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 چکيده 
ي کهنگی زبان و فضاي سرایش و دایرهفرد است که به خاطر  متنی منحصربه  شاهنامه

خصوص واژگان نادر و خاص، گاه کاتبان و مصححان را به چالش  وسیع واژگانی، به

در داستان هنرنمایی   شاهنامههاي  کشیده و سبب لغزش آنان شده است. در یکی از بیت

 است:  زال نزد منوچهر بیت زیر آمده

تگ اسپ یک چوبه تیرهم اندر    نرد شیربینداخت و بگذاشت بر   

طبع در  بیت  این  در  وجه  البته  شیر،  نردِ  یا  نردشیر  وجه  جاي  به  عموماً  دیگر،  هاي 

این بحث که وجه اصح کدام  از وجوه  مانوس»نره شیر« ضبط شده است. سواي  یک 

پژوهان از این وجوه و به تبع آن از  ها است، گزارش و شرح شاهنامهمسطور در نسخه

است. تمام ناسخان و مصححانی که وجه نره شیر  اب نمودار گردیدهاین بیت نیز ناصو

اند و آن ي زبانی مهم غافل ماندهاند، از یک نکتهرا براي متن و شرح خود اختیار کرده

و شعراي متقدم آن را    شدهکه »شیر« در معناي حیوان درنده با یاء مجهول قرائت میاین

کردند. حتی کسانی که نرد شیر را اختیار ، قافیه نمیاستبا »تیر« که با یاء معلوم بوده
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اند نیز، اي از شمایل شیر در میدان سوار پنداشتهکرده و شیر را در معناي بزرگ یا نشانه

کرده  را  خطا  بههمین  زیرا  واژهاند؛  پنداشتههرروي  شیر  را  قافیه  همان  ي  نردشیر  اند. 

هایی چون شجرالملحب،  دارد که نمونه  شیردار یعنی درختی)دار( که شیر)صمغ و شیره(

گنجد. این درخت در داستان سیاوش نیز آمده و به غلط به لبنی و حلیب در ذیل آن می

 است. سبزنرد گشتگی یافته 

 ، وجه اصح، نره شیر، نردشیر. شاهنامه  های کليدی:واژه

 

 . مقدمه 1

پژوهی و  به امروز، شاهنامه ( تا Turner Macamاز »ترنر ماکان«)   شاهنامه از اولین تصحیح   

آن، عرصه تصحیح  از  گوناگون  بی هاي  را جلوه ي  این تالش پهنایی  البته  )که  ها  گر ساخته 

راه بسیاري باقی است. متن   شاهنامه ناپدید مشکور است(، اما هنوز تا رسیدن به دریاي کرانه 

فاصله   شاهنامه نماي  آسان  خاطر  روایت به  فضاي  گستردگی  زمانی،  دایره ي  وسیع  ها،  ي 

است که کاتبان،  هاي خاصی داشته ي وسیع زبانی و لغوي، دشواري فرهنگی و به تبع آن دایره 

قرنی کسی  هاي نیم است. حتی بعد از تالش   مصححان و شارحان را گاه دچار لغزش کرده 

هایی ناگشوده در این متن پابرجاست.  مطلق و پژوهشگران بزرگ معاصر گره چون خالقی 

ي  نداشتن با آن واژه   گاه باعث گردیده کاتبان به خاطر انس شاهنامه،  برد واژگان نادر در  کار 

ها و وجوه مانوس کنند و به تبع حضور این وجه سقیم، مصححان،  غریب، آن را بدل به واژه 

پژوهی کنند. یکی از  ي شاهنامه ها را وارد عرصه اي از اشتباه گران و شارحان نیز دایره گزارش 

پرداخته وجو  آن  به  وجیزه  این  در  که  غریب  که  ه  است  »شیرنرد«  یا  »نردشیر«  خواهدشد، 

نبرده  ها اشاره خواهدشد، به درستِی معناي آن پی مصححان و شارحان که در متن مقاله به آن 

اند. در باب بیت در  رو یا وجه سقیم را وارد متن کرده یا گزارشی ناصواب ارائه کرده و ازاین 

است که در متن مقاله  است، نظرهایی ذکر گردیده   رفته  شاهنامه هایی که بر ش شروح و گزار 

تلفظ درست  1393اي ) طرقبه است. عیدگاه   به آن اشارتی رفته  ( نیز در باب تاثیر دقت در 
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اي  توجهی بحث تلفظ در قافیه اشاره مطلق به خاطر بی بودن گزینش خالقی واژگان به مشکل 

 ي مقال پیش رو متفاوت است. ایشان با نتیجه   است؛ اما نظر نهایی کرده 

 

 . بحث و بررسی 2

مطلق بیتی مربوط به داستان زال و رودابه به شکل زیر  مطابق تصحیح خالقی  شاهنامهدر  

 است:  ضبط گردیده

 رد شیر ــ نت بر  ـ ت و بگذاشـــبینداخ

 ( 487: 1، بخش  1394)فردوسی،     

ه تیر ـــهم اندر تگ اسپ یک چوب   
 

هاي ضبط  ها مشخص است، شکلبدل مطلق از نسخهسان که در گزارش خالقیآن 

ها وجه »نره  این وجه)نردشیر یا نردِ شیر( بسیار مشوش و متفاوت است؛ برخی نسخه

ه وجه مانوس نردشیر است و به دالیلی که خواهدآمد، سقیم اند کشیر« را استنساخ کرده

:  1، ج1386مطلق، اند)خالقیها نیز »بر اثیر« یا »سر اثیر« را مسطور کردهاست. برخی نسخه

معناست و اولی  کل بیي کُتّاب است؛ زیرا دومی به( که احتمااًل ساخته14پانویس    254

ي قدرت و سرعت همراه با دقت خود در  ه فضاي روایت سازگار نیست. زال قصد ارائ با  

کردن تیر به سمت آسمان( نه نیازي به دقت و نیازي  تیراندازي را دارد و این موضوع)پرتاب 

اي نیز »تیر تیر« دارد  به ذکر تیراندازي در حین سوارکاري دارد که در بیت مذکور است. نسخه 

بیشتر است، اما پساوند)قافیه(    شده هاي ضبط اش به نسبت دیگر شکل که هرچند وجهی بالغی 

نردشیر را ضبط کرده و خالقی  فلورانس وجه  یعنی  اقدم نسخ  بهتر است  ندارد.  نیز  مطلق 

آید، عینًا نردشیر را ضبط  که در ادامه می گزارش خود را اصالح نماید؛ زیرا اصل نسخه چنان 

رملفوظ را با قلمی  است و کسی غیر از کاتب اصلی »دال« را مخدوش کرده و »هاء« غی کرده  

 است: شیر« بدل کرده  که مشخص است، متاخر است به »نره 
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(  891)مورخ  ي بریتانیا در لندنکتابخانه  این دستبرد طبق گزارش خالقی در دستنویس

ها نیز وجه ( برخی نسخه14پانویس    254:  1، ج1386)رک.فردوسی،.  استنیز اتفاق افتاده

که اصواًل به شکل نرد و شیر مضبوط دارند. جوینی با ایننردشیر را غیرمنقوط و یکی به 

است    و نوشته  ي فلورانس پایبند است، در این مورد نظر به تصحیح قیاسی داشتهنسخه

رو خواهیم شد و در باب  هاي »تیر« با وجه »نیز« روبهکه در مصراع اول با جداکردن نقطه

؛ یعنی وجه »شیز« را به معناي چوب  ي آخر مصراع دوم باید یک نقطه لحاظ گرددواژه

داشته   ملحوظ  گردو  و  جوینی. .استاز جنس خدنگ  نکته 359:  2، ج1391)رک.  اي  ( 

این است که در  ي نسخه درخور ذکر در باب نظر و تصحیح بدون پشتوانه  اي جوینی 

نامانوس  عنوان وجهی  است و به هیچشده  وجه نیز و شیز بارها با همدیگر قافیه  شاهنامه

ژوزف نیز عیناً  ي معتبر سناي بازتاب پیدا نکند. ضمناً در نسخهنسخهنیست که در هیچ

گردیده   استنساخ  شیر«  »نرد  تفصیل b25:  1389)رک.فردوسی،.استوجه  این  البته  ها  ( 

خالقی  درست  انتخاب  بهبراي  غیرضرور  شاید  بهمطلق  اما  دخل  نظربرسد.  دفع  هرحال 

یحات نگارنده در باب صحت این وجه و رد وجوه دیگر و البته مقدري است براي توض

، بهفر بدون  شاهنامهمطلق در باب این بیت. از بین شارحان رد شرح و توضیحات خالقی 

است، صرفاً  هاي شرح مطرح شده  ي »نردشیر« که اصواًل در کانونتوجه و طرح مسئله

  ( 365: 2، ج1396)بهفر،.استرده و از بیت عبور ک نرد را در معناي درخت گزارش کرده

 کزازي قرائتی نوبر و متناسب با طبع مسکو از بیت دارد:

ر گ اسپ یک چوبه تیـ در ت ــهم ان  ت بر نرد، شیر ــ ت و بگذاشـبینداخ  

ي  توجهی وي به نکته شدن بیبر عیانکزازي شیر را استعاره از زال گرفته که عالوه

سازد که در دو بیت دقتی ایشان را در این باب نیز آشکار میشده در ذیل، بیزبانی مطرح

تالیفی بر بیت مترتب  است و با این قرائت، ضعف  قبل فاعل این بیت)دستان سام( آمده

نیسی  همین شیوه از خوانش را با همین گزارش، برگ  (441:  1384)رک.کزازي،.  گرددمی

کرده   ذکر  توضیحقی( خال 464:  1385نیسی،)رک.برگ.  استنیز  در  در مطلق  هاي خود 

اي در میدان ورزش از  زند نرد شیر نشانهاست: »نگارنده حدس می  باب این وجه نوشته
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( جیحونی نیز شیر را بدون  302:  1، ج1389مطلق، « )خالقی.جنس چوب و به شکل شیر

 جیحونی،  )رک..  استکه مناسباتی از آن ارائه کنند، در معناي بزرگ گزارش کرده  این

( البد وي شیر را چون حیوانی بزرگ و قدرتمند است، به کنایه  212، بخش صفر:  1380

 است. در معناي بزرگ شرح کرده

خصوص کسانی که وجه نره  مطلق و دیگر شارحان و بههاي خالقیمشکل توضیح 

برگزیده را  میشیر  آشکارا  آنجا  آناند،  شود  عیان  که  دقیقهگردد  یک  به  زبانی  ها  ي 

کردهبی هیچتوجهی  متقدم  »یاء«  اند. شعراي  با  که  را  درنده(  حیوان  معناي  شیر)در  گاه 

یا بهشدهمجهول قرائت می  تیر  با  با کلمه،  تلفظ میکل  با »یاء« معلوم  است،  شدهاي که 

اند. اما »شیر« در معناي مایع نوشیدنی را با تیر یا هر »یاء« معلومی قافیه  کردهقافیه نمی

  فرهنگ آنندارج اي است که ازقضا در  ( این نکته191- 189:  1351)رک.سپهر، .  ندا کردهمی

: ذیل شیر در معناي مایع سفید(  1335)رک.شاد،  .  استبه شکلی دیگر مطرح گردیده  

نکته  این  تایید  و  قصیدهبراي سنجش  زبانی  فرخیي  متقدم چون،    )رک.   هاي شاعران 

منوچهري)191-189و  186-185  :1388  فرخی، (،  49- 48:  1390رک.منوچهري، (، 

  سلمان،   سعد  مسعود )رک. (، مسعودسعد 211-206: 1391مختاري،   )رک. مختاري عثمان

اصفهانی)جمال 372-374:  1390 عبدالرزاق  اثیر  194-191:  1379اصفهانی، الدین(،   ،)

  (، سنایی )سنایی، 149- 139و    155-151و   171- 169  :1389  اخسیکتی )اثیر اخسیکتی،

(،  226-225  220- 218و    173- 166:  1376(، عبدالواسع جبلی )جبلی،286-295:  1388

ي  ( را با حروف قافیه777:  1388( و خاقانی )خاقانی،255-239:  1376  )انوري،  انوري

بررسی شد. در هیچ )یاء معلوم و راء(  این اشعار »شیر« در معناي حیوان  »یر«  از  کدام 

 ت زیر در دیوان فرخی:کارنرفته بود، جز بیعنوان قافیه بهدرنده به

مرغ ــکآم ز  شیرـد  درنده  والیت   زار 

 ( 191 :1388)فرخی،                 

 اي روبهان کلته به خس در خزید هین  
 

هایی که به جاي وجه غلط »درنده شیر«، »همی زئیر«  بدلدر این بیت وجود نسخه

کند که این ایراد زبانی معطوف به فرخی نیست، بلکه برخی کاتبان و دارند، مشخص می
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که اند. دیگر آني زبانی، آن را به شعر فرخی وارد کردهتوجهی به این نکتهمصصحان با بی

به   نه  آمده  »راء«  تشدید  به  بررسی شد،  متقدمان  آثار  در  آنجاکه  تا  شیر  درنده  ترکیب 

در   آن. ضمناً  ه  شاهنامهتخفیف  قافیه  یچنیز  »تیر«  با  درنده  معناي حیوان  در  »شیر«  گاه 

دانسته و رو بوده که موالنا »شیر« و »شیر« را صرفاً در نوشتن یکی میاست؛ ازهمیننشده

 است:   ها مطرح نکردهشباهت در خوانش براي آن

نبشتن شی  در  باشد   ر شیر ــگرچه 

 ( 14: 1362)مولوي،            

ود مگیر  ــ خکار پاکان را قیاس از    
 

گردد که »نرد شیر« نه به ها این نتیجه حاصل میها و تفصیلبا تمام این بررسی

اي از جنس چوب به شکل شیر بوده؛ نه شیر در معناي کنائیِ بزرگ معناي نشانه

تواند، با شیر همراه شود )قرائت تواند صفت نرد باشد؛ نه نرد شکل غیراضافی میمی

 رو هستیم. ي دیگري روبه ال(؛ بنابراین با پدیدهکزازي و به استعاره ز

مکنزيطرقبهعیدگاه نظر  با  متناسب  نیواردخشیر   (MacKenzie)اي  از  را    نردشیر 

(nēw-ardaxšīr)   و صورت دیگري از بازي معروف نرد قلمداد نموده و با تردید اظهار

ي درخت این قیاس را  که همسانی نرد مذکور)بازي معروف( و نرد در معناي تنه  داشته

ي نرد)نیواردخشیر(، بازي معروف، ي درخت نیز با ریشهپیش آورده که نرد در معناي تنه 

  شاهنامه ي این واژه در  کاررفتن دوباره( اواًل به47:  1393اي،طرقبه)رک.عیدگاه.  یکی است

ي مقاله خواهدآمد، خط بطالنی بر این نظر مشکک  که در ادامه به شکل مقلوب)شیرنرد(

ثانی در   تنه  شاهنامه است. در  به معناي  با واژهنرد  ي درخت همراه است و ي درخت 

نردشیر در بین مانحن فیه اگر در معناي نرد باشد، کمی دور از فصاحت است)زال تیر را  

زال  به  مربوط  ازقضا  که  زیر  بیت  در  زد!(.  تنه  با    به  »نرد«  داستان شماساس است،  در 

 است:کاررفته درخت به

   ان نرد درخت                ـــ ر برســـی تیـــیک

 ( 311 :1، ج 1394)فردوسی،          

ت ـــند سخـــ ازو برافکـــکمانی به ب   
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و متون یافت نشد، چه    شاهنامهکه »نردشیر« خود در معناي بازي معروف در  نهایتاً این

 رو باید در پی نظر دیگري بود. رسد به شکل قیاسی باطل آن. ازاین

است و شیر  کاررفته بسیار به  شاهنامهازآنجاکه نرد در معناي درخت در آثار متقدمان و   

مایع سفید نوشیدنی باشد؛ باید گفت: ترکیب  ي زبانی آمده، باید در معناي  نیز طبق قاعده

به طبقه گردد که داراي شیر  اي از گیاهان اطالق مینردشیر، معادل »شیردار« است، که 

هستند و این اصطالح مرکب از شیر)لبن( و دار)درخت( است)رک.دهخدا: ذیل شیردار(.  

آن خاطر  به  درختان  از  نوع  گاه این  یا  سفید  شیر  چون  صمغی  آن  از  عسل    که  چون 

  آید، درخت شیر یا شیردار نامیده هاي دیگر بیرون میغیرشیرین یا حتی مایعاتی با رنگ

هایی با هم دارند،  شوند. در عربی نیز الشجرالحلیب، المحلب یا اللبنی هرچند تفاوتمی

  نویسد: »هو شجر له لبن کالعسل«بیطار در باب اللبنی میاند. ابناما از همین تیره درختان

ج1412بیطار،)ابن نمونه374:  4،  »شجره(  درختان،  این  از  دیگر  گویند.  ي  نیز  المیعه« 

المیعه شجره جلیله لها خشب یشبه خشب ساج ورقه یشبه ورقه الزان و لها ثمره »شجره

ها هستند  ( »یتوعات« نیز از همین نمونه درخت71:  1420محمد، ابنبیضاء« )عبدالرحمن

 ( 303: 1384)رک.جرجانی،. شوندها شیر خارج میکه هنگام بریدن از آن

با این مقدمه و توضیحات زال در هنرنمایی خود در نزد منوچهر ابتدا با حرکت اسب  

-که اسب در اوج سرعت است، براي نشاننشاند و بعد درحالیتیري بر درختی بلند می

کند  پرتاب میدادن قدرت و دقت خود در تیراندازي، تیر دیگري را به سمت درخت شیر  

ي دقیقی به  ي بنداري هرچند اشاره دهد. ترجمهو آن تیر را نیز از این درخت عبور می

اي است که مشخص است، زال هر دو پرتابش به سمت  گونهنوع درخت ندارد، اما به

بوده تیر اول، در درختی نفوذ می  یک درخت  نیز مثل  تیر دوم  اتبعها  است و  کند؛ »ثم 

 (72: 1932)بنداري، «.فرسه فنفذت فیها کمثل االولی باالخري راکضاً

است و آن  بازتاب پیدا کرده    شاهنامهبار دیگر در  نگارنده معتقد است این وجه یک

مطلق  است که خالقی  در داستان مرگ سیاوش است. در پایان داستان سیاوش بیتی آمده

 است:آن را چنین ضبط کرده 
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ابـــب یکی  ــــه  آمد  اندر  نرد سبر   ز 

 (191:  2،دفتر 1388)فردوسی،     

ی که خون سیاوش بخوردـــز خاک   
 

  طور در برخی نسخ به جاي »سبزنرد« وجه »شیرنرد« آمده که به خاطر غرابت آن، همان

گرد، که در باب بیت اول اتفاق افتاده بود، در باب این بیت نیز وجوهی مانوس چون تیره

سیاوش« درختی است که در اساطیر به جاي  است. »خونسبزترد و شیرمرد جعل گردیده  

االخوین و حتی بقم و روید. در عربی به این درخت دمي سیاوش می شدهخون ریخته 

رنگ از آن اي از این درخت بریده شود، صمغی سرخاند. هنگاهی که شاخهشیّان نیز گفته 

االخوین  ( البته رازي پرسیاوشان و دم172و    157تا:  شیرازي، بیي)رک.انصار .آیدبیرون می

ي  ( این درخت دقیقاً بازتاب طبقه 194:  1408)رک.رازي، .استرا در تجویز جدا آورده  

ي درختانی است  سیاوش از تیرهدار( است. ازآنجاکه خوندرختان نردشیر)درختان شیره

از آن صمغی خارج می به  که  توجه  با  و  برخی  گردد  به جاي »سبز« در  بازتاب »شیر« 

دهد، در این موضع نیز گویا وجه دار را نشان میاي از گیاهان شیرهها آمده که طبقهنسخه

درست »شیرنرد« است. طبعاً غرابت این وجه)نردشیر( که گویا فقط در همین دو موضع 

تواند، عامل پیدایش وجه سقیم سبزنرد و وجوه دیگري  می است،    کاررفتهبه  شاهنامه در  

باشد؛ ولی عکس آن محال است. ضمناً سبز در ترکیب سبزنرد از  که مانوس است، شده

 نماید. آنجایی که درخت تازه روئیده است، حشو می

 

 گيری . نتيجه3

گردد که از  یر«، »نردشیر« یا شکل مقلوب آن »شیرنرد« به درختانی اطالق می اصطالح »نردش 

ها »دارشیر« )مرکب از دار)درخت( و شیر)شیره و  شود و به آن ها شیر یا صمغی خارج می آن 

است، یکی در داستان زال  کاررفته در دو موضع این ترکیب به   شاهنامه گویند. در  صمغ(( می 

 هر و دیگري در پایان داستان سیاوش. در داستان زال در بیت زیر:  و هنرنمایی او نزد منوچ 

ـ بینداخت و بگذاشت بر ن ه تیر ـــ هم اندر تگ اسپ یک چوب  رد شیر    ــ  
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هاي بدل به اصطالحات مانوسی چون »نره شیر« گشته  شده در نسخهترکیب مشخص

را در معناي اصلی یا  اند، شیر  است و مصححانی که وجه صحیح  »نرد شیر« را برگزیده 

داشته از بیکنایی حیوان مشهور مفروض  این نکته دقتی آناند که ناشی  ي زبانی  ها در 

گاه با کلماتی  شده، هیچاست که شیر در معناي حیوان درنده که با »یاء« مجهول قرائت می

تلفظ می »یاء« معلوم  با  تیر که  قافیه نمیچون  داستان سیاوش  شده  شده،  نیز  است. در 

می درختی  او  از جاي خون  مرگش،  که خونهنگام  این  روید  ازآنجاکه  است.  سیاوش 

دار است، باید در بیت ذیل به جاي سبزنرد همان اصطالح درخت نیز از درختان شیره

 است:گرد بدل شده شیرنرد درست باشد که به شکل مانوس نردسبز یا تیره

 سبز نرد د یکی  ـدر آمــــر انـــه ابـــب

 ( 191:  2، دفتر  1388)فردوسی          

ه خون سیاوش بخورد ـی کـــز خاک   
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