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 سيمين قلم و تيغ درم در شاهنامة فردوسي

             1 دكتر چنگيز مواليي 

  چكيده
  :است هاي رودابه، دختر مهراب آمده فردوسي، بيت زير در توصيف زيبايي شاهنامةدر 

  خم          ستون دو ابرو چو سيمين قلمه دو نرگس دژم و دو ابرو ب
. انـد  آورده» تيـغِ درم «يا » تيغِ دژم«در اين بيت » سيمين قلم«به جايِ  شاهنامههاي تعدادي از دستنويس

 )ضبط مختار خالقي مطلـق (» سيمين قلم«و » تيغِ دژَم«هايِ  را بر گونه» تيغِ درم«برخي از محققان ضبط 
ـت  )؟قلمتـراش (» تيغ قلـم «ابتدا به » تيغ درم«دهند و معتقد هستند كه  ترجيح مي ها گي يافتـه و بعـد  گش
ـ    گردانـده » سيمين قلم«را به كلي مسخ و ساده كرده، به » تيغ قلم«تاب گروهي از كُ ـته از اي ن، انـد؛ گذش

ـيمين  (در اين تركيب ربطي بـه واژة معـروف درم   » درم«احتمال داده شده است كه لفظ   )مسـكوك س
و يا ابزاري از » كارد، چاقو«خواند و  »درم«يعني  ،ندارد، بلكه در اين مورد واژه را بايد به فتح اول و دوم

ان در زب» درم«اي به صورت  دهد كه وجود واژه از يك سو، قراين زباني نشان مي. اين دست معني كرد
يعنـي   ،در همـان معنـي معـروف خـود    » رمتيـغِ د «در تركيـبِ  » درم«محتمل اسـت و واژة  فارسي غير

ـيت از  كه فردوسي به عالقة ج است و استبعادي ندارد استعمال شده» مسكوك سيمين« معنـيِ   »درم«نس
كار برده باشد؛ از سوي ديگر شواهد موجـود  ه ب» تيغي از نقره«را در معنيِ  »تيغ درم«اراده كرده و  »نقره«

در بيـت  » سيمين قلم«خوبي حاكي از آن است كه تركيب  هاي ديگر فارسي به و متن شاهنامهدر خود 
 مورد بحث و همچنين در بيت  

  دژم          ستون دو ابرو چو سيمين قلمدو ياقوت خندان دو نرگس 
ـيل و يقينـاً از خـود    » تيغ درم«است، همانند تركيبِ  در توصيف سودابه آمده شاهنامهكه در  تركيبي اص

  .فردوسي است
  .فردوسي، تيغ دژَم، تيغ درم، سيمين قلم شاهنامة: ها كليدواژه

                                                 
   cmowlaee@yahoo.com.au  هاي باستاني دانشگاه تبريز دانشيار گروه فرهنگ و زبان -1
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  مقدمه

امي كـه كنيزكـان دخـت مهـراب بـا      هنگـ  ،فردوسي شاهنامةدر داستان زال و رودابه از 
گشايد، يكي از كنيزكـان در  شوند و ريدك زبان به ستايش زال ميريدك پور سام روبرو مي

هـاي آغـازين   كند كه بيتهاي بانوي خود ابياتي ذكر ميپاسخ به ريدك، در توصيف زيبايي
اسـتة علمـي   و آخرين متن وير )443- 440هاي  بيت ،1/165(طبع مسكو  شاهنامةآن مطابق 

چنـين   )413- 410هـاي  بيت ،1/192(به اهتمام آقاي دكتر خالقي مطلق  شاهنامهانتقادي  –
  :است

  ويـــبخنديد و گفتش كه چندين مگ       پــرســتنده بـا كــودك مــاه روي
  ايـبـه يـك سـر ز شـاه تو بـرتر به پ       رايــكه ماهي است مهراب را در س

  اجــتـ  يكـي ايزدي بـر سـر از مشك       اجـرنگ ع ست و همابه باالي ساج 
  قلـم  ســــتون دو ابــرو چو سيـمين       دو نرگس دژم و دو ابرو به خـــم

  

نـوري عثمـانف   يـف و محمـد  ويراستة رستم علـي شاهنامة باز پسين بيت از ابيات فوق در 
  :استبه اين صورت ضبط شده )174ص  ،1ج(

  رو به خم          ســتون دو ابــرو چــو تيـغ دژمدو نـــرگس دژم و دو اب
بـا اسـتناد بـه     )20-17 صص( شاهنامههاي ناشناختة واژهم از آقاي دكتر رواقي در دفتر دو

» تيـغ «اند كه دانسته و اظهار كرده» تيغ درم«را صورت نادرستي از  »تيغ دژم«ضبط  ،چاپ اخير
توانـد باشـد كـه    لبه و پهلو و كنار درم مـي » تيغ درم  «است و » لبه و كناره«جا به معني  در اين

به عقيدة دكتـر  . اندچون نازك است بيني را از باب قلمي بودن و باريك بودن به آن تشبيه كرده
اما اين بار در  ،شاهنامهشود كه باز در رواقي همين تصحيف و گشتگي در بيت زير نيز ديده مي

ين نـ در وصـف دختـر خاقـان چ    ،به دست سردار ايراني داستان بهرام چوبين و كشتن شير كپي
  :آمده است
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  دو لب سرخ و بيني چو تيغ دژم          دو بيجاده خندان و نرگس دژم
طبـع مسـكو    شـاهنامه ، چه در مـتن  اشتباهي روي داده ترديدي نيست كه در نقل بيت اخير

صـراحتاً بـه    ،ل كـرده جا نقـ  رواقي بيت شاهد را از همان عليكه  )2293بيت  ،145ص  ،9ج(
آمده است و نهايتاً ايرادي كه ايشان از لحاظ قافيـه بـر بيـت    » تيغِ قلم«صورت  »تيغِ دژم«جاي 

آقاي دكتر رواقي در تأييد نظر خود و اثبـات صـحت   . خود منتفي استه اند، خود بوارد دانسته
مـورد بينـيِ سـه     انـد كـه در هـر سـه    پيدا كرده سمك عيارضبط تيغ درم، سه شاهد از داستان 

تيـغِ  «بـه   )118 /2(دخـت  و آبان )622 :همان(، ماهانه )13 /1(پري شخصيت داستاني يعني مه
شـاهد نخسـت    ،نقل شـده  سمك عيارالبته از سه شاهدي كه از داستان . تشبيه شده است» درم

» مدر«بوده و لفظ » تيغ«به فقط  مشبه سمك عيار 13رسد در صفحة  مشكوك است و به نظر مي
را مصحح دانشمند آن، مرحوم استاد خانلري، شايد به قرينة دو شـاهد ديگـر بـه مـتن افـزوده      

  . است
اي چنين احتمالي را پذيرفتني ندانسته و اظهـار  ضمن مقاله )1853 /2: 1366(خالقي مطلق 

» سيمين قلم«ختر خاقان چين، گشتة كه تيغ قلم در داستان بهرام چوبين در وصف د است كرده
نيز هر كجا كه در » تيغ درم«تواند باشد و ت و در تشبيه بيني به سيمين قلم جاي ايرادي نمياس

 شـاهنامه هـاي  است كـه در برخـي از دسـتنويس   » ميخ درم«در تشبيه بيني آمده، گشتة  شاهنامه
-رفتهاند و در زدن سكه به كار مي كندهاست كه بر آن نقش سكه را ميهست و آن افزاري بوده

  .است
هشت سـال  . بارة صحت ضبط يكي از اين دو تركيب به اين دو مقاله محدود نشدبحث در

سـاالر مجـدداً بـه    اميـد  محمود آقاي دكتر 1374پس از انتشار مقالة خالقي مطلق يعني در سال 
و وجـه   شـاهنامه هـاي خطـي  بررسي اين موضوع پرداختند و بر اساس ضبط غالـب در نسـخه  

سيمين «را بر »  تيغ درم«گونة  ،در نظر گرفتند» تيغِ درم«در تركيب  »رمد«اشتقاقي كه براي واژة 
پـيش از پـرداختن بـه ذكـر     . تعبير ديگـري ارائـه كردنـد   » تيغ درم«ا براي ترجيح دادند، ام» قلم

در بيت مربوط بـه توصـيف   » سيمين قلم«هاي ضروري است تا نسخه بدل ،جزئيات نظر ايشان
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مصحح فاضل . كتر خالقي مطلق در دفتر اول، مجدداً بررسي شودرودابه، بر اساس ضبط آقاي د
  در بيت شاهنامهو دانشمند 

  دو نرگس دژم و دو ابرو به خم       ستون دو ابرو چو سيمين قلم
 733لنينگـراد  (=   لـن  ،.)ه 614فلـورانس  (=  فتركيب سيمين قلم را از روي نسخه هاي 

ضبط بـاقي نسـخه هـا بـه ايـن      . برگزيده اند ).ه 894برلين (=  ب، ).ه 844پاريس (=   پ، ).ه
  :شرح است

 741قاهره (=  ق، ).ه 731طوپقاپوسراي استانبول (=  س، ).ه 675لندن (=  ل هاينسخه .1
تيـغ  «  :.)ه 903دستنويس دوم طوپقاپوسـراي  (=  2س ،.)ه 891دستنويس دوم لندن = (  2ل، .)ه

  .»درم 
آكسـفورد  (=  آ ،.)ه 848واتيكـان  (=  و ،).ه 796اهره دستنويس دوم ق= ( 2قهاي نسخه .2
  .»تيغ دژم «  ):.ه 891دستنويس دوم لنينگراد (=  2لن،).ه 852
  .»تيغ قلم «  ):.ه 841دستنويس سوم لندن = ( 3لو  ،).ه 840ليدن (=  ليهاي نسخه .3

ع پـانزده  شود كه از مجموهاي بيت مورد بحث معلوم ميبدين ترتيب از بررسي نسخه بدل
را نگـه   »تيـغ « يازده نسخة خطـي در ايـن تركيـب لفـظ     ،نسخة خطي اساس تصحيح دفتر اول

ه فقـط از لحـاظ   دارند و يا ضبطي كـ  »تيغ درم«نُه دستنويس يا  ،اند و از اين يازده نسخهداشته
 ،انـد آورده» تيغ قلم«سخة ديگر نيز تركيب را به صورت متفاوت است و دو ن» تيغ درم«نقطه با 

يعني بيتي كه در وصـف دختـر خاقـان چـين در داسـتان       ،هاي بيت ديگراما تفصيل نسخه بدل
شـايان ذكـر اسـت كـه ايـن بيـت در طبـع مسـكو          :بهرام چوبين آمـده، بـه ايـن شـرح اسـت     

)9/145/2293( به صورت  
  دو لب سرخ و بيني چو تيغ قلم         دو بيجاده خندان و نرگس دژم

  به صورت )8/177/2310(القي مطلق و در چاپ آقاي دكتر خ
  دو لب سرخ و بيني چو تيغ درم          دو بيجاده خندان و نرگس دژم
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 ،سهاي آقاي دكتر خالقي مطلق تيغ درم را در اين بيت از روي دستنويس. استضبط شده
هـا  در دسـتنويس هـاي ديگـر، ايـن ضـبط     .انـد انتخاب كرده پ ،3ل ،لن )ه 752كراچي = ( ك

  :شوده ميمشاهد
  .تيغ دژم :2س ،2ل ،ل .1
  .)ضبط مختار مصححان چاپ مسكو(تيغ قلم  : 2لن ،و ،لي ،2ق .2
  تيغ و درم :آ .3
  )2374بيت  ،7/101قرائت مختار مول، (ميخ درم  :ب .4
  .دو لب چون گل و بيني از غنچه كم :ق .5

و اخـتالف نُـه نسـخة    با هم اتفاق دارنـد  »  تيغ«در اين بيت نيز سيزده نسخة خطي در لفظ 
تيـغ  «ه به اين كه كار برد با توج. فقط اختالف در نقطه است ،خطي هم بر سر ضبط درم يا دژم

 :1381(سـاالر  به عنوان مشبه به بيني امري قطعي است، آقـاي دكتـر اميـد    سمك عياردر » درم
اوليـه   اند كه صورت صحيح تركيب در هر دو بيـت در مـتن اصـلي و   احتمال داده )124-129

، »مـيخ درم «، »تيغ دژم«هاي ها كاتبان آن را به صورتبوده، اما بعد» درم تيغ« )urtext( شاهنامه
» درم«به گمان ايشان واژة . اندتصحيف كرده» سيمين قلم«و نهايتاً صورت ساده شدة  »تيغ قلم«

 مهاي اول و دوفدر اين تركيب ربطي به مسكوك نقره ندارد، بلكه احتماالً تلفظ آن به فتح حر
ايراني باسـتان  بوده و شايد از ريشة » كارد، چاقو و ابزاري از اين دست«و معني آن  »درم«يعني 
dar- »اوستايي (» شكافتن ،بريدنdar-،  سنسكريتdṛ- » مشـتق   )»كـردن كردنپاره كردن، شقه
سـي ميانـه   و انگلي teran، انگليسـي باسـتان   »وست كنـدن پ«به معني  δέϱωلغات يوناني. است
tere،  انگليسيto tear )آلماني باستان . قسzeran    وfir-zeran  نابود  ،از بين بردن«به معني
از همين ريشـه هسـتند كـه در     )»تلف كردن ،صرف كردن« verzehrenو آلماني جديد » كردن

در » درم « به عقيدة اين محقق واژة . قابل بازسازي است -dar*اصل هند و اروپايي به صورت 
منسوب به محمـد بـن ايـوب     تحفه الغرائبيك بار هم در عبارت زير از كتاب » كارد « معني 



 سوم شمارة                                    )ادبيات و علوم انساني سابق(جستارهاي ادبي                                                    172 

كرده بكُشـي، يـك چشـمش    بوم را بگيري و به درم تيز«  :استرفتهبه كار  )195ص (الحاسب 
  .»باز ماند و يكي فراز شود 

   :اين نظريه مبتني بر سه اصل اساسي است ،شودكه مالحظه مي چنان
ضـبط   ،در ايـن بيـت  » تيغ درم«شود كه ضبط هاي خطي معلوم مياز بررسي نسخه )الف   

  .هاي ديگر قرائت دشوار استنسبت به گونه» درم«كه گونه  تر از همه اين غالب است و مهم
هاي اول و دوم بـه   دهد كه لفظ درم به فتح حرفمالحظات ريشه شناختي نشان مي) ب   

  .بيني به لبة كارد تشبيه جالب و رسايي به نظر مي رسد ريكيمعني كارد است و تشبيه با
يعنـي در   ،، در برخي ديگر از متـون فارسـي  شاهنامهواژة  درم در اين معني عالوه بر ) ج   

  .استبه كار رفته تحفه الغرائبو  سمك عيار
ا شايان ذكر است كه هر سه دانشمند در بحث بر سر ضـبط تيـغ درم و يـ    الف در مورد بند

انـد، فقـط دكتـر    ، تنها به اين دو بيت استناد كـرده شاهنامههاي هاي ديگر آن در دستنويسگونه
 )752دستنويس مـوزةكراچي مـورخ   ( شاهنامههاي مي از يكي از دستنويسساالر شاهد سواميد

  :استدر توصيف دختر كيد هندي در بيت زير استعمال شده» تيغ درم«است كه در آن پيدا كرده
  برو كمان و دو نرگس دژم           ستــون دو بينــي چو تيــغ درمدو ا

بيـت كـامالً آشـكار اسـت و هرگـاه        دومنيازي به تذكر نيست كه سستي و ضعف مصـراع  
از روي نسـخ معتبـر    )345بيـت   ،6/28(ساالر  اميد –كه خالقي مطلق  ضبط صحيح آن را چنان

در نظر بگيريم، عمـالً ايـن بيـت اهميـت     » ده به خمسر زلفكان تاب دا«ورت اند، به صگزيدهبر
امـا نگارنـده در جـاي    . از دسـت خواهـد داد  » تيـغ درم «عنوان شاهدي براي ضـبط   خود را به
ام كه هم از لحاظ صورت و هم از لحاظ معني دقيقاً مشابه به بيتي بر خورده شاهنامهديگري از 

 دومشـاهد مـورد نظـر در جلـد      .اسـت هو قرينة بيتي است كه در توصيف رودابه به كـار رفتـ  
در بيان زيبايي سودابه دختر شاه  )121بيت  /75 :1386، بر اساس چاپ خالقي مطلق( شاهنامه

  :است، آن بيت اين استهاماوران و بانوي شهر ايران استعمال شده
  دو ياقوت خندان دو نرگس دژم          ستــون دو ابرو چو سيــمين قلم
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دسترسي ندارم تا مسـتقيماً   شاهنامههاي اساس طبع دفتر دوم همة دستنويسمتأسفانه من به 
هاي خطي بپردازم؛ خوشـبختانه آقـاي دكتـر    و بدون واسطه به بررسي ضبط اين بيت در نسخه

هاي آن را همـوار  ها و درشتيخالقي مطلق اين راه دشوار طاقت سوز را پيشتر پيموده و سختي
متني را ترتيـب   ،ظير علمي خود در ضبط اختالفات جميع نسخكرده و با دقت و وسواس كم ن

بـا مراجعـه بـه     .كنـد نياز مـي بي هااست كه پژوهشگران را از مراجعة مستقيم به دستنويسداده
شود كه از مجموع پـانزده  معلوم مي )75ص ( شاهنامه دومحواشي مربوط به اين بيت در دفتر 
اتفـاق دارنـد و   » سـيمين قلـم  «دستنويس در ضبط چهارده  ،دستنويس اساس تصحيح اين دفتر

. اسـت آورده» تيـغ درم «، »سيمين قلم«به جاي  796خ مور ،دارالكتب قاهره دومفقط دستنويس 
 ،دهـد را نشـان مـي  » سيمين قلـم «ت آشكارا، اصالت ضبط وحدت چهارده دستنويس در اين بي

بـه  . اسـت صح را نگـه داشـته  قاهره در اينجا ضبط ا  796مگر آنكه ثابت شود دستنويس مورخ 
در تصـحيح متـون    )lectio difficilior(عبارت ديگر بر اساس قانون تـرجيح قرائـت دشـوار    

كه نه قرينـه  جا باشيم، اما از آن» سيمين قلم « نسبت به » تيغ درم«معتقد به دشوار بودن  ،قديمه
بر، اعتبار و امتيـازي  هاي كهن و معتاي در دست است كه به اين نسخه در ميان ديگر دستنويس

يكـي  (ويژه ببخشد و اين تصور را به پيش آورد كه دستنويس مورد بحث از روي نسخة مـادر  
است و اي نزديك به اصل استنساخ شدهو يا حداقل از روي نسخه ).ه 400يا  384از دو تحرير 

بيـت بايـد   ست كم در اين در دست است، د» تيغ درم«بودن قرائت نه داليل كافي براي دشوار 
تيـغ  «توانـد   مـي كه بر پاية نظر اميدسـاالر   ايتنها قرينه. را قرائتي مشكوك تلقي كرد» تيغ درم«

است كه بر مبناي مالحظـات  » چاقو ،كارد«گر سازد، معني را به عنوان قرائتي دشوار جلوه» درم
فارسي ضـبط   هاي يك از فرهنگ اما در هيچ ،در نظر گرفته شده» درم«ي براي واژه ريشه شناخت

  hapaxاست و ظاهراً همين معني مفروض واژه را به لغتي شاذ يـا بـه تعبيـر فرنگـي هـا      نشده
ختي نه ايـن معنـيِ   شنا زباناما واقعيت اين است كه قراين زباني و مالحظات  ،استتبديل كرده

  .است كند و نه وجه اشتقاقي را كه براي آن ارائه شدهواژه را تأييد مي
بـه   »درم «واژة  ،سـاالر ارائـه كـرده   اي كه دكتر اميدوري كرديم بر مبناي فقه اللغهپيشتر يادآ

و اصل هند و اروپايي  مشتق است »شكافتن ،بريدن« *-darاز ايراني باستان » چاقو ،كارد«معني 
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مي  ،هاي يوناني و ژرمني بر جاي مانده استاين ريشه را با توجه به مشتقاتي كه از آن در زبان
امـا تحـوالتي كـه در نظـام صـوتي       .)129 -128 :همان(در نظر گرفت  *-darان به صورت تو

بـر اسـاس   . كنـد چنين احتمالي را تأييد نمـي  ،وجود آمدهه هاي منشعب از هندواروپايي ب زبان
-206: 1959، 1پوكـورني ( تأليف پوكورني»  لغتنامة ريشه شناختي هند و اروپايي« آنچه كه در 

هاي هنـد و اروپـايي   هاي متعددي در ديگر زبانريشة مورد بحث ما همريشه آمده است، )208
سـاالر هـم بـه تعـدادي از آنهـا      دارد كه از آن ميان فقط به ذكر چند نمونه كه خود آقـاي اميـد  

جامـة  «δέϱις ،»پوست كنـدن «  δέϱωهاي ؛ از آن جمله است واژهكنيماند، بسنده مياستنادكرده
در ژرمنـي باسـتان    teran در زبان يوناني ؛ گونة » پوست«به معني  έϱμαδو  έϱαςδ ،»چرمي

آلمـاني   ،»تخريب كـردن  ،پاره كردن« fir- zeranو  zeranآلماني باستان  ،»پاره كردن«به معني 
 ،teran؛ انگليسـي باسـتان   » تلـف كـردن   ،صرف كردن« verzehrenآلماني نو  ،verzernميانه 

دهنـد صـورت   ؛ همة ايـن لغـات صـراحتاً نشـان مـي     to tear انگليسي نو ،tereانگليسي ميانه 
كـه پوكـورني    تواند باشد، چنـان  كه اصل و منشأ اين الفاظ مياي مفروض هند و اروپايي ريشه

كـه امـروزه    a؛ زيرا مصوت هند و اروپـايي  -dar*نه  ،-der* عبارت است از  ،استمعين كرده
هنـد و اروپـايي مـادر  ندارنـد و آن را صـورت      دان اعتقادي به وجود آن در زبان ديگر دانشمن
هـاي منشـعب از ايـن    يـك از زبـان   در هـيچ  ،)138: 1959، 2بيكر(مي دانند   h2 eتحول يافتة 

در هنـد و اروپـــايي در    eمصـوت   ،است؛ بلكه بر عكسبدل نشده eخانوادة زباني به صوت 
 ،آلمـاني  ،گوتيـك  ،التينـي  ،ونـاني هـاي ي اما در زبان ،تبديل شده aهاي هندي و ايراني به زبان

   .)142: نك، همان(است باقي مانده eليتواني به همان صورت 
تنهـا در   -darهاي ايراني باسـتان بـه صـورت    در زبان *-derبازماندة ريشة هند و اروپايي 

دهد كه معنـي ايـن ريشـه    اوستايي به وضوح نشان مي شود و شواهدهاي اوستايي ديده ميمتن
چنانكه معـادل آن در هنـدي    )689: 1904، 3بارتولومه(بوده  » شقه كردن ،پاره كردن ،شكافتن«

                                                 
1- Pokorny  
2- Beekes  
3- Bartholomae  
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شـخص مفـرد    سـوم فعل مضارع  dárdarti. است، قسباستان نيز دقيقاً در همين معني استعمال شده
، 1مـايرهوفر  .نك( ، -darاز ريشة   -dardarاز مادة مضاعف » كند پاره مي ،شكافدمي« گذرا به معنيِ 

در زبان اوستايي با تعدادي پيشوند در معاني ثانوي ديگـري از جملـه بـا     -darريشة . )2/22ج: 1936
بـا   ،).173Col: 1904بارتولومـه،  . نـك ( ،»دو نـيم كـردن    ،شكافتن«عنيِ به م parōī  و auuaپيشوند 
بيرون «ر مفهوم و د »پاره كردن« nišو با پيشوند » )گوش(پيچاندنِ  ،كشيدن با پيچاندن« pairiپيشوند 
از ايـن ريشـه مشـتقات    . به كار رفته اسـت  )Ibid. col. 689نك (» )بچه از شكمِ زن حامله(كشيدنِ 

قطعـه   ،پاك كـردن  ،محو كردن ،پاره كردن و پاره شدن«اي ايراني ميانه و نو در معاني هزيادي در زبان
  -2dar آنها را ذيـل ريشـة    است كه چوينگ همة بر جاي مانده» )موي و پوست(كندنِ  ،قطعه كردن

فقـط   ،رعايت اختصار را ،از ميان اين مشتقات ).60- 59: 2007، 2چوينگ. نك(است گرد آوري كرده
ة و ماد» دريدن«ازم ؛ در زبان فارسي مصدر جعلي پردهاي اين ريشه در زبان فارسي ميبه ذكر بازمانده

 dərənəntiاوستايي . قس( -darna*ني باستان ايرا  < -darrفارسي ميانه  <» -  در«يا  »- در «مضارع 
فارسـي   <(» هدر/ در «و واژة  )28بنـد   19فرگـرد   ،شخص جمع گذرا در ونديـداد  سومفعل مضارع 

- مستقيماً از اين ريشه مشتق شـده  )152: 1979، 3بيلي. قس(*-darnakaايراني باستان  < darragميانه 

و مادة مضارع  -drūta*ايراني باستان  < drūdanيانه فارسي م < )درو كردن= (» درودن«اند و مصدر 
بـا   )dr- eu* - هند و اروپـايي  <( -drū*يا *-dravايراني باستان  < - drawفارسي ميانه  <» - درو «

. نيـز نـك   ،)168: 1979و بيلـي،   208: 1959پوكـورني،   .نـك (گسترشـي از ايـن ريشـه اسـت      uافزاية 
فارسـي   <(» درد«شايد واژة فارسـي  . )135- 134ص  ،1384؛ منصوري،  53ص  ،1373 ،ابوالقاسمي

  .)207: 1959پوكورني،  .نك(نيز مربوط به همين ريشه باشد  )dardميانه 
واژه اي  ) 841ص  ،2ج (من، نخست در برهان قـاطع   ،عالوه بر واژه هاي ياد شدة فارسي

ني و فـتح  پيدا كردم كه بنا به ضبط صاحب برهان به كسـر اول و سـكون ثـا    »درنه«به صورت 
 ،1ج( فرهنـگ جهـانگيري  جه شدم اين لغت در ها متوبعد. »تيغ و شمشير آبدار راگويند«ثالث 

                                                 
1- Mayrhofer  
2- Cheung 
3- Bailey  
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- در خصوص اين واژه تا كنون وجه اشتقاقي ارائـه نشـده   .استضبط شده» تيغ« هم در معنيِ  )985ص

در ايرانـي باسـتان قطعـي     -darبه نظر مي رسد ارتباط اين لغت با ريشـة  . اميا حد اقل من نديده ،است
بازسـازي   -dṛnaka*كنم گونة ايراني باستان آن را مي توان به صـورت  بر همين اساس تصور مي ،باشد

مـي تـوان احتمـال داد كـه ايـن واژه از      » درنه«در واژة فارسي   rnكرد، و با توجه به ابقاي گروه صوتي 
. اسـت به زبان فارسي رسـيده  ،ماندايراني باستان بدون تحول باقي مي rnپهلوي اشكاني كه در آن طريق 

ـبط كـرده و ايـن     ،بارة واژة مورد بحثه درنكتة قابل توج معنايي است كه مؤلف برهان قاطع براي آن ض
حـال بايـد   . استتهدر نظر گرف» درم«ساالر براي واژة معني تا حدودي مشابه مفهومي است كه آقاي اميد

و يا » چاقو ،كارد«و به معني  -darمشتق از ريشة » درنَه«تواند در موازاي واقعاً مي» درم « ديد كه آيا واژة 
 - سـي تـاريخي  شنا زبـان اي از قراين و شواهد زبـاني و قـوانين   ابزاري از اين دست باشد؟ بر اساس پاره

  .سيار ضعيف استتطبيقي اگر احتمال چنين امري محال نباشد، ب
 »پـاره كـردن   ،شكافتن«به معني  -darواقعاً از ريشة » درنَه«نيز مانند  »درم«هرگاه تصور كنيم كه واژة 

در واژه صـراحتاً نشـان   » م«در اين صورت وجود حرف  ،است بوده» چاقو ،كارد«مشتق شده و به معنيِ 
توانـد يكـي از پسـوندهاي     تنها مي ،است ختهسا اسم مشتق  -darدهد پسوندي كه در اينجا از ريشة مي

ma-  ياman- ـتند و     باشد و چنانكه مي دانيم هر دو پسوند در ايراني باستان جـزء پسـوندهاي اوليـه هس
 ،آفريده«اسم خنثي به معني  -dāmanشوند، مانند براي ساختن اسم يا صفت مستقيماً به ريشه افزوده مي

؛ » يـاري كـردن  « -auuاز ريشـة  » حـامي   ،يـاور « : صـفت   -aoman؛»آفريـدن « -dāاز ريشة » مخلوق
haoma-   از ريشـة  » هـوم «:اسم مـذكرhauu-  » ؛ »فشـردنbāma-  از ريشـة  » درخشـان «: صـفتbā- 

ـبهم بـه   به عنـوان پسـوند ثـانوي در سـاختمانِ واژه     -manفقط يكبار پسوند اوستا در. »درخشيدن« اي م
 1اسـت، امـا چنانكـه مـاالنــدرا     بوده» جوشن«معني آن  است كه ظاهراًديده شده -vārəθmanصورت 

در هر حـال  . نه معني واژه قطعي است و نه اشتقاق آن روشن ،استنشان داده )4- 283: 1973ماالندرا، (
سازي در ايراني باستان از الحاق مستقيم اين دو پسوند به درجة ضعيف ريشة  قاعدة واژه مطابق
dar-  ِصورت هاي فرضي*dṛma-  و*dṛman-     و با پيوستنِ اين پسوندها بـه درجـة متوسـط

                                                 
1- Malandra  
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خوشـبختانه برابـر يـا معـادل دو شـكل      . سازي اسـت  قابل باز -darman*و  -darma*هاي گونه ،ريشه
در هندي باسـتان بـه    ،شوندها محسوب مياخيرالذكر كه دو شكل نخست هم صورت ضعيف اين گونه

 صورتdarmá  /darmán-   ِ1964، 1گرسـمان (اسـت   اسـتعمال شـده  » يرانگـر و ،مخـرب «در معنـي :
580Col. ،رسـد هرگـاه ايـن دو شـكل در ايرانـي باسـتان هـم        و به نظر مي )2/23ج : 1963؛ مايرهوز

حتـي اگـر   . توانست داشته باشـد شد، معنايي مغاير با معني معادل خود در هندي باستان نمياستعمال مي
نـوعي گسـترش   » كارد يا چاقو«مذكور را در معني  هاي بازساختةاين امر را ناديده بگيريم و كاربرد گونه

بـه  . لة تحول آوايي استأشويم و آن مسباز با مشكلي ديگر مواجه مي ،معنايي از معني اصلي تصور كنيم
بـا   -dṛman*و  -dṛma*اين ترتيب كه اگر صورت ضعيف اين مشتقات را در نظر بگيريم هر دو شكل 

شود، قاعـدتاً در ايرانـي   بدل مي irهاي غير لبي در ايراني ميانة غربي به  پس از واج ṛتوجه به اينكه واجِ 
بـه سـكون حـرف    (» درم«ر نيز در فارسي نو بدل به تحول يابد، طبيعتاً شكل اخي dirmميانة غربي بايد به 

ي ها رت گونه؛ اما اگر صورت متوسط اين مشتقات مورد توجه قرار گيرد، در آن صومي شود، نه درم )دوم
*darma-  و*darman- تواند به صورت در ايراني ميانه غربي  و فارسي نو تنها ميdarm بـه  . ظاهر شود

ـارد «بـه معنـيِ   » درم«اي به صورت دهد كه احتمال وجود واژهاين ترتيب جميع موارد مذكور نشان مي  ،ك
  .استان تقريباً منتفي استدر ايراني ب  -darدر زبان فارسي و اشتقاق آن از ريشة » چاقو

شـايان  . پردازيمدر سمك عيار  و تحفه الغرائب مي» درم«يعني كاربرد واژة  ،سومحال به بررسي مورد 
واژة درم در  ترين قرينه اي دال بر استعمال هاي مذكور از سمك عيار، گرچه كوچكذكر است كه در نمونه

ـاربرد  نمي به چشم نمي خورد، اما انكار» كارد، چاقو«معنيِ  توان كرد كه در شاهد منقول از تحفه الغرائب ك
نمايد، براي روشن شدن مطلب بهتر اسـت بـار   واژة مورد بحث در چنين مفهومي چندان دور از ذهن نمي

بـوم را  «: يرد، عبارت مورد نظر چنين استمورد توجه قرار گ )195ص( الغرائب ةتحفعبارت ديگر عبارت 
ـال ايـن مطلـب، مؤلـف     » ...ه بكُشي، يك چشمش باز ماند و يكي فراز شودبگيري و به درم تيز كرد به دنب

ـين       « كند كه كتاب اضافه مي اگر كسي دو انگشتري بسازد و هـر دو ديـدة وي را بـدر كنـد و در زيـر نگ
ود، در انگشـت     انگشتري نهد، چون خواهد كه خواب كند، آن انگشتري كه چشم فراز كرده در زيـر او بـ

                                                 
1- Grassmann  
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زود خواب ببرد، و چون خواهد كه خواب نكند، آن انگشتري چشم باز كرده بنهد، او را كند، او 
ام كه كاربرد درم گذشته از اين مورد، من در تحفه الغرائب عبارت ديگري يافته.»را خواب نبرد 

ساالر براي اثبات عقيدة خود در بارة مـدلول واژة مـورد   در آن مشابه موردي است كه دكتر اميد
اي بـا نـام   مؤلف كتاب تحفه الغرائب در بيان خاصيت خـون پرنـده  . اندبدان استناد كردهبحث، 
كرده و به درمي گلوي او ببرد اگر كسي بچة باكوابه بگيرد چشم باز نا« : آورده است) ؟(باكوابه 

محمـدبن  (» و خون او را در طعامي كند و به خورد كسي دهد، انديشة اين كس در دل او افتد 
اي درست است كه كاربرد واژة درم در هر دو عبارت بـه گونـه  . )191 :1371الحاسب،  يعقوب

كند، اما دو نكتـة مهـم در ايـن عبـارات     محتمل مينده را از آن كامالً است كه استنباط شيئي بر
  :تواند راهگشاي ما در تبيين مفهوم و مدلول واژة درم باشد نهفته است كه مي

مؤلـف در هـر دو    ،دهـد اي هر دو عبارت صراحتاً نشان مينخست اين كه مضمون و محتو
اين كـامالً منطقـي   رمورد به گزارش نوعي جادو در باورهاي عاميانة عصر خـود پرداختـه، بنـاب   

معمول و بـا ابزارهـايي كـه    قتل اين پرندگان نيز به طريقي نـا گاه تصور كنيم كه هر ،خواهد بود
-خوشبختانه احتمال اخير را گزارشي تأييد مـي . استآمدهاند، به عمل ميكاربرد جادويي داشته

آمده كه مؤلـف كتـاب    كبتومدربارة مرغ  )191:همان( تحفه الغرائبكند كه در جاي ديگري از 
را به تيغـي كـه از شـبه     ]كبتوم [اگر وي « : استدانسته )جغد/ نوعي بوم(آن را مرغ شب آويز 

مشابه . »بدخوي بود، آن بدخويي از وي ببرد ساخته باشند، بكُشند و خونش به كسي دهند كه 
بارة مـرغ  باز در )358ص (بيان الصناعات همين روايت را جبيش بن ابراهيم تفليسي در كتاب 

را به تيغي از شبه بكشند و خـونش را   )كتوم= (اگر وي «: استيا شب آويز گزارش كرده كتوم
د و بي ادب بربد، ساكن شوبه كسي دهند كه معدر پنداشت جـادويي  . »د و هرگز عربده نكندو

-است، نمينهفته در اين دو روايت و ماهيت ابزاري كه براي كشتن مرغ شب آويز توصيه شده

اين ابزار نه كارد است، نه چاقو و نه آلتي از اين دست، بلكه سنگ شبه اسـت  . توان ترديد كرد
دهـد،  ر دو روايت مـذكور نشـان مـي   كه در باورهاي عاميانه خاصيت جادويي دارد وچنانكه  ه

  .ساختند و در موارد خاصي آن را به كار مي بردندكردند، از آن تيغ ميقدما آن را تيز مي
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تحفــه در » كــردهدرم تيــز«، كــاربرد تركيــب وصــفي »درم«ديگــر در تعريــف  نكتــة مهــم
بگيري و به درم بوم را « هرگاه تصور كنيم كه واژة درم در عبارت . است )195همان، (الغرائب

» تيـز كـرده  «است، اطالق صـفت  استعمال شده» كارد يا چاقو«واقعاً در معني » ...كرده بكُشيتيز
اي چون كـارد،  نمايد، چه صفت معمول در توصيف ابزار برندهبدان كامالً غريب و نامعمول مي

جـا كـه    و تـا آن  ،»كردهتيز«است، نه  »تيز«بسيط  چاقو، شمشير و خنجر در زبان فارسي، صفت
-يك از ايـن آالت اسـتعمال نشـده    در متون فارسي چنين صفتي در مورد هيچ .داندنگارنده مي

درم «آشـنايِ  رفت در عبارت مورد بحث هم، مؤلف به جاي تركيب نـا اين انتظار ميبنابر. است
 ،)اسـت ردهكتابش آن را به كار ب 73كه خود مؤلف در صفحة (» كارد تيز«، در قياس با »كردهتيز

» درم«دهد كـه  به گمان من اين قراين نشان مي. استفاده كند» رم تيزد«از تركيب وصفي معمول 
ابزاري براي بريدن از نوع كارد و چاقو نبوده، بلكه مدلول آن همان واحد پول نقره يا مسكوك 

همـين  كردند و درسـت بـه   سيمين بوده كه قدما آن را به منظور خاص و به قصد جادو تيز مي
از سـوي ديگـر   . اسـت استعمال شـده » كردهتيز«كه در عبارت مورد بحث با صفت  لحاظ است

هايي چـون  عليرغم كاربردش در متن» كارد، چاقو«در معنيِ  »درم«رسد كه لغت بعيد به نظر مي
 »درنه«نويسان پنهان بماند، ولي لغت  از ديد لغتالغرائب، تحفه ،سمك عيارفردوسي،  شاهنامة

فرهنـگ  ، برهـان قـاطع  اگـر چـه شـاهدي در متـون نـدارد، در      » شمشير و تيغ آبدار«در معنيِ 
داشت اگر چنين لغتي در زبان فارسي وجود مي. ضبط شود لغتنامة دهخداو مĤالً در  جهانگيري

، يا دست كـم  لغت فُرسبرد، قطعاً اسدي طوسي در آن را به كار مي شاهنامهو فردوسي هم در 
  .ددنكر آشناي واژه، بدان اشاره ميت نويسان بعدي، به لحاظ معنيِ غريب و نايكي از لغ

در  »درم«اي به صورت جميع موارد مذكور ظاهراً حاكي از آن است كه در زبان فارسي واژه
از آن چنـين معنـايي را اراده   » تيـغ درم « وجود نداشته و فردوسي هـم در تركيـبِ  » كارد«معني 
به بينـي واقـع شـده، بـه احتمـال       م در تركيب مورد بحث هر كجا كه مشبهواژة در. استنكرده

اسـت، منتهـي   استعمال شـده » مسكوك سيمين«يعني  ،قريب به يقين در همان معنيِ اصليِ خود
-نازكي و سفيدي بـوده  بايد در نظر داشت كه وجه شبه در اين مورد به اقوي احتمال باريكي و
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چه قـدري دور از ذهـن   توان داد، گريك احتمال ديگر هم مي »تيغ درم«در مورد مفهوم . است
رسد؛ آن احتمال اين است كه شايد فردوسـي  نمايد، ولي طرح آن خالي از فايده به نظر نميمي

به كار برده باشد، در اين صورت تركيبِ » سيم و نقره«ت، مجازاً در معنيِ درم را به عالقة جنسي
معنـي  » تيغـي از نقـره  «ي و تلق )كاسة مس. قس(بيان جنس  تيغ درم را مي توان تركيب اضافيِ

در بيت زير از نظامي گنجوي » تيغي از سيم«را مي توان با » تيغ درم«كرد؛ بر اساس اين تصور 
  :مقايسه كرد) 51: 1313، خسرو و شيرين(

  تو گويي بينيش تيغيست از سيم          كه كرد آن تيغ سيبي را به دو نيم
سمك ، شاهنامهدر تركيبِ تيغ درم را روشن كنيم و نشان دهيم كه در » درم«مدلول  يديم تاتا اينجا كوش

اسـت و   يعني مسكوك سيمين استعمال شده ،واژة درم در معني اصلي خود الغرائب ةتحفو حتي در  عيار
حال بايد . دارداي ناي به صورت درم در معني كارد و چاقو در زبان فارسي هيچ پشتوانهاحتمال وجود واژه
  در بيت» سيمين قلم«ديد كه آيا تركيبِ 

ـمين قلم ـتون دو ابرو چو سـي   دو نرگس دژم و دو ابرو به خم           سـ
و تركيب اخيـر نيـز   » تيغ قلم«اقعاً گشتة اند، وپيشنهاد كرده )129 :1382(ساالر ه آقاي دكتر اميدك چنان
 حـدس آقـاي   . كندكه قراين موجود اين احتمال را تأييد نمياست؟ حقيقت اين است » تيغ درم«تصحيف

» تيـغ درم «بيني واقع شده، تصحيف  هر كجا كه مشبه به شاهنامه در» ميخ درم « اميد ساالر در بارة اين كه 
ـتگي   )قلمتـراش؟ = (» تيغ قلم«ابتدا به » تيغ درم«است، اما اين احتمال ايشان كه  است، كامالً پذيرفتني گش

اند، گردانده» سيمين قلم«را به كلي مسخ و ساده كرده، به » تيغ قلم«بعدها گروهي از كتاب باسوادتر  ويافته 
هاي نزديك و گونه» تيغ درم«در اين بيت، ضبط  شاهنامه هاي كهن و معتبراگر همة نسخه. نمايددشوار مي

بـود و غيـر از ايـن دو بيـت هـم       آمده هاي متأخرفقط در نسخه » سيمين قلم«را نگهداشته بودند و به آن 
ـين     يا ديگر متون نزديك به زمان فردوسي يافت نمـي  شاهنامهشاهدي از  شـد، در آن صـورت، وقـوع چن

ـتر يـادآوري شـد، اقـدم نسـخ      تحريفي را مي ، يعنـي  شـاهنامه شد كامالً محتمل انگاشت؛ اما چنانكه پيش
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ـبط     )راد، پـاريس و بـرلين  لنينگ= (دستنويس فلورانس و نيز سه دستنويس معتبر ديگر  « در ايـن بيـت، ض
  يعني در بيت ،اند و در بيت مربوط به توصيف بينيِ سودابهكرده را حفظ و ابقا» سيمين قلم 

م مين قـل رو چو سـي ون دو اـب   دو ياقوت خندان، دو نرگس دژم          سـت
اتفـاق  » سـيمين قلـم  «ضبط در  ، چهارده دستنويس،دوماز مجموع پانزده دستنويسِ اساسِ طبع دفتر 

از سـوي  . است ضبط كرده» تيغ درم«، آن را 796تب قاهره، مورخ به  دارالك دومدارند و فقط دستنويس 
ـتان رودابـه      ،)456/ 195/ 2(فردوسي  شاهنامة ديگر تركيبِ سيمين قلم در يكبـار هـم در توصـيف انگش

  :فق هستنداست كه هر پانزده دستنويس در ضبط آن با هم متاستعمال شده
  ده انگشت برسان سيمين قلم          برو كرده از غاليه صد رقم

مشبه به انگشتان است، ولي انكار نمي توان كرد كـه وجـه   » سيمين قلم«گرچه در اين بيت 
شبه در هر سه بيت يكي است و آن عبارت است از هماننديِ انگشتانِ رودابه در بيـت اخيـر و   

ودابه در دو بيت پيشين، در ظرافت و بـاريكي و سـيمگون بـودن بـه     هماننديِ بينيِ رودابه و س
 :1369( يوسـف و زليخـا  ، تركيب سيمين قلم در داستان شاهنامهخارج از حوزة . قلمي سيمين

  :به بيني واقع شده است نيز مشبه )3081بيت  /165
  )؟(ي همچو سيمين قلم       يكي پشت او همچو تيغ دودم ا يكي بيني

رسد كه اگر استقصاي كامل در متون فارسي به عمـل آيـد، شـواهد بيشـتري از      به نظر مي
-حتي همين شواهد اندك نيز به گمان من از چنـان پايـه  . دست خواهد آمده متون نظم و نثر ب

هاي محكم و استواري برخوردارند كه بتوان بر اساس آنها اصـالت تركيـب سـيمين قلـم را در     
  صة كالم اين كه در بيتخال. فردوسي تأييد كرد شاهنامة

  دو نرگس دژم و دو ابرو به خم           ستـون دو ابـرو چو سيـمين قلـم
نيست، بلكه تركيبي اصيل و يقيناً از خود فردوسـي  » تيغ درم«كيب سيمين قلم، تصحيف تر

  . است شاهنامهجزء تركيبات اصيل » تيغ درم«است، چنانكه 
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