

کند که اگر جنااگ را فارسای بادانیم، واژة     ( بیان می88: 6813)رواقی، « 8ای دیگر  هنامهشا»
نیاز باا کناار هام      ناماک  واژهصااحب  تواند کاربرد دیگری از جنااگ باشاد.    آسانی می جنا به
دامن  زین، طام پایش  : »است کرده، آن دو را یکی دانسته، چنین معنا «جناگ»و « جنا»آوردن 
جُنا یعنای جنااگ    »نویسد:  می های شاهنامه یادداشتمؤل، (. 637: 6831ین، )نوش« زین اسب

کاار   شدة جناگ است. شاعر هر دو نویسش را به زین. یا جُناگ درست است و یا جُنا که کوتاه
. کزازی و جوینی نیز همین نظر را دارند. همان گوناه  (196: 6836مطلق،  )خالقی« است برده

. برای در  صحت و سقم این اند دانسته« جناگ»را همان « جنا»ان این بزرگکه نمایان است، 
مدعا و آشکار شدن معنای واقعی این واژه، نگارندگان باه تحلیال بافات ماوقعیتی ابیااتی از      

 .است رفتهکار  ها به در آن« جنا»که واژة  پردازند یم شاهنامه

(، زماان  3است )بیات   این واژه را در داستان سیاوخش آورده نخستین باری که فردوسی
آوردهاایی را باه    گارد، ره  بازگشت پیران ویسه از جن  اسات کاه پیاران در شاهر سایاوش     

خسرو ا فرزند سایاوخش ا باه      ( زمانی است که کی9کند. بار دیگر )بیت  سیاوخش اهدا می
خسرو برای  همراه گیو، قصد فرار از ترکستان و آمدن به سوی ایران را دارد. از این رو، کی

که سیاوخش قبالً آن را از ترس گرفتار شدن رها کرده بود، به جویبااری کاه   « بهزاد»فتن یا
رود و باا نشاان دادن وساایل بار شابرن  پادر و        مکان آب خوردن فسیلة اسبان اسات، مای  
بینیم که صااحب ایان    گردد. در این دو بیت می شناخت او، سوار بر آن به سوی ایران بازمی

اخاالم  حماساة ایاران و فرزناد پاا  و ساتو ده       قهرمانی ملّی در، سیاوخش است که «جنا»
 کاوس است. کی

بینایم کاه رساتم بعاد از جساتجو و       و در خالل داستان اکوان دیو و رستم مای  1در بیت 
یافتن اکوان دیو گورشکل و چنادین حملاه باه ساوی او و ناپدیاد شادنش، باه آب، ناان و         

آید و بعد  ای فرود می سه روز و سه شب در چشمهشود. از این رو، بعد از  خواب نیازمند می
خواباد. در هماین زماان،     نهاد و مای   از سیراب کردن رخش، خود سر بر جنای خدن  مای 

رستم را  کند. در این بیت، فردوسی زین رباید و به سوی دریا پرتاب می اکوان دیو او را می
 خواند. می «کیانی»تاز حماسة ایران است،  که از بزرگان و پهلوانان یکه
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بینیم که بعد از آزاد کردن بیژن از چاه، رستم باه   ( نیز می7در داستان بیژن و منیژه )بیت 
روند و باا باه ساخره گارفتن در خاواب باودن او، خبار         همراه بیژن به خوابگاه افراسیاب می

راسایاب  دهند. بعد از مدتی درگیری میان ایرانیان و تورانیاان، اف  شبیخون ایرانیان را به او می
چهرگاان و   شاود و هماة جاماه، فارش، پاری      گریزد. رستم وارد کا  او می از کا  خود می

کناد. فاارگ از چهارة منفای      گیارد و میاان یااران تقسایم مای      اسپان را به غنیمت مای  گرانمایه
، باید گفت بافت این بیت و وسایلی کاه از کاا  افراسایاب باه دسات      شاهنامهافراسیاب در 
 است. سازد که صاحب آن وسایل، شخصی با جاه و شکوه بوده آمده، نمایان می

بینیم که در جریان جن  ایرانیان با خاقان چین، خاقان با زین نهادن بار   نیز می 3در بیت 
ساتام، جناای    ها و زبرجد نشاندن در زین و دیبای زربافت اساپان، زریان   پیالن و آراستن آن

 کند. رانیان میخدن  و... لشکریان خود را روانة جن  با ای

بینیم که این بیت به هنگام رسیدن بیژن گیو باه   ( نیز می6در داستان رزم یازده ر  )بیت 
کششاد، باه جنا      اسات. بعاد از آنکاه گسهاتگهَم فرشایدورد را مای       بالین گستهم سروده شاده 
چاا  شادن تان     رود. در این کارزار، با وجود زخام برداشاتن و چاا     برادرش لهّا  می

آورد. گستگهَم به سبب زخمی  ا زدن تیغی بر گردن لهّا ، سَر  او را نیز زیر پای میگستگهَم، ب
کناد، اماا    ساری حرکت مای  شدن و دویدن خون، با حالتی خمیده روی زین اسب تا چشمه

کناد.   شود و شب تا روز را ناله مای  شده در خا  غلتان می در آنجا از شدت جراحات وارد
یابد. در این  گمگشتة خود است، بعد از روشن شدن گیتی، او را میبیژن نیز که به دنبال یار 

بیت، فردوسی با بیان نگون بودن زین و پُر از خون بودن رکاب و کمند و جنا، باه توصای،   
 است. وضعیت نامناسب گستگهَم پرداخته

تواند پذیرای این نکته باشد که پیاران دو زیان را باه     ، عقل سلیم نمی3با نگاهی بر بیت 
این نظر زمانی بهتار  «. جنای خدن »و هم « زین پلن »استا یعنی هم  سیاوخش اهدا کرده

بیفکنایم. در ایان    9شود که ما نگاهی به بیت دیگر داستان سیاوخش، یعنای بیات    در  می
« جناای  خادن ِ  »و « رکیاب  دراز »، «نشساتِ پلنا   »باا دیادن   « بهزاد»توان دید که  بیت می

او فرزناد سایاوخش اسات و باا ایان نشاانه، رام  کیخسارو        دهاد کاه    سیاوخش تشخیص می
شود. طبیعی است که کیخسرو برای سوار شدن بار اساب پادر باه هماراه خاود دو زیان         می
نیز ذکر کردیم، جنااگ را زماانی بار روی    « جناگ»است و همان گونه که در بحث واژة  نبرده

بینایم کاه    مای  9ا در بیات  کشند که اسب خالی از سوار باشد. حال آنکاه ما   اسب یا زین می
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، 9و  3بینیم که بافات بیات    شود. از این رو، می بر آن سوار می« بهزاد»کیخسرو بعد از یافتن 
 68آن از  8و  6تواند پذیرا باشد. پس دو معنای  را نمی 8و  8، 6معنای جناگ  آمده در ابیات 

تی ابیاتی که پیشتر گفته شود. همچنین، طبق بافت موقعی کنار گذاشته می« جناگ»معنای واژة 
ساه پایاة دساتار    »، «شکساتند  استخوان سینة مرغان کاه باا آن شارط و گارو مای     »شد، معانی 
 نیز جایگاهی ندارند.« ماهی ارّه»و « کاسه و پیاله»، «علماء

کاه در دو  « جناای  پلنا   »نیز اگرچه با ترکیب  «تن  اسب»و « تسمة رکاب»دو معنای 
موجاود در ساه بیات ساازگاری ناداردا      « جناای  خادن   »ما باا  بیت آمده، همخوانی دارد، ا

 1چراکه تسمة رکاب و تن  اسب از جنس چرم است، نه خدن ، و از آنجا کاه در بیات   
توان گفت ایان دو   بدلی را پذیرا نشده، می هی  گونه نسخه« خدن »برخالف دیگر ابیات، 

، 1، بار اسااس هماین بیات     معنا نیز نسبت بدین واژه های  سانخیتی ندارناد. از ساوی دیگار     
اسات.   عقالنی نیست که بپذیریم رستم تسمة رکاب و تنا  اساب خاود را باه باالین نهااده      

اسات و   فاصله انداخته« جنا»و « رکیب»بین دو واژة  6همچنین، از آنجا که فردوسی در بیت 
به ایان   توان ها تفاوت قائل شده، می میان آن 9است و همانند بیت  آن دو را مترادف ندانسته

، ربطای باه   «جنااگ »های فارسی و ذیل واژة  قطعیت رسید که این دو معنای آمده در فرهن 
طام یا کمان »، «دامنة زین اسب»ندارند. از این رو، تا بدین جا معانی  شاهنامهدر « جُنا»واژة 

نوعی از اسباب زایدة زین باشد که برای زینت مرصاع و مانقش   »و « دستة زین»، «پیش زین
هاای   تواناد باا نشاانه    مانند. حال باید دید که کدام یک از این چهار معنا مای  باقی می« ندساز
 متنی و بافت موقعیتی این ابیات سازگار باشد. درون

گشااید و آن جناای    بینیم که رستم تن ِ زیان کیاانی خاود را مای     می 1در بیت  با دقت
یان بیات، ایان نکتاه مساتفاد      در مصارع دوم ا « آن»نهاد. باا آمادن     خدن  را زیر باالین مای  

گردد که فردوسی به عهد لفظای خاود اشااره دارد. اماا چنانچاه پیشاتر بار اسااس بافات           می
تاوان معناای زیان را مرجاع ایان اشااره دانسات.         نیاز گفتاه شاد، نمای     9 و 3موقعیتی ابیات 

 ای باا زیان در ارتبااط    باه گوناه  « جناا »رسااند   ای است که می همچنین، ساختار بیت به گونه
بیفکنایم، خاواهیم    3و  9، 3است، اما در معنای زین نیست. همچنین، اگر نگااهی باه ابیاات    

اسات و   استفاده کارده « رکیب دراز»و « زرین ستام»دید که فردوسی در کنار این ترکیب از 
چون ستام و رکاب از متعلّقات زین باید باشد. همین مطلاب از  « جنا»رساند که  این خود می

گرددا چراکه با دویدن خون گستهم خمیده روی زیان، طبیعای اسات     فاد مینیز مست 6بیت 
پُر از خون شاود. از ایان رو،   « رکیب و کمند و جنا»متعلّقات قسمت جلو و پایین زین چون 
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شاود. باا نگااهی بار ابیاات دیگار شاعرا         تا حدودی مکان استقرار این متعلق  زین نمایان مای 
 است: زین یافت. در بیتی از مجیر بیلقانی چنین آمدهتر جُنا را در  توان مکان دقیق می

 دایره حلقة تن  اوست و بس چر   فرا »
 

 «اش عنان ماه نشوَش جناگ  زین، شکل مجرّه 
 (.696: 6893)بیلقانی،                                

 است: سمرقندی هم آمده در بیتی از دیوان سوزنی

 زآرزوی سُاام و پشاات مرکگااب میمااون تااو  »
 

 

 «بر فلک گردد چو نعل و چون حنای  زین، قمار  
 (.638: 6883)سوزنی،                                         

جنااگ و حناای   »را باه  « ماه و قمار »توان دید که هر دو شاعر  با نگاهی بر این دو بیت می
دو شااعر و  از ساوی هار   « زیان »به « جناگ و حنا»اند. با توجه به نسبت دادن  مانند کرده« زین
توان دریافات کاه وجاه شابه ماّد نظار ساوزنی و بیلقاانی،          کار رفته در این ابیات می تشبیه به

 68خمیدگی موجود در زین اسب است و این همان مکان دقیق جنا در زین است. بر اساس 
« طام یا کماان پایش زیان   »، یعنی 1معنایی که ما برای جناگ ذکر کردیم، تنها معنای شمارة 

باشد. به هر حال، باا دقات در     تواند ظرفیت پذیرش این تشبیه دو شاعر را داشته میاست که 
تاوان دریافات کاه جُناا در      ، مای «جناا »شده در باب معناای   این دو بیت و مطالب پیشتر گفته

، شااهنامه  6شکل دو سوی کناری زیان اسات. باه اساتناد بیات       همان منحنی کمانی شاهنامه
بودن  گستگهَم، باه صاورت   « رکیب و کمند و جنا پُر ز  خون»و « نخمیده به زین اندرو»یعنی 
شاکل دو ساوی کنااری جلاوی زیان       ، منحنی کماانی شاهنامهتوان گفت جنا در  تر می دقیق

 که زین زایدة اسباب از نوعی»، «دامنة زین اسب»مانده، یعنی  است. بنابراین، سه معنای باقی
 .شوند یمنیز از این دایره خارج « زیندستة »و « سازند منقش و مرصع زینت برای

خاورد، تفااوت ضابط دو     نکتة دیگری که در این دو بیت بیلقانی و سوزنی به چشم مای 
« ع»در نسخة « جناگ»با وجود یکسان بودن مراد هر دو شاعر است. واژة « حنا»و « جناگ»واژة 

اسات. گرچاه    شده ضبط« حناء»به صورت « م»و در نسخة « جناء»از مجیر بیلقانی به صورت 
 116خود مصحح در مقدمة این دیوان در باب نسخة اساس خود، یعنی جُن  خطی شامارة  

حکیم اوغلو علی پاشای موجود در کتابخانة الال اسماعیل استانبول که با عالمت اختصااری  
این نسخة دیوان مجیر بیلقانی از نظار صاحت و   »کند:  است، اعتراف می آن را نشان داده« ع»
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ت و کمال از تمام نسخ خطی که در دسترس هست، بیشتر مورد اعتماد و اطمینان است. امان
: هفتادونشاه(. اماا در   6893)آباادی،  « از این روی، این نسخة متن اصالی دیاوان قارار گرفات    
را نادیده گرفتاه،  « ع»است و ضبط نسخة  تصحیح این بیت، بدین مطلب خود توجهی نکرده

هاای   است. شکی نیست که به علت نبودِ ایان واژه در فرهنا    بیت را تصحیح قیاسی نموده
و معنای « جناء»و روشن و نمایان نبودن واژة « جناگ»زبان فارسی و یکی پنداشتن این واژه با 

اند و چنین تصاحیح قیاسای    آن برای مصحح، ایشان ضبط نسخة اساس خود را نادیده گرفته
آمد.  می« جنای زین»باید در بیت  ، برتر است و «جناء»اند، حال آنکه ضبط دشوار  انجام داده

، در «ع»نساخة  « جنااءِ »رسد گذر زمان و تصرف کاتبان باعاث شاده تاا     همچنین، به نظر می
و نوشاتن  « جنااء »ضبط شود. چنین تغییاری، یعنای افتاادن نقطاة     « حناء»به صورت « م»نسخة 
تارین   در کهان  6و  1، 9، 3یاات  شاود. اگار باه اب    نیز دیده می شاهنامهبه جای آن در « حناء»

« جناا »( نگاهی بیفکنیم، خواهیم دیاد کاه پیوساته    163، یعنی نسخة فلورانس )شاهنامهنسخة 
است.  است و خالقی مطلق نیز همین ضبط را اساس قرار داده، در متن اصلی وارد کرده آمده

ند و تصحیح ک در بیت سوزنی سمرقندی نیز صدم می« حنا»گویا همین نقیصه در باب واژة 
 است.« جنا»صحیح این بیت نیز همان 

را « روپاوش پیکارة اساب   »، هرگااه فردوسای قصاد بیاان     شااهنامه پس دریافتیم کاه در  
را داشاته، از واژة  « طام و کماان  پایش زیان   »و هرگاه قصد بیان « جُناگ»است، از واژة  داشته
ماورد را نیاز مالحظاه    ، ماا حتای یاک    شااهنامه بیات   6 اسات. طباق ایان    استفاده کرده« جُنا»
. بنابراین، باا توجاه   باشد کردهکه فردوسی از این دو واژه به جای یکدیگر استفاده  میکن ینم

ها را دو واژة متفاوت بدانیم که تشاابه صاورت    به معنای متفاوت این دو واژه، بهتر است آن
اساب ا باعاث    ظاهری آن، در کنار قرابت معنایی آن دو ا به واسطة متعلّق باودن باه زیان و     
هاا را باه جاای     شده تا بسی از بزرگان اینگونه بپندارناد کاه ایان دو واژه، یکای اسات و آن     

 کار برند. یکدیگر به

 گیری نتیجه

تواند باشدا چراکاه عاالوه بار تفااوت      نمی« جناگ»شدة واژة  ریخت کوتاه« جنا»ا واژة 6
ا یافت که شاعر از ایان دو واژه  توان بیتی ر نمی شاهنامهها، در هی  یک از ابیات  معنایی آن

تشاابه ظااهری واژه در کناار قرابات      رساد  یما به نظار   باشد.  به جای یکدیگر استفاده کرده



 7938، زمستان 87شمارة ، 22سال  پژوهیادبی؛متن 722

پاژوه ماا ایان گوناه      شااهنامه و  سیناو  فرهن ها باعث شده تا بسیاری از بزرگان  معنایی آن
متنی و با نگااه   ونی درها نشانهبپندارند که این دو واژه، یک واژه است. حال آنکه بر اساس 

دو واژة متفااوت  « جناا »و « جنااگ »گرایانه و در نظر گرفتن بافت موقعیتی ثابت شاد کاه    کشل
 هستند.

پاذیر باود کاه باه هنگاام       در اصال، پوششای زربافات و انعطااف     شااهنامه در « جناگ»ا 8
د. گشاودن  سان برگستوان روی پیکرة باره می استراحت و خالی از سوار بودن اسب، آن را به

همچنین، با توجه به بافت موقعیتی ابیاتی که در آن از جناگ استفاده شده، دریافتیم که افاراد  
بهاره بودناد و ایان پوشاش زربافات باه صااحبان مقاام و شاکوه           معمولی از این روپوش بی

 اختصا  داشت و به همین سبب است که جنس این پوشش از زر بود.

شکل پیش زین اسات کاه از چاوب خادن       مانیبه معنای قوس ک شاهنامهدر « جُنا»ا 8
. همچنین، بر اسااس بافات ماوقعیتی ایان ابیاات دریاافتیم کاه تنهاا بزرگاان و          شد یمساخته 

 .کردند یمدار استفاده  نامداران از زین جنای خدن 
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